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Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı (SAMBA) sigara, alkol ve madde 
bağımlılığını tedavi amacıyla hazırlanmış bir programdır.  
 
Amaç 
 
SAMBA, bağımlılık alanında yapılandırılmış bir tedavi programı oluşturabilmek için 
geliştirilmiştir.  
 
SAMBA'nın amaçları şunlardır: 

 Alkol veya madde konusunda kişinin bilgilenmesini sağlamak 
 Değişim motivasyonunu sağlamak 
 Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak ve zarar azaltmak 
 Yinelemeyi engelleyecek becerileri kazandırmak 
 Öfke ve stresle başa çıkma becerisini öğretmek 
 Etkili iletişim yöntemlerini öğretmek 
 Kişinin alkol/madde kullanımı ile ilgili düşünce hatalarının farkına varmasını 

sağlamak 
 
SAMBA geliştirilirken hedeflenenler şunlardır: 

 Farklı bağımlılıklara yönelik olması 
 Kolay uygulanması 
 Yapılandırılmış olması 
 Kolay öğrenilmesi 
 Aktif olması 
 Farklı kurum ve bağımlılıklarda kullanılabilmesi 

 
Temel Paradigma 
 
SAMBA programı aşağıdaki terapi modalitelerinden yararlanmaktadır: 

 Bilişsel Davranışçı Terapi 
 Diyalektik Davranış Tedavisi 
 Farkındalık ve Kabullenme Terapisi 

 
TEMEL BİLGİLER  
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 Motivasyonel görüşme 
 

SAMBA programı temel olarak Bilişsel Davranışçı teoriye dayanmaktadır. Bilişsel 
Davranışçı Terapinin (BDT) bağımlılık tedavisinde etkin olduğu bilinmektedir. BDT'de yanlış 
inançlar, otomatik düşünceler, bilişsel çarpıtma ve fonksiyonel olmayan tutumlar üzerinde 
çalışılmakta ve ABC modeli öğretilmeye çalışılmaktadır. 
 
SAMBA'da Diyalektik Davranış Tedavisinin (DBT) bazı öğelerinden de yararlanılmaktadır. 
DBT grupları, kişilerarası etkileşim, farkındalık, stresle başa çıkma ve emosyon regülasyonu 
becerilerini artırmaya yöneliktir. 
 
Farkındalık ve Kabullenme Terapisi son yıllarda bağımlılık tedavisinde önemli bir yere sahip 
olmaya başlamıştır. Farkındalık ve Kabullenme Terapisi, özellikle şimdiye odaklanma, 
deneyimleri olduğu gibi kabullenme, yargısızlık becerileri kazanılmasına yardımcı olmakta, 
craving, emosyonlar ve impulsiteyle başa çıkmayı kolaylaştırmaktadır (Farkındalık terapisiyle 
ilgili videoyu seyretmek için www.samba.info.tr sitesinde "samba'nın amacı, temel 
paradigması..." bölümüne girin, orada en altta "farkındalık terapisi ile ilgili videoyu..." linkine 
tıklayın).  
 
Motivasyonel görüşme, danışanların ambivalansı keşfedip çözümlemelerine yardımcı olarak 
davranış değişikliğini çıkartmak için kullanılan direktif ve danışan merkezli bir yaklaşımdır. 
Motivasyonel görüşme bağımlılık terapisinde direnci aşmak ve ambivalansı çözme konusunda 
oldukça etkilidir. 
 
SAMBA logosunun anlamı 
 
SAMBA logosu olarak bir kuş kullanılmıştır. Kuş özgürlüğü simgelediği için seçilmiştir. 
Bağımlılığın karşıtı özgürlüktür. Öte yandan logoda kullanılan kuş, bilmiş bakışlara sahiptir. 
SAMBA programından geçen bağımlıların artık bağımlılıkla başa çıkabilecek beceriyi 
kazandıkları varsayılarak, onların da daha bilgili olduğu vurgulanmak istenmiştir. 
 
SAMBA’nın geliştirilme süreci 
 
Bu program ilk olarak 1998 yılında geliştirilen ve etkinliği gösterilen Alkol Madde Tedavi 
Programı-ATP ile Denetimli Serbestlik Bağımlılık Programı temel alınarak hazırlanmıştır. 
 
Bu program geliştirilmeden önce literatür taraması yapılmıştır. Türkiye'de bağımlılık 
merkezlerinde uygulanan programlar gözden geçirilmiştir. Bu alanda çalışan uzmanlarla 
görüşmeler yapılmış ve mevcut programların güçlü ve zayıf yanları hakkında bilgi alınmış ve 
yeni bir programdan beklentilerin neler olabileceği hakkında fikir alışverişinde 
bulunulmuştur. Elde edilen bilgiler doğrultusunda SAMBA geliştirilmiştir.  
 
SAMBA pilot uygulamaları Ümraniye T tipi cezaevinde gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla alkol 
ve madde kullanımı olan hükümlülerden oluşturulan bir grup ile SAMBA uygulaması 
yapılmıştır. Tüm modüller uygulandıktan sonra grup çalışmasına katılanlardan geri bildirimler 
alınmıştır. Alınan geri bildirimlere göre gerekli değişiklikler yapılmıştır. Aynı kurumdan 
seçilen başka hükümlülerle ikinci pilot uygulama yapılmıştır. Geri bildirimler ve uygulamada 
karşılaşılan sorunlar doğrultusunda SAMBA uygulaması yeniden gözden geçirilmiş ve son 
haline getirilmiştir.  
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SAMBA klinik sürümü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM kliniğinde 
alkol ve/veya madde bağımlısı olup, ayaktan ve yatarak tedavi gören hastalara uygulanmıştır. 
Uygulama sonucu elde edilen deneyim ve veriler ışığında program gözden geçirilmiş ve 
yeniden düzenlenmiştir. Hastanelerde veya AMATEM kliniklerinde bu sürümün uygulanması 
daha doğrudur. 
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Uygulama formatı 
 
 

 
SAMBA; grup formatında bir psikoeğitimdir. Bireysel uygulanması doğru değildir. 
Oturumlar didaktik öğeler ve aktiviteler içermekte olup, interaktif bir şekilde yürütülmelidir.  
 
En az haftada bir uygulama yapılmalıdır. Haftada 2 veya daha fazla uygulanması önerilir. İlk 
6 oturum temel oturumlardır. Herkesin bu oturumlara girmesi uygundur.  
 

 
 
Kimler uygulayabilir? 
 
 

 
Psikolog, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatristler, hemşire veya sağlık memurları tarafından 
uygulanması doğrudur. Uygulayıcıların kısa bir eğitimden geçmeleri zorunludur. Program 
kılavuzda ayrıntılı bir şekilde açıklanmakla birlikte, SAMBA'nın temel ruhunu anlamak için 
eğitim gereklidir. 
 

 
 
Uygulama süresi 
 

 
Bütün oturumlar katılımcı ve uygulayıcılara göre değişmekle birlikte, bir buçuk saat ile iki 
saat civarında sürmektedir.  
  

 
UYGULAMA 

BİLGİSİ 
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Materyalin kullanımı 
 

 
 
Kılavuz  
 
Uygulayıcılar için uygulamanın nasıl yapılacağını anlatan bir rehberdir. Hangi saydamın, 
filmin veya aktivitenin nasıl ve ne zaman yapılacağı ayrıntılı bir şekilde kılavuzda 
anlatılmaktadır. Uygulayıcının her oturum öncesi kılavuzu dikkatlice okuması önerilir. 
 
Saydamlar 
 
Programın akışı saydamlar üstünden olmaktadır. Saydamlar, akış konusunda katılımcıya yol 
gösterir. Aynı zamanda eğitim sırasında görselliğin artmasına da yardımcı olmaktadır. 
Saydamların gösterilebileceği ortamlarda program yürütülmeli, bilgisayar ve projeksiyon 
cihazı bulundurulmalıdır. Uygulamalara ilişkin saydamlar, oturumlara uygun biçimde ayrı 
dosyalarda mevcuttur. 
 
Çalışmalar 
 
Uygulamalarda kullanılan etkinliklere ilişkin çalışmaları içerir. Uygulamadan önce çalışmalar 
çoğaltılmalıdır. 
 
Filmler 
 
Filmlerin amacı uygulamada verilen bilgileri pekiştirmektir. Filmler her oturumda yer 
almamaktadır. Filmler wmv formatındadır. Filmler gösterildikten sonra muhakkak 
tartışılmalıdır. Sadece gösterip katılımcıları kendi hallerine bırakmak kesinlikle yanlıştır. Ses 
düzeneğinin program öncesi kontrol edilmesi ve yüksek ses düzeyi etkinliği artırmaktadır. 
 
Ödevler 
 
Programın etkinliğini artırmak için, eğitimler arası dönemde katılımcıların doldurması 
gereken ödevler yer almaktadır. Ödevler herkesin uygulayabileceği, oldukça basit tarzda 
düzenlenmiştir. Ödevler eğitim sırasında tartışılmalıdır. 
 
Bilgi notları 
 
Program sırasında verilen bilgileri içerir. Kişinin program sırasında verilenleri hatırlamasını 
sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Katılımcılara eğitim sonunda dağıtılmalıdır. Siyah beyaz 
fotokopiye uygun bir biçimde tasarlanmıştır. 
 
Basılacaklar dosyası 
 
Bazı oturumlarda büyük boy kağıtlar gerekmektedir. Bunlar A3 büyüklüğünde kağıtlara 
çoğaltılmalıdır. 
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Uygulayıcılar için kaynak kitapçık 
 
Bu kitapçık uygulayıcılar için temel bilgileri içermektedir. SAMBA'da kullanılan yöntemlerin 
teorik temelleri ile SAMBA'da işlenen bazı konular hakkında geniş bilgi bu kitapçıkta yer 
almaktadır. 
 

 
 
Kimler programa alınmalıdır? 
 
 

 
Alkol- Madde kullandığı bilinen veya kabul edilen 18 yaş üstü kişiler eğitime alınmalıdır. 
Alkol veya madde kullanımı kötüye kullanım veya bağımlılık düzeyinde olanların programa 
dahil edilmesi doğrudur.  
 
Çok şiddetli yoksunluk belirtileri olanların, zeka düzeyi yetersiz olanların ve psikotik 
olanların eğitime alınması doğru değildir. 
 
Dikkat! Bu program yetişkinler içindir. 18 yaş üstü programa alınabilir. 18 yaş ve altı için 
Genç Samba uygulanmalıdır. 
 
 

 
 
Eğitimin akışı 
 

 
 
1-Açılış 
 
Açılışta özellikle bir önceki oturumdan akılda kalanlar konuşulmalı, o hafta yapılması 
gereken ödevler tartışılmalıdır. 
 
2-Uygulamaların yapılması 
 
Her uygulama kendi içinde bir bütündür.  Uygulamalar belli bir sıra izlemektedir. Bu nedenle 
uygulamaların sırası değiştirilmemelidir. Uygulamalarda kendi içinde basamaklara ayrılmıştır. 
Uygulamaların içerdiği basamaklar da sırasıyla yapılmalıdır. 
 
3-Filmlerin gösterilmesi 
 
Filmler oturumların sonunda gösterilebilir. Eğer süre yetmezse, bir sonraki oturumda bir 
önceki oturumla ilgili film de gösterilebilir. Böylece bir önceki oturumun hatırlanmasına 
katkıda bulunur. Filmler izlendikten sonra muhakkak tartışılmalıdır.  
 
4-Kapanış  
 
Kapanışta muhakkak o oturumda akılda kalanlar sorulmalı ve tartışılmalıdır.  
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5-Ödevlerin açıklanması 
 
Her oturum sonunda kapanış sırasında ödevler verilmeli ve nasıl yapılması gerektiği 
anlatılmalıdır. Açılışta ise ödevler kontrol edilmeli ve tartışılmalıdır. 
 
6-Bilgi notunun dağıtılması 
 
Bilgi notu yine oturum sonunda dağıtılmalıdır. Ancak önceden fotokopiyle çoğaltılması 
unutulmamalıdır.  
 
7-Değerlendirme formu 
 
10uncu oturum sonunda veya 15inci oturum sonunda değerlendirme formunu dağıtın ve 
doldurmalarını isteyin. Formlar merkeze şubenin ve uygulayıcının adı yazılarak 
gönderilmelidir. 
 
8-Sertifika töreni 
 
10uncu oturum sonunda veya 15inci oturum sonunda sertifika töreni yapılmalı ve 
katılımcılara sertifikaları dağıtılmalıdır.  
 

 
 
SAMBA Club  
 
 

 
SAMBA Club üyesi olanlar: 

 Kılavuzlar, saydamlar, diğer materyali indirebilir 
 Yeni materyallerden ve düzeltmelerden haberdar olabilir 
 Uygulayıcılar arası ortak iletişim katılır 

 
SAMBA Club üyesi olabilmek için uygulayıcı ve eğitici eğitimi almış olmanız gereklidir. Üye 
olabilmek için şifre almaya ihtiyacınız vardır. Şifre alabilmek için…  

 www.samba.info.tr  adresine girin, SAMBA CLUB linkine tıklayın, “yeni üye ol” 
linkini seçin, kullandığınız bir eposta adresinizi girin.Eposta adresinize şifre 
gönderilecektir  

 Şifrenizin eposta adresinize gelip gelmediğini kontrol edin. Şifre eposta adresinize 
gelmezse eğitim bitmeden eğiticinize haber verin! 

 
 

 
Dikkat edilecekler 
 

 
 

 Grup kuralları sürekli salonda asılı durmalıdır. 
 Gruba başlamadan önce muhakkak kılavuzun ilgili bölümü gözden geçirilmeli ve 

malzemeler hazırlanmalıdır. 
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 Eğitimler grup formatında düzenlenmeli ve grupta herkes konuşması için 
cesaretlendirilmelidir. 

 Haftada 2 oturum yapılması idealdir. Ama en az 1 oturum yapılmalıdır. 
 Gruplara 12 kişiden fazla alınması önerilmez. 
 Bazı oturumlar beklenenden uzun sürebilir, bu durumda oturum ikiye bölünebilir. 
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OTURUMLAR VE UYGULAMALAR 
 
SAMBA 16 oturumdan oluşmaktadır. Her oturumun içinde uygulamalar vardır. Eğer uzun 
süreli uygulama yapamayacaksanız, bu durumda en azından ilk 6 oturumu uygulamanız gerekir. 
Diğer oturumlar özellikle tekrar kullanmaya yönelik oturumlar olup çok gerekli ve önemlidir. 
Zorunlu olmayan durumlarda bu oturumların uygulanması yararlıdır. 
 
Ayrıca 2 ek oturum vardır. Bunlardan birisi sigara içenlerle uygulanacak olan oturumdur.  Diğeri 
ise eroin veya başka opiyatları kullananlar için kullanılan bir ilaç olan suboxone tedavisine 
başlanacak kişilere yönelik "doğru ilaç kullanımı" başlıklı oturumdur.  
 
SAMBA 6 temel alandan oluşmaktadır. Bunlar: 
 

1. Madde Etkileri ve Bağımlılık 
2. Motivasyon Kazandırma 
3. Öfke ve Stres ile Başa Çıkma 
4. Kaymayı Önleme 
5. İletişim Becerileri 
6. Düşünce Tuzakları 

 
SAMBA'yı oluşturan 16 oturum ise şunlardır:: 

1. Madde Etkileri ve Bağımlılık 
2. Madde kullanımı ve hayatımız -girdap oyunu 
3. Beyin ve bağımlılık 
4. Zarar azaltma - sağlıklı kalmanın yolları 
5. Riskli durumları tanımak ve başa çıkmak 
6. Motivasyon Kazandırma 
7. Duyguları tanımak ve tanımlamak 
8. Kaymanın tanımlanması 
9. İstek, Duygu ve Düşüncelerle Başa Çıkmak 

 
SAMBA'NIN 

İÇERİĞİ 
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10. İyileşmek için değişmek gerek-1 
11. İyileşmek için değişmek gerek-2 
12. Öfkeyi tanımak 
13. Öfkeyle başa çıkmak 
14. Stresle Başa Çıkma 
15. İletişim Becerileri 
16. Düşünce Tuzakları 

 
Ek oturumlar ise şunlardır: 

1. Sigarayı bırakmak için 
2. İlacı doğru kullanmak 

 
OTURUMLARIN İÇERİKLERİ 
 
Oturumların içerdiği uygulamalar aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
 
Tablo 1: Oturumlar ve uygulamalar-1 
Oturumlar Uygulamalar  
1. Maddeler ve etkileri Madde ve etkilerinin anlatılması 

Alkolün etkilerinin anlatılması 
Bağımlılık kavramının anlatılması 

2. Madde kullanımı ve hayatımız Girdap oyunu 
3. Beyin ve bağımlılık Madde kullanımının beyin üstüne etkisi 
4. Zarar azaltma Bulaşıcı hastalıklar madde kullanıcılarında daha 

yüksektir 
Bulaşıcı hastalıklar-HIV 
Hangisi daha riskli oyunu 
Diğer bulaşıcı hastalıklar 
Hastalanmamak İçin… 
"Risk sever misiniz?" Oyunu 
(Seçenekli uygulama) Damar yoluyla madde 
kullananlar için… 

5. Motivasyon Kazandırma Madde kullanımının olumlu ve olumsuz yanları  
Önemlilik ve güven uygulaması 
Değişim döngüsü 
Güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesi 
Geleceği düşünmek 
İnanmak farklılıktır 

6. Riskli durumları tanımak ve başa 
çıkmak 

Farkında nefes alma çalışması 
Riskli durumları tanımak  
Riskli durumlarla başa çıkmak 
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Tablo 2: Oturumlar ve uygulamalar-2 
Oturumlar Uygulamalar  
7. Duyguları tanımak ve tanımlamak Duyguları Tanımak 

Duygu, düşünce ve davranış ilişkisi (DDD Modeli) 
Duygu ve düşünceler davranışı nasıl değiştirir? 
Her duygu veya düşünce tepki gerektirmez 

8. Kaymanın tanımlanması Geçmiş madde kullanım öyküsünün çıkarılması 
Geçmiş kayma öyküsünün üstünde çalışma 
Kaymanın erken dönem belirtileri  
Kayma döngüsünün anlatımı 
Kayma olduğunda yapılacaklar 
 

9. İstek, Duygu ve Düşüncelerle 
Başa Çıkmak 

Şiddetli alkol ve uyuşturucu kullanma isteğiyle başa 
çıkmak 
Alkol ve uyuşturucu ile ilgili düşüncelerle başa 
çıkmak 
Duygularla başa çıkmak 

10. İyileşmek için değişmek gerek-1 Duvar benzetmesi 
Değiştiremeyeceklerinizle uğraşmayın 
Küçük adımlarla büyük hedeflere ilerleyin 
Hayatınızı programlayın 
Şimdiye Odaklanın 
Güçlü değil akıllı olun 
Kendinizi Test Etmeyin 
Beyninizin tuzaklarına düşmeyin 

11. İyileşmek için değişmek gerek-2 Kendinize İyi Bakın 
Yeni Arkadaşlar Edinin 
İyileşmek için acele etmeyin 
Tüm bağımlılık yapan maddelerden sakının 
Kendiniz için değişin 
Kendi duvarınızı örün 
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Tablo 3: Oturumlar ve uygulamalar-3 
Oturumlar Uygulamalar  
12. Öfkeyi tanımak Öfkenin yapısını anlamak 

Öfkenin olumlu ve olumsuz yanları 
Öfkenin tetikleyicileri (nelere öfkelenir?)  
Öfkenin işaretleri  
Öfke belirtilerini DDD modeli ile bağlantılandırmak  

13. Öfkeyle başa çıkmak Öfkeyi kontrol etmenin yolları 
Ortamdan uzaklaşmak 
Kırık plak 
Farkında nefes alma çalışması 
Öfke üzerine konuşmak 
Yaşamsal kabullenme 
Kendini yatıştırmayı öğrenmek - Dikkatini gezdirme 
çalışması 
Kendine uygun baş etme stratejisini seçmek 

14. Stresle başa çıkmak Stresin yapısını anlamak 
Stresle başa çıkmada Verimsiz Başa Çıkma Stratejileri 
Stresin fiziksel tetikleyicilerini keşfetmek 
Şimdiye odaklanma 
Duyguları kabullenme 
Duygu ve düşünceleri izleme 

15. İletişim İletişim becerisinin önemi 
İletişimin temelleri 
Ben dili çalışması 
Israrlarla başa çıkma 
Kırık plak taktiği -tekrar 
Güvenli davranış -tekrar 

16. Düşünce tuzakları Suçlama 
Güç bende olmalı 
Kendine hak tanımak 
Aşırı iyimserlik 
Aşırı hassaslık 
Minimize etmek 
Aşırı genellemek 
Sabit fikirlilik 
Çaba göstermemek 
Mükemmeliyetçilik 
Sesli sinema 
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Programın tanıtımı 
 
 
 

 
 Öncelikle SAMBA’nın açılımını anlatın. 
 Bu programda hedefin onların madde kullanımını bıraktırmak olmadığını, bilgi 

vermeye çalışacağınızı anlatın. 
 Planlanan oturum sayısını gruba bildirin 

 
 
 
 
Tanışma 
 
 
 

Tanışmaya bir oyunla başlayın. Bu oyunun amacı grup üyelerinin ve grup liderlerinin 
birbirleriyle tanışmalarını sağlamaktır. Tanışma oyunu iki aşamadan oluşmakta ve ortalama 
10-15 dakika sürmektedir. Öncelikle katılımcılar daire şeklinde oturur. 
 

1. İlk aşamada grup yöneticisi elindeki 1 adet topu göz göze geldiği kişiye atarak kendi 
adını söyler.  

 
2. Topu tutan kişi de göz göze geldiği başka bir kişiye topu atarak adını söyler. Aynı 

uygulama giderek hızlanarak devam eder.  
 

 
AÇILIŞ  

1 

2 
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Not: Topu atacak ve tutacak kişilerin göz göze gelme şartı grup üyelerine oyuna 
başlamadan önce açıklanır. Oyunda top atma/top tutma, ad söyleme ve göz göze 
bakmaktan başka bir eylem yapılmaz ve konuşulmaz.   

 
3. Bütün üyeler adlarını söylediğinde lider oyunun 2.  aşamasına geçer.  2. aşamada topu 

atan kişi,  topu attığı kişinin adını söylemeye çalışır.  Bu oyun da giderek hızlandırılır 
ve üyeler birbirlerinin adlarını öğrenmiş olurlar.  

 
 
 
 
Grup kurallarının anlatılması 
 
 
 

Aşağıda yer alan grup kurallarını saydam yardımıyla belirtiniz ve grup kurallarına uymanın 
programın başarısı için önemli olduğunu anlatınız. 
 
Grup kurallarını dosyadan A3 kağıda basarak grup odasına asın ve her oturumda asılı 
kalmasına dikkat edin. 
 

 Gizliliği korumak (burada konuşulanlar burada kalır) 
 Her oturuma katılmak 
 Oturumu sonuna kadar takip etmek 
 Başkalarının sözünü kesmemek 
 Başkalarına tehdit edici sözler söylememek veya davranışlarda bulunmamak 
 Hiç kimseye aşağılayıcı söz veya davranışlarda bulunmamak, hakaret etmemek 
 Herkesin aynı fikirde olmayabileceğini kabul etmek 
 Alkol veya uyuşturuculardan uyarıcı tarzda söz etmemek 
 Elektronik cihazları oturumlara getirmemek 
 Ayık olmak 
 Kimseyle flört etmemek 

 
 

 
 Tanışma oyunu sonunda herkes birbirinin ismini öğrenene kadar oyun kesilmemelidir.  
 Grup kuralları belirtilirken grup üyelerine de fikirleri sorulmalıdır. 
 Alkol ve uyuşturuculardan uyarıcı tarzda söz etmeme kuralı özellikle vurgulanmalıdır.  
 Grup kuralları dosyadan A3 kağıda basılmalı ve her oturumda duvara asılı kalmasına 

dikkat edilmelidir. 

3 
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 Alkol ve maddelerin beden üzerinde yaptıkları etkileri öğretmek 
 Bağımlılığın tanımını yapmak 
 Bağımlı olup olmadıklarını anlamalarını sağlamak 
 Bağımlılığın özelliklerini anlamalarını sağlamak 

 

 Maddelerin farklı etkileri vardır 
 Bağımlılık bir hastalıktır 

 

 Madde ve etkilerinin anlatılması 
 Alkolün etkilerinin anlatılması 
 Bağımlılık kavramının anlatılması 

  “Bilgilerimizi Test Edelim” formu basılacak ve çoğaltılacak 
 “Bağımlılık Değerlendirme” formu basılacak ve çoğaltılacak 

2 saat (uygulama 3 ayrı bir oturum yapılabilir) 
 

Oturum 1 
MADDELERİN 

ETKİLERİ  
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Maddelerin etkileri 
 
 

ÇALIŞMA 1 
SAYDAM 1-2 

 
Önce “Bilgilerimizi Test Edelim” soru formunu dağıtın ve sorulara yanıt vermelerini isteyin. 
Her sorunun tek bir yanıtı olduğunu belirtin. Sonra soruları birer birer okuyup yanıtları 
katılımcılarla tartışın, aşağıdaki bilgileri aktarın ve her bir soru için doğru yanıtı vurgulayın. 
 
Eğer grubunuzda alkol dışı madde kullanıcısı yoksa ve grup üyelerinin hepsi sadece alkol 
kullanıyorsa diğer maddelerle ilgili soruları atlayıp sadece alkol soruları üstünde 
çalışabilirsiniz. 
 
Esrar  

SAYDAM 3    
 
Esrarın olumsuz etkilerini anlatın  
 

Esrarın olumsuz etkileri  
 Akciğer kanseri, bronşit, astım 
 Bellekte bozulma, kolay unutma  
 Öğrenme yeteneğinin azalması 
 Kaygı, huzursuzluk, panik atak 
 Tembellik, isteksizlik  
 Şüphecilik (Paranoya) 
 İçenlerde şizofreni riski, içmeyenlere göre 7 kat fazladır 

 
 Soru formundaki ilgili sorunun yanıtının ne olduğunu gösterin. 
Esrar içildiği günün ertesinde panik atak, huzursuzluk veya kaygı artışına yol 
açar. 

 
Esrar da bağımlılık yapar           SAYDAM 4 
 
Esrar bırakıldığı zaman ortaya çıkan belirtileri anlatın. 
 

Esrar bırakıldığı zaman ortaya çıkan belirtiler şunlardır 
 Sinirlilik  
 Gerginlik 
 Uykusuzluk  
 İştahsızlık  
 Esrarın kesilme belirtileri 6 haftaya kadar uzayabilir. 

 
 Soru formundaki ilgili sorunun yanıtının ne olduğunu gösterin.  

1 
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Esrar bağımlılık yapar. Kesildiği zaman ortaya çıkan belirtiler diğer 
uyuşturucularda olduğu kadar şiddetli olmadığı için “bağımlılık yapmaz” diye 
algılanır. Ama esrarın kesilme belirtileri uzun sürer… 
 

 
 
Adam asmaca oyunu                                                                               SAYDAM 5-12 
 
Soru formuna kısa bir ara verin ve saydamda yer alan adam asmaca oyununu oynayın. 
Yanıtlar aşağıdadır. 
 

Esrar BAĞIMLILIK yapar 
Esrar içinde 421 adet kimyasal madde vardır 
Esrar TEMBELLİK yapar 
Esrar DİKKATİ bozar 
Esrar HAFIZAYI zayıflatır 
Esrar yeni bir şey ÖĞRENMEYİ zorlaştırır 
Kullananların %70’i esrarı bırakamadığını söyler 
Esrar Kullananlarda akıl hastalığı gelişme riski 7 kat daha fazladır 

 
Opiyatlar           SAYDAM 14 
 
Opiyatların neler olduğunu anlatın. 
 

Aşağıdakilerden hepsi de opiyattır ve etkileri birbirine benzer… 
 Eroin 
 Kodein 
 Morfin 
 Metadon 
 Buprenorfin (Subutex) 

 
Opiyat yüksek doz                    SAYDAM 15 
 
Opiyatların yüksek doz alındıklarında yol açtıkları sorunları anlatın. 
 

Opiyatlar yüksek doz alındıklarında aşağıdaki sorunlara yol açarlar: 
 Tepkisizlik  
 Yavaş solunum 
 Beden ısısında düşme 
 Kalp atışlarının yavaşlaması 
 Tansiyon düşüklüğü 
 Koma ve ölüm 

 
 Soru formundaki ilgili sorunun yanıtının ne olduğunu gösterin. 
Yüksek doz alındığında hemen hastaneye gidilmelidir. Soğuk duşun etkisi 
yoktur. 
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Opiyat yoksunluk         SAYDAM 16 
 
Opiyatlar kesildiği zaman ortaya çıkan belirtileri anlatın 
 

Opiyatlar kesildiği zaman… 
 İlk 15 günden sonra kesilme belirtileri azalır 
 Opiyatların kesilmesi ölüme yol açmaz 
 Belirtiler 1 aydan uzun sürebilir 
 Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı görülür 
 Eklem ağrıları oluşur 

 
 Soru formundaki ilgili sorunun yanıtının ne olduğunu gösterin. 
Opiyat kesilmesi belirtileri 1 aydan uzun sürebilir 

 
 
Kokain ve taş           SAYDAM 17 
 
Kokain veya taşın etkilerini anlatın. 
 

Kokain ve taş yüksek doz alındığında ortaya çıkanlar 
 Çarpıntı  
 Yüksek tansiyon  
 Sinirlilik 
 Saldırganlık  
 Yerinde duramama 
 Huzursuzluk  
 Göğüs ağrısı 
 Kas zayıflığı 
 Solunum güçlüğü 
 Koma 

 
 Soru formundaki ilgili sorunun yanıtının ne olduğunu gösterin. 
Kokain ve taş yüksek doz alındığında ölümcül olabilir. 

 
Kokain ve taşın etkileri        SAYDAM 18 
 
Kokain ve taşın yarattığı olumsuz sonuçları anlatın. 
 

Kokain ve taşın yarattığı olumsuz sonuçlar  
 Burunda kanama ve delinme 
 Akciğerlerde hasar  
 Tikler  
 Migren benzeri baş ağrıları  
 Beyin damarlarında tıkanma veya kanamaya bağlı felç 
 Boşalmada gecikme 
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 Soru formundaki ilgili sorunun yanıtının ne olduğunu gösterin. 
Kokain ve taş felce giden sorunlar yaratabilir. 
 

 
Ekstazi          SAYDAM 19 
 
Ekstazi kullanımı sonucu oluşan belirtileri vurgulayın. 

 
Ekstazi kullanımı sonucu…  

 Panik ataklar 
 Depresyon 
 Hayal görme  
 Uyku sorunları 
 Bedenin aşırı ısınması 
 Ani ölüm 
 Aşırı sıvı kaybı 

 
 Soru formundaki ilgili sorunun yanıtının ne olduğunu gösterin. 

 
Ekstazi kullanımı bir süre sonra kişi ekstazi kullanmaya devam etse bile ağır depresyona yol 
açabilir. 
 
Uzun süre ekstazi kullanımı        SAYDAM 20 
 
Uzun süre ekstazi kullananlarda ortaya çıkan etkileri anlatın. 
 

Uzun süre ekstazi kullananlarda… 
 Hiçbir şeyden zevk alamama 
 Ekstazi olmadan eğlenememe  
 Kulaklarda çınlama veya beyinde sesler ortaya çıkabilir 

 
 Soru formundaki ilgili sorunun yanıtının ne olduğunu gösterin. 

 
Kişi ekstazi kullansa bile bir süre sonra eğlenememeye başlar 
 

 
 
 
Alkolün etkileri 
 
 
 

 
Alkolün fiziksel ve ruhsal etkileri 

SAYDAM 1-15 
 
İlgili saydam yardımıyla alkolün insan bedenin farklı organlarında yaptığı yan etkileri gruba 
tek tek sorun ve tartışın.  

2 
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Daha sonra saydamların yardımıyla önce alkolün miktara bağlı etkilerini, alkollün araç 
kullanımı üstüne etkisini ve beden üstüne olan olumsuz etkilerini anlatın. Aşağıdakileri 
vurgulayın: 
 

 Alkol karaciğerde önce yağlanmaya sonra siroz hastalığına neden olabilir 
 Alkol kalpte genişlemeye, damar tıkanıklığına ve kalp krizine neden olabilir 
 Alkol bunamaya yol açabilir 
 Alkol uyku bozukluğu yapabilir 
 Alkol felce yol açabilir 
 Alkol cinsel işlevleri bozabilir 
 Hamile kadınlarda "bebek alkol sendromu"na yol açabilir 
 Alkol midede gastrite neden olabilir 

 
Hangi hastalığın, kimde, ne zaman ortaya çıkacağının belli olmadığını, bunun bir "piyango" 
olduğu vurgulanmalıdır. 
 
Alkol ve uyku bozukluğu arasındaki ilişkiyi anlatan saydamda aşağıdaki bilgiyi verin: 

Kişi alkolün etkisinde yattığına bir süre alkollü haliyle uyuyor yani aslında uyumuyor, 
sızıyor. Daha sonra sabaha doğru çeşitli ihtiyaçlardan dolayı uyanır ve aslında gerçek 
uykusunu uyumaya bundan sonra başlıyor. Şekilde gördüğünüz gibi kişi sekiz saatlik 
bir uyku çekmiş gibi gözükse de bunun beş saatinde kişinin bedeni dinlenmiş olmuyor. 
Asıl uykusunu üç saatte uyuyor. Dolayısıyla da sabah uyanınca aslında üç saatlik bir 
uykuyla güne başlamak zorunda kalıyor. Bu da kişinin kötü geçmesine neden oluyor 

 
Alkol yoksunluğu 

   SAYDAM 16 
 
"Çok alkol kullanan bir kişi, alkol içmediğinde ne gibi belirtiler çıkabilir?" diye sorun yanıtı 
saydam yardımıyla anlatın 
 
Alkolün ne kadarı zarar?        

SAYDAM 17-20 
 
"Ahmet her akşam 3 duble rakı içiyor. Kullandığı alkol miktarı riskli midir? " sorusuyla 
başlayın. Fiziksel ve ruhsal riskleri kast ettiğinizi vurgulayın. Yanıtları aldıktan sonra saydam 
yardımıyla haftalık ve günlük sınırları açıklayın. 
 
Önce “bir ölçü” kavramını anlayalım…  

• Bir tek (yarım duble) rakı, votka, viski vb   = 1 ölçü 
• Bir kadeh şarap      = 1 ölçü  
• Bir büyük kutu bira      = 1 ölçü 
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Haftalık sınırlar  
• Erkekler için haftada toplam 21 ölçüden fazlası risklidir 
• Kadınlar için haftada toplam 16 ölçüden fazlası risklidir 

Ama... 
• Haftada en az 2 gün alkol alınmamalıdır  

 
Aşağıdaki durumlarda alkolün hiç içilmemesi gerektiği vurgulanmalıdır 

• Bağımlılık 
• Gebelik 
• Araç kullanımı 
• Çalışırken 

 
İçtikçe keyfi artmaz! 
 
Aşağıdaki bilgilendirmeyi yapın. 
 

“İnanılanın aksine içtikçe keyiflenmeyiz. Bunu slayttaki grafik üzerinden de anlayabiliriz. 
Kişi içmeye başladığında nötr ruh halinde oluyor. Bir iki kadeh içtiğinde kendisini daha 
iyi hissediyor, ancak biraz daha çok içtiğinde aldığı keyif artmıyor, bir süre sabit kalıyor. 
Eğer içmeye devam ederse iyi halinde düşüş başlıyor. Bir süre sonra kişi kendini kötü 
hissetmeye başlıyor ve en sonunda ya uyku devreye giriyor ve kişi sızıyor veya kişinin 
agresyonu artıyor ve çevresine sataşmaya başlıyor. Bu yüzden aslında içtikçe insan 
keyiflenmiyor, içtikçe tadı kaçıyor.” 

 
 
 
 
Bağımlılık kavramı 
 

 
 

 
Bağımlılık kavramı konusundaki fikirlerini öğrenin                                                 ÇALIŞMA 2 

         SAYDAM 1-3 
 

 Bağımlılık Değerlendirme Formunu verin ve doldurmalarını isteyin       
 

 Kimlerin kendini “bağımlı” olarak tanımladıklarını sorun (1. soruya evet diyenlerin el 
kaldırmalarını isteyin). El kaldırmayanlara dikkat edin 
 

 Kendilerini bağımlı olarak tanımlayanların “ne düşünerek kendilerini bağımlı olarak 
tanımladıklarını” ve tanımlayanlara “ne düşünerek kendilerini bağımlı olarak 
tanımlamadıklarını” sorun 

 
 Yanıtları tahtaya yazın 
 
 Kimlerin kendilerini bağımlı olarak değerlendirdiğini, verilen bilgilerden sonra fikrini 

değiştiren olup olmadığını sorun.  
 

3 
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 Kendini bağımlı olarak değerlendirmeyenlerle soru formunda verdikleri yanıtları 
tartışın. 

 Sorulardan üç ya da dördüne "evet" yanıtı vermenin bağımlı olmak için yeterli 
olduğunu vurgulayın. 

 
 
Bağımlılık kavramı hakkında bilgilendirin.                   SAYDAM 4 
 
"Bağımlılık nedir?"diye sorun ve grup üyelerinin görüşlerini alın, ardından aşağıdaki 
bilgilendirmeyi yapın. 

“Bağımlılık bir hastalıktır.  

Kişinin beden ve ruh sağlığını, aile yaşantısını etkileyecek düzeyde alkol ya da madde 
alması; ya da alkol ya da madde alma isteğini durduramaması ile belirli ömür boyu 
süren bir hastalıktır". 

 
 
Kimler bağımlı olur?            SAYDAM 5 
 
Önce "kimler bağımlı olur?" sorusunu sorun ve tartışmaya açın sonra aşağıdaki 
bilgilendirmeyi yapın. 
 

Herkes bağımlı olabilir. Bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Biz istemesek bile beynimiz 
maddeyi ister. 

 
Ne kadar sürede kişi bağımlı olur?         SAYDAM 6 
 
Önce "ne kadar sürede insan bağımlı hale gelir?" sorusunu sorun ve tartışmaya açın sonra 
aşağıdaki bilgilendirmeyi yapın. 
 

Bağımlılığın gelişimi maddenin cinsine, saflık oranına, kullanma süresine ve kullanan 
kişinin kişilik özelliklerine göre değişir. Bu nedenle bağımlılığın ne zaman gelişeceği belli 
olmaz!  
 

Bağımlılık tamamen iyileşir mi?                                                                             SAYDAM 7-9 
 
Önce " Bağımlılık tamamen iyileşir mi?" sorusunu sorun yanıtları aldıktan sonra "Tansiyon 
hastalığı tamamen iyileşir mi?" sorusunu sorun. Yanıtları aldıktan sonra hipertansiyonlu 
kişinin tuz yediği zaman tansiyonunun tekrar yükseldiğini saydam yardımıyla anlatın. 
 
Ardından aşağıdaki bilgilendirmeyi yapın. 
 

Bağımlılık, tansiyon hastalığı gibidir. Tamamen iyileşmez, ancak düzelir. Eğer madde 
kullanmazsanız yaşamınız normale döner. Bağımlı kişi madde kullanmayı bıraktıktan 
bir süre sonra tekrar madde kullanmaya başlarsa çok kısa zamanda eski kullandığı 
miktarlara ulaşır.  

 
Bir kereden "bir şey" olabileceğini vurgulayın. 
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Bağımlılıkta düzelme nasıl bir seyir izler?            SAYDAM 10-11 
    
Önce " Bağımlılıkta düzelme nasıl bir seyir izler?" sorusunu sorun. Yanıt almayı 
kolaylaştırmak için aşağıdaki soruları da sorabilirsiniz. 

 Alkol ve maddeleri bırakınca ilk günler ne olur? 
 1-2 ay sonra ne olur? 
 4-5 ay sonra ne olur? 

 
Yanıtları aldıktan sonra Her dönemin kendine ait özellikleri olduğunu ve bunların kişiden 
kişiye değişiklik gösterdiğini vurgulayın. Ardından aşağıdaki bilgilendirmeyi yapın 
 

           
İyileşmenin dönemleri  
 
Yoksunluk dönemi (0-1 ay arası) 

 Fiziksel ve ruhsal sıkıntılar  
  
Erken iyileşme dönemi (balayı) (1-3 ay arası) 

 Madde isteği yoktur veya azdır 
 Kişi iyileştiğini zanneder 
 Yorgunluk, halsizlik, depresyon gözlenebilir 

 
Uzamış iyileşme dönemi (duvar) (3-6 ay) 

 Keyifsizlik 
 Ne yapacağını bilememe 
 Boşluk hissi 

 
Yeniden yapılanma (6 ay ve sonrası) 

 Yeni bir yaşam tarzı oluşturma 
 Yeni arkadaşlar edinme 
 Yeni keyifler bulma 

 
 

 
 
Kapanış 
 
 
                                                     

                                SAYDAM 12 
 

 Soruları olup olmadığını sorun.                     
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun. 
 Temel mesajları tekrarlayın. 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 
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 Gelecek oturumun tarihini belirleyin. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Esrarın bağımlılığının olduğu vurgulanmalıdır. Bağımlılığın psikolojik ve fizyolojik 

diye ayrılmadığının üstünde durulmalıdır.  
 Alkol ile ilgili bilgi verilirken haftalık sınırlar ve haftada 2 gün mutlaka içilmemesinin 

gerekliliği vurgulanmalıdır.  
 Bağımlılığın bir beyin hastalığı olduğu, iyileşmeyeceği ama düzelebileceğinin üstünde 

durulmalıdır.  
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ÇALIŞMA 1 
 
BİLGİLERİMİZİ TEST EDELİM  
 
Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır 
 
Esrar… 
A. Akciğer kanseri, bronşit, astıma yol açabilir 
B. Bellekte bozulma, kolay unutmaya yol açabilir  
C. Öğrenme yeteneğinin azalmasına yol açabilir 
D. Kaygı, huzursuzluk, panik atağa iyi gelebilir 
E. Şüpheciliğe (Paranoya) yol açabilir 
 
Soru 2 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır 
 
Esrar bırakıldığı zaman… 
A. Sinirlilik olabilir 
B. Gerginlik olabilir 
C. Uykusuzluk olabilir 
D. İştahsızlık olabilir 
E. Esrar bağımlılık yapmaz 
 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır 
 
Eroin, kodein, morfin gibi opiyatlar yüksek doz alındıklarında… 
A. Tepkisizlik ortaya çıkar 
B. Yavaş solunum olur 
C. Koma ve ölüm olur 
D. Hastaneye götürmeden önce soğuk duş aldırmak yararlıdır 
E. Tansiyon düşüklüğü olur 
 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır 
 
Eroin, kodein, morfin gibi opiyatlar kesildiği zaman… 
A. İlk 15 günden sonra kesilme belirtileri azalır 
B. Opiyatların kesilmesi ölüme yol açmaz 
C. Belirtiler 1 aydan uzun sürmez 
D. Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı ortaya çıkar 
E. Eklem ağrıları görülür 
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Soru 5 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır 
 
Kokain ve taş yüksek doz alındığında ortaya çıkanlar 
A. Çarpıntı, yüksek tansiyon  
B. Sinirlilik, saldırganlık 
C. Yerinde duramama, huzursuzluk 
D. Göğüs ağrısı, solunum güçlüğü 
E. Ölüme yol açmazlar 
 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır 
 
Kokain ve taş  
A. Burunda kanama ve delinmeye yol açabilir 
B. Akciğerlerde hasara neden olabilir  
C. Migren benzeri baş ağrılarına yol açabilir 
D. Felç gibi hastalıklara yol açmaz 
E. Boşalmada gecikmeye neden olabilir 
 
Soru 7 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır 
 
Ekstazi kullanımı sonucu…  
A. Panik ataklar görülebilir 
B. Depresyonun iyileşmesine yol açabilir 
C. Uyku sorunlarına yol açabilir 
D. Bedenin aşırı ısınmasına yol açabilir 
E. Ani ölüme neden olabilir 
 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır 
 
Uzun süre ekstazi kullananlarda… 
A. Hiçbir şeyden zevk alamama ortaya çıkabilir 
B. Sadece ekstazi ile eğlenebilme ortaya çıkabilir 
C. Kulaklarda çınlama veya beyinde sesler ortaya çıkabilir 
D. Hayaller görmeye yol açabilir 
E. Aşırı sıvı kaybı yapabilir 
 
 
 
 



31 

 
ÇALIŞMA 2 
 

BAĞIMLILIK DEĞERLENDİRME FORMU 
Aşağıdaki sorularda sizi tanımlayan seçeneği işaretleyiniz. 

 EVET HAYIR 
1. Kendinizi bir “bağımlı” olarak tanımlayabilir misiniz?   

2. Zaman içinde kullandığınız alkol ya da madde miktarında artış 
oldu mu? 

  

3. Sık sık bırakma girişimleriniz var mı?   
4. Aile ilişkileriniz alkol ya da madde kullanmanız nedeniyle 

bozuldu mu? 
  

5. Kimi zaman alkol ya da madde kullanmak için içinizde 
dayanılmaz bir istek duyuyor musunuz? 

 

 

 

 
6. Zamanınızın önemli bir bölümü alkol ya da madde kullanarak mı 

geçiyor? 
 

 

 

 
7. Alkol ya da madde kullanımı nedeniyle bedeninizde bazı sorunlar 

ortaya çıktı mı?  
(Örneğin: Karaciğer bozukluğu, yaralar, ayak ağrısı, akciğer                                
hastalığı vb.) 

 

 
 

 

 
 

8. Alkol ya da maddeyi bıraktığınız zaman bazı fiziksel belirtiler 
ortaya çıkıyor mu?  

(Örneğin: Titreme, terleme, uykusuzluk, iştahsızlık, vücut ağrıları vb.) 

 

 
 

 

 
 

9. Alkol ya da maddeyi bıraktığınız zaman bazı ruhsal belirtiler ortaya 
çıkıyor mu?  

(Örneğin: Huzursuzluk, sinirlilik, rahatlayamama, gevşeyememe, 
tedirginlik vb.) 

 
 

 
 

10.Alkol ya da madde kullanımı nedeniyle sosyal hayatınızda olumsuz 
gelişmeler oldu mu?  

(Örneğin: Aile ya da komşu ziyaretlerinde azalma vb.) 

 
 

 

 
 

 
11.Alkol ya da madde kullanımı nedeniyle iş hayatınızda olumsuz 

gelişmeler oldu mu? 
 

 

 

 
12.Alkol ya da madde kullanmaya başladığınız zaman, 

tasarladığınızdan daha fazlasını kullanıyor musunuz? 
 

 

 

 
13.İyileştikten sonra seyrek olarak bazı özel günlerde alkol ya da 

madde kullanmayı düşünüyor musunuz? 
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UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDELERİN 

ETKİLERİ  
 

 
 
ESRAR 
 
İddia edilenin aksine esrar bağımlılık yapan bir maddedir. Tıpkı bağımlılık yapan diğer 
maddelerde olduğu gibi esrarı bırakan kişi de birtakım olumsuz durumlar yaşayabilir.  
Esrarın bırakılmasıyla birlikte ortaya çıkan belirtiler 6 haftaya kadar uzayabilir.  
 
Bunun yanı sıra esrarın sağlığa zarar verdiği de bilinen bir gerçektir. Esrar kullanım 
problemlere neden olabilir: 

 Akciğer kanseri 
 Bronşit, astım 
 Bellekte bozulma, kolay unutma 
 Öğrenme yeteneğinin azalması 
 Kaygı, huzursuzluk, panik atak 
 Tembellik 
 İsteksizlik  
 Şüphecilik (paranoya 

 
Esrar içenlerde şizofreni görülme riski, içmeyenlere göre 7 kat daha fazladır! 
 
OPİYATLAR 
 
Eroin, kodein, morfin, metadon ve buprenorfin (Subutex) opiyatlar sınıfında yer alır ve 
hepsinin etkileri birbirine  benzer. 
 
Kişi opiyat kullanımını kestiği zaman… 
 Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı görülür. 
 Eklem ağrıları oluşur. 
 
İlk 15 günden sonra kesilme belirtileri azalır. Opiyatların kesilmesi ölüme yol açmaz. 
Belirtiler 1 aydan uzun sürebilir. 
 
 
Yüksek dozda opiyat alınması durumunda hemen hastaneye gidilmelidir. Soğuk duşun 
etkisi yoktur! 
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KOKAİN VE TAŞ 
 
Kokain ve taş yüksek dozda alındığında aşağıdakiler ortaya çıkabilir: 

 Çarpıntı 
 Yüksek tansiyon 
 Sinirlilik 
 Saldırganlık 
 Yerinde duramama 
 Huzursuzluk 
 Göğüs ağrısı 
 Kas zayıflığı 
 Solunum güçlüğü  
 Koma  

 
Kokain ve taş felce giden sorunlar yaratabilir. Kokain ve taş yüksek doz 
alındığında ölümcül olabilir. 
 
EKSTAZİ 
 
Ekstazi kullanımı sonucunda aşağıdakiler ortaya çıkabilir: 

 Panik ataklar 
 Depresyon 
 Hayal görme 
 Uyku sorunları 
 Bedenin aşırı ısınması 
 Aşırı sıvı kaybı  
 Ani ölüm  

 
Uzun süre ekstazi kullanan kişi hiçbir şeyden zevk alamaz ve ekstazi olmadan eğlenemez hale 
gelir.  
 
Ekstazi kullanımı kişi ekstazi kullanmaya devam etse bile bir süre sonra ağır 
depresyona yol açabilir. Kişi ekstazi kullanmasına rağmen eğlenemez! 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
SAMBA programı Kültegin Ögel, Ceren Koç, Alper Aksoy, Aslı Başabak ve Cüneyt Evren tarafından; 

YENİDEN derneği ve İstanbul AMATEM işbirliğiyle hazırlanmıştır. 
www.uyusturucu.info.tr 

------------------------------------------------------ 
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ALKOL VE ETKİLERİ  

 
 

 
ALKOL 
 
Alkolün fiziksel ve ruhsal etkileri 
 
Alkol ve karaciğer 
 
Alkol karaciğerde büyümeye, yağlanmaya, hepatite (sarılığa), siroza ve kansere yol açabilir  
 
Alkol ve kalp 
 
Alkol damar tıkanıklığına, kalp yetmezliğine, yüksek tansiyona ve kalp krizine yol açabilir  
 
Alkol ve beyin 
 
Alkol Beyin işlevlerinde azalmaya, beceri isteyen işlerde gerilemeye, denge bozukluklarına, 
görme sinirlerinde hasar sonucu görme bulanıklığına, unutkanlığa ve bunamaya yol açabilir. 
Alkole bağlı bunama (demans) sık rastlanan ve Wernicke-Korsakof adı verilen bir hastalıktır. 
Yapılan araştırmalarda, haftada 14 kadeh şarap veya 7 duble rakı içenlerde bile hafızanın daha 
çabuk bozulduğu gösterilmiştir  
 
Alkol ve kaslar 
 
Alkol kas zayıflığı ve kas erimesi yapabilir. Çünkü alkol; 

• Protein sentezini bozar 
• Testosteron hormonunu azaltır östrojen hormonunu artırır 
• Vitamin dağılımını bozar 
• Yağ depolanmasına yol açar 
• Susuzluk yapar  

 
Alkol ve sinir sistemi  
 
Alkol ellerde, ayaklarda ve bacaklarda ağrılara, karıncalanma ve uyuşmalara, kas gücünde 
azalmaya ve felce neden olabilir. bu duruma polinöropati adı verilir.  
 
Alkol ve genler  
 
Ailesinde alkol  bağımlısı  olan çocuklarda alkol  bağımlılığı  riski babası  alkol  bağımlısı  
olmayan  çocuklara göre 4  kat  fazladır. 
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Hamilelikte alkol kullanımı 
 
Hamilelikte alkol kullanımı bebek ve alkol sendromuna yol açabilir. Bu sendromda bebekte 
aşağıdakiler gözlenir.  

• Büyüme ve gelişme geriliği (boy ve kiloda) 
• Zihinsel, davranışsal ve nörolojik gelişmede gecikme 
• Basık burun ve dudaklar,küçük çene 
• Kalp, göz veya hareket sistemi anormallikleri  

 
Alkol ve cinsellik  
 
Alkol cinselliği kolaylaştırıyor gibi gözükse bile aslında sertleşme sorununa yol açar. Alkol 
boşalmayı geciktirir (disorgazmi), hiç boşalamamaya yol açabilir (anorgazmi) veya sertleşme 
bozukluğu yapabilir (impotance).  
 
Alkol yoksunluk belirtileri 
 
Çok alkol kullanan bir kişi, alkol içmediğinde aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:  

• Terleme 
• Kalp çarpıntısı 
• Sıkıntı, kaygı, huzursuzluk 
• Baş ağrısı 
• Uykusuzluk 
• Bulantı-kusma 
• Titreme 
• Ateş 
• Hallüsinasyon-illüzyon 
• Sara nöbeti  

 
Alkolün sınırı ne olmalıdır? 
 
Bir ölçü kavramı: 

• Bir tek (yarım duble) rakı, votka, viski vb  = 1 ölçü 
• Bir kadeh şarap     = 1 ölçü  
• Bir büyük kutu bira     = 1 ölçü 

Haftalık sınırlar  
• Erkekler için haftada toplam 21 ölçüden fazlası risklidir. 
• Kadınlar için haftada toplam 16 ölçüden fazlası risklidir. 

Ama... 
• Haftada en az 2 gün alkol alınmamalıdır! 

 
AMA BAĞIMLILARIN HİÇ ALKOL İÇMEMESİ GEREKİR! 

 
------------------------------------------------------ 

SAMBA programı Kültegin Ögel, Ceren Koç, Alper Aksoy, Aslı Başabak ve Cüneyt Evren tarafından; 
YENİDEN derneği ve İstanbul AMATEM işbirliğiyle hazırlanmıştır - www.alkol.info.tr 
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BAĞIMLILIK 

 
 

 
 

BAĞIMLILIK NEDİR? 
 
 
Bağımlılık kişinin beden ve ruh sağlığını, aile yaşantısını 
etkileyecek düzeyde alkol ya da madde alması; ya da alkol 
ya da madde alma isteğini durduramaması ile belirli ömür 
boyu süren bir hastalıktır. 
 
 
 
 

 
Kimler bağımlı olur? 
 
Herkes bağımlı olabilir. Bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Biz istemesek bile beynimiz 
maddeyi ister. 
 
Ne kadar sürede kişi bağımlı olur? 
 
Bağımlılığın gelişimi maddenin cinsine, saflık oranına, kullanma süresine ve kullanan kişinin 
kişilik özelliklerine göre değişir. Bu nedenle bağımlılığın ne zaman gelişeceği belli olmaz!  

 
Bağımlılık tamamen iyileşir mi?  
 
Bağımlılık, tansiyon hastalığı gibidir. Tamamen iyileşmez, ancak düzelir. Eğer madde 
kullanmazsanız yaşamınız normale döner. Bağımlı kişi madde kullanmayı bıraktıktan bir süre 
sonra tekrar madde kullanmaya başlarsa çok kısa zamanda eski kullandığı miktarlara ulaşır.  
 
Bağımlılıkta düzelme nasıl bir seyir izler? 
 
İyileşmenin dönemleri şunlardır: 

Yoksunluk dönemi (0-1 ay arası): Fiziksel ve ruhsal sıkıntılar  
 
Erken iyileşme dönemi (balayı) (1-3 ay arası): Madde isteği yoktur veya azdır, kişi 
iyileştiğini zanneder, yorgunluk, halsizlik, depresyon gözlenebilir 
 
Uzamış iyileşme dönemi (duvar) (3-6 ay): Keyifsizlik, ne yapacağını bilememe, 
boşluk hissi görülür. 
 
Yeniden yapılanma (6 ay ve sonrası): Yeni bir yaşam tarzı oluşturma, yeni arkadaşlar 
edinme ve yeni keyifler bulma dönemidir. 



37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkol veya madde kullanımına nasıl başladığınızı ve hayatınızda nasıl sorun 

haline geldiğini yazınız 
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Madde kullanımının fiziksel, ruhsal, sosyal ve ailesel etkilerini anlamalarını sağlamak 

 
 Girdaptan Çıkış oyunu kartları 
 Girdaptan Çıkış oyun tahtası  
 Zarlar 

 
 

Oturum 2 
MADDE KULLANIMI 

VE HAYATIMIZ 
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Açılış 
 
 

 
 Herkese merhaba deyin 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın  
 

 
 
Dikkat 
 
 

 
“Girdaptan çıkış”oyunu kartlı ve zarlı olmak üzere iki ayrı biçimde hazırlanmıştır. Bunlardan 
birisini seçerek oynatabilirsiniz. Kartlı oyunda ilerleme çekilen karttaki bilgiye göre, zarlı 
oyunda ise tamamen şansa bağlı olarak ilerlemektedir.  
 

 
 
 
 

GİRDAPTAN ÇIKIŞ OYUNU (KARTLI TİP) 
 
 
 

Genel bilgi 
 
“Girdaptan çıkış” madde bağımlılığıyla ilgili grup uygulamalarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş bir oyundur. 10-12 kişilik bir grupta uygulanabilecek bu oyunda her oyuncu 
madde kullanımını sürdüren bir kişi olarak oyuna başlar. Madde kullanımı olan bir kişinin 
başına gelebilecek durumları oyun boyunca deneyimler. Amaç iyileşmektir.  
 
Oyun zemini "malzemeler" klasöründe yer alan girdap isimli dosyada bulunmaktadır. Bu alan 
50x50 boyutunda 2 adet basılmalıdır.  
 
Kartlar bölümün sonunda yer almaktadır.  
  
Oyunun oynanması 
 
Oyun kartlarını kart yazan yere koyun. Oyun üstünde "B" yazan sarı noktadan başlar. Sırası 
gelen kişi bir kart çeker ve kartta yazanı yüksek sesle okur. Kişi karttaki duruma göre taşını 
ileri veya geri doğru oynatır. 
 

A 
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Yeşil alanlar  kart dışındaki aktiviteleri gösterir. Yeşil alanlar madde kullanımına yol açacak 
riskli durumlardan kaçınıldığı bir durumdur. O alanda yazan sayı kadar ileri gidilir. 
 
Kuru kafa işaretinin olduğu alanlar; "aşırı doz alkol/uyuşturucudan dolayı ölüm oldu, oyunu 
terk edin" anlamına gelir ve o oyuncu oyundan çıkar. 
 
Eğer oyun çok çabuk biterse 2. kez oynanabilir. Eğer 2 uygulayıcı varsa grup ikiye bölünürse 
ve iki ayrı zemin üstünde oynanırsa daha etkin olur. 
 
Amacın girdaptan çıkış olduğunu vurgulayın. Oyunda girdaptan çıkış kolay olmamaktadır. 
Buradan yola çıkarak bağımlılığın yavaş düzeleceğini belirtebilirsiniz. 
 
Kapanış  
 
Bu oyunun amacı bireyin madde kullanımının sonuçlarıyla ilgili farkındalık kazanmalarıdır. 
Madde bağımlılığının sonuçları üzerine konuşmak üzere bir araç olarak kullanılması 
hedeflenmiştir.  
 
Bu bakımdan oyunu oynamak kadar oyun sonunda gerçekleştirilecek grup paylaşımı büyük 
önem kazanmaktadır.  
 
Oyun sona erdiğinde, grup lideri oyuncuları madde kullanımı ve bağımlılığın bireyler 
üzerindeki etkileri üzerine düşündürmek amacıyla aşağıdaki gibi sorular sorarak grup 
paylaşımını başlatabilir. 
 
 Bir madde bağımlısının rolünü üstlendiğiniz bu oyunda neler hissettiniz? 
 Oyunun adının neden “girdap” olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce bağımlılıkla nasıl bir 

bağlantısı olabilir? 
 Oyunda yaşanan durumların ne kadar gerçekçi olduğunu düşünüyorsunuz? Neden? 
 Madde kullanımı nedeniyle benzer sorunlar yaşayan kişiler tanıyor musunuz / Madde 

kullanımı nedeniyle benzer sorunlar yaşadınız mı? 
 Madde kullanımının başka ne tür sorunlara neden olacağını düşünüyorsunuz? 
 Bu oyundan aklınızda neler kalarak buradan ayrılıyorsunuz? 
 
Kartların içeriği 
 
GERİ 
 
Stres yaşadın, başa çıkmak için alkol/uyuşturucu kullandın 3 adım geri 

Arkadaşlarının ısrarına hayır diyemedin ve alkol/uyuşturucu kullandın  3 adım geri 

Alkol/uyuşturucu kullandığın için evde tartışma oldu 1 adım geri 

Alkol/uyuşturucu nedeniyle hafızan zayıfladı unutkanlık başlandı 4 adım geri 

Çok sık alkol/uyuşturucu kullandığın için ailenle ilgilenmemeye başladın  2 adım geri 

Paranın hepsini alkol/uyuşturucuya harcadın, borçlarını ödeyemedin 4 adım geri 

Polis seni yakaladı ve mahkemeye sevk etti 3 adım geri 

Alkol/uyuşturucu etkisi altında araba kullanırken kaza yaptın ve ağır 3 adım geri 
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yaralandın 

Alkol/uyuşturucu kullandığın için ertesi gün işe gidemedin 1 adım geri 

Alkol/uyuşturucu kullanmadım diye yalan söyledin ama anlaşıldı ve rezil 

oldun 

4 adım geri 

Dün akşam alkol/uyuşturucu etkisi altında hiç istemediğin şeyler yaşadın 5 adım geri 

Alkol/uyuşturucu nedeniyle bağışıklık sistemin zayıfladı, sık sık hasta 

oluyorsun 

3 adım geri 

Alkol/uyuşturucu kullanmadığın zamanlar huzursuzluk, sıkıntı, tedirginlik 

duymaya başladın 

3 adım geri 

Çok kolay sinirlenmeye başladın 4 adım geri 

Bir kereden bir şey olmaz deyip alkol/uyuşturucu kullandın 9 adım geri 

Alkol/uyuşturucu içen arkadaşlarının bulunduğu ortamda bulundun ama 

içmedin (içmesen bile ortamda bulunmak büyük risktir) 

4 adım geri 

Sarhoş olduğun için öfke patlaması yaşadın, kavga çıkardın, dayak yedin 3 adım geri 

Alkol/uyuşturucu etkisinde olduğun için dün akşam aileni çok kırdın 2 adım geri 

Alkol/uyuşturucu nedeniyle eşin boşanmaya karar verdi / ailen evden 

ayrılmanı istiyor 

4 adım geri 

Alkol/uyuşturucu nedeniyle panik atak yaşadın veya depresyona girdin 3 adım geri 

İlaçlarını aksattın, kendi kafana göre kullandın veya tedavi randevuna gitmedin 3 adım geri 

Hayatının düzenini değiştirmedin, yine geç yatıp geç kalkıyorsun 5 adım geri 

 
İLERİ  
 
Alkol/uyuşturucu kullanmayan arkadaşlarınla buluştun 4 adım ileri 

Alkol/uyuşturucu kullanan arkadaşlarınla buluşmadın 2 adım ileri 

Gittiğin bir ortamda alkol/uyuşturucu vardı oradan hemen uzaklaştın 4 adım ileri 

Kullanmaya başladığın için tekrar tedaviye başvurdun 2 adım ileri 

Stres yaşamana rağmen alkol/uyuşturucu kullanmadın 4 adım ileri 

Çok öfkelenmene rağmen alkol/uyuşturucu kullanmadın 3 adım ileri 

İçinden alkol/uyuşturucu kullanmak için şiddetli istek geldi ama kullanmamak 

için alkol/uyuşturucu kullanmayan bir arkadaşını çağırıp onunla zaman 

geçirdin 

4 adım ileri 

Boş zamanlarını değerlendirmek için plan yaptın, hobiler buldun, yeni 

alışkanlıklar geliştirdin 

6 adım ileri 
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Çok uzun geleceği düşünmemeye başladın ve geçmişe takılmıyorsun, artık 

bugünü düşünüyorsun ve tek amacın temiz kalmak 

3 adım ileri 

Temizliğine, giyimine ve en önemlisi sağlığına iyi bakmaya başladın 4 adım ileri 

Kendi fikirlerinden vazgeçtin, tedavinin tüm kuralarına uymaya karar verdin 6 adım ileri 
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GİRDAPTAN ÇIKIŞ OYUNU (ZARLI TİP)  
 
 
 

“Girdaptan çıkış” madde bağımlılığıyla ilgili grup uygulamalarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş bir oyundur. 10-12 kişilik bir grupta uygulanabilecek bu oyunda her oyuncu 
madde kullanımını sürdüren bir kişi olarak oyuna başlar. Madde kullanımı olan bir kişinin 
başına gelebilecek durumları oyun boyunca deneyimler. Amaç iyileşmektir.  
 
Oyun zemini malzemeler klasöründe yer alan girdap-1 isimli dosyada bulunmaktadır. Renkli 
ve siyah beyaz formatı vardır. Büyük boyda bu alan basılmalıdır. 
  
Grup lideri oyunu oynamaz, oyuncuların geldikleri alanlardaki numaralara göre yönergede 
gerçekleşen durumu yüksek sesle gruba okur ve oyunun hakemliğini üstlenir. Her oyuncu bir 
piyon seçer ve tek zar atar. Oyuna en yüksek zarı atan kişi başlar.  
 
Oyunda bir zar kullanılır ve her oyuncu zarların toplamı kadar kare ilerler. Oyuncunun nasıl 
bir sonuçla karşılaşacağını üzerinde durduğu alan ve varsa alandaki numara belirler. 
 
Oyun siyah yuvarlaktan başlanır, zar atarak ilerlenir, numaralı bölümlere gelince aşağıdaki 
yönergeye uygun şekilde ileri veya geri gidilir.  

 Kırmızı alanlar madde bağımlılığının olumsuz sonuçlarını içermektedir.  
 Yeşil alanlar madde kullanan insanların verdiği doğru kararların sonuçlarını 

içermektedir.  
 Kuru kafa işaretinin olduğu alanlar; "aşırı doz alkol/uyuşturucudan dolayı ölüm oldu, 

oyunu terk edin" anlamına gelir ve o oyuncu oyundan çıkar. 
 
Eğer oyun çok çabuk biterse 2. kez oynanabilir. Eğer 2 uygulayıcı olur ve grup ikiye bölünür, 
iki ayrı zemin üstünde oynanırsa daha etkin olur. 
 
Bu oyunun amacı bireyin madde kullanımının sonuçlarıyla ilgili farkındalık kazanmalarıdır. 
Madde bağımlılığının sonuçları üzerine konuşmak üzere bir araç olarak kullanılması 
hedeflenmektedir.  
 
Bu bakımdan oyunu oynamak kadar oyun sonunda gerçekleştirilecek grup paylaşımı büyük 
önem kazanmaktadır.  
 
Oyun sona erdiğinde, grup lideri oyuncuları madde kullanımı ve bağımlılığın bireyler 
üzerindeki etkileri üzerine düşündürmek amacıyla aşağıdaki gibi sorular sorarak grup 
paylaşımını başlatabilir. 
 
 Bir madde bağımlısının rolünü üstlendiğiniz bu oyunda neler hissettiniz? 
 Oyunun adının neden “girdap” olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce bağımlılıkla nasıl bir 

bağlantısı olabilir? 
 Oyunda yaşanan durumların ne kadar gerçekçi olduğunu düşünüyorsunuz? Neden? 

B 
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 Madde kullanımı nedeniyle benzer sorunlar yaşayan kişiler tanıyor musunuz / Madde 
kullanımı nedeniyle benzer sorunlar yaşadınız mı? 

 Madde kullanımının başka ne tür sorunlara neden olacağını düşünüyorsunuz? 
 Bu oyundan aklınızda neler kalarak buradan ayrılıyorsunuz? 
 
Yönerge 
 
GRİLER / KIRMIZILAR 
1 Stres yaşadın, başa çıkmak için alkol/uyuşturucu kullandın 3 adım geri 

2 Arkadaşlarının ısrarına hayır diyemedin ve alkol/uyuşturucu kullandın  3 adım geri 

3 Alkol/uyuşturucu kullandığın için evde tartışma oldu 1 adım geri 

4 Alkol/uyuşturucu nedeniyle hafızan zayıfladı unutkanlık başlandı 4 adım geri 

5 Çok sık alkol/uyuşturucu kullandığın için ailenle ilgilenmemeye başladın  2 adım geri 

6 Paranın hepsini alkol/uyuşturucuya harcadın, borçlarını ödeyemedin 7 adım geri 

7 Polis seni yakaladı ve mahkemeye sevk etti 6 adım geri 

8 Alkol/uyuşturucu etkisi altında araba kullanırken kaza yaptın ve ağır 

yaralandın 

3 adım geri 

9 Alkol/uyuşturucu kullandığın için ertesi gün işe gidemedin 1 adım geri 

10 Alkol/uyuşturucu kullanmadım diye yalan söyledin ama anlaşıldı ve rezil 

oldun 

4 adım geri 

11 Dün akşam alkol/uyuşturucu etkisi altında hiç istemediğin şeyler yaşadın 5 adım geri 

12 Alkol/uyuşturucu nedeniyle bağışıklık sistemin zayıfladı, sık sık hasta 

oluyorsun 

4 adım geri 

13 Alkol/uyuşturucu kullanmadığın zamanlar huzursuzluk, sıkıntı, tedirginlik 

duymaya başladın 

3 adım geri 

14 Çok kolay sinirlenmeye başladın 11 adım geri 

15 Bir kereden bir şey olmaz deyip alkol/uyuşturucu kullandın 9 adım geri 

16 Alkol/uyuşturucu içen arkadaşlarının bulunduğu ortamda bulundun ama 

içmedin (içmesen bile ortamda bulunmak büyük risktir) 

8 adım geri 

17 Sarhoş olduğun için öfke patlaması yaşadın, kavga çıkardın, dayak yedin 3 adım geri 

18 Alkol/uyuşturucu etkisinde olduğun için dün akşam aileni çok kırdın 2 adım geri 

19 Alkol/uyuşturucu nedeniyle eşin boşanmaya karar verdi / ailen evden 

ayrılmanı istiyor 

4 adım geri 

20 Alkol/uyuşturucu nedeniyle panik atak yaşadın veya depresyona girdin 3 adım geri 

21 İlaçlarını aksattın, kendi kafana göre kullandın veya tedavi randevuna gitmedin 3 adım geri 
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22 Hayatının düzenini değiştirmedin, yine geç yatıp geç kalkıyorsun 7 adım geri 

 

BEYAZLAR/YEŞİLLER 
30 Alkol/uyuşturucu kullanmayan arkadaşlarınla buluştun 4 adım ileri 

31 Alkol/uyuşturucu kullanan arkadaşlarınla buluşmadın 2 adım ileri 

32 Gittiğin bir ortamda alkol/uyuşturucu vardı oradan hemen uzaklaştın 4 adım ileri 

33 Kullanmaya başladığın için tekrar tedaviye başvurdun 2 adım ileri 

34 Stres yaşamana rağmen alkol/uyuşturucu kullanmadın 4 adım ileri 

35 Çok öfkelenmene rağmen alkol/uyuşturucu kullanmadın 3 adım ileri 

36 İçinden alkol/uyuşturucu kullanmak için şiddetli istek geldi ama kullanmamak 

için alkol/uyuşturucu kullanmayan bir arkadaşını çağırıp onunla zaman 

geçirdin 

4 adım ileri 

37 Boş zamanlarını değerlendirmek için plan yaptın, hobiler buldun, yeni 

alışkanlıklar geliştirdin 

6 adım ileri 

38 Çok uzun geleceği düşünmemeye başladın ve geçmişe takılmıyorsun, artık 

bugünü düşünüyorsun ve tek amacın temiz kalmak 

3 adım ileri 

39 Temizliğine, giyimine ve en önemlisi sağlığına iyi bakmaya başladın 4 adım ileri 

40 Kendi fikirlerinden vazgeçtin, tedavinin tüm kuralarına uymaya karar verdin 6 adım ileri 

 

 
 
Birinci ölüm noktası 
 
Aşırı uyuşturucu kullanımı nedeniyle gerçeklikle bağlantını kaybettin ve çok fazla hayal 
gördüğün için akıl hastanesine yatırıldın. 
 
İkinci ölüm noktası 
 
Uyuşturucunun piyasada azalması nedeniyle satıcılar maddeden kısmaya başladılar. 
Uyuşturucuya fazla miktarda katılan yabancı maddeler hayatını kaybetmene neden oldu. 
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Kapanış 
 
 

 
 Soruları olup olmadığını sorun. 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun. 
 Temel mesajları tekrarlayın. 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin. 

 

 

 
 Hedefin girdaptan çıkış olduğunu belirtin 
 Bağımlılıktan çıkmanın yavaş olabileceğini vurgulayın 
 Kimi zaman girdaptan çıkış çok kısa sürede sonlanabilir. Bu tür durumlarda oyuna 

yeniden başlanmalı ve ikinci bir tur oynanmalıdır. 
 Oyunun amacı katılımcıların farkındalıklarını geliştirmektir. Bu bakımdan oyundan 

sonra grup paylaşımı büyük önem taşımaktadır. Zaman ayarlaması yapılırken 
paylaşıma yeterli sürenin bırakılmasına özen gösterilmelidir. 

 Girdaptan çıkış sadece bir oyundur ve bir bağımlının başına gelebileceklerden sadece 
bazılarını içermektedir. Oyun sonunda bu vurgulanmalı ve katılımcılar oyunda yer 
almayan deneyimlerini paylaşmaları konusunda desteklenmelidir. 
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ÇALIŞMA 
 

 
 

Stres yaşadın, başa çıkmak için 
alkol/uyuşturucu kullandın  

 
3 adım geri 

 
 

  
 

Arkadaşlarının ısrarına hayır diyemedin ve 
alkol/uyuşturucu kullandın 

 
3 adım geri 

 
 
 

Alkol/uyuşturucu kullandığın için evde 
tartışma oldu  

 
1 adım geri 

 
 

  
 

Alkol/uyuşturucu nedeniyle hafızan 
zayıfladı unutkanlık başladı 

 
4 adım geri 

 

   
 
 

Çok sık alkol/uyuşturucu kullandığın için 
ailenle ilgilenmemeye başladın  

 
2 adım geri 

 
 

  
 

Paranın hepsini alkol/uyuşturucuya 
harcadın, borçlarını ödeyemedin  

 
7 adım geri 

 
 

 
 
 
 

Polis seni yakaladı ve mahkemeye sevk etti 
 

6 adım geri 
  

 

  
 

Alkol/uyuşturucu etkisi altında araba 
kullanırken kaza yaptın ve ağır yaralandın 

 
3 adım geri 

 

 
 
 

Alkol/uyuşturucu kullandığın için ertesi gün 
işe gidemedin  

 
1 adım geri 

 
 

  
 

Alkol/uyuşturucu kullanmadım diye yalan 
söyledin ama anlaşıldı ve rezil oldun  

 
4 adım geri 
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Dün akşam alkol/uyuşturucu etkisi altında 
hiç istemediğin şeyler yaşadın  

 
5 adım geri 

 
 

  
 

Alkol/uyuşturucu nedeniyle bağışıklık 
sistemin zayıfladı, sık sık hasta oluyorsun  

 
4 adım geri 

 

   
 
 

Alkol/uyuşturucu kullanmadığın zamanlar 
huzursuzluk, sıkıntı, tedirginlik duymaya 

başladın  
 

3 adım geri 
 

  
 

Çok kolay sinirlenmeye başladın 
 

11 adım geri 
 
 

 
 

 
Bir kereden bir şey olmaz deyip 

alkol/uyuşturucu kullandın  
 

9 adım geri 
  

 

  
Alkol/uyuşturucu içen arkadaşlarının 

bulunduğu ortamda bulundun ama içmedin 
(içmesen bile ortamda bulunmak büyük 

risktir) 
 

8 adım geri 

 
 
 

Sarhoş olduğun için öfke patlaması yaşadın, 
kavga çıkardın, dayak yedin  

 
3 adım geri 

 
 

  
 

Alkol/uyuşturucu etkisinde olduğun için 
dün akşam aileni çok kırdın  

 
2 adım geri 

 
 
 

Alkol/uyuşturucu nedeniyle eşin boşanmaya 
karar verdi / ailen evden ayrılmanı istiyor  

 
4 adım geri 

 
 

  
 

Alkol/uyuşturucu nedeniyle panik atak 
yaşadın veya depresyona girdin  

 
3 adım geri 
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İlaçlarını aksattın, kendi kafana göre 
kullandın veya tedavi randevuna gitmedin  

 
3 adım geri 

 
 

  
 

Hayatının düzenini değiştirmedin, yine geç 
yatıp geç kalkıyorsun  

 
7 adım geri 

 
 

 
 

 
Alkol/uyuşturucu kullanmayan 

arkadaşlarınla buluştun  
 

4 adım ileri 
  

 

  
 

Alkol/uyuşturucu kullanan arkadaşlarınla 
buluşmadın  

 
2 adım ileri 

 

 
 

 
Gittiğin bir ortamda alkol/uyuşturucu vardı 

oradan hemen uzaklaştın  
 

4 adım ileri 
  

 

  
 
Kullanmaya başladığın için tekrar tedaviye 

başvurdun  
 

2 adım ileri 
 

 
 

 
Stres yaşamana rağmen alkol/uyuşturucu 

kullanmadın  
 

4 adım ileri 
  

 

  
 
Çok öfkelenmene rağmen alkol/uyuşturucu 

kullanmadın  
 

3 adım ileri 
 

 
 

İçinden alkol/uyuşturucu kullanmak için 
şiddetli istek geldi ama kullanmamak için 

alkol/uyuşturucu kullanmayan bir arkadaşını 
çağırıp onunla zaman geçirdin  

 
4 adım ileri 

  

  
Boş zamanlarını değerlendirmek için plan 
yaptın, hobiler buldun, yeni alışkanlıklar 

geliştirdin  
 

6 adım ileri 
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Çok uzun geleceği düşünmemeye başladın 

ve geçmişe takılmıyorsun, artık bugünü 
düşünüyorsun ve tek amacın temiz kalmak  

 
3 adım ileri 

  
 

  
 

Temizliğine, giyimine ve en önemlisi 
sağlığına iyi bakmaya başladın  

 
4 adım ileri 

 

 
 

 
Kendi fikirlerinden vazgeçtin, tedavinin tüm 

kuralarına uymaya karar verdin  
 

6 adım ileri 
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Alkol veya maddenin hayatınızda yarattığı 5 olumsuz etkiyi yazınız 
 
 
1. ............................................................................................................ 
 
 
2. ............................................................................................................ 
 
 
3. ............................................................................................................ 
 
 
4. ............................................................................................................ 
 
 
5. ............................................................................................................ 
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 Bağımlılığın bir beyin hastalığı olduğunu anlatmak 
 Kişinin madde kullanımını kontrol edemeyeceğini vurgulamak 

 

 Bağımlılık bir beyin hastalığıdır 
 Beynimiz bize tuzaklar kurar 
 Bu tuzaklara karşı hazırlıklı olmak gerekir 

 

 
 Film 
 Filmin oynatılabileceği bir araç (Bilgisayar, DVD oynatıcı vb) 
 Hoparlör 

 

 
1,5 saat 

Oturum 3 
BEYİN VE 

BAĞIMLILIK 
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Açılış 
 
 

 
 

 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın  
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 

 
 
 
Beyin ve Bağımlılık 

 
 
 

1. Filmin oynatılması 
 

 Beyin ve Bağımlılık isimli filmi oynatın.  
 Eğer sürekli seyretmekten sıkılırlarsa, uygulama 2’ye geçip tartışma yapabilirsiniz, ondan 

sonra filme kaldığı yerden devam edin. 
 
2. Düşündürtün 
 
Film bittikten sonra aşağıdaki soruları sorunuz. 
 
-Filmi özetler misiniz? 
-Filmden aklınızda en çok ne kaldı, en çok ne dikkatinizi çekti? 
 
3. Vurgulayın  
 

 Bağımlılık bir beyin hastalığıdır 
 

 Alkol ve uyuşturucuya alışan beynimiz bize tuzaklar hazırlar. Örneğin; “bir kereden 
bir şey olmaz”, “arkadaşların yanına gideyim ama içmem” gibi yanlış düşünceleri 
aklımıza sokar. Amacı alkol veya uyuşturucuya kavuşmaktır.  

 
 Bu nedenle beynimizin bize hazırladığı tuzaklara karşı hazırlıklı olmamız gerekir 
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Kapanış 
 
 

 
 Soruları olup olmadığını sorun. 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun. 
 Temel mesajları tekrarlayın. 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin. 

 
 

 
 
 

 
 Filmi izletirken aralarda durdurup bilgi vermek faydalı olabilir.  
 Grup üyeleri film sırasında paylaşımda bulunmak isterlerse film durdurulabilir. 
 Filmin sonunda grup üyelerine film hakkındaki düşünceleri sorulmalı ve film üzerine 

konuşulmalıdır.  
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EK 1: Filmin senaryosu 
 
Beynimiz nasıl çalışıyor? 
 
Bedenimizdeki tüm hareketler, duyumlar beynimizin kontrolündedir.  
 
Beynimiz de sinir hücrelerinden oluşur.  
 
Sinir hücreleri birbirleriyle haberleşerek renkleri görmemizi, kokuları algılamamızı, 
düşünmemizi, hareket etmemizi sağlarlar. 
 
Beynimizdeki sinir hücreleri, haberleşmeyi sinir uçlarından yaparlar. 
 
Bir sinirden gelen uyarı, diğerine nörotransmitter adı verilen maddelerle taşınır. Böylece bir 
sinirden gelen uyarı diğerine geçer. 
 
Alkol ve uyuşturucu beynimizi nasıl etkiliyor? 
 
Alkol ve uyuşturucular ise beynimizde sinir hücreleri arasındaki bu iletişimi bozar.  
Alkol ve uyuşturucular sinir uçlarında haberleşmeyi engeller. Bunun sonucu sinir aralığındaki 
nörotransmitter maddeleri artar. Böylece uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisini gösterir. 
 
Alkol ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmaya devam edince sinir uçlarının yapısı 
bozulur ve iletişim düzensiz hale gelir. Bunun sonucu birçok hastalık oluşmaya başlar. 
 
Alkol ve uyuşturucu beynimize neler yapıyor?  
 
Alkol ve uyuşturucu kullanımı beynimizde sinir hücrelerinin sayısını azaltır.   
 
Örneğin bu resimde uyuşturucu kullanmayan bir beyindeki sinir hücrelerini görüyorsunuz.  
 
Bu resimde ise uyuşturucu kullanan bir kişinin beynindeki sinir hücreleri görülüyor. 
Gördüğünüz gibi uyuşturucu kullanınca hücreler çok azalıyor. 
 
Bu resimde ise beyindeki beyazlıkların ne kadar çoğaldığını görüyorsunuz. Bu durum bir 
anlamda uyuşturucu kullanımının beyni boşalttığının bir göstergesi… 
 
Uyuşturucular beynin çalışmasını zayıflatır.  
 
Bu resim uyuşturucu kullanmayan bir beyin. Buradaki kırmızılar beynin çalıştığını gösteriyor. 
Ama bu beyin, uyuşturucu kullanan bir kişinin beyni. Beynindeki kırmızı renklerin azlığı 
beynin yavaş çalıştığını gösteriyor. 
 
Beyindeki bu değişikliklerin sonucunda hafıza zayıflar, kişi hatırlamakta zorluk çeker. Yeni 
bir şey öğrenme kapasitesi azalır. 
 
Bu maddeler insanın enerjisini alır, tembelleştirir. Hiçbir şey yapmak istememeye başlar. 
Buna demotivasyon sendromu denir.  
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Kişinin öğrenme yeteneğini ve hafıza gücünü azaltırlar. Böylece yeni bir şey öğrenmekte 
zorlanmaya başlar insan.  
 
Bazı uyuşturucu maddeler akıl hastalığına yol açabilir. Örneğin, esrar kullananlarda şizofreni 
olma riski, kullanmayanlara göre 7 kat fazladır. 
 
Bağımlılık bir beyin hastalığıdır  
 
Alkol ve uyuşturucuyu bırakınca beyin hemen düzelir mi? 
 
Bu uyuşturucu kullanmayan bir beyin. Sarı ve kırmızı renkler beynin çalışmasını gösteriyor.  
 
10 gün uyuşturucu kullandıktan sonra beyin bu hale geliyor. Sarılar çok azalmış durumda.  
 
Kişi 100 gün yani 3 ay uyuşturucu kullanmadıktan sonra bile çekilen resimlerde halen 
sarıların yetersiz olduğunu görüyoruz. Yani beyin hala eski haline gelememiş. 
 
Uyuşturucuyu bırakınca beyin hemen düzelmez.  
 
Düzelme yıllar sürebilir… 
 
Beyin unutmaz! 
 
Beyin alkol ve uyuşturucuyu hafızasına kaydeder. Onları gördüğü zaman ise hemen harekete 
geçer ve istemeye başlar. 
 
Bu beyin bir alkol veya uyuşturucu kullanıcısının henüz alkol ve uyuşturucuyu görmemiş 
beyni. Bu ise alkol ve uyuşturucuyla karşılaşınca beynin canlanmış hali.  
 
Görünce dayanamazsınız, en iyisi uzak durmak 
 
Beyin şartlanır 
 
Niye kuru fasulyeyi görünce aklımıza pilav gelir? Niye aşkla gül hep birliktedir? Niye çayın 
yanında sigara ararız? 
 
Buna şartlanma diyoruz.  
 
Bu fare ışık yanınca alkol verileceğini öğrenmiştir. Işık yanınca gidip alkol almak için 
düğmeye basmaktadır.  
 
Beyin hafızasında alkol veya uyuşturucuyla birlikte başka şeyleri yan yana kodlar. 
 
Bir sokak, bir müzik, bir yer, bir arkadaş kişiye alkol veya uyuşturucuyu hatırlatabilir. Kişi 
kendini durdurmaz ve gider kullanır.  
 
Hatırlatıcılardan uzak durmak gerekir 
 
Bağımlı beyinde sinir hücreleri değişikliğe uğrar  
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Alkol ve uyuşturucular zaman içinde beynin yapısını değiştirirler. 
 
Sinir hücreleri bağımlı olan beyinde farklı çalışmaya başlar ve kişi bu maddeleri kontrol 
etmekte zorlanır.  
 
Kişi alkol ve uyuşturucuyu bıraktığı zaman bu hücreler düzelmeye başlar.  
 
Ama sinir hücreleri tam olarak düzelmez. 
 
Kişi bıraktıktan sonra tekrar alkol veya uyuşturucu kullanmaya başlarsa kısa sürede hücreler 
eski haline döner ve kişi eskisi kadar içer hale gelir… 
 
Bağımlılık düzelir ama iyileşmez… 
 
Beyin kendini durduramaz 
 
Beyin normal çalışırken kendini durdurma mekanizması vardır. Beyin alkol ve uyuşturucuyu 
görünce git ve kullan der, ondan sonra dur mesajını yollar. 
 
Ancak bağımlı beyinde işler farklıdır.  
 
Beyin git kullan der ama dur diyemez. Dur diyemediği için kişi sürekli kullanmaya devam 
eder. 
 
 
Beyninize güvenmeyin.  
 
Alkol ve uyuşturucu isteğimizi ve bu maddelere yönlenmemizi beyin sağlar. Beynimizde 
bununla ilgili iki bölüm vardır. 
 
Bunlardan birincisi daha çok haz ve keyif peşinde koşan bölümdür.   
 
Diğer bölüm ise arama davranışından sorumludur. 
 
Alkol veya uyuşturucu alındığında, haz ve keyiften sorumlu olan bölüm uyarılır. Böylece 
insanlar da keyif aldıklarını hissederler. Beynin bu bölümü içinde hızlı bir mesajlaşma başlar.  
 
Ancak alkol ve uyuşturucu çok kullanıldığı zaman, bir süre sonra bu bölüm çalışmamaya 
başlar. Bunun sonucu kişi alkol veya uyuşturucu kullansa da eskisi kadar haz veya keyif 
alamaz. 
 
İşte o zaman kontrol beynin diğer bölgesine geçer. Bu bölge “git ve kullan” diye emir verir. 
Kişi haz ve keyif almasa da alkol veya uyuşturucu kullanma isteği duyar ve kullanır.  
 
“Bağımlılık” kısır bir döngüdür  
 
Keyifli başlayan hikayenin sonunda insanın yaşamı alkol ve uyuşturucuda hapsolur.  
 
İnsanlar alkol ve uyuşturucunun esiri olduklarının farkına çok geç varırlar.  
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Hayat bir kısır döngüye döner. Kişi bırakır, tekrar başlar… bırakır, tekrar başlar… 
 
İnsan kontrol ettiğini zanneder ama bu kısır döngüyü alkol ve uyuşturucu yönetir…  
 
Özgür olun, sağlıklı kalın… 
 
Ya alkol? 
 
Alkol kas gücünü etkileyerek hareketleri ve reflekslerimizi yavaşlatır.  
 
Bu gördüğünüz alkol içmemiş bir fare. Hareketli, tepkileri ve kas gücü iyi.  
 
Bu ise az miktarda alkol almış bir fare. Daha az hareketli, tepkileri yavaş, kutusuna girmeye 
hali yok.   
 
Bu ise çok miktarda alkol almış bir fare. Hareketsiz ve tepkisiz. Alkol almamış fare çubuğun 
üstüne konunca dengesini koruyor ve çubuğa tutunabiliyor. Az miktarda alkol almış fare ise 
dengesini koruyamıyor. Tutunmaya çalışıyor ama fazla dayanamıyor. Çok miktarda alkol 
almış fare ise, hiçbir şekilde tutunamıyor ve hemen düşüyor. Bu film alkolün etkilerini bize 
gösteriyor. 
 
Beyninize teslim olmayın… 
 
Beyin insanı yönlendirmeye başlar.  
 
Tekrar alkol veya uyuşturucu kullanmamak için beyinle bir mücadele başlar. 
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BEYİN VE BAĞIMLILIK 

 
 

 
Beynimiz nasıl çalışıyor? 
 
Bedenimizdeki tüm hareketler, duyumlar beynimizin kontrolündedir. Beynimiz de sinir 
hücrelerinden oluşur. Sinir hücreleri birbirleriyle haberleşerek renkleri görmemizi, kokuları 
algılamamızı, düşünmemizi, hareket etmemizi sağlarlar. 
 
Beynimizdeki sinir hücreleri, haberleşmeyi sinir uçlarından yaparlar. Bir sinirden gelen uyarı, 
diğerine nörotransmitter adı verilen maddelerle taşınır. Böylece bir sinirden gelen uyarı 
diğerine geçer. 
 
Alkol ve uyuşturucu beynimizi nasıl etkiliyor? 
 
Alkol ve uyuşturucular ise beynimizde sinir hücreleri arasındaki bu iletişimi bozar. Alkol ve 
uyuşturucular sinir uçlarında haberleşmeyi engeller. Bunun sonucu sinir aralığındaki 
nörotransmitter maddeleri artar.  
 
Böylece uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisini gösterir. Alkol ve uyuşturucu veya uyarıcı 
madde kullanılmaya devam edince sinir uçlarının yapısı bozulur ve iletişim düzensiz hale 
gelir. Bunun sonucu birçok hastalık oluşmaya başlar. 
 
Alkol ve uyuşturucu beynimize neler yapıyor?  
 
Alkol ve uyuşturucu kullanımı beynimizde sinir hücrelerinin sayısını azaltır.  Uyuşturucular 
beynin çalışmasını zayıflatır. Beyindeki bu değişikliklerin sonucunda hafıza zayıflar, kişi 
hatırlamakta zorluk çeker. Yeni bir şey öğrenme kapasitesi azalır.  
 
Bu maddeler insanın enerjisini alır, tembelleştirir. Hiçbir şey yapmak istememeye başlar. 
Buna demotivasyon sendromu denir. Kişinin öğrenme yeteneğini ve hafıza gücünü azaltırlar. 
Böylece yeni bir şey öğrenmekte zorlanmaya başlar insan. Bazı uyuşturucu maddeler akıl 
hastalığına yol açabilir. Örneğin, esrar kullananlarda şizofreni olma riski, kullanmayanlara 
göre 7 kat fazladır. 
 
Bağımlılık bir beyin hastalığıdır  
 
Alkol ve uyuşturucuyu bırakınca beyin hemen düzelir mi? 
 
Uyuşturucuyu bırakınca beyin hemen düzelmez. Düzelme yıllar sürebilir… 
 
Beyin unutmaz! 
 
Beyin alkol ve uyuşturucuyu hafızasına kaydeder. Onları gördüğü zaman ise hemen harekete 
geçer ve istemeye başlar. Görünce dayanamazsınız, en iyisi uzak durmak 
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Beyin şartlanır 
 
Niye kuru fasulyeyi görünce aklımıza pilav gelir? Niye aşkla gül hep birliktedir? Niye çayın 
yanında sigara ararız? Buna şartlanma diyoruz. Beyin hafızasında alkol veya uyuşturucuyla 
birlikte başka şeyleri yan yana kodlar. Bir sokak, bir müzik, bir yer, bir arkadaş kişiye alkol 
veya uyuşturucuyu hatırlatabilir. Kişi kendini durdurmaz ve gider kullanır.   
Hatırlatıcılardan uzak durmak gerekir 
 
Bağımlı beyinde sinir hücreleri değişikliğe uğrar  
 
Alkol ve uyuşturucular zaman içinde beynin yapısını değiştirirler. Sinir hücreleri bağımlı olan 
beyinde farklı çalışmaya başlar ve kişi bu maddeleri kontrol etmekte zorlanır. Kişi alkol ve 
uyuşturucuyu bıraktığı zaman bu hücreler düzelmeye başlar. Ama sinir hücreleri tam olarak 
düzelmez. Kişi bıraktıktan sonra tekrar alkol veya uyuşturucu kullanmaya başlarsa kısa sürede 
hücreler eski haline döner ve kişi eskisi kadar içer hale gelir…Bağımlılık düzelir ama 
iyileşmez… 
 
Beyin kendini durduramaz 
 
Beyin normal çalışırken kendini durdurma mekanizması vardır. Beyin alkol ve uyuşturucuyu 
görünce git ve kullan der, ondan sonra dur mesajını yollar. Ancak bağımlı beyinde işler 
farklıdır.  Beyin git kullan der ama dur diyemez. Dur diyemediği için kişi sürekli kullanmaya 
devam eder. 
 
Beyninize güvenmeyin.  
 
Alkol ve uyuşturucu isteğimizi ve bu maddelere yönlenmemizi beyin sağlar. Beynimizde 
bununla ilgili iki bölüm vardır. Bunlardan birincisi daha çok haz ve keyif peşinde koşan 
bölümdür.  Diğer bölüm ise arama davranışından sorumludur. 
 
Alkol veya uyuşturucu alındığında, haz ve keyiften sorumlu olan bölüm uyarılır. Böylece 
insanlar da keyif aldıklarını hissederler. Beynin bu bölümü içinde hızlı bir mesajlaşma başlar. 
Ancak alkol ve uyuşturucu çok kullanıldığı zaman, bir süre sonra bu bölüm çalışmamaya 
başlar. Bunun sonucu kişi alkol veya uyuşturucu kullansa da eskisi kadar haz veya keyif 
alamaz. İşte o zaman kontrol beynin diğer bölgesine geçer. Bu bölge “git ve kullan” diye emir 
verir. Kişi haz ve keyif almasa da alkol veya uyuşturucu kullanma isteği duyar ve kullanır.  
 
“Bağımlılık” kısır bir döngüdür  
 
Keyifli başlayan hikayenin sonunda insanın yaşamı alkol ve uyuşturucuda hapsolur.  İnsanlar 
alkol ve uyuşturucunun esiri olduklarının farkına çok geç varırlar. Hayat bir kısır döngüye 
döner. Kişi bırakır, tekrar başlar… bırakır, tekrar başlar…İnsan kontrol ettiğini zanneder ama 
bu kısır döngüyü alkol ve uyuşturucu yönetir…  
 
Özgür olun, sağlıklı kalın… 

 
------------------------------------------------------ 

SAMBA programı Kültegin Ögel, Ceren Koç, Alper Aksoy, Aslı Başabak ve Cüneyt Evren tarafından; 
YENİDEN derneği ve İstanbul AMATEM işbirliğiyle hazırlanmıştır 

- www.alkol.info.tr - www.uyusturucu.info.tr - 
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Alkol veya maddenin beyninizde yarattığı 3 etkiyi yazınız 
 
 
1. ............................................................................................................ 
 
 
2. ............................................................................................................ 
 
 
3. ............................................................................................................ 
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 Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak 
 Zarar azaltmak 

  

 Bulaşıcı hastalıklar yaygındır 
 Bulaşıcı hastalıklar özellikle madde kullanıcılarında daha yaygındır  
 Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın yolları vardır 

 

 Bulaşıcı hastalıklar madde kullanıcılarında daha yüksektir 
 Bulaşıcı hastalıklar-HIV 
 Hangisi daha riskli oyunu 
 Diğer bulaşıcı hastalıklar 
 Hastalanmamak İçin… 
 "Risk sever misiniz?" Oyunu 
 (Seçenekli uygulama) Damar yoluyla madde kullananlar için… 

 

 Kırmızı ve mavi şekerler 
 Kartlar ve işaretler 
 Yapıştırıcı  

 

 2,5 saat 
 
 
 

Oturum 4 
SAĞLIKLI 

KALMANIN 
YOLLARI 



63 

 
 
 
Açılış 
 
 

 
 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın 
 Bir önceki oturumdan akıllarında kalanları sorun 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 

 
 
 
Bulaşıcı hastalıklar madde kullanıcılarında daha yüksektir! 
 
 

SAYDAM 1-6 
 
 
Bulaşıcı hastalıklar madde kullanıcılarında daha yüksektir!  
 
Aşağıdakileri saydam yardımıyla anlatın 
 

 İnsan hayatını tehdit eden bazı şeyler vardır. Örneğin: Hastalıklar, Kazalar,  
Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler 

 Bulaşıcı hastalıklar HERKESE bulaşabilir. Ama madde kullananlar için risk daha da 
büyüktür! 

 HIV olanların üçte biri madde kullanıyor.  
 Araştırmalarda Türkiye’de uyuşturucu madde kullanıcılarının %40’nın kanında 

Hepatit C bulunmuştur. 
 
Bulaşıcı hastalıklar ve madde kullanımı arasında nasıl bir ilişki var?                    SAYDAM 7-8 
 
 
Aşağıdakileri saydam yardımıyla anlatın 
 

Bulaşıcı hastalıklar ve madde kullanımı arasındaki ilişkinin nedenleri 
 Yüksek riskli cinsel davranışlar 
 Şırınga paylaşımı 
 Diğer enjektör gereçlerinin paylaşımı 
 Bağışıklık sistemi üzerine etkileri 

 
                  SAYDAM 9-10 

 
1-Yüksek Riskli Cinsel Davranışlar nedeniyle madde kullanıcılarında bulaşıcı hastalık 
riski daha yüksektir! Çünkü madde etkisi altında korunma unutulur. 

1 
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SAYDAM 11-16 
 
2-Şırınga ve iğne paylaşımı nedeniyle madde kullanıcılarında bulaşıcı hastalık riski daha 
yüksektir! Çünkü Şırıngaların temizlenme sıklığı kadar temizleme yolu da önemlidir.  
 
3-Diğer enjeksiyon gereçlerinin paylaşımı nedeniyle madde kullanıcılarında bulaşıcı 
hastalık riski daha yüksektir!  
 

 Kaşık 
 Pamuk  
 Temizleme suyu  

 
4-Diğer enjeksiyon gereçlerinin paylaşımı nedeniyle madde kullanıcılarında bulaşıcı 
hastalık riski daha yüksektir! Kişi kendi kişisel şırıngasını veya iğnesini kullansa dahi 
ortak gereçlerle bulaşma sıktır. 
 
5-Bağışıklık sistemi üzerine etkileri nedeniyle madde kullanıcılarında bulaşıcı hastalık 
riski daha yüksektir! Madde kullanımı bedenin direncini kırmakta, bağışıklık sistemi 
üstüne baskılayıcı bir etki oluşturmaktadır.  
 

 Kokain, morfin  ve  eroinin   hücre  içinde  hıv  büyümesini  hızlandırmakta 
 Madde kullanıcılarının yaşam tarzları da bağışıklık sistemi üstüne olumsuz etki 

gösterir. Herhangi bir enfeksiyonun yerleşmesi de daha kolay olur  
 
 
 
Bulaşıcı hastalıklar-HIV  
 
 

            
SAYDAM 1-5 

HIV ve AIDS 
 
Aşağıdakileri saydam yardımıyla anlatın 
 

HIV ve AIDS yaygındır: AIDS ‘in çok yaygın bir hastalık olduğunu ve ülkemizde de 
yaygınlaşma eğilimi gösterdiğini vurgulayın. 
 

 Dünyada 39.4 milyon kişi HIV/AIDS ile yaşıyor  
 Günde 14,000  kişi HIV/AIDS oluyor  
 Bu nedenle 2004 yılında 3.1 milyon kişi öldü (günde 8,000 kişi)  

 
HIV'den AIDS'e... 

 HIV’in uzun süre belirtisiz seyredebileceğini ama bu kişilerin hastalığı 
bulaştırabilir 

 HIV’in zaman içinde AIDS’e yol açar 
 AIDS’in öldürücü bir hastalıktır 

 
                  

2 
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SAYDAM 6-9 
Bulaşma ve bulaşmama yolları 
 

Bulaşma Yolları 
 Kan Yoluyla: Kan ve kan ürünleri, organ ve doku nakli ile, tıraş bıçağı,diş fırçası 

ve enjektör paylaşımı ile, kesici ve delici aletler yolu ile bulaşır.  
 Cinsellik Yoluyla: Mikrobu taşıyan erkeğin veya kadının cinsel organ salgıları 

aracılığıyla, her türlü cinsel ilişki (vajinal, anal, oral) ile, erkekten kadına, 
kadından erkeğe, erkekten erkeğe, kadından kadına bulaşır. 

 Anneden Bebeğe: HIV’li anneden gebelik süresince, doğum ve emzirme sırasında 
bebeğe bulaşır. 
 

HIV cinsel ilişkiyle sık bulaşır. 
 

 Sperm ve vajina çok yüksek oranda HIV içermektedir  
 Cinsel temasla HIV geçişi esas olarak vajinal ve anal ilişki yolu iledir  
 Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıkların HIV’in geçişini kolaylaştırdığı 

bildirilmiştir  
 Cinsel yolla bulaşma kondom/prezervatif kullanımı ile önlenebilir. Ama %100 

değil 
 Anal birleşme bireylerin cinsel oryantasyonu ne olursa olsun daha risklidir 
 

HIV neyle bulaşmaz? 
 

 Günlük yaşamda ve sosyal ilişkilerle bulaşmaz.  
 Öpüşme, dokunma, sarılma, el sıkışmayla bulaşmaz.  
 Herkese açık tuvalet, havuz, duştan bulaşmaz.  
 Sinek, böcek sokması, hayvan ısırması ile bulaşmaz.  

 
HIV/AIDS iyileşmez ama ÖNLENEBİLİR! 
 

                 SAYDAM 10-13 
 

Test yaptırmak 
 

Test yaptırmaktan çekinmeyin! Erken tanı önemlidir. Kimler AIDS testi yaptırmalıdır? 
 

 HIV/AIDS olduğunu öğrendiğiniz bir kişiyle cinsel ilişkiye girdiyseniz… 
 Cinsel yolla bulaşan başka bir hastalığınız varsa… 
 Birçok kişiyle cinsel ilişkiye giren birisiyle korunmadan cinsel ilişkiye 

girdiyseniz… 
 Damar yoluyla madde kullanan birisiyle cinsel ilişkiye girdiyseniz… 
 İğne ve şırıngayı başkasıyla paylaştıysanız… 
 AIDS TESTİ 

 
AIDS testi(Eliza Testi) bulaşma olduğunu düşündüğünüz süreden 3 ay sonra yapılmalıdır.  
Test sonucu HIV(+) (HIV Pozitif) çıkarsa, bu kişinin AIDS virüsüyle karşılaştığı 
anlamına gelir. Test pozitif ise o zaman doğrulama testi yapılmalıdır.  
Tek başına hızlı testleri yapmayın. Yanlış sonuçlar veriyor!!! 
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 Hemen hemen tüm devlet ve üniversite hastanelerinde AIDS testi yaptırabilirsiniz.  
 Test yaptırmak için kendi isminizi söylemek zorunda değilsiniz.  
 Sağlık Bakanlığı, tedavinizden sorumlu doktor ve ekibi dışında test sonucunun 

başkasına söylenmesi yasaktır. 
 Tüm tedavi masrafları her sigorta kuruluşu tarafından ve yeşil kart tarafından 

karşılanıyor. 
            SAYDAM 14-16 
 
Test yaptırmak önemlidir 
 

 HIV negatif çıkarsa: HIV’den korunmak için neler yapmanız gerektiğini 
öğrenmenin zamanı gelmiştir. 

 HIV pozitif çıkarsa: erken dönemde tedavi olmaya başlarsınız. Böylece daha uzun 
yaşarsınız. HIV’in yol açtığı hastalıklardan korunursunuz  

 
HIV herkese bulaşabilir. Ciddiye al! Korunmaya üşenme! HIV Hayatını Karartır! 

 
 
 
"Hangisi daha riskli" çalışması 
 
 

ÇALIŞMA 1-2 
  SAYDAM 1-3 

 
Bu çalışmanın amacı hangi davranışların HIV bulaştırma riskinin daha yüksek olduğunu 
anlatmaktır. Bu oyun temel olarak HIV için hazırlanmış olsa da, diğer bulaşıcı 
enfeksiyonlardan korunmak için de kullanılabilir. 
 
Uygulama  
 
1. Katılımcılara HIV Riskli Davranışlar kartlarını dağıtın. Grubun büyüklüğüne göre her 
kişiye 1 veya 2 kart dağıtın, onlara kartlarını okumalarını ve kendi bilgilerine göre bu 
davranışın “risksiz”, “orta riskli” veya “yüksek riskli” olup olmadığını belirtmelerini isteyin.  
 
2. Bu arada “RİSKSİZ”, “DÜŞÜK RİSKLİ” veya “YÜKSEK RİSKLİ” işaretlerini aralarına 
eşit mesafeler koyarak duvara asın. Daha sonra katılımcılara ellerindeki kartları işaretlerin 
önüne koymalarını isteyin. İki işaretin arasına kartlarını koymak isteyenler varsa, kartlarını iki 
işaret arasına koyabilirler.  Kartlar yerine konduktan sonra aşağıdaki soruları sorun ve 
tartışmaya cesaretlendirin. Değiştirme istenirse bunun nedenlerini tartışın ve gerekirse 
kartların yerini değiştirin. 
 

 Bu kartı niye buraya koydunuz? 
 Kartı nereye koyacağına tam olarak karar veremeyen oldu mu? Neden? 
 İşaretlerin dışında kalmasına inandığınız kartlar var mı? 
 Aranızda bu kartın yerinin değişmesi gerektiğini düşünen var mı? 

 
3. Daha sonra aşağıdaki bilgiyi verin: 

3 
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 Başka bir kişinin kanı, sperm veya vajina sıvısı bizim kanımız, rektumumuz, ağzımız, 

vajinamız veya penisimiz ile temas ederse risk yüksektir. 
 HIVle bulaşmış kan veya cinsel organ sıvıları bedenimizdeki kesikler, yaralar, zarar 

görmüş derilerle temas ederse, HIV’in bulaşma riski yüksektir.  
 Yumuşak dokularımıza temas etme durumunda da virüsün bulaşma riski yüksektir. 

Yumuşak dokularımıza örnek olarak ağzımızın içi, vajina, penisin ucu sayılabilir. 
  
4. Her davranışın risk potansiyelini bilgi aktararak tartışın. Bilgi verirken gerektiği 
durumlarda kartların yerini değiştirebilirsiniz.  
 
RİSKSİZ  
 

 Bedenin bedene değmesi 
 Yumuşak öpüşme (kanama olmadığı için sorun yoktur) 
 Mastürbasyon  
 Sadece kişinin kendi kullandığı yeni bir şırınga (pamuk, ısıtıcı gibi diğer enjeksiyon 

gereçlerine temas etmediyse) 
 
ORTA RİSKLİ 
 

 Derin öpüşme (“french kiss” irski düşüktür ancak ağızda bir yara, kanama varsa 
yüksek riskli olabilir) 

 Kondomla vajinal cinsel ilişki (kondom doğru takıldıysa tabii ki…) 
 Kondomla anal (ters) ilişki (kayganlaştırıcı kullanılması yararlıdır) 
 Araya engel konmuş oral seks (örneğin kondom takılmış penisle oral seks.   
 Çamaşır suyuyla temizlenmiş şırınga (tamamen koruyucu olmayıp, uygun şekilde 

yapılmazsa yüksek riskli olabilir) 
 
YÜKSEK RİSKLİ 
 

 Kondom olmadan vajinal ilişki  
 Kondom olmadan anal (ters) ilişki 
 Oral seks  
 Tanımadığı bir kişiyle yatmak 
 Başkası tarafından kullanılmış şırınga  
 Uyuşturucu veya yoğun alkol etkisinde cinsel ilişkiye girmek 
 Şırınga paylaşımı 
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Diğer bulaşıcı hastalıklar 
 
 

                 
SAYDAM 1-4 

 
Hepatit 

 
Her sarılık olmasa da özellikle Hepatit B ve C mikropları AIDS gibi insan hayatını 
tehdit etmektedir. Bir kere virüs bulaştıktan sonra kişi ömür boyu taşıyıcı olur. Eğer 
zamanında müdahale edilmezse bu hastalık ölüme sebep olabilir. 
 
Hepatit A: Dışkı, ağız yolu, yemek ve sular ile bulaşır. 
 
Hepatit B: Korunmasız cinsellikle, anneden çocuğa geçişle, dövme yaparken, damar 
yoluyla madde kullanımıyla, kan nakliyle geçer. Hepatit B siroz ve karaciğer kanserine 
sebep olabilecek sinsi bir hastalıktır. Hepatit B belirtileri 
 

 Gribal enfeksiyon  
 Karaciğer bölgesi üzerinde ağrı 
 Sarılık  

 
           SAYDAM 5-10 

 
Hepatit C: Kan yoluyla bulaşır. Damar yoluyla madde kullanımı, dövme, kan nakli, 
cinsellik(?) ile de bulaşır. Son yapılan araştırmalarda Hepatit C’nin cinsellik yoluyla 
da geçebildiği saptanmıştır. Fakat bu sonuç  kesinleşmemiştir.Hafif ve orta derecede 
geçirilen bir takım belirtiler kişi tarafından çoğu zaman algılanmaz. Belirtileri 
şunlardır:  
 

 Halsizlik  
 Kaslarda zayıflık hissi  
 Baş ağrısı  
 Karın ağrısı  
 Bulantı  
 Koyu renkte idrar (kola rengi)  
 Kilo kaybı  
 Yağlı yiyeceklerden tiksinme  
 Nadiren sarılık  
 Eklem ağrıları  

 
Hepatit C hastalığı bulaşmış kişilerin beşte birinde hastalık karaciğer sirozuna 
dönebilmektedir. Bu nedenle bu hastalıklardan mutlaka korunulmalıdır. Saydam 
yardımıyla Hepatit mikrobunun karaciğer hücrelerini zaman içinde giderek nasıl 
bozduğunu vurgulayınız. 
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Hepatit C tedavisi: 
 

 Hastanelerde tarama testi yapılıyor. 
 Kesin teşhis koymak için kandaki virüs sayılmalı (HCV-RNA) 
 Tedavisi var. 
 Tedavi hepatoloji bölümünde yapılıyor.  
 Tedavi 6 ay-1 yıl sürüyor.  
 Ağızdan kullanılan ilaçlar ve haftada bir yapılan iğnelerle tedavi ediliyor. 
 Düzenli tedavi çok önemli. 
 Tedavi ile tamamen iyileşme oluyor. 

 
          SAYDAM 11-13 

Verem  
 

Verem mikrobu bedenimizde saklanabilir, hemen hastalık yapmayabilir. Bir gün çıkıp 
verem hastalığına yol açabilir. Manto testi adı verilen bir deri testi, vücudunuzda 
verem mikrobu olup olmadığını gösterebilir.  
 
Nasıl bulaşır?  
 

 Verem mikrobu, aktif verem hastalığı olan bir kişinin öksürmesi, hapşırması ya 
da konuşması ile havaya yayılır.  

 Vereme genellikle verem hastası birisi ile uzun süre kapalı bir yerde birlikte 
bulunmak suretiyle yakalanılır.  

 Verem mikrobu, yemek tabaklarından, bardaklardan ya da diğer nesnelerden 
başkalarına bulaşmaz  
 

Verem hastalığının belirtileri şunlardır: 
 Geçmeyen (2-3 haftadır süren) öksürük.  
 Yorgunluk.  
 Gece terlemeleri.  
 Kilo kaybı.  
 Kan tükürme.  

 
                 SAYDAM 14-15 
 
Grip 

 
Grip nasıl bulaşır?  

 Tokalaşma  
 Yakın konuşma  
 Öpüşme  
 Kalabalık ortamlarda bulunma  

 
Hasta kişi ile temastan 2-3 gün sonra hastalık başlayabilir. 
 
Gripten korunma yöntemleri  
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 Tokalaştıktan sonra sabunlu su ile elinizi 2 dakika yıkayın  
 Grip olduğunu bildiğiniz kişilerle yakın konuşmamaya dikkat edin  
 Dengeli beslenin.  
 Yeterli miktarda su için.  
 Sigara da aynı stres gibi vücut direncini azaltır.  
 Düzenli uyuyun. Bir gece uykusuz kalındığında, virüslere karşı savaşan vücut 

hücreleri yarı yarıya azalmaktadır. 
 

 
 
 
Hastalanmamak İçin… 
 
 
 

            SAYDAM 1-3 
 
Maddeyi bırak, temiz ve sağlıklı ol 
 
Ne kadar uzun süre bırakırsan, risk o kadar düşük olur 
 
Kendine iyi bak 
 

 İyi beslen (bol protein + vitamin + su) 
 Düzenli ve iyi uyu 
 Sağlık kontrollerini yaptır  

 
                       SAYDAM 4-5 

 
Madde etkisindeyken cinsel ilişkide bulunma 
 
Bulaşıcı hastalıklar madde etkisinde cinsel birliktelik sırasında bulaşabilir. Madde etkisi 
altındayken sağlıklı düşünemeyiz. Özellikle çok madde kullanınca bazı şeyleri yanlış anlarız 
ya da hatırlamayız. Bunların etkisi altında karşımızdakinin ne istediğini dinlemeden ona zarar 
verici şekilde hareket edebiliriz. Bunun yanında prezervatif kullanmayı unutabiliriz çünkü 
bize bir şey olmayacağına inanırız. 
 
Damarına Madde Sokma!  
 
Aslında en iyisi madde kullanmamaktır. Ama madde kullanılıyorsa da iğne yoluyla enjekte 
edilen maddelerden kana mikroplar daha kolaylıkla karışabildiğinden damardan madde 
kullanılmamalıdır 
 

          SAYDAM 6-7 
 
İğneni ve Şırınganı Paylaşma 
 
Bulaşıcı hastalıklar iğne ve şırınganın içinde günlerce yaşayabilmektedir. O nedenle iğne ve 
şırınga paylaşılması bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep olacaktır. 

5 
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Malını ve Araçlarını Paylaşma!  
 
Bulaşıcı hastalıklar jilet, fırça, traş aleti, dövme yapılan iğne gibi malzemelerden kana 
karışabilmektedir. O nedenle bu malzemelerin kişiye özel olması ve başkaları tarafından 
kullanılmaması bulaşıcı hastalıkların önüne geçmede oldukça etkilidir 
 

SAYDAM 8-10 
İğnen ve şırıngan temiz olsun 
 
Şayet şırıngayı paylaşmak durumunda kalınırsa, şırınga her kullanımdan sonra uygun 
şekillerde sterilize edilmeli ve ardından kullanılmalıdır 
 
Başkasının malzemesini kullanma 
 
Tıraş malzemesi, jilet, fırça, dövme yapılan veya kulak deldirmede kullanılan iğne gibi. 
Bulaşıcı hastalıklar jilet, fırça, tıraş aleti, dövme yapılan iğne gibi malzemelerden kana 
karışabilmektedir. O nedenle bu malzemelerin kişiye özel olması ve başkaları tarafından 
kullanılmaması bulaşıcı hastalıkların önüne geçmede oldukça etkilidir 
 
Kendini Kesme!  
 
Bazı kişiler bazen yoğun sıkıntı ya da öfke yaşandığında bazen huzursuzluk, kaygı ve 
duygusal acılardan kurtulmak için, bazen can sıkıntısından kurtulmak için, bazen fiziksel 
tehlikelerden korunmak için, bazen de sadece sesini duyurmak için kendini kesebilmektedir. 
Böyle bir durumda kendini kesmek için kullanılan jilet, bıçak, kırık cam parçaları, kırık ayna 
parçaları ya da herhangi bir kesici alete kişinin kanı bulaşır. Eğer bu alet bir başkası 
tarafından da kullanılırsa sarılık, AIDS gibi kan yoluyla bulaşan birçok hastalığın bir 
başkasına geçme olasılığı artar. Bunun yanında kesici aletin üzerindeki pislik ve pas başka 
hastalıkların da vücuda rahatça girmesini sağlar. Bu nedenle en iyisi kendini kesmemektir. 
Ama kendinizi kesiyorsanız, kullandığınız jilet gibi kesici aleti paylaşmamaktır 
 

SAYDAM 11-14 
 
Bilmediğinle Yatma! 
 
HIV’li Kişiyle Cinsel İlişkide Bulunma! Bulaşıcı hastalıklar rastgele bir kişiyle yaşanan cinsel 
birliktelik sırasında geçebilir. Tanımadığınız kişiler size istemediğiniz şeyler yapabilir ya da 
korunmak istemeyebilirler. O nedenle tek eşli olmak hem güven, hem de korunma için 
oldukça önemlidir. 
 
Kondomsuz Asla!  
 
Bulaşıcı hastalıklar korunmasız cinsel birliktelik sırasında bulaşabilir. O nedenle her cinsel 
birliktelik sırasında hem hastalıklardan, hem de gebelikten korunmak için prezervatif 
kullanılmalıdır. 
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SAYDAM 15-17 
 
Vurgulayın 
 

 
 
 
Madde Kullanma Özgür Ol TEMİZ OL, SAĞLIKLI KAL 
 
Önerin 
 
Daha fazla bilgi için www.hayattakal.org sitesine bakabileceklerini hatırlatın 
 

 
 
 
"Risk sever misiniz?" çalışması 
 
 
 

   
 SAYDAM 1-3 

 
Bu çalışmanın amacı riski anlayışının kişiden kişiye farklılık gösterdiğini fark ettirmeyi 
sağlamaktır. 
 
Risk Oyununa Başlamadan Önce Giriş 
 
HIV/AIDS  konusunu risk hakkında tartışmadan ele almak mümkün değildir. Oyuna 
başlamadan önce ısınma için aşağıdaki vakaları okuyunuz ve katılımcılara hikayedeki 
kişilerin ne derece risk altında olduklarını sorunuz. Bu soruyu yanıtlarken varsayımlarda 
bulunmak yerine, sadece vaka da anlatılan bilgiler doğrultusunda yorumda bulunmaları 
konusunda uyarınız. 
 
Katılımcılar riski azaltma konusunda geçmiş yaşantılarına dair bilgilerini paylaşabilirler. 
Mesela katılımcılardan biri “eğer kişi bir malzemeyi ödünç alıyorsa onu çamaşır suyuyla 
temizleyerek riski azaltabilir” şeklinde örneklerini paylaşabilir. 
 
Riski azaltma konusunda gelen örnekleri dinleyip, onaylayınız fakat katılımcılara sadece 
vakada söylenen gerçeklerden yola çıkarak bir kanıya vardıklarını belirtiniz. Asıl üzerine 
tartışmamız gerekenin ise birinin HIV olma riskini arttıran, bilinmeyen ya da öngörülemeyen 
faktörler olduğunu vurgulayınız. 
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# Vaka 1 
 
Ahmet ve Ayşe 20 yıldır evlidirler ve bu süre içerisinde birbirlerine sadık kalmışlardır. 
Ahmet hafta sonları arkadaşlarıyla beraber uyarıcı bazı haplar almakta ve az 
miktarda da esrar kullanmaktadır. Bu maddeleri sıklıkla kullanmadığı için de 
kullanım malzemeleri yoktur ve başkalarından ödünç almaktadır. 
 

Vaka 1’i duvara asınız. Katılımcıların cevaplarını altına not ediniz. Katılımcılardan aşağıdaki 
soruları yanıtlamalarını isteyiniz: 
     
1. Bu vaka da kim ya da kimler HIV bulaşma riski taşımaktadır? 
 
2. 1’le (en az risk) 10 (en çok risk) arasında numaralandırılan bir skalada her bir kişinin 

riski kaçtır? 
 

# Vaka 2 
 
Fatma günde 2 kere damar içi eroin ve crack (taş) kullanmaktadır. Her zaman olmasa da, 
genellikle gereçlerini paylaşmaktan kaçınmaktadır. Fatma genellikle uyuşturucu karşılığı 
cinsel birliktelik yaşamaktadır. Çoğunlukla, oral seks yapmayı tercih etmektedir fakat 
karşısındaki erkekten hiçbir zaman korunmasını (kondom kullanma) talep etmemektedir. 
Uyuşturucu karşılığı birlikte olduğu erkeklerin birçoğu ağır “taş” kullanıcılarıdır. 
 

Aşağıdaki soruların katılımcılardan gelen yanıtlarını vaka 2’nin altına not ediniz  
 

1. Bu vaka da kim ya da kimler HIV bulaşma riski taşımaktadır? 
 

2. 1’le (en az risk) 10 (en çok risk) arasında numaralandırılan bir skalada her bir kişinin 
riski kaçtır? 

 
Aşağıdaki soruları sorarak toparlayınız. 
 

- Vakalardaki her bir karakterin HIV kapma riskinin ne olduğu kanısına nasıl 
vardınız? 

 
- Hangi etmenler sizde bu kişinin risk altında olduğu izlenimini bıraktı?Bizler bu 

karakterlerin riskini 1 ila 10 arasındaki bir skalada değerlendirdik. 
 
- Vakadaki her bir kişi risklerini kendi puanları üzerinden 3’er sayı azaltmak için ne 

yapabilirdi? 
 
Katılımcılara risk azaltma konusundaki önerilerinden dolayı teşekkür edin. Ardından, 
katılımcılardan sıradaki çalışmaya katılımlarını isteyin. 
 
Risk Oyunu  
 
Katılımcılara 2 ayrı torbada, 2 farklı renkte fakat görünüşleri ve şekilleri birebir aynı olan 
şekerler gösteriniz. Her bir torbada 10 adet şeker bulunduğunu belirtiniz. Bu çalışmayı nasıl 
yöneteceğiniz konusunda bilgi sahibi olmak için aşağıdaki metni baştan sona okuyunuz .  
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Birinci torbadaki kırmızı şekerler, sadece bildiğimiz şekerler. İkinci torbadaki mavi 
şekerler ise aslında öldürücü zehri olan şekerler. Zehir sizi hemen öldürmüyor ama 
yıllar boyunca, yavaş yavaş ve son derece acı verici bir şekilde öldürüyor. Tarif 
edilemez ıstırap, güçten düşme ve ağrılara sebep oluyor. Hiçbir şekilde panzehiri yok. 
Net mi? 

 
Şimdi, eğer size kırmızı şeker vermeyi teklif etsem, onu yeme  konusunda kaygılanır 
mıydınız? 
 
Peki, ya ben torbadan bir tane kırmızı şekeri alıp yerine bir tane mavi şeker koyarsam 
bu soruya yanıtınız ne olur? (anlattığınız durumu elinizdeki şekerlerle gösteriniz). Şu 
anda torbada 9 tane güvenli 1 tane tehlikeli şekerim var. Kaç taneniz şimdi gözlerini 
kapatıp, bu torbaya elini daldırır ve bir şekeri alıp, bakmadan ağzına atmak ister? 

 
Burada durun ve katılımcıların risk alma konusunda düşünce ve duygularını oluşturmasını 
bekleyin. Metni okumaya devam edin. 
 

Peki, diyelim ki ben 2 tane güvenli şekeri daha 2 güvensizle değiştirdim (anlattığınız 
durumu elinizdeki şekerlerle gösteriniz). Şimdi kaçınız bakmadan şekerlere elini 
daldırır ve bir şekeri ağzına atar? 

 
Yine burada durun ve katılımcılarla düşünceleri ve duyguları üzerine konuşun. 
 
Güvenli şekerlerle tehlikelilerin yerlerini değiştirme işlemini katılımcılar artık hiçbir şekilde 
risk alamayacak hale gelene kadar devam edin.  
 
Çalışmaya aşağıdaki soruları sorarak devam edin. 
 

- Bu çalışma sırasında ne tür duygular yaşadınız? 
 
- Kendiniz ve risk almaya istekliliğiniz konusunda neler öğrendiniz? 
 
- Sizin risk almayı bırakmanıza sebep olan etmen neydi? 

Unutmayın ki AIDS vakalarının üçte birinde damariçi madde kullanım  
alışkanlıkları ve geriye kalanlarının çoğunda da cinsel birliktelik olduğu  
bilinmektedir. 

 
- HIV/AIDS konusunda bu çalışmada neyi/neleri fark ettiniz? 

 
Vurgulayın  
 

Bu çalışmanın amacı riski anlayışının kişiden kişiye farklılık gösterdiğini fark 
etmemizi sağlamak. 
                
Hepimiz ne kadar risk almaya istekli olduğumuz konusunda farklılık gösteriyoruz. 
Burada şans söz konusu değil. HIV riskinden kaçınmak için, kendimizi ya da 
başkalarını riskli durumlara düşürmekten kaçınmalıyız. 
 
Söz konusu HIV riski olunca bilinmezlik büyük bir etmendir. 
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Şırınga ve malzeme paylaşımı ya da korunmasız cinsel birliktelik gözü bağlı şeker 
torbasına elini daldırmaya benzer. Kırmızı şekeri mi mavi şekeri mi çekeceğimizi 
bilemeyiz. Eğer karşımızdakinin HIV olup olmadığını ya da alışkanlıklarını kesin bir 
şekilde bilmiyorsak, o kişiyle şırınga ve malzeme paylaşımı ya da korunmasız cinsel 
birliktelik yaşamak HIV kapma riskini arttırır. 
 

 
 
 
(DİKKAT! Seçenekli uygulama) Damar yoluyla madde kullananlar 
için…  
 
 
 

SAYDAM 1-5 
 
Bu uygulamayı herkese yapmayın. Eğer grubunuzda damar yoluyla madde kullananlar varsa 
uygulayın. 
 
 
Temizlik Dersi 
 

 İğne ve şırınganı birçok kez suyla yıka  
 Şırınganı çamaşır suyu ile doldur, boşalt. Bunu üç kez yap.  
 İğneni çamaşır suyu ile doldur, boşalt. Bunu üç kez yap.  
 Çamaşır suyu ile temizlendikten sonra iğne ve şırınganı birçok kez suyla yıka. 

 
Dikkat!!! 
 

 Sulandırılmış çamaşır suyu kullanma.  
 İğne ve şırınga en az 30 saniye çamaşır suyu içinde kalmalıdır. 
 Şırıngayı çamaşır suyuyla çalkala. 
 Temizlemeyi iki kez yap. Kullanımdan sonra ve kullanmadan önce. 

 
 

 
 
Video gösterimi ve tartışması 
 
 

 
"Sağlıklı kalmanın yolları" isimli videoyu gösterin ve tartışın. 
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Kapanış 
 
 

                                 
 

 Soruları olup olmadığını sorun.                     
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun. 
 Temel mesajları tekrarlayın. 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin. 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 
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ÇALIŞMA 1 
 
 
 
 

 
 

RİSKSİZ 
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ORTA 
RİSKLİ 
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YÜKSEK 
RİSKLİ 
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ÇALIŞMA 2 
 

 
 
 

Bedenin bedene değmesi 
 
 
 

  
 

Yumuşak öpüşme 

   
 
 
 

Mastürbasyon  
 
 
 

  
 

Sadece kendi kullandığınız 
şırınga 

 
 

   
 
 
 

Derin öpüşme (french kiss) 
 
 
 

  
 
 

Kondomla vajinal cinsel 
ilişki 

   
 
 

Kondomla anal (ters) cinsel 
ilişki  

 
 
 

  
 

Araya engel konmuş oral 
seks  

(örneğin kondom takılmış penisle 
oral seks) 



81 

 

 
 

Çamaşır suyuyla 
temizlenmiş şırınga 

 
 
 

  
 

Kondom olmadan vajinal 
ilişki 

 
 

 
 

Kondom olmadan anal 
(ters) ilişki  

 
 
 

  
 
 

Oral seks 

   
 
 

Tanımadığı bir kişiyle 
yatmak 

 
 
 

  
 

Başkası tarafından 
kullanılmış şırınga 

 
 

 

 
 

Uyuşturucu veya yoğun 
alkol etkisinde cinsel 

ilişkiye girmek  
 
 

  
 
 

Şırınga paylaşımı 
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ÇALIŞMA 3 
 

 

 
Vaka 1 

 
Ahmet ve Ayşe 20 yıldır 

evlidirler ve bu süre içerisinde 
birbirlerine sadık kalmışlardır. 

Ahmet hafta sonları 
arkadaşlarıyla beraber uyarıcı 

bazı haplar almakta ve az 
miktarda da esrar 
kullanmaktadır.  
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ÇALIŞMA 4 

 

Vaka 2 
 

Fatma günde 2 kere damar içi 
eroin kullanmaktadır. Her zaman 
olmasa da, genellikle gereçlerini 

paylaşmaktan kaçınmaktadır. 
Fatma genellikle uyuşturucu 

karşılığı cinsel birliktelik 
yaşamaktadır. Çoğunlukla, oral 
seks yapmayı tercih etmektedir 

fakat karşısındaki erkekten hiçbir 
zaman korunmasını (kondom 

kullanma) talep etmemektedir. 
Uyuşturucu karşılığı birlikte 

olduğu erkeklerin birçoğu ağır 
“taş” kullanıcılarıdır.  
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SAĞLIKLI OLMANIN YOLLARI 

 
 

 
Bulaşıcı hastalıklar neden alkol/madde kullanıcılarında daha yüksektir? 

 Yüksek riskli cinsel davranışlar 
 Şırınga paylaşımı 
 Diğer enjektör gereçlerinin paylaşımı 
 Bağışıklık sistemi üzerine etkileri 

 
HIV-AIDS nasıl bulaşır? 

 Kan Yoluyla: Kan ve kan ürünleri, organ ve doku nakli ile, tıraş bıçağı,diş fırçası ve 
enjektör paylaşımı ile, kesici ve delici aletler yolu ile bulaşır.  

 Cinsellik Yoluyla: Mikrobu taşıyan erkeğin veya kadının cinsel organ salgıları 
aracılığıyla, her türlü cinsel ilişki (vajinal, anal, oral) ile, erkekten kadına, kadından 
erkeğe, erkekten erkeğe, kadından kadına bulaşır. 

 Anneden Bebeğe: HIV’li anneden gebelik süresince, doğum ve emzirme sırasında 
bebeğe bulaşır. 

 
HIV-AIDS neyle bulaşmaz? 

 Günlük yaşamda ve sosyal ilişkilerle bulaşmaz.  
 Öpüşme, dokunma, sarılma, el sıkışmayla bulaşmaz.  
 Herkese açık tuvalet, havuz, duştan bulaşmaz.  
 Sinek, böcek sokması, hayvan ısırması ile bulaşmaz.  

 
Hepatit A nasıl bulaşır? 
Dışkı, ağız yolu, yemek ve sular ile bulaşır. 
 
Hepatit B nasıl bulaşır? 
Korunmasız cinsellikle, anneden çocuğa geçişle, dövme yaparken, damar yoluyla madde 
kullanımıyla, kan nakliyle geçer.  
 
Hepatit C nasıl bulaşır? 
Kan yoluyla bulaşır. Damar yoluyla madde kullanımı, dövme, kan nakli, cinsellikile de 
bulaşır.  

 
Verem hastalığının belirtileri nelerdir? 

 Geçmeyen (2-3 haftadır süren) öksürük.  
 Yorgunluk.  
 Gece terlemeleri.  
 Kilo kaybı.  
 Kan tükürme.  

 
Daha fazla bilgi için: www.hayattakal.org  
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Gripten nasıl korunulur? 
 Tokalaştıktan sonra sabunlu su ile elinizi 2 dakika yıkayın  
 Grip olduğunu bildiğiniz kişilerle yakın konuşmamaya dikkat edin  
 Dengeli beslenin.  
 Yeterli miktarda su için.  
 Sigara da aynı stres gibi vücut direncini azaltır.  
 Düzenli uyuyun. Bir gece uykusuz kalındığında, virüslere karşı savaşan vücut 

hücreleri yarı yarıya azalmaktadır.  
 
Kendine iyi bak 

 İyi beslen (bol protein + vitamin + su) 
 Düzenli ve iyi uyu 
 Sağlık kontrollerini yaptır  

BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMANIN YOLLARI 
 

Alkol ve uyuşturucu etkisindeyken cinsel ilişkide bulunma 
Çünkü Madde etkisi altında istenmeyen cinsel ilişkiler yaşanabilir ve korunma unutulabilir 
 
Damarına uyuşturucu sokma! 
Çünkü, HIV/AIDS ve hepatit C mikroplarının en sık bulaşma yollarından birisi damar yoluyla 
madde kullanımıdır. 
 
İğneni ve Şırınganı paylaşma 
Çünkü, HIV/AIDS ve hepatit C mikroplarının en sık bulaşma yollarından birisi iğne ve 
şırıngaların paylaşımı olduğu gösterilmiştir.  
 
Malını ve araçlarını paylaşma 
Çünkü, HIV/AIDS ve hepatit C mikroplarının en sık bulaşma yollarından birisinin diğer 
enjeksiyon gereçlerinin paylaşımı olduğu gösterilmiştir. 
 
İğnen ve şırıngan temiz olsun 
Şayet şırıngayı paylaşmak durumunda kalınırsa, şırınga her kullanımdan sonra uygun 
şekillerde sterilize edilmeli ve ardından kullanılmalıdır. 
 
Bilmediğinle yatma 
Kimde nasıl bir bulaşıcı hastalık olduğunu yüzünden anlayamazsın. Anladığın zaman ise her 
şey için çok geç olabilir. 
 
HIV’li kişiyle cinsel ilişkide bulunma 
Çünkü, cinsel ilişkiyle HIV bulaşma riski çok yüksektir. Kondom dahi yüzde yüz koruyucu 
değildir. 
 
Kondomsuz asla ilişkiye girme 
Çünkü, kondomsuz ilişkiyle bulaşıcı hastalıkların yayılma riski çok yüksektir. Bunlar, 
öldürücü HIV/AIDS veya hepatit C mikrobu da olabilir. 

 
MADDE KULLANMA TEMİZ OL, SAĞLIKLI KAL 
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Alkol veya maddeyi bırakmazsanız sağlığınızda olabilecek 5 olumsuz şeyi 
yazınız 

 
 
1. ............................................................................................................ 
 
 
2. ............................................................................................................ 
 
 
3. ............................................................................................................ 
 
 
4. ............................................................................................................ 
 
 
5. ............................................................................................................ 
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Ambivalansı olan kişilerin ambivalanslarını çözmeye çalışmak, karar dengesi, önem ve güven 
konularını tartışmak 
 

 
 Madde kullanmanın olumlu ve olumsuz yanları vardır 
 Değişmek konusunda neler yapmak gerekli? 
 Değişim bir süreçtir… 
 Gelecekte nerede olmak istiyorsan, bugün onun için çalış 

 

 
 Madde kullanımının olumlu ve olumsuz yanları 
 Önemlilik ve güven uygulaması 
 Güçlü ve zayıf yanlar 
 Geleceği düşünmek 

Oturum 5 
MOTİVASYON 
KAZANDIRMA 
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 “Madde Kullanmaya Başlama Nedenleri” formu çoğaltılacak 
 “Alkol ve Uyuşturucunun İyi Olan Yanları” ve “Alkol ve Uyuşturucunun İyi Olmayan 

Yanları” formları basılacaklar dosyasından bulunacak ve ikisinden birer tane A3 
kağıda basılacak 

 “Maddeyi Bırakmanın Yararları ve Devam Etmenin Yararları” formu basılacaklar 
dosyasından bulunacak ve A3 kağıda basılacak 

 “Önemlilik” formu çoğaltılacak 
 “Güven” formu çoğaltılacak 
 “Güçlü Yanlarım ve Zayıf Yanlarım” formu basılacaklar dosyasından bulunacak ve 

A3 kağıda basılacak 
 “Bugün ve Gelecek” formu çoğaltılacak 
 Çalışma 8 olarak belirtilen oyunun kartları basılacak, çoğaltılacak ve kesilecek 

 

 
2 saat 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Bu oturum için Motivasyonel Görüşme (Hekimler Yayın Birliği, 2009, Editörler: Figen 
Karadağ, Kültegin Ögel, Ertan Tezcan. Bölüm 2, sayfa 14-22), Ambivalans: Değişim İkilemi 
bölümünü okuyabilirsiniz. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Açılış 
 
 

 
 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın 
 Bir önceki oturumdan akıllarında kalanları sorun 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 
 
 
Madde kullanımının olumlu ve olumsuz yanları  
 
 
 

Madde kullanmaya başlama nedenlerini tartışın    ÇALIŞMA 1       
    SAYDAM 1-2 

 
Neden madde kullanmaya başladıklarını sorun ve Madde Kullanmaya Başlama Nedenleri 
Formunu doldurmalarını isteyin. Bunların neler olduklarını sorun. (Grup kalabalıksa birkaç 
kişi yeterli olabilir). 
 
Madde kullanımına bağlı olumsuz yaşantılarını sorgulayın 
 
Madde kullanmaya başladıktan sonra yaşadıkları olumsuz yaşantılarını sorun. 
 
Madde kullanmanın iyi ve iyi olmayan yanlarını tartışın    ÇALIŞMA 2 

SAYDAM 3 
 

A3 kağıda basılacaklar dosyasından bulup alkol ve uyuşturucuların iyi olan ve olmayan 
yanları formlarını basın ve grup odasının duvarına asın. Önce iyi yanlar formunu kullanın. 
Herkesten ayağa kalkıp teker teker bu formda kendileri için iyi olan yanları işaretlemelerini 
isteyin. Daha sonra iyi olmayan yanları formunda işaretlemelerini isteyin.  
 
Veya  
 
Fotoblok dosyasından ilgili materyaldeki kutucuğun üstüne etiket yapıştırmalarını isteyin 
 
Maddeyi bırakmanın yararları ve devam etmenin yararlarını tartışın                       ÇALIŞMA 3 
 

1 
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İlgili formu basılacaklar dosyasından bulup A3 formuna basın. Grup odasına asın. Herkesin 
teker teker ayağa kalkıp terazinin bir kefesine kendileri ile durumları yazmalarını isteyin. 
 
Veya  
 
Yapışkan kağıda bırakmanın ve devam etmenin yararları yazmalarını ve fotoblok dosyasından 
ilgili materyalin üstüne yapıştırmalarını isteyin (iki fotobloğu birleştirerek kullanın). 

 
 
 
Önemlilik ve güven uygulaması 
 
 
 
 

Önemlilik     ÇALIŞMA 4       
         SAYDAM 1-2 

 
Madde kullanmayı bırakmanın öneminin ne olduğunu sorun. Formda işaretlemelerini isteyin. 
 
Şimdi, kullandığınız maddeyi bırakmak sizin için ne kadar önemli, bunu derecelendirmenizi 
istiyorum.  Derecelendirmeyi on üstünden yapacaksınız. “0” Hiç önemli değil, “10” çok 
önemliyi işaret eder. Sizin için maddeyi bırakmak ne kadar önemli ise, onu işaretleyin.” 

 
Gruba katılanlar içinden birkaç kişi seçerek, önemlilik ölçeğine verdikleri puanı öğrenin. 
 
Yüksek puan verenlere “neden maddeyi bırakmak bu kadar önemli?” sorusunu sorun. 
 
Düşük puan verenlerin neden düşük olarak işaretlediklerini tartışın.  
 
“Niye bu puanı verdiniz, niye daha düşük bir puan vermediniz” sorusunu sorun. 
 
Güven    ÇALIŞMA 5     

        SAYDAM 3 
 
Madde bırakma konusunda kendilerine ne kadar güvendiklerini sorun. Formda 
işaretlemelerini isteyin.  
 
Gruba katılanlar içinden birkaç kişi seçerek, güven ölçeğine verdikleri puanı öğrenin. Düşük 
puan verenlerin neden düşük olarak işaretlediklerini tartışın.  
 
“Ne olsaydı 10 puan verirdiniz? Sizin kendinize olan güveninizi engelleyen nedir?” sorusunu 
sorun. 

 
 
 
Güçlü ve zayıf yanlar 
 

2 

3 
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         ÇALIŞMA 6 

SAYDAM 1 
 
Alkol ve uyuşturucuyu bırakma konusunda kendilerinin güçlü ve zayıf yanlarını yazmaları 
için ilgili formu basılacaklar dosyasından bulup A3’e basın ve grup odasına asın. Herkes 
kendiyle ilgili bilgiyi forma yazmalıdır. 
 
Veya  
 
Yapışkan kağıda güçlü ve zayıf yanlarını yazmalarını ve fotoblok dosyasından ilgili 
materyalin üstüne yapıştırmalarını isteyin. 

 
 
 
Değişim döngüsü 
 
 
 
 

Değişim döngüsü anlatın 
SAYDAM 1-2 

 
Değişim döngüsüne bu eğitimde anlamayı kolaylaştırmak için değişim basamakları adını 
veriyoruz.  Basamakları saydam yardımıyla anlatın. Aşağıdaki konuları vurgulayın. 
 

İnsan farklı evrelerden geçerek değişir. Buna değişim döngüsü adını veriyoruz. 
 
1. Farkındalık öncesi evresi  

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

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

 
3. Karar verme evresi  

 
Bu evrede kişi madde 
kullanımını bırakmaya karar 
vermiştir. Maddeyi bırakmayı 
istemektedir. Ancak bırakmak 
için henüz bir eyleme 

İdame

Re
la

ps

Farkına 
varma

Karar 
verme

Eyle
m

Farkındalık
öncesi

Çıkış

4 
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geçmemiştir. Bu evre, bir sonraki evreye geçmek için kişinin geçirdiği bir hazırlık 
dönemi olarak görülebilir.  
 
4. Eylem evresi  

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

 
5. Sürdürme evresi  

 
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.  

 
 
 

6. Relaps evresi 
 

Bu evrede kişi tekrar madde kullanmaya başlamıştır. Örneğin tekrar sigara içmeye 
başlar.  

 
Kendilerinin değişim döngüsünün hangi evresinde olduklarını anlamalarını sağlayın 

  
 Sigara kullananlara hangi değişim basamağında olduklarını sorun. 
 Yere değişim basamaklarını çizin 
 Şimdi madde kullanımlarından söz edeceğinizi belirtin. 
 Kendilerini MADDE KULLANIMIYLA ilişkili olarak değişim basamaklarından 

hangisinde hissettiklerini sorun. Buraya gelmeden önce hangi evrede olduklarını 
sorun. 

 
Basamakları sorgulamak için daha ayrıntılı sorular "uygulayıcı notu" olarak bölüm sonunda 
verilmiştir. 
 
Değişim basamakları çizimi 
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Farkındalık

Farkındalık öncesi

Karar 
Değişmeye niyetli olmak

Eylem

Sürdürme 

Tekrar başlama

 
 

 
 
 
Bugün ve gelecek 
 
 
 

Geleceği düşünmelerini sağlayın     ÇALIŞMA 7 
             SAYDAM 1-2 

 
Gülen ve ağlayan yüzü basılacaklar dosyasından bulup A3’e basın ve birini duvarın bir 
tarafına, diğerini duvarın diğer tarafına asın.  
 
Gruptan biri kişiyi ayağa kaldırın ve önce aile ilişkilerini sorun. Aile ilişkileri çok iyiyse gülen 
yüze, kötüyse ağlayan yüze yakın durmasını isteyin. Eğer aile ilişkileri orta düzeydeyse her 
iki yüz arasında bir yerde durmasını isteyin.  
 
Daha sonra "Madde kullanmaya devam ederseniz, gelecekte neler olacak?" diye sorun. 
Kişiden gelecekte olacağını düşündüğü şekilde, her iki yüz arasında duruma bir uygun yerde 
durmasını isteyin. Başka bir kişiyi çağırın aynı soruları ona sorun.  
 
Aşağıdaki her bir durum için aynı etkinliği tekrarlayın. 

 Aile 
 İş/ Kariyer 
 Arkadaşlık 
 Finansal  
 Yasal sorunlar 
 Sağlık 

 
Gelecekte nasıl birisi olmayı düşlediklerini tartışın 
 
Gelecekte nasıl birisi olmayı düşlediklerini sorun ve tartışın 

5 
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Geleceği düşünün. Nasıl birisi olmayı istiyorsunuz? 

 
Pekiştirici aktivite         ÇALIŞMA 8     

      
Burada “9” adını verdiğimiz oyunu oynayabilirsiniz. Bu oyun 21 isimli oyunun bir benzeridir. 
Önce çalışma dosyasındaki kartları kesin ve çoğaltın. Oyun sırayla herkesle oynanır. Kişiye 
bir kart verilir. Daha sonra bir kart daha isteyip istemediği sorulur. Eğer kişinin elindeki 
kağıtların toplam puanı 9'u geçecek olursa kişi yanar. Bu nedenle ek bir kart alıp almamaya 
karar vermelidir. 9’a en yakın puanı toplayan kazanır.  
 
Kartlara dikkat edilecek olursa, kişi bağımlı kartını seçtiği takdirde yanmaktadır.  Burada 
verilmek istenen mesaj şudur: “eğer bağımlı olursanız diğer hiçbir şey istediğiniz gibi 
olmayacaktır ve olması da mümkün değildir”. 
 

 
 
 
İnanmak farklılıktır 
 
 
 

SAYDAM 1-2 
Önce aşağıdaki cümleyi vurgulayın 
 
 Bir şeyi yapabileceğimize inanmak bazen bir farklılık yaratır.  
 
Daha sonra aşağıdaki Kızılderili öyküsünü anlatın 
 

Adam bir kartalın yumurtasını bulur. Yumurta, tavuk yumurtalarının bulunduğu 
kuluçkada çatlar ve küçük kartal yavrusu diğer civcivlerle birlikte büyür. 
 
Bütün hayatı boyunca kartal, bir tavuk olduğunu düşünerek, tavukların yaptıklarının 
aynısını yapar. Yapabileceğinin en iyisini yaparak toprağı tırmıklar, azar azar yer ve 
gıdaklar. Kanat çırpıp uçmayı dener ancak kısa bir süre sonra pes eder.  
 
Bu şekilde yıllar geçer. Bir gün gökyüzünde yuvarlaklar çizen kocaman görkemli bir 
kuş görür. Kuş rüzgara doğru yumuşak bir şekilde süzülür ve güneş güçlü altın 
kanatlarını yansıtır. Tavuk kartal gökyüzüne bakar ve “Kim bu?” diye sorar?  
 
Komşusu “Bu bir kartal, tüm kuşların kralı” diye cevap verir. “O rüzgar gibi uçabilir 
ama bizler tavuğuz, bizim yerde kalmamız gerekir.”  
 
Böylece tavuk kartal hayatını aynı şekilde sürdürür ve ölür, aslında kendisinin de bir 
kartal olduğunu ve uçabildiğini fark etmesine izin vermeden… 

 
Öyküyü kısaca katılımcılarla tartışın: 
 

 Bu öyküden nasıl bir ders çıkarıyorsunuz? Bize kendimize söylediğimiz şeylerle ilgili 
olarak ne anlatıyor? 

6 



95 

 Motivasyonla nasıl bir bağlantısı olabilir? 
 

 
 
Kapanış 
 
 

 
        SAYDAM 3 

 Soruları olup olmadığını sorun 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun 
 Temel mesajları tekrarlayın 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 

 
 

 
 
 
 
 

 
 Madde kullanmanın iyi ve iyi olmayan yanları konuşulurken “kötü” yerine “iyi 

olmayan” kelimesinin kullanılmasına dikkat edilmelidir.  
 Önemlilik ve güven çalışması yaptırılırken ayrım iyi yapılmalıdır. Örneğin “Madde 

kullanmayı bırakmak biri için çok önemli olabilir ama kendine bu konuda 
güvenemeyebilir” diyerek bu ayrım açıklanabilir.  
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ÇALIŞMA 1 

 

MADDE KULLANMAYA BAŞLAMA NEDENLERİ FORMU 
 
Madde kullanmaya başlama nedenlerim… 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

4. …………………………… 

5. …………………………… 
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ÇALIŞMA 2 
 
BASILACAKLAR DOSYASINDAN BÜYÜK BOY BASILMALIDIR 
 

ALKOL VE UYUŞTURUCUNUN İYİ YANLARI

Arkadaş ilişkileri

Aile ilişkileri

Ruh sağlığı

Ekonomik durum

Fiziksel sağlık

İş-çalışma

Yasal

Diğer 
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BASILACAKLAR DOSYASINDAN BÜYÜK BOY BASILMALIDIR 
 
 

ALKOL VE UYUŞTURUCUNUN İYİ OLMAYAN YANLARI

Arkadaş ilişkileri

Aile ilişkileri

Ruh sağlığı

Ekonomik durum

Fiziksel sağlık

İş-çalışma

Yasal

Diğer 
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BASILACAKLAR DOSYASINDAN BÜYÜK BOY BASILMALIDIR 
 
ÇALIŞMA 3 

Bırakmanın yararları Devam etmenin yararları  
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ÇALIŞMA 4 
 
ÖNEMLİLİK FORMU 

Kullandığınız maddeyi bırakmak sizin için ne kadar önemli? 
 

Çok az önemli  Çok önemli 

0 105  
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ÇALIŞMA 5      

GÜVEN FORMU 

Maddeyi bırakmak için kendinize ne kadar güveniyorsunuz?  

 

Hiç güvenmiyorum Tamamen güveniyorum 

         
0 105
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ÇALIŞMA 6    
 
BASILACAKLAR DOSYASINDAN BÜYÜK BOY BASILMALIDIR 
 

Kurallara uyarım

Başkalarından yardım isterim

Ortamlara girmem

Diğer 

Kendime fazla güvenirim

Kendimi test ederim

Arkadaşlarıma hayır diyemem

Diğer 

GÜÇLÜ YANLARIM ZAYIF YANLARIM
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ÇALIŞMA 7 
 
HER 2 YÜZDE BASILACAKLAR DOSYASINDAN BÜYÜK BOY BASILMALIDIR 
 

ÇOK İYİ
 

 
 
 

ÇOK KÖTÜ
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ÇALIŞMA 8  
 

 

 
 
 
 
 

ZENGİN OLMAK 
 
 
3 

  

 
 
 

BAĞIMLI OLMAK 
 
 
7 

   
 

 
 

 
 

İYİ BİR AİLEYE SAHİP 
OLMAK 

 
4 

  

 
 

NEŞELİ OLMAK 
 
 
3 
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HUZURLU OLMAK 
 
 
3 

  

 
 
 
 
 

MUTLU OLMAK 
 
 
3 

   
 

 
 
 

GÜÇLÜ OLMAK 
 
 
3 

  

 
 
 

AKILLI OLMAK 
 
 
4 
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UYGULAYICI İÇİN NOT 
 
DEĞİŞİM BASAMAKLARI İÇİN SORU ÖRNEKLERİ 
Bu not tamamen uygulayıcılar içindir 
 
FARKINDALIK ÖNCESİ 
Endişenizi açıklayın 
Alkol/Madde kullanımınız konusunda endişeliyim.  
Hastanın davranışı hakkında şüphelerinizi açıklayın 
Neden Alkol/Madde kullanımını bırakmanın önemli olduğunu düşünüyorsunuz? 
Davranışı normalleştirin 
Birçok insan Alkol/Madde kullanımını bırakmayı birçok sebepten dolayı zor bulur. Size engel 
olan şeyler neler? 
(Bilgi verin) Bana sormak istediğiniz sorularınız var mı? 
 
FARKINDALIK  
Ambivalansı normalleştirin 
Bazı insanlar Alkol/Madde kullanımını bırakmayı önemli olduğunu bildikleri halde 
sevmezler.  
Dezavantajları göz önünde bulundurun 
Sizin için bunu zorlaştıran şey nedir? 
Avantajları göz önünde bulundurun 
Alkol/Madde kullanımını bırakmaya başlamanız için gerekli olan sebepler neler?  
Tekrar kendini değerlendirme 
Sizce madde kullanımınız ailenizi nasıl etkiliyor?  
Seçenekleri inceleyin 
Eğer Alkol/Madde kullanımını bırakmaya başlayacak olsanız neler yapardınız?  
Hastanın kontrolünü vurgulayın 
Böyle bir durumda, sorumlu olan kişi sizsiniz. Sağlığınız, kendiniz için doğru olan değişimleri 
yapma becerinize bağlıdır. 
 
KARAR VERME 
Hastanın kendi hedeflerini ve değişim stratejilerini açıklığa kavuşturun 
Alkol/Madde kullanımını bırakmak hakkında ne yapmayı planladığınızı anlatır mısınız? (Ne 
kadar sıklıkta, ne zaman, ne kadar süre vb detayları sorun)  
Sorunları ortaya çıkmadan önce öngörün 
Hedefinize ulaşma yolunda sizi ne gibi şeyler engelleyebilir? 
Değişim yolundaki engelleri azaltın 
Bu engellerin yolunuza çıkmaması için ne yapabilirsiniz? 
Hastaya sosyal destek sağlamasında yardımcı olun 
Hedefinize ulaşmak için kimin/kimlerin yardımına ihtiyacınız var? 
Onun/onların nasıl bir yardımına ihtiyacınız var? 
 
EYLEM 
Değişimin erken basamaklarındaki zorluklarını fark edin 
Alkol/Madde kullanımını bırakmaya başladığınızdan beri kendinizle ilgili neler öğrendiniz? 
Hastayı tedaviye dahil edin 
Kendi tedavinizin sorumluluğu size aittir. Siz alkol/madde kullanımını kontrol etmenin 
yolunu daha iyi biliyorsunuz. Bırakmaya başladığınızdan beri neler değişti? 



107 

Yüksek riskli durumları saptayın 
Alkol/Madde kullanımını bırakmaya başladığınızdan beri hiç bıraktığınız bir zaman oldu mu? 
(Bunun değişim sürecinin normal bir parçası olduğunu belirtiniz) 
Hastanın sorun çözümüne yardımcı olmak için gerekli olan tüm detayları toplayın  
Örnekler: 
Ne oldu? 
Rutininiz nasıl değişti? 
Bunun bir daha olmaması için neyi değiştirebilirsiniz? 
Güçlü yanlarını ve sosyal desteğini değerlendirin 
Bırakmaya devam etmenizde size kim yardımcı oluyor? 
Bu kişi size nasıl yardımcı oluyor? 
İhtiyacınız olduğunda size yardımcı olan başka biri var mı? 
Bu yardım ne içeriyor? 
 
SÜRDÜRME  
Kararlılığı teyit edin 
Alkol/Madde kullanımını bırakmaya karar verdiğinizde, bunu belirli bir sebep için yaptınız. 
Bu sebebin ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Sizi şu anda motive eden diğer sebepleri 
buldunuz mu? 
Hastanın kararını ve kendine yeterliliğini teyit edin 
Kendinizi madde kullanımınızı iyi bir şekilde kontrol etmiş şekilde hayal edebiliyor 
musunuz? Madde kullanımınızı kontrol altında tutmayı nasıl sürdüreceğinizi anlatın. 
Olumlu ödüller katın 
Eğer ... süre bırakırsanız başarınızı nasıl ödüllendireceksiniz? 
Uzun dönemli hedefleri gözden geçirin 
Alkol/Madde kullanımını bırakmakla ilgili uzun dönemli hedeflerinizi neler olarak 
görüyorsunuz? 
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MOTİVASYON 

 
 

 
 
Motivasyon nedir? 
 
Motivasyon;  
 

 Motivasyon bir şeyi yapabileceğimize inanmak, ona tutunmaktır. 
 Motivasyon bir çeşit inatçılığı, azmi, kararlılığı ve başarı konusunda ciddi olmayı 

gerektirir. 
 Sözlükte motivasyon “Kişiyi bir davranışı veya hedefi gerçekleştirmeye teşvik eden 

bilinçli veya bilinçdışı bir ihtiyaç veya güdü” olarak tanımlanmıştır. 
 
İç konuşma  
 
İç konuşma;  

 Yapmak istediğimiz değişiklikleri gerçekleştirmek üzere sahip olduğumuz becerilerle 
ilgili inançlarımızdır. 

 Daha iyi hissetmemize veya tam tersi daha kötü hissetmemize neden olabilecek kendi 
kendimize düşündüğümüz şeylerdir.  

 Bir şeyi yapabileceğimize inanmak bazen bir farklılık yaratır.  
 
İç konuşma sırasındaki olumsuz düşüncelerimizi yönlendirebilirsek, değişim için nelerin 
gerekli olduğunu gerçekçi bir şekilde belirleyebiliriz.  
 
Değişim motivasyonunu olumsuz düşünceler bozabilir 
 
Büyük değişiklikler yapmayı düşündüğümüzde ve kararlılık, sorumluluk ve değişim için 
hareket geçmek üzere ilk adımlarımızı attığımızda bazen bir şeylerden şüphe duyup kafamız 
karışabilir.  
 
Belki daha önce denemiş ancak başarısız olmuşuzdur ve bu sefer yapıp yapamayacağımız 
konusunda şüphe duyuyoruzdur. Belki çevremizdeki bazı insanlar olumsuz ve eleştireldir ve 
biz de kendimizle ilgili olarak onların düşündüğü gibi düşünmeye başlarız.  
 
Belki hayatımızı değiştirmek istediğimizden eminizdir ancak değişiklikten sonra hayatımızın 
nasıl olacağını düşünmek kaygılanmamıza ve korkmamıza neden oluyordur.  
 
Bu tür şüpheler daha önce bahsettiğimiz olumsuz iç konuşmalarda kendini gösterir. Bu 
noktadan sonra soru “İç konuşmamızı nasıl değiştirebiliriz ki iç konuşmamız daha iyi bir 
hayat yaşamak konusunda tasarladığımız olumlu değişiklikleri desteklesin?” şeklinde olur. 
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Motivasyonumuzu bozacak olumsuz düşüncelere örnekler 
 
Örneğin:  

 “Hiçbir zaman değişemeyeceğim.” 
 “Ben aptalım (veya deli, iğrenç, değersiz, kötü, vb.)” 
 “Daha iyi bir hayatı hak etmiyorum.” 
 “Eğer daha güçlü biri olsaydım her şey farklı olurdu.” 
 “Bunu yapmama o/onlar sebep oldu.” 
 “Eğer onun için olmasaydı, bunların hiçbiri olmazdı” 
 “Her şey senin suçun” 
 “İnsanlar beni asla hayal kırıklığını uğratmamalıdır.” 
 “Eğer benim istediğim şekilde olmazsa o zaman oynamam.” 
 “Hayat adil değil.” 
 “Bu hayatta kimseye güven olmaz; dünyanın çivisi çıkmış” 

 
Değişim motivasyonunu bozacak olumsuz düşüncelerden kurtulmak için neler yapılabilir? 
 
Değişim motivasyonunu bozacak olumsuz düşüncelerden kurtulmak için... 
 

1. Bu düşünceleri fark etmek gerekir 
2. Bu düşüncelerin yerlerine olumlu düşünceleri koymak gerekir 

 
Bunların yerine konabilecek olumlu düşünceler şunlardır:  
 

 Sakin olun. 
 Kendinize yüklenmeyin. 
 Kızgınım, ama öfke hedeflerime ulaşmama yardımcı olmayacak. 
 Kimse mükemmel değil. Ben de mükemmel değilim ama kararlıyım. 
 Bu durumu sevmiyorum ama önümü kesmesine izin veremem. 

 
 

 
 

 
------------------------------------------------------ 

SAMBA programı Kültegin Ögel, Ceren Koç, Alper Aksoy, Aslı Başabak ve Cüneyt Evren tarafından; 
YENİDEN derneği ve İstanbul AMATEM işbirliğiyle hazırlanmıştır 

- www.alkol.info.tr - www.uyusturucu.info.tr - 
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Alkol veya maddeyi bırakmak için 5 önemli nedeninizi yazınız 
 
 
1. ............................................................................................................ 
 
 
2. ............................................................................................................ 
 
 
3. ............................................................................................................ 
 
 
4. ............................................................................................................ 
 
 
5. ............................................................................................................ 
 
 
 

Alkol veya maddeyi bırakma konusunda kendinize güvendiğiniz 3 şeyi 
yazınız 

 
 
1. ............................................................................................................ 
 
 
2. ............................................................................................................ 
 
 
3. ............................................................................................................ 
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 Kayma için yüksek riskli durumlarını öğrenmelerini ve bunlarla başa çıma 

yöntemlerini sağlamak 
 

 
 Yüksek riskli durumların tanımlanması kayma ihtimalini azaltır 

  
  “Çark-ı Yüksek Riskli Durumlar” oyununun oynanması 
 Yüksek riskli durumlar için çözüm yöntemleri 

 

 
 “Çark-ı Yüksek Riskli Durumlar” oyunu basılacaklar dosyasından bulunacak ve A3 

kağıdına basılacak. Ayrıca oyunda kullanılacak zarlar temin edilecek 
 Farkında nefes alma alıştırması için müzik, müziğin çalınabileceği bir araç ve hoparlör 
 Riskli durumlarla başa çıkma yöntemleri kağıtları basılacak 

 
2 saat 

 

Oturum 6 
YÜKSEK RİSKLİ 
DURUMLARIN 

TANINMASI  
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Açılış 
 
 

 
 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın 
 Bir önceki oturumdan akıllarında kalanları sorun 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 

 
 
 
Farkında Nefes Alma Çalışması 
 
 

SAYDAM 1 
 
Duyguların düşünce ve davranışa dönmesini engellemenin yollarından birisi 
 
Duyguların düşünce ve davranışa dönmesini engellemenin yollarından birisinin farkında nefes 
alma alıştırması olduğunu belirtin. 
 
Farkında nefes almanın önemini anlatın                                                                 

SAYDAM 2-3     
Aşağıdaki açıklamayı yapın: 
 

“Nefes almak düşünmeden otomatik olarak yaptığımız bir şeydir. Farkında nefes 
almak ise nefes alıp verişimize odaklanarak bilinçli bir şekilde nefes alıp vermektir. 
Nefesimize odaklanmak önemlidir, çünkü  

 Nefesimiz aracılığı ile o andaki duygularımız, bedenimizde hissettiklerimiz ve 
düşüncelerimiz ile temas edebiliriz.  

 Farkında Nefes almak şimdiki şimdiye odaklanmaya yardımcı olan bir 
rehberdir.  

 
Farkında nefes almayı; 

 Duygu ve düşüncelerimizin davranışa dönmesini engellemek için  
 Stresle başa çıkmak için 
 Öfke kontrolünü sağlamak için kullanabilirsiniz. 

 
Farkında nefes almayı öğretin 

SAYDAM 4 
 
Yönergeyi aşağıdaki gibi verin.  

1 
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“Şimdi rahat bir şekilde oturun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve 
rahatlayın. Bir elinizi karnınıza koyun, yavaşça burnunuzdan nefes alın ve 
ağzınızdan verin. Bu esnada karnınızın şiştiğini hissedin. Tekrar burnunuzdan 
nefes alın, nefesin soluk borunuzdan ciğerlerinize doğru indiğini hissedin. 
Karnınızın şiştiğini hissedin. Yavaşça nefesinizi ağzınızdan verin. Her nefes alıp 
verişinizde vücudunuzun ne kadar rahatladığını fark edin.  

 
Şimdi nefesinizi her verişinizde saymaya başlayın. Burnunuzdan nefes alıp 
ağzınızdan verirken içinizden 1-2-3-4 diye sayın. Her 4 nefeste başa dönüp tekrar 1 
diye saymaya başlayın. Saymaya odaklandıktan sonra tekrar nefes alıp verişinize 
odaklanın. Dikkatinizi bir saymaya bir nefes alıp verişinize ve karnınıza verin.  

 
Dikkatinizi dağıtan bazı düşünceler, duygular, anılar ya da sesler olabilir. 
Zihninizde bunlar dolaşmaya başladığında dikkatinizi tekrar nefes alıp verişinize 
verin. Kendinizi dikkatiniz dağılıyor diye eleştirmeyin. Derin ve uzun nefesler alıp 
vermeye ve nefesinize odaklanmaya devam edin.” 

 
Özetleyin                                                   

SAYDAM 5 
 
Süre bittiğinde gruba gözlerini yavaşça açmalarını söyleyin. Farkında nefes almayı 
özetleyin.  
  

 Yavaşça, derin nefes alın  
 Nefesinizin giriş ve çıkışını izleyin. 
 Nefesinizin vücudunuzdaki yolculuğunu takip edin. 
 Nefes alışverişinizle ilişkili tüm hareketlere dikkat edin. 
 Dikkatiniz her dağıldığında yeniden nefesinize odaklanın. 

 
 

 
 
 
“Çark-ı yüksek riskli durumlar” oyununu oynayın  
 
 
 

ÇALIŞMA 1  
            SAYDAM 1-2 

 
Oyunun amacı, grup üyelerinin tekrar alkol veya uyuşturucuya başlamasına sebep olabilecek 
yüksek riskli durumları tanımaları ve bu durumlarda alınacak önlemleri pekiştirmeleridir. 
 
Adım1: Oyun için grup üyelerinin sırayla zar atmaları istenir. Zar atan kişi, gelen sayılara göre 
oyun kartında denk gelen kutucuktaki yüksek riskli durumu okur. (Örneğin zarlarda 5-2 
geldiyse “sinema ve film izlemek” kutucuğu okunur.) 
 

2 
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Adım 2: Zarı atan kişiye, kutucukta yazılı olan durumun tekrar alkol ya da uyuşturucu 
kullanmaya başlamasında ne kadar riskli olduğu sorulur.  
 
Adım 3: Grubun katılımını sağlamak için aynı soru diğer üyelere de yöneltilir.  
 
 Dikkat: Oyun sırasında söylenen yüksek riskli durumların en çok hangi başlık altında 
toplandığını bulmalarını isteyin (örneğin duygular, ortam vb). 
 

 
 
 
Yüksek riskli durumlarla başa çıkmak  
 
                

ÇALIŞMA 2  
SAYDAM 1-36 

 
 Gruba riskli durumlarla başa çıkma yöntemleri kağıtlarını dağıtın.  
 Daha sonra saydamların yardımıyla her bir riskli durumu gösterin. Her birinin ne 

anlama geldiğini tartışın. 
 Bu riskli duruma uygun çözüm yöntemini grup üyelerinin ellerinde tuttukları kağıtları 

kaldırarak göstermelerini isteyin. Birden fazla yöntem kaldırılmasını sağlayın. 
 Elindeki yöntem kağıdını kaldıranlara ve gruba neden bu riskli duruma bu yöntemi 

uygun gördüklerini sorun ve grupla tartışın. 
 
Riskli durumla başa çıkmak için çözüm yöntemi 
 

 Riskli ortamlara girmemek 
 Zorunluysa, riskli ortamda çok kısa süre kalmak 
 Duygu ve düşünceyi davranışa çevirmemek 
 Yalnız kalmamak 
 Boş durmamak, bir şeyler yapmak 
 Çevreyi değiştirmek 
 Alkol/madde kullananlarla karşılaşmamak 
 Alkol/maddeyi hatırlatan şeylerden kaçınmak 
 Alkol/maddeyi hatırlatan şeylerle karşılaşılırsa hemen uzaklaşmak 
 Para kontrolünü başkasına vermek 
 Yaşamı yeniden yapılandırmak 
 Farkında nefes almak 

 
Riskli durumların listesi 
 

 Kendimi iyi hissettiğimde  
 Evde yalnız kalmak  
 Cinsellik  
 Madde almış biriyle veya arkadaşla karşılaşmak  
 Ailemin madde hakkında beni sıkması veya birinin beni eleştirmesi  
 Kendine çok güvenmek  

3 
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 Üzgün olduğumda  
 Madde veya alkol kullandığım yerlerde bulunmak  
 Maç izlemek  
 Tekel bayii görmek  
 Birisiyle madde ile ilgili konuşmak  
 Mücadeleden bıktığını düşünmek  
 Kızgın olduğumda  
 Kutlama/ Davetlerde olmak  
 Birileriyle buluşmadan önce  
 Madde ile ilgili rüya görmek  
 Arkadaşlarımın madde teklif etmesi  
 Kendini test etme düşüncesi  
 Çok duygulanınca  
 Bar/kulüpler/ Konserler  
 İşe gitmeden önce veya iş çıkışında  
 Yanımda para taşımak veya maaş aldıktan sonra  
 Alkol ve madde ile ilgili kötü anıları unutmak veya eskiye özlem duyma  
 Bırakma konusunda kendini yetersiz görmek  
 Sıkıntılı veya huzursuz olduğumda  
 Sinema ve film izlemek  
 Hafta sonları veya tatillerde  
 Bedava alkol veya uyuşturucu bulduğumda  
 “Bir kere kullanmaktan bir şey olmaz” demek  
 Düzensiz uyku uyumak veya geç yatıp erken kalkmak  
 Suçluluk duyduğumda  
 Dışarıda yemek yemek  
 Yorgun olduğumda  
 Ailemle kavga ettiğimde  
 “Ben istersem kontrol ederim” demek  
 Boş kalmak  

 
 
Farkında nefes çalışmasını yaptırın  

 
SAYDAM 37 

 
“Şimdi rahat bir şekilde oturun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Bir 
elinizi karnınıza koyun, yavaşça burnunuzdan nefes alın ve ağzınızdan verin. Bu esnada 
karnınızın şiştiğini hissedin. Tekrar burnunuzdan nefes alın, nefesin soluk borunuzdan 
ciğerlerinize doğru indiğini hissedin. Karnınızın şiştiğini hissedin. Yavaşça nefesinizi ağzınızdan 
verin. Her nefes alıp verişinizde vücudunuzun ne kadar rahatladığını fark edin.  
 
Şimdi nefesinizi her verişinizde saymaya başlayın. Burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan verirken 
içinizden 1-2-3-4 diye sayın. Her 4 nefeste başa dönüp tekrar 1 diye saymaya başlayın. Saymaya 
odaklandıktan sonra tekrar nefes alıp verişinize odaklanın. Dikkatinizi bir saymaya bir nefes alıp 
verişinize ve karnınıza verin.  
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Dikkatinizi dağıtan bazı düşünceler, duygular, anılar ya da sesler olabilir. Zihninizde bunlar 
dolaşmaya başladığında dikkatinizi tekrar nefes alıp verişinize verin. Kendinizi dikkatiniz 
dağılıyor diye eleştirmeyin. Derin ve uzun nefesler alıp vermeye ve nefesinize odaklanmaya 
devam edin.” 
 
 

 
 
 
Video gösterimi ve tartışması 
 
 

 
Riskli durumlar isimli videoyu gösterin ve tartışın. 
 
 

 
 
Kapanış 
 
 

 
              SAYDAM 38 

 
 Soruları olup olmadığını sorun 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun 
 Temel mesajları tekrarlayın 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 

 

 

 
 Çark-ı yüksek riskli durumlar oyunu oynanırken grup üyelerinin denk gelen riskli 

durumla ilgili paylaşımda bulunmasını sağlanmalıdır.  
 Zarı atanın dışındaki üyelere de düşünceleri sorulmalıdır. 
 Riskli durumların her birinde grup üyelerinin kendi hayatlarından örnekler vermeleri 

istenmelidir.  
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ÇALIŞMA 1    
 
***Basılacaklar dosyasından basmanızı ve A3 boyutuna kopya etmenizi öneririz 
 
ÇARK-I YÜKSEK RİSKLİ DURUMLAR 

1 2 3 4 5 6

1 Kendimi iyi 
hissettiğimde

Üzgün 
olduğumda

Kızgın 
olduğumda

Çok 
duygulandınınc

a

Sıkıntılı veya 
huzursuz 

olduğumda

Suçluluk 
duyduğumda

2 Evde yalnız 
kalmak

Madde veya 
alkol 

kullandığım 
yerlerde 

bulunmak

Kutlama/ 
Davetlerde 

olmak

Bar/kulüpler/ 
Konserler

Sinema ve 
film izlemek

Dışarıda 
yemek 
yemek

3 Cinsellik Maç izlemek
Birileriyle 

buluşmadan 
önce

İşe gitmeden 
önce veya iş 

çıkışında

Hafta sonları 
veya 

tatillerde

Yorgun 
olduğumda

4
Madde almış 
biriyle veya 
arkadaşla 

karşılaşmak

Tekel bayii 
görmek

Madde ile ilgili 
rüya görmek

Yanımda para 
taşımak veya 
maaş aldıktan 

sonra

Bedava alkol 
veya 

uyuşturucu 
bulduğumda

Ailemle 
kavga 

ettiğimde

5

Ailemin 
madde 

hakkında 
beni sıkması 
veya birinin 

beni 
eleştirmesi

Birisiyle 
madde ile 

ilgili 
konuşmak

Arkadaşlarımın 
madde teklif 

etmesi

Alkol ve madde 
ile ilgili kötü 

anıları unutmak 
veya eskiye 

özlem duyma

“Bir kere 
kullanmaktan 

bir şey 
olmaz” 
demek

“Ben 
istersem 
kontrol 
ederim” 
demek

6 Kendine çok 
güvenmek

Mücadeleden 
bıktığını 

düşünmek

Kendini test 
etme düşüncesi

Bırakma 
konusunda 

kendini yetersiz 
görmek

Düzensiz 
uyku uyumak 

veya geç 
yatıp erken 

kalkmak

Boş kalmak
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Tekrar alkol veya madde kullanmaya yol açabilecek 5 riskli durumu 
yazınız 

 
 
1. ............................................................................................................ 
 
 
2. ............................................................................................................ 
 
 
3. ............................................................................................................ 
 
 
4. ............................................................................................................ 
 
 
5. ............................................................................................................ 
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 Duyguları tanıma 
 DDD (Duygu-Düşünce-Davranış) Modelini anlatmak 

 

 Duygu ve düşünce birbirinden farklıdır.  
 Eylemlerimiz; duygu ve düşüncelerimizin ürünüdür.  
 Olaylar belli sonuçlara yol açmış gibi gözükse de aslında olayla sonuç arasına giren ve 

sonuca sebep olan düşünce duygu ve davranıştır. 
 

 Duyguları Tanımak 
 DDD Modeli’nin anlatılması 
 Duygu ve düşünceler davranışı nasıl değiştirir? 
 Her duygu ve düşünce tepki gerektirmez 
 Düşünce sadece bir düşüncedir 
 Dikkatini gezdşrme alıştırması 

 

 Çalışma 1 olarak belirtilen resimler basılacak ve kesilecek 
 Çalışma 2 olarak belirtilen duygu-düşünce kartları basılacak ve kesilecek 
 Çalışma 3 olarak belirtilen form basılacak ve çoğaltılacak 

 

 
2 saat 

Oturum 7 
DUYGULARI 
TANIMA VE 
TANIMLAMA 



132 

 
 

 
 
Açılış 
 
 

 
 

 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın 
 Bir önceki oturumdan akıllarında kalanları sorun 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 

 
 
 
Duyguları tanımak 
 
 
 

Ne amaçladığınız, ne yapacağınız, ne kadar süre ile orada olduğunuz hakkında aşağıdaki 
bilgiyi verin. 
 

Bugün sizlerle duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız üzerine çalışacağız. 
Bundan sonra yapacağımız kaymayı önleme, öfke ve stres oturumları, bunun bir 
devamı olacak. Her bir oturum birbirini tamamlayıcı niteliktedir bu yüzden her bir 
oturuma gelmeniz bu çalışma için oldukça önemlidir.  

 
Duygu kavramını fark etmelerini sağlayın   

ÇALIŞMA 1 
         SAYDAM 1-2 

 
Resimleri gruba dağıtın ve her bir resimdeki duyguyu tahmin etmelerini isteyin. Duygu yerine 
düşünce verilirse odağı duyguya çekin.   
 

Gün içinde, pek çok duygu hissederiz. Kimi zaman, içimize bir sıkıntı, bir huzursuzluk 
oturur. Kimi zaman, neşeleniriz, kimi zaman üzüntü hissederiz. Bazen, şu an ne 
hissediyorsun sorusunu yanıtlamak pek de kolay olmaz. Bazen, karşımızdakinin ne 
hissettiğini çabucak anlarız. Bazen ise, tahmin etmekte zorlanırız. Şimdi size aynı 
insan suratının farklı duygular ile çekilmiş resimlerini veriyorum. Lütfen, gördüğünüz 
yüzlerde hangi duyguların olduğunu tahmin etmeye çalışın. 

 
 
 
 

1 
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Nötr Öfke İğrenme Kaygı 

Şaşkınlık Üzüntü Neşe  
 
Resimler üstünde konuştuktan sonra, bu duyguyu nereden anladınız diye sorabilirsiniz. 
Örneğin, öfke yanıtı geldiğinde kaşlarını çatmış olması, üzüntüden dudaklarını bükmesi gibi 
cevaplar çıkacaktır. 
 
Duygu ve düşüncenin farklı olduğunu anlatın    

 SAYDAM 3 
 
Daha sonra duygu düşünce ayrımına vurgu yapmak için her bir resimdeki kişinin olası 
düşüncesini tahmin etmelerini isteyin.  
 
Saydam 2 yardımıyla 6. Resmi gösterin.  
 

Sizce bu resimdeki adamın aklından geçenler ne olabilir? 
Duygu=üzüntü 
Düşünce= “kimse beni sevmiyor” 
      “gene başaramadım” 
      “onu böyle görmeye dayanamıyorum” 

 
Duygu ve düşüncenin farklı olduğunu vurgulayın 
 

Bu uygulamadan da gördüğünüz gibi, hissedilen duygu aynı olmasına rağmen, altında 
yatan düşünceler çok farklı olabiliyor. Bu da bize şunu gösteriyor, bir insanın ne 
hissettiğini yüzünden genellikle anlayabiliyoruz. Ancak, ne düşündüğünü anlamak, 
tahmin etmek neredeyse imkânsızdır.  

 
Duygu düşünce ayrımını pekiştirin  

 ÇALIŞMA 2 
             SAYDAM 4 

 
Duygu-Düşünce kartlarını dağıtın. Herkes elindeki kartın duygu mu, düşünce mi olduğunu 
söylesin.  
Dikkat! "Ödüm koptu, çok mutluyum, sıkılıyorum, üzüldüm, iğreniyorum, sinirlendim, elim 
ayağıma dolaştı" bir duygudur... 
 
Vurgulayın 
 

 Bir duyguya yol açan düşünceler birbirinden çok farklıdır.  
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 Başka bir insanın düşüncesini tahmin etmek (akıl okumak) neredeyse imkânsızdır. 
 
 
 
DDD Modeli 
 
 
 
 

Olay ve sonuç arasında duygu düşünce ve davranışın olduğunu anlatın                           
SAYDAM 1-2 

 
DDD modelini saydam yardımıyla anlatın.  
 

Gündelik hayatta pek çok olay meydana gelir. Ve bu olayların arkasından belli 
sonuçlar doğar.  
 
Örneğin  
Ahmet eski bir arkadaşıyla karşılaşır. Arkadaşı ona uyuşturucu ikram eder. Ahmet 
babasıyla kavga eder.  
 
Peki bu olayın sonrasında ortaya çıkan bu sonuca sebep olan nedir?  Bu olay, bu 
sonuca neden olmuş gibi gözükse de aslında olayla sonuç arasına giren ve sonuca 
sebep olan düşünce, duygu ve davranışlardır. 
 
Biz genelde, sonuçlara neden olan şeylerin olaylar olduğunu düşünürüz. Oysa, 
sonuçlar bizim belli bir şekilde düşünmemiz, hissetmemiz ve davranmamızın ürünüdür. 
Çoğu zaman, sonuç üzerinde kendi etkimiz yokmuş gibi düşünürüz; oysa farklı şekilde 
düşünerek ve davranarak sonuçları değiştirmek elimizdedir. 
 
Kimi zaman düşüncelerimiz, duygularımız o kadar hızlı gerçekleşir ki, onları 
yakalamakta zorlanırız. Şimdi, duygu-düşünce-davranış modeli dediğimiz şeyi, 
örnekler üzerinden birlikte görelim. 
 
Bu olayda arkadaşı Ahmet’e uyuşturucu ikram ettiği zaman Ahmet ne düşünmüş 
olabilir? Ne hissetmiş olabilir? Bunların sonucunda nasıl davranmış olabilir? 

2 
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OLAY
Düşünce
Duygu

Davranış 
SONUÇ

Ahmet eski arkadaşıyla 
karşılaştı. Arkadaşı ona 
uyuşturucu ikram etti

Babasıyla 
kavga etti

 
 
 

                 
SAYDAM 3 

 
Bu olay ile sonuç arasındaki bağıntıyı ve yaşanan duygu-düşünce-davranışları saydam ile 
anlatın. Buna duygu – düşünce – davranış (DDD) modeli adını verdiğinizi söyleyin.  
 

Ahmet eski bir arkadaşıyla karşılaşır. Arkadaşı ona uyuşturucu ikram eder. 
Heyecanlanır. Bir kerelikten bir şey olmaz diye düşünür. Uyuşturucuyu kullanıp eve 
gider, babası durumu anlar. Ahmet babasıyla kavga eder... 

 
 
 

OLAY

Ahmet eski bir 
arkadaşıyla 
karşılaştı. 

Arkadaşı ona 
uyuşturucu 
ikram etti. 

Heyecanlandı

Uyuşturucuyu 
kullandı

SONUÇ

Babasıyla 
kavga etti.

Bir kerelikten 
bir şey olmaz 

Duygu 

Düşünce Davranış 
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Duygu, düşünce ve davranışın farklı olduğu zaman sonucun değişeceğini anlatın  
               ÇALIŞMA 3   

SAYDAM 4-5 
 
Olumlu sonuçlanacak tarzda olayı anlatın, bunun nasıl olabileceğini Çalışma 3 üstünde 
doldurmalarını isteyin, sonra saydam yardımıyla anlatın. 
 

Peki aynı olay başka bir şekilde sonuçlanabilir miydi? 
 

OLAY: Ahmet eski bir arkadaşıyla karşılaşır. Arkadaşı ona uyuşturucu ikram eder.  
SONUÇ : Babasıyla maç izledi 
 
Bu sonuca ulaşmak için kişi ne düşünmüş, nasıl hissetmiş ve ne şekilde farklı 
davranmış olabilir? 
 

Burada duygunun aynı kalacağı, ancak düşünce ve davranışın değiştirilerek, sonucun da 
değişebileceği vurgulanmalıdır. 

 
(örneğin: Ahmet eski bir arkadaşıyla karşılaşır. Arkadaşı ona uyuşturucu ikram eder. 
Buna heyecanlanır. Bir kere kullanırsam yine başlamış olurum diye düşünür. Oradan 
uzaklaşır, eve gider. Oturur, babasıyla maç izler. ) 

                             
 

DDD modelini daha iyi öğrenmelerini sağlayın  
SAYDAM 6 

 
Saydamı gösterin. Bu olay, davranış ve sonuç arasında yaşanan duygu ve düşüncelerin neler 
olduğunu gruba sorun ve tartışın. 
 

Eşinin 
suratı asık

Gidip alkol içme…

Kavga

Duygu 

Düşünce Davranış 

 
                           

Saydam ile örneği sonlandırın. 
SAYDAM 7 
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Onların örneklerini alın  
                          

SAYDAM 8 
 
Gruptan bir kişinin bir örnek vermesini isteyin. Örnek üstünde tartışarak DDD modelini 
pekiştirin. Aşağıdaki sorular yardımıyla olayı, duyguyu, düşünceyi, davranışı ve sonucu gruba 
buldurun.  
 
Ne oldu? ---OLAY 
Sence bu neden oldu? 
Bu durum karşısında ne düşündün? --- DÜŞÜNCE 
Bu durum karşısında ne hissettin? --- DUYGU 
Böyle hissederken ne yapmak istedin? --- DÜŞÜNCE 
Ne yaptın? --- DAVRANIŞ 
Sonrasında ne oldu? ---SONUÇ  
 
Siz yeni örnekler üstünde tartışın. 
 

OLAY: Ahmet iddaa bayisinin olduğu sokağa girer.  
SONUÇ : Yüklü miktarda para kaybeder.  
 
OLAY: Ahmet eve gelir, eşinin suratı asıktır. (ya da yemek hazır değildir)  
SONUÇ : Eşiyle oturup TV izlerler.  
 
OLAY: Ahmet eski bir arkadaşıyla karşılaşır. Arkadaşı onu eskiden birlikte içtikleri 
bara çağırır.  
SONUÇ : Evde oturup ailesiyle sohbet eder.   
 
OLAY: Ahmet eski bir arkadaşıyla karşılaşır. Arkadaşı onu eskiden birlikte içtikleri 
bara çağırır.  
SONUÇ : Eve döndüğünde ailesiyle kavga eder.  

 
 
Vurgulayın   

SAYDAM 9 
 

 Çok çeşitli duygular hissederiz. Bunları hissetmeniz doğal. Ancak davranışlarınızı 
kontrol edebilirsiniz. 

 Duygular, sadece birer duygudur. Onların eyleme geçmesine izin vermeyin.  
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Duygu ve düşünceler davranışı nasıl değiştirir? 
 
 
 

Farklı düşünceler farklı davranışlara yol açar 
SAYDAM 1-2 

 
Önce aşağıdaki öyküyü anlatın: 
 

Bir gece evde uyuyorsunuz. O sırada bir gürültü duydunuz? Gürültünün ne olduğunu 
anlayamadınız? 
 
1. Bu gürültünün nedeninin bir hırsız olduğunu düşünürseniz ne yaparsınız? 
2. Peki bu gürültünün nedeninin bir kedi olduğunu düşünürseniz ne yaparsınız? 

 
Farklı düşüncelerle farklı davranışlar gösterdiğimizi vurgulayın. 
 
Farklı duygular farklı davranışlara yol açar 

SAYDAM 3 
 
Aynı öyküyü tekrar anlatın ve bu sefer soruları farklı sorun: 
 

1. Eğer korkarsanız ne düşünürsünüz? Ne yaparsınız? 
2. Eğer korkmazsanız ne düşünürsünüz? Ne yaparsınız? 

 
Farklı duygularla farklı düşüncelere sahip olduğumuzu ve farklı davranışlar gösterdiğimizi 
vurgulayın. 
 
 

 
 
 
Her duygu veya düşünce tepki gerektirmez 
 
 
 

Deneyimleme kavramını anlatın 
SAYDAM 1-2 

Şarkıyı dinletin. Ardından sorun:  
 

Bu şarkıyı dinlerken neler düşündünüz? 
Bazılarınız, bu şarkıyı niye dinlettiğimizi düşünmüş olabilirsiniz 
Bazılarınız, bu şarkının hangi dilde olduğunu düşünmüş olabilirsiniz 
Bazılarınız, şarkının arkasından neler söyleyebileceğimizi düşünmüş olabilirsiniz 
Bazılarınızı, şarkının ne kadar uzun süreceğini düşünmüş olabilirsiniz 

3 

4 
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Sorularınıza fazla yanıt almadan tekrar sorun 
 

Peki kimler sadece şarkıyı dinledi? 
 
 
Ardından anlatın 
 

Birçoğumuz o an neler olduğunu düşünmeyiz. Bir sonra neler olacağını düşünürüz. 
O anda olanları fark etmek yerine beynimiz sürekli düşünmeye başlar. Aynı 
zamanda az sonra olacakları tahmin ederek, harekete geçmeye hazırlanırız. 

 
 
Olay eşit değildir tepki 
 

SAYDAM 3-5 
Anlatın 
 

Bazılarımız yaşanan her olaya hemen tepki verir. Halbuki o an nelerin yaşandığını 
düşünmek gerekir. 
 
Örneğin kişinin aklına alkol içmek fikri gelir ve hemen gider içer. Veya madde 
kullanma isteği gelir, hemen gider içer. Aslında her düşünce veya istek hemen 
uygulanmak zorunda değildir... 

 
 
Bir helikopterden olanlara bakabilmek             

SAYDAM 6-7 
 
Saydam yardımıyla dar pencereden bakıldığında bu gördükleri çocuğun tehlike altında 
olduğunu düşünebileceğimizi, ama daha geniş bir görüş açısıyla bakıldığında çocuğun 
yanında ailesinin görülebileceğini anlatın.  
 
Helikopter metaforunu anlatın. Helikopterden bakmanın yararlarından söz edin. Örneğin 
her olaya hemen tepki vermeyiz. 
 
Bir matematik problemi 

SAYDAM 8 
 
Saydam yardımıyla aşağıdaki öyküyü anlatın. 
 

Şimdi size bir matematik problemi soracağım. Bir otobüs yola gitmektedir. Durakta 
5 kişi biner. Sonraki durakta bir kişi iner, 3 kişi biner... 

 
Sonra otobüsün kaç durakta durduğunu sorun. Ardından olaylara genel bakış açısının 
önemini vurgulayın. 
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Düşünce sadece bir düşüncedir 
 
 
 
 

Düşüncelerin davranışa dönmesini engellemenin yolları 
SAYDAM 1-2 

 
Bu tür durumlarda kişinin aklına gelen düşüncelere saydamdaki örnekleri verin. Bunlara 
eklemek istedikleri olup olmadığını sorun. 
 

 Ben aptalım 
 Kimse beni sevmiyor 
 Ben beceriksizim 
 Hiçbir şey değişmeyecek 
 Bana bunu nasıl yapar? 
 Ben sevilecek adam değilim 
 Kimseye güvenemiyorum 
 İnsanlık öldü mü? 
 Hep haksızlığa uğruyorum 

 
Ardından bu düşüncelerle başa çıkmak için akla getirebilecek düşüncelerin listesini verin. 
Eklemek istedikleri olup olmadığını sorun. 
 

 Bu durum sonsuza kadar sürmeyecek 
 Daha kötü şeyler yaşadım ama ayakta kaldım 
 Bu da geçecek 
 Bu olanlarla başa çıkacak güçteyim 
 E, ne yapalım yani? 
 Bunlarla da baş edebilirim 
 Bu olanlar, daha sonra bunlarla başa çıkmayı öğrenmek için bir fırsat 
 İnsan bazen kendisini kötü hissedebilir ama geçecektir 
 Bunlar sadece bir düşünce 

 
Düşünce sadece bir düşüncedir kavramını öğretin 

SAYDAM 3 
Aşağıdakileri anlatın: 
 

“Günlük hayatımızda zihnimizden sürekli olarak düşünceler geçer. 
Düşüncelerimizi yargılamadan iyi-kötü doğru-yanlış demeden sadece izleyeceğiz.  
 
“Düşünce ve duyguları izleme alıştırmasının amacı, düşüncelerinizin içinden 
bakmakla, düşüncelerinize dışarıdan bakmak arasındaki ayrımı fark edebilmenizi 
sağlamaktır. Böylece düşüncelerinizin sizi kontrol etmesine izin vermemeyi 
öğrenebilirsiniz.”  

5 
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Bir film seyrederken ağlayabiliriz veya korkabiliriz. Aslında o an sinemada 
olduğumuzun farkında varırsak, filmde olup bitenler bizi korkutmaz veya daha az 
üzmeye başlar. 

 
Otobüs metaforunu anlatın 

SAYDAM 4 
Bir otobüste olduğunuzu düşünün. Arkada bir sürü yolcu var. Hepsi bir ağızdan 
konuşuyor. Onların ne söylediklerini hepsini dinler miydiniz, yoksa aracı dikkatle 
sürmeye devam eder miydiniz? 
 
Ama bazen aklımıza gelen düşüncelere fazla önem veriyoruz. 
 
Örneğin "bunu sana nasıl söyler, eğer öyle yapmazsan böyle olur, hadi şöyle de!" 
vb. 
 
 

Papağan metaforunu anlatın 
 

SAYDAM 5 
Bir papağınız olsa. Sürekli konuşsa ve aynı şeyleri tekrarlıyor olsa. Bir süre sonra 
dayanamaz ya onu bir odaya kaparsınız, ya da söylediklerini dinlemezsiniz. 
 
Ama beynimiz de öyledir. Aynı şeyleri tekrarlayabilir. Örneğin "Hadi madde 
kullan, hadi alkol iç" vb. 

 
Teflon tava analojisini anlatın 
 

SAYDAM 6 
Aşağıdaki benzetmeyi verin. 
 

“Zihnininizi bir teflon tava olarak düşünün. Teflon tavaya konan gıdalar nasıl kaya
r? Siz de düşüncelerin zihnizden bir teflon tava gibi kaydığını düşünün. Düşünceler
, zihninizde takılıp kalmasın. Kayıp gitsin…Sizi kaygılandıran, öfkelendiren, stres 
altında hissettiren ya da mutsuz hissettiren düşünceler aklınıza geldiğinde onlara 
kapılmadan onları izleyin. Sizi rahatsız eden, kendinizle ya da geçmişle sürekli 
olarak hesaplaşmanıza sebep olan bu düşüncelere uzaktan bakın. Bırakın teflon 
tavadan kayıp gitsinler.   
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Dikatini gezdirme alıştırması 
 
 
 
 

Dikkatini grezdirme alıştırması 
 

SAYDAM 1-2 
Dikkatini gezdirme alıştırmasını yapın 
 
Grup üyelerinden birkaç derin nefes almalarını isteyin. Sonra yönergeyi aşağıdaki gibi 
verin: 
 

Alıştırmaya başlamadan önce, kendinize rahat bir oturma ya da uzanma konumu 
seçin. Rahatça oturduktan ya da uzandıktan sonra gözlerinizi kapatın.  
 
Derin ve yavaş nefesler almaya başlayın. Bütün dikkatinizi nefes alışınıza ve 
nefes verişinize yöneltin. Nefesinizin bedeninizde takip ettiği rotayı hissetmeye 
çalışın. Dikkatiniz dağılırsa ve başka şeyler düşünmeye başlarsanız bunu fark 
edin ve tekrar nefesinize odaklanın. 
 
Şimdi bütün bedeninizi hissetmeye çalışın. Vücudunuzun duruşunu ve ağırlığını 
hissedin. Kollarınızın ve bacaklarınızın nasıl durduklarını fark edin. Kollarınızın 
ve bacaklarınızın ağırlıklarını hissedin, bunlardaki duyumları fark etmeye 
çalışın. Dikkatiniz dağılırsa ve başka şeyler düşünmeye başlarsanız bunu fark 
edin ve tekrar bedeninize odaklanın. 
 
Şimdi dikkatinizi tekrar nefesinize yöneltin ve derin nefesler alarak nefesinizi 
hissedin. Bütün dikkatinizi nefes alışınıza ve nefes verişinize yöneltin. Nefesinizin 
bedeninizde takip ettiği rotayı hissetmeye çalışın. Dikkatiniz dağılırsa ve başka 
şeyler düşünmeye başlarsanız bunu fark edin ve tekrar nefesinize odaklanın. 
 
Şimdi dikkatinizi kulağınıza gelen seslere yöneltin. Hangi sesleri işittiğinizi fark 
edin. Birden fazla ses işitiyorsanız bunları ayırt etmeye çalışın. Seslerin nereden 
geldiklerini fark etmeye çalışın.  
 
Şimdi dikkatinizi tekrar nefesinize yöneltin ve derin nefesler alarak nefesinizi 
hissedin. Bütün dikkatinizi nefes alışınıza ve nefes verişinize yöneltin. Nefesinizin 
bedeninizde takip ettiği rotayı hissetmeye çalışın. Dikkatiniz dağılırsa ve başka 
şeyler düşünmeye başlarsanız bunu fark edin ve tekrar nefesinize odaklanın. 
 
Şimdi dikkatinizi dokunma duyunuza yöneltin, vücudunuzdan gelen dokunma 
hislerini fark etmeye çalışın. Ellerinizin, ayaklarınızın, sırtınızın nereye 
dokunduğunu fark etmeye çalışın.   
 
Şimdi dikkatinizi tekrar nefesinize yöneltin ve derin nefesler alarak nefesinizi 
hissedin. Bütün dikkatinizi nefes alışınıza ve nefes verişinize yöneltin. Nefesinizin 

6 
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bedeninizde takip ettiği rotayı hissetmeye çalışın. Dikkatiniz dağılırsa ve başka 
şeyler düşünmeye başlarsanız bunu fark edin ve tekrar nefesinize odaklanın. 
 
Şimdi gözlerinizi açın ve derin nefesler almaya devam ederken neler 
gördüğünüzü fark edin. İçinde bulunduğunuz odanın neresinde olduğunuzu fark 
edin. Odadaki eşyaların konumlarını fark edin. Odanın duvarlarının rengini ve 
diğer eşyaların renklerini fark edin. Eğer düşünceleriniz araya girer ve 
dikkatinizi dağıtırlarsa bunu fark ederek tekrar içinde bulunduğunuz odaya 
odaklanmaya geri dönün. 
 

Bu şekilde birkaç defa farkında nefes alıp verdikten sonra alıştırmayı sonlandırın.   
 
Vurgulayın 
 

SAYDAM 3 
Bu alıştırmanın yararını vurgulayın: 

 Olaylara geniş bakış açısıyla bakmayı sağlar 
 Her olaya hemen tepki vermenizi önler 

 
Bu alıştırmanın aşağıdaki durumlarda yararlı olabileceğini vurgulayın: 

 Duygu ve düşüncelerin davranışa dönmesini engellemek için 
 Madde isteğini azaltmak için 
 Stresi azaltmak için 
 Öfkeyi kontrol etmek için 

 
 

 
 
Video gösterimi ve tartışması 
 
 

 
DDD isimli videoyu gösterin ve tartışın. 

 
 

 
 
Kapanış 
 
 

               
SAYDAM 4 

 
 Soruları olup olmadığını sorun. 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun. 
 Temel mesajları tekrarlayın. 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin. 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 
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 Duygu ile düşünce ayrımının üstünde durulmalıdır.  
 Duyguları kabullenmenin önemi vurgulanmalıdır. Olumsuz duygular da dahil tüm 

duyguların doğal olduğunun üstünde durulmalıdır.  
 Duygu ve düşünceler davranışı nasıl değiştirir kısmında alternatif düşünce üretme 

açıklanmalıdır ve grup üyelerinin örnek olaylar üzerine alternatif düşünceler üretmesi 
desteklenmelidir.  

 Alıştırmalar sırasında dikkatlerinin dağılmasının doğal olduğu ve bu alıştırmalara 
alışmalarının biraz zaman alacağı vurgulanmalıdır.  

 Alıştırmaları oturum dışında günlük hayatlarında kullanmalarının önemi 
belirtilmelidir. 
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Duygu-Düşünce-Davranış modeline uygun olarak yaşadığınız en az 3 olayı 
not ediniz. 
 
Olay neydi? 
 
 

 

Ne hissetiniz? 
(duygunuz neydi?) 
 

 

Neler düşündünüz? 
 
 

 

Ne yaptınız? (nasıl 
davrandınız?) 
 

 

Sonuç ne oldu? 
 
 

 

 
 
Olay neydi? 
 
 

 

Ne hissetiniz? 
(duygunuz neydi?) 
 

 

Neler düşündünüz? 
 
 

 

Ne yaptınız? (nasıl 
davrandınız?) 
 

 

Sonuç ne oldu? 
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ÇALIŞMA 1 
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ÇALIŞMA 2 
 

Duygu – Düşünce Listesi 
 

 
 

Çok mutluyum 
 
 
 

  
 

Ödüm koptu 

   
 
 

Ya evde değilse 
 
 
 
 

  
 

Yapacak bir işim yok 
 
 

   
 
 
 

Daha erken gelmeliydi 
 
 
 

  
 
 

Sıkılıyorum 

   
 
 

Üzüldüm 
 
 
 

  
 

Bunu bana yapamaz 
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Ne güzel sürpriz yapmışlar 
bana 

 
 
 

  
 

Yine beni anlamadı 

   
 
 

Ona şimdi gününü 
gösteririm 

 
 
 
 

  
 

İğreniyorum 
 
 

   
 
 
 

Sinirlendim 
 
 
 

  
 
 

Keşke böyle olmasaydı 

   
 
 

Elim ayağıma dolaştı 
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ÇALIŞMA 3 
 

 

OLAY

Ahmet eski 
arkadaşıyla 
karşılaştı. 

Arkadaşı ona 
uyuşturucu 
ikram etti

SONUÇ

Babasıyla 
maç izledi

Duygu 

Düşünce Davranış 
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DUYGULARI TANIMAK 
 
 

     
 
Her birey olaylar karşısında birbirinden farklı birçok duygu yaşayabilir. Sevinç, üzüntü, 
heyecan, öfke, korku bu duygulardan sadece birkaçıdır. Kimi zamansa “Ne hissediyorsun?” 
sorusunu yanıtlamak da zorlanırız. Bazen hissettiğimiz duyguları tanımlamak hiç de kolay 
değildir… 
 
Hissedilen duygu aynı olmasına rağmen, altında yatan düşünceler çok farklı olabilir. İki 
insana baktığınızda ikisinin de üzgün olduğunu anlayabilirsiniz ancak bu iki kişinin neden 
üzgün olduğunu bilmek, neler düşündüklerini anlamak mümkün değildir.  
 
Bu da bize şunu gösteriyor, bir insanın ne hissettiğini yüzünden genellikle anlayabiliriz. 
Ancak, ne düşündüğünü anlamak, tahmin etmek neredeyse imkânsızdır. Bu bakımdan duygu 
ve düşünceler birbirinden farklıdır. 
 
DDD Modeli 
 
Gündelik hayatta pek çok olay meydana gelir ve bu olayların arkasından belli sonuçlar doğar. 
Bir olayın sonrasında ortaya çıkan sonuca sebep olan nedir?  Olay, sonuca neden olmuş gibi 
gözükse de aslında olayla sonuç arasına giren ve sonuca sebep olan düşünce, duygu ve 
davranışlardır. 
 
 

 
 
Biz genelde, sonuçlara neden olan şeylerin olaylar olduğunu düşünürüz. Oysa, sonuçlar bizim 
belli bir şekilde düşünmemiz, hissetmemiz ve davranmamızın ürünüdür. Çoğu zaman, sonuç 
üzerinde kendi etkimiz yokmuş gibi düşünürüz; oysa farklı şekilde düşünerek ve davranarak 
sonuçları değiştirmek elimizdedir. 
 
Farklı duygularla farklı düşüncelere sahip olur ve farklı davranışlar gösteririz... 
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Yaşamadan tepki vermeyin 
 
Bazılarımız yaşanan her olaya hemen tepki verir. Halbuki o an nelerin yaşandığını 
düşünmek gerekir. Örneğin kişinin aklına alkol içmek fikri gelir ve hemen gider içer. Veya 
madde kullanma isteği gelir, hemen gider içer. Aslında her düşünce veya istek hemen 
uygulanmak zorunda değildir... 
 

 
 
Düşüncelerin davranışa dönmesini engellemenin yolları 
 
İnsanların kendileri hakkında birçok düşünceleri olur. Örneğin: 

 Ben aptalım 
 Kimse beni sevmiyor 
 Ben beceriksizim 
 Hiçbir şey değişmeyecek 
 Bana bunu nasıl yapar? 
 Ben sevilecek adam değilim 
 Kimseye güvenemiyorum 
 İnsanlık öldü mü? 
 Hep haksızlığa uğruyorum 

 
Bu düşüncelerle başa çıkmak için akla getirebilecek bazı 
düşünceler ise şunlardır: 

 Bunlar sadece bir düşünce 
 Bu durum sonsuza kadar sürmeyecek 
 Daha kötü şeyler yaşadım ama ayakta kaldım 
 Bu da geçecek 
 Bu olanlarla başa çıkacak güçteyim 
 E, ne yapalım yani? 
 Bunlarla da baş edebilirim 
 Bu olanlar, daha sonra bunlarla başa çıkmayı 

öğrenmek için bir fırsat 
 İnsan bazen kendisini kötü hissedebilir ama geçecektir 

 
Her düşünceye cevap vermeyin. Bir otobüs şoförü olsanız, yolcuların tüm sözlerini dinler 
misiniz? Eğer hep yolcuları dinlerseniz, otobüsü kullanmazsınız. 

 
------------------------------------------------------ 

SAMBA programı Kültegin Ögel, Ceren Koç, Alper Aksoy, Aslı Başabak ve Cüneyt Evren tarafından; 
YENİDEN derneği ve İstanbul AMATEM işbirliğiyle hazırlanmıştır 

- www.alkol.info.tr - www.uyusturucu.info.tr - 
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 Kişilerin alkol madde kullanım öyküsünü öğrenmek ve yüzleşmelerini sağlamak 
 Geçmiş kayma dönemlerindeki yaşantılarından dersler çıkarmalarını ve tekrar 

kaymayı önlemek için bilgiler edinmelerini sağlamak  
 Kaymayı ve kayma döngüsünü öğrenmelerini sağlamak 

 

 Kayma olmadan önce duygu-düşünce-davranışların farkına varılmasının önemli 
olduğu 

 Eğer kişi erken kayma aşamasını iyi tanırsa, riskli durumları da iyi tanımış ve 
müdahale etmiş olur. Bu durumda maddeye tekrar başlamayı engellemek kolaylaşır.   

 Geçmiş madde kullanım öyküsünün çıkarılması 
 Geçmiş kayma öyküsünün üstünde çalışma 
 Kayma döngüsünün anlatımı 

 

 “Geçmiş Madde Kullanım Öyküsü” formu çoğaltılacak 
 “Geçmiş Kayma Öyküsü” formu çoğaltılacak 
 Farkında nefes alma alıştırması için müzik, müziğin çalınabileceği bir araç ve hoparlör 

 
2 saat 

 

Oturum 8 
KAYMANIN 

TANIMLANMASI  
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Açılış 
 
 

 
 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın 
 Bir önceki oturumdan akıllarında kalanları sorun 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 

 
 
 
Geçmiş madde kullanım öyküsünün çıkarılması 

 
 
 

Kullanmaya başlama yaş dönemlerinin farkına varmalarını sağlayın                        
ÇALIŞMA 1       

                        
SAYDAM 1-2 

“Geçmiş Madde Kullanım Öyküsü Formu”nu dağıtın. Her yaş döneminde kullanmaya 
başladıkları maddeleri yazmalarını isteyin. Veya fotobolok olarakhazırlrasanız, yapıkan 
kağıtlara kullanmaya başladıkları maddelerin isimlerini yazmalarını isteyebilirsiniz.  
 
Formu nasıl dolduracaklarını anlatın ve doldurmalarını isteyin. İşaretleme bittikten sonra 
grupla paylaşmalarını isteyin. 1-2 kişinin grupla paylaşmasını sağlayın. 
 
 
Madde kullanım öyküsünü hatırlamalarını sağlayın  

SAYDAM 3 
 
Formlar doldurulduktan sonra birkaç kişiye madde kullanım öyküsünü anlatmasını isteyin. Bu 
öyküde; 
 

 Ne zaman kullanmaya başladın 
 O zamanlar hayatında ne gibi sorunlar vardı? 
 Kullanma sürecin nasıl devam etti? 
 Bağımlı olacağını düşünüyor muydun? 
 Ne zaman bunun bir sorun olduğunu düşünmeye başladın? 
 Bırakmaya çalıştığında ne gibi sorunlar yaşadın? 
 Hayatını nasıl etkiledi (eğitim, aile, iş, ekonomik vb)? 
 Bu sürecin kendisi için nasıl geçtiğini anlatmasını isteyin. 

 
 

1 
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Geçmiş kayma öyküsünün üstünde çalışma 
 
 
 

Kaymanın ne demek olduğunu anlatın  
SAYDAM 1-2 

 
Kaymanın tanımını aşağıdaki şekilde ve saydam yardımıyla yapın. 
 
Kayma; kişi alkol ve uyuşturucuyu bıraktıktan sonra tekrar kullanmaya başlamasına verilen 
addır. 
 
Geçmiş kayma öykülerini öğrenin 

ÇALIŞMA 2      
     

 SAYDAM 3 
 
Geçmiş kayma öykülerini öğrenmek için “Geçmiş Kayma Öyküsü Formu”nu dağıtın. İki 
bırakma girişimlerini hatırlamalarını isteyin. En iyisi en uzun bırakma dönemlerini ele 
almalarıdır. Yani en uzun iki bırakma döneminin seçilmesini sağlayın. 
 
Dikkat: Eğer kişinin hiç bırakma dönemi yoksa bu çalışmaya izleyici olarak katılmasını 
sağlayın.  
 

 Önce bırakma girişiminin süresini, bu süre içerisinde kendisini nasıl hissettiğini ve 
herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığını forma yazmasını isteyin. 

 
 Ardından tekrar kullanmaya başlama dönemini irdeleyin. Tekrar başlamadan önce ne 

hissetmiş, ne düşünmüş, nasıl davranmış ve sonunda nasıl başlamış bunları 
yazmalarını isteyin. 

 
 Son olarak başladıktan sonra ne hissettiklerini ve ne yapsalar başlamayacaklarını 

yazmalarını isteyin. 
 
Dikkat: Eğer okuma yazma bilmiyorsa düşünmesini isteyin. 
 
Kayma öyküsünü grupla paylaşın  
 

SAYDAM 3B 
 
Herkesin kayma öyküsünü grupla paylaşması için cesaretlendirin, 1-2 kişiden paylaşmasını 
isteyin. 
 
Paylaşırken aşağıdaki soruları sorun: 
 

2 
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 Kullanmadan önceki günlerde, kullanacağına ilişkin bazı belirtiler var mıydı? 
 Kullanmadan hemen önce aklından ne geçiyordu? 
 Kullanmadan önce kendi kendine ne söylüyordun? 
 Kullanmak için ne gibi bahaneler buldun kendine? 
 sırada kendini nasıl hissediyordun? 
 Bunları düşünür ve hissederken, bedeninde ne gibi belirtiler vardı? 

 
Kayma zincirini anlatın                                                                  

SAYDAM 4 
 
Kaymanın hemen gelmediğini belli aşamalardan geçerek oluştuğunu saydam ile anlatın.  
 
Vurgulayın 

SAYDAM 5 
 
Kayma olmadan önce duygu-düşünce-davranışların farkına varılmasının önemli olduğunu 
vurgulayın 
 

 
 
Alarm sinyalleri 
 
 
 
 

Kaymanın erken dönem belirtilerini araştırın 
 
Kaymanın erken dönem belirtilerinin neler olduğunu sorun ve tartışın. 
 
Kaymanın erken dönem belirtilerine “alarm sinyalleri” adını verin 
 
Kaymanın erken dönem belirtilerini öğretin 

SAYDAM 1-8 
Saydam yardımıyla "alarm sinyallerini" anlatın. 
 
Alarm sinyalleri 
 

 Alkol veya uyuşturucuyu rüyalarında görmeye başlamak  
 Alkol/madde kullananlarla görüşmeye başlamak  
 Kendine fazla güvenmeye başlamak  
 Kendine bakmamaya başlamak 

 (Geç yatmaya başlamak, yemek öğünlerini aksatmak, tıraş olmamak)  
 Boş kalmaya, hiçbir şey yapmamaya başlamak 

(işe gitmemek, ayık arkadaşlarla görüşmemek, aileden uzaklaşmak vb)  
 Alkol/madde ile ilgili olumlu şeyler düşünmeye başlamak  
 Daha sinirli olmaya başlamak  

 

3 
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Kayma döngüsü  
 
 
 
 

Kaymanın tanımlanması 
SAYDAM 1-2 

 
Erken kayma, kısmi kayma ve tam kayma dönemlerini saydam yardımıyla açıklayınız. Kayma 
döngüsünü anlatınız.  
 

Erken kayma dönemi:  
Kişinin tekrar maddeyi kullandığı ilk girişimdir.  Alınan ilk yudum, ilk doz ya da ilk 
dozu kullanma düşüncesine verilen addır.  
 
Kısmi kayma dönemi:  
Kişinin bu ilk girişiminin bir kaç kez devam etmesidir. 
 
Tam kayma:  
Kişinin madde kullanımına devam ederek, madde kullandığı dönemde oluşan 
davranışlarına, yaşam biçimine dönmesidir. 

 
Erken kayma döneminin özelliklerini öğretin  
 
Katılımcıların kendi yaşantılarından erken kayma dönemi ile ilgili örnekler vermelerini 
isteyin.  
 
Vurgulayın 

SAYDAM 3 
 

Eğer kişi erken kayma aşamasını iyi tanırsa, riskli durumları da iyi tanımış ve müdahale 
etmiş olur. Bu durumda maddeye tekrar başlamayı engellemek kolaylaşır.  
 

 
 
 
Kayma olduğunda yapılacaklar 
 
 

Testler 
SAYDAM 1-7 

 
Eğer kayma yaşanırsa yani erken kayma döneminde ne yapmaları gerektiğini sorun ve tartışın. 
Ardından saydam yardımıyla 3 test sorusunu teker teker yapın. 
 

4 

5 
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Yapılacak ve yapılmayacak 3 şey 

SAYDAM 8-9 
Yapılacak 3 şeyi sayın: 

 Yardım al (arkadaşlarından veya sağlık kurumlarından) 
 Durdurabileceğine ve içmeyeceğine inan (bazen "artık yapacak bir şey yok, içmeye 

devam ederim" gibi olumsuz düşünceler kaplar insanı). 
 Ortamı değiştir (ortamı terk et, kendi evinde kalma, bir süreliğine başkasının evine git 

örneğin) 
 
Yapılmayacak 3 şey 

 Kendi başına başa çıkabileceğine inanmak (genelde tek başına başa çıkmak mümkün 
değildir) 

 Kendini eleştirmek, suçlamak (niye yaptın ki? Sen adam olmazsın! vb). 
 Önemsememek (erken kaymanın arkasından kısmi kayma, sonrasında tam kayma 

gelir). 
 
Farkında nefes alma çalışması 

SAYDAM 10 
 
Farkında nefes alma çalışmasını hatırlatın. Aşağıdaki yönergeyi kullanın. 
 
“Şimdi rahat bir şekilde oturun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Bir 
elinizi karnınıza koyun, yavaşça burnunuzdan nefes alın ve ağzınızdan verin. Bu esnada 
karnınızın şiştiğini hissedin. Tekrar burnunuzdan nefes alın, nefesin soluk borunuzdan 
ciğerlerinize doğru indiğini hissedin. Karnınızın şiştiğini hissedin. Yavaşça nefesinizi ağzınızdan 
verin. Her nefes alıp verişinizde vücudunuzun ne kadar rahatladığını fark edin.  
 
Şimdi nefesinizi her verişinizde saymaya başlayın. Burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan verirken 
içinizden 1-2-3-4 diye sayın. Her 4 nefeste başa dönüp tekrar 1 diye saymaya başlayın. Saymaya 
odaklandıktan sonra tekrar nefes alıp verişinize odaklanın. Dikkatinizi bir saymaya bir nefes alıp 
verişinize ve karnınıza verin.  
 
Dikkatinizi dağıtan bazı düşünceler, duygular, anılar ya da sesler olabilir. Zihninizde bunlar 
dolaşmaya başladığında dikkatinizi tekrar nefes alıp verişinize verin. Kendinizi dikkatiniz 
dağılıyor diye eleştirmeyin. Derin ve uzun nefesler alıp vermeye ve nefesinize odaklanmaya 
devam edin.” 
 

 
 
Video gösterimi ve tartışması 
 
 

 
Kayma döngüsü isimli videoyu gösterin ve tartışın. 
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Kapanış 
 
 

 
              SAYDAM 11 

 
 Soruları olup olmadığını sorun 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun 
 Temel mesajları tekrarlayın 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 

 
 

 
 

 
 Grup üyelerinin kayma öyküleri alınırken hiç bırakma dönemi olmayan kişilerin formu 

doldurmayabilecekleri söylenmelidir.  
 Eğer tercih maddesini bıraktığı ancak bir başka maddeye (örneğin esrar ya da alkol) 

devam ettiği bir dönem varsa o dönem kayma öyküsü olarak alınabilir.  
 Kayma döngüsü anlatılırken kaymanın tedavi sürecinde doğal karşılandığı ve kişinin 

kayma olduğu için tedaviyi bırakmaması gerektiği vurgulanmalıdır.  
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ÇALIŞMA 1 
 
GEÇMİŞ MADDE KULLANIM ÖYKÜSÜ FORMU 

İlkokul öncesi
İlk-ortaokul çağları

7-14 yaş
Lise çağları
15-18 yaş

Ü
niversite çağları

19-23
Yetişkinlik

Askerlik 
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ÇALIŞMA 2 
 
GEÇMİŞ KAYMA ÖYKÜSÜ FORMU 
 
 Bırakma girişimi-1 Bırakma girişimi-2 
 
Süre 
 

  

 
Kendini nasıl 
hissettin? 
 

  

 
Sorun yaşadın mı? 
 

  

Tekrar 
başlamadan 
hemen önce ne 
hissettin? 

  

Tekrar 
başlamadan 
hemen önce ne 
düşündün? 

  

 
Ne yaptın? 
 
 

  

Tekrar kullanmaya 
başlayınca ne 
hissettin? 
 

  

 
Ne yapsan tekrar 
başlamazdın? 
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KAYMAYI TANIMLAMAK 
 
 

 
 

Kayma; kişinin alkol ve uyuşturucuyu bıraktıktan sonra tekrar kullanmaya başlamasıdır… 
 
Geçmiş kayma öykünüzü hatırlayın… Madde kullanmaya tekrar başlamadan önce aklınızdan 
neler geçiyordu? Ne hissediyordunuz? Madde kullanmaya yönelik duygu ve düşüncelerinizle 
hangi davranışlarınızla başa çıkmaya çalıştınız? 

 
Kayma bir anda gelmez. Kayma olmadan önce bazı duygu, düşüncelerimiz vardır. Kayma 
olmadan önce duygu-düşünce-davranışların farkına varmak önemlidir!!! 
 

 
 
 
Alarm sinyalleri 

 
Aslında kayma öncesinde kişinin tekrar madde kullanma 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteren sinyaller vardır. Kişi bu 
sinyalleri bilirse kayma riskini de fark eder ve karşı koymak için 
gerekli önlemleri alabilir.  
 

 
Kaymanın erken dönem belirtilerine “alarm sinyalleri” denebilir.alarm sinyalleri şunlardır:  

 Alkol veya uyuşturucuyu rüyalarında görmeye başlamak  
 Alkol/madde kullananlarla görüşmeye başlamak  
 Kendine fazla güvenmeye başlamak  
 Kendine bakmamaya başlamak 

 (Geç yatmaya başlamak, yemek öğünlerini aksatmak, tıraş olmamak)  
 Boş kalmaya, hiçbir şey yapmamaya başlamak 

(işe gitmemek, ayık arkadaşlarla görüşmemek, aileden uzaklaşmak vb)  
 Alkol/madde ile ilgili olumlu şeyler düşünmeye başlamak  
 Daha sinirli olmaya başlamak  
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Kayma döngüsü 
 
Yeniden eskisi gibi madde kullanmaya başlama bir anda değil aşama aşama 
gerçekleşir. İlk aşama erken kayma, ikinci aşama kısmi kayma son aşama ise tam 
kayma şeklinde adlandırılır. 
 
Erken kayma dönemi:  
Kişinin tekrar maddeyi kullandığı 
ilk girişimdir.  Alınan ilk yudum, 
ilk doz ya da ilk dozu kullanma 
düşüncesine verilen addır.  
 
Kısmi kayma dönemi:  
Kişinin bu ilk girişiminin bir kaç 
kez devam etmesidir. 
 
Tam kayma  
Kişinin madde kullanımına devam 
ederek, madde kullandığı 
dönemde oluşan davranışlarına, 
yaşam biçimine dönmesidir. 
 
Eğer kişi erken kayma aşamasını iyi tanırsa, riskli durumları da iyi tanımış ve müdahale etmiş 
olur. Bu durumda maddeye tekrar başlamayı engellemek kolaylaşır!!! 
 
Kayma olduğunda... 
 
Yapılacak 3 şey: 

 Yardım al (arkadaşlarından veya sağlık kurumlarından) 
 Durdurabileceğine ve içmeyeceğine inan (bazen "artık yapacak bir şey yok, içmeye 

devam ederim" gibi olumsuz düşünceler kaplar insanı). 
 Ortamı değiştir (ortamı terk et, kendi evinde kalma, bir süreliğine başkasının evine git 

örneğin) 
 
Yapılmayacak 3 şey: 

 Kendi başına başa çıkabileceğine inanmak (genelde tek başına başa çıkmak mümkün 
değildir) 

 Kendini eleştirmek, suçlamak (niye yaptın ki? Sen adam olmazsın! vb). 
 Önemsememek (erken kaymanın arkasından kısmi kayma, sonrasında tam kayma 

gelir). 
 

------------------------------------------------------ 
SAMBA programı Kültegin Ögel, Ceren Koç, Alper Aksoy, Aslı Başabak ve Cüneyt Evren tarafından; 

YENİDEN derneği ve İstanbul AMATEM işbirliğiyle hazırlanmıştır 
- www.alkol.info.tr - www.uyusturucu.info.tr - 
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Bir süre bıraktıktan sonra tekrar alkol veya madde kullanmaya 
başladığınız br dönemi aklınıza getirin. O günleri hatırlayarak neler 
olduğuna ilişkin bilgieri aşağıdaki forma doldurun. 
 
 
Kullanmadan önceki 
günlerde, kullanacağına 
ilişkin bazı belirtiler var 
mıydı? 
 

 

Kullanmadan hemen önce 
aklından ne geçiyordu? 
 
 

 

Kullanmadan önce kendi 
kendine ne söylüyordun? 
 
 

 

Kullanmak için ne gibi 
bahaneler buldun kendine? 
 
 

 

O sırada kendini nasıl 
hissediyordun? 
 
 

 

Bunları düşünür ve 
hissederken, bedeninde ne 
gibi belirtiler vardı? 
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 Alkol ve uyuşturucu isteğini tanımalarını ve başa çıkmalarını sağlayacak yöntemleri 
öğrenmelerini sağlamak 

 Duygularıyla alkol ve uyuşturucu kullanımı arasındaki ilişkiyi öğrenmelerini ve bunu 
kontrol etmelerini sağlayacak yöntemleri öğrenmelerini sağlamak 

 Düşünceleriyle alkol ve uyuşturucu kullanımı arasındaki ilişkiyi öğrenmelerini ve 
bunu kontrol etmelerini sağlayacak yöntemleri öğrenmelerini sağlamak 

 Şiddetli alkol ve uyuşturucu kullanma isteğinin bir deniz dalgası gibi gelip geçici 
olduğu 

 Şiddetli alkol ve uyuşturucu kullanma isteğinin bir süre sonra kaybolacağı 
 Yaşayacağınız duyguları siz kontrol edemezsiniz ancak davranışlarınızı kontrol 

edebilirsiniz. 
 Duygular, sadece birer duygudur. Onların eyleme geçmesine izin vermeyin. 
 Düşüncelerinizi davranışlara çevirmeyin 

 Şiddetli alkol ve uyuşturucu kullanma isteğiyle başa çıkmak 
 Duygularla başa çıkmak 
 Alkol ve uyuşturucu ile ilgili düşüncelerle başa çıkmak 

 “Acil Planım” formu basılacak ve çoğaltılacak 
 Farkındalık ve dalga alıştırmalarının tamamı için gerekli video ve müzik, oynatılacak 

araç ve hoparlör 
 “Duygu Listesi” basılacak ve çoğaltılacak 
 En az grup üyesi sayısı kadar paket lastiği 
 Çalışma 3’teki kartlardan en az 5 set basılacak 

 
 

2 saat (bu oturum 2 veya 3 bölüm halinde yapılabilir) 

Oturum 9 
İSTEK, DUYGU VE 
DÜŞÜNCELERLE 

BAŞA ÇIKMAK 
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Dikkat 
 
 

Bu oturum uzun sürebilir. Gerekirse iki veya 3 oturuma bölebilirsiniz.  
 

 
 
Açılış 
 
 

 
 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın 
 Bir önceki oturumdan akıllarında kalanları sorun 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 

 
 
 
Şiddetli alkol ve uyuşturucu kullanma isteğiyle başa çıkmak 
 
 
 

Şiddetli alkol ve uyuşturucu kullanma isteğini tanımlayın      
                     SAYDAM 1-2 

 
Şiddetli alkol ve uyuşturucu kullanma isteğini saydam yardımıyla aşağıdaki biçimde 
tanımlayın.  
 

 Şiddetli alkol ve uyuşturucu 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.  
 Madde kullanma arzu ve dürtüsü, kişinin hiç beklemediği bir anda gelebilir.  Ancak 

bir süre sonra geçer 
  
Şiddetli alkol ve uyuşturucu kullanma isteğini bir deniz dalgasına benzetin  

SAYDAM 3 
 
Şiddetli alkol ve uyuşturucu kullanma isteğinin bir deniz dalgası gibi gelip geçici olduğunu 
vurgulayın. Bunu saydam aracılığıyla anlatın. 
 

1 
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 Şiddetli alkol ve uyuşturucu kullanma isteği aniden gelir. Ancak belirli bir zamanla 
sınırlıdır. Bir kaç dakika içinde geçer. Arkasından tekrar gelir.  

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

Madde isteği ile dalga sörfü yapmak  
SAYDAM 4-6 

 
Alkol ve uyuşturucu kullanma isteği ve düşüncelerinin okyanustaki bir dalgaya 
benzediğini, dalganın sahile gelip çarptığını ve geri gittiğini anlatın. Düşüncelere örnek 
olarak “Hayat kötü”, “başarısız oldum”, “kullansam ne olur ki?”, “içmezsen 
duramam” düşüncelerini verin 
 
Aşağıdaki yönerge ile devam edin. 
 

“Şimdi rahat bir şekilde oturun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve 
rahatlayın. Bir elinizi karnınıza koyun, yavaşça burnunuzdan nefes alın ve 
ağzınızdan verin. Bu esnada karnınızın şiştiğini hissedin. Tekrar burnunuzdan 
nefes alın, nefesin soluk borunuzdan ciğerlerinize doğru indiğini hissedin. 
Karnınızın şiştiğini hissedin. Yavaşça nefesinizi ağzınızdan verin. Her nefes alıp 
verişinizde vücudunuzun ne kadar rahatladığını fark edin.  
 
Şimdi aklınıza sahile vuran dalgaları getirin. Dalgalar sahile doğru gider. 
Gittikçe küçülür. Sonunda sahile çarpar ve kaybolur. Bu dalgaları düşünmeye 
devam edin. Aynı zamanda nefes alıp vermeye devam edin.  
 
Alkol ve uyuşturucu isteğinizi bu dalgalara benzetin. İsteğin bir dalga gibi sahile 
çarpmasına izin verin. Bırakın dalga gelsin, sahile çarpsın ve kaybolsun. Bütün 
dikkatinizi dalgalara verin. 
 
Nefes alıp vermeye devam edin. Şimdi dikkatinizi yine nefesinize verin. Nefesinizi 
izleyin. Nefesinizin bütün bedeninize yayılışını takip edin”. 
 

Madde kullanımıyla ilgili olarak aklına düşünceler geldiğinde Dalga Alıştırmasını 
uygulayabileceğini vurgulayın. 
 
Diğer yöntemleri öğretin           

SAYDAM 7-8 
 
Katılımcılara şiddetli alkol ve uyuşturucu kullanma isteği ile karşılaştıklarında neler 
hissedeceklerini ve nasıl davranacaklarını sorun. Bu gibi durumlarda tehlikeden kurtulmak 
için neler yapabileceklerini sorun, ayrıntı isteyin. 
 
Onların örnekleri ile birlikte aşağıdaki yöntemleri saydam yardımıyla sayın.  
 

 Dikkatinizi başka yöne çekecek bir eylemde bulunun (Koşma, okuma, yemek yeme, 
meyve suyu-soda vb. içecek alma... ) 

 Madde alma arzu ve dürtünüzü başkaları ile konuşun, onlarla paylaşın. 
 Fakında nefes alın 
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 Duş alın. 
 Madde almanın kötü yanlarını düşünün. 
 Ayıklık sürenizi hatırlayın. “Bu süreyi kısa sürecek bu duygu ile bozmamalıyım” 

şeklinde düşünün. 
 Tedaviye verdiğiniz emeği hatırlayın. 
 Kendi kendinize konuşun.  

  
Acil plan oluşturmalarını sağlayın     

 ÇALIŞMA 1 
SAYDAM 9 

 
 Yukarıda sayılan yöntemlerle kendilerine bir acil planı çıkarmalarını isteyin ve bunu 

Acil Planım Formuna yazmalarını söyleyin. Herkes kendisi için en uygun olan en az 3 
yöntemi forma yazmalıdır. 

 
 Bu planların üstünde tartışın ve onları zorlayın (Örneğin, ya o evde yoksa, telefon 

numarası ne, yanında mı gibi) 
 
İç konuşmayı öğretin                                  

SAYDAM 10-11 
 
Alkol ve uyuşturucu kullanımı için şiddetli isteği azaltacak iç konuşmayı saydam yardımıyla 
öğretin. 
 
Hangi yöntemin kendilerine daha uygun olduğunu sorun ve her yöntem için el kaldırarak bir 
oylama yapın. 
 

1. “Bu istek şimdi çok güçlü, Ancak ben ayık kalmak istiyorum. Bedenim henüz bunu 
öğrenemedi. 15 dakika sonra bunlar kaybolacak ve eski halime döneceğim.” 

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

kendiliğinden geçer.” 
 
3. “Ayık kalmanın kimi zaman zor yanları vardır. Şu anda da onlardan biriyle karşı 

karşıyayım. Ben bunu başaracağım ve maddeye teslim olmayacağım.” 
 
Vurgulayın:  
 
Şiddetli alkol ve uyuşturucu kullanma isteğinin bir süre sonra kaybolacağını unutmamak 
gerekir. 
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Duygularla başa çıkmak 
 
 
 
 

Duygular hakkında daha önce konuştuklarınızı tekrar edin 
SAYDAM 1-2 

 
Aşağıdaki bilgileri aktarın 
 

 Duygular hissettiklerimizdir. Duygularımız zihnimizde nelerin olduğunu bize açıklar.  
Duygularımız iyi de olsa kötü de olsa kontrol altında tutulamaz.  

 
 Maddeler insanların duygularını değiştirir ve beynin çalışma şeklini değiştirir.  

 
 İyileşme sürecinde duygular sıklıkla karışır. Bazı zamanlar hiçbir neden olmadığı 

halde kendinizi huzursuz hissedersiniz.  
 

 
Duygularıyla alkol/uyuşturucu kullanımını ilişkilendirin                           

ÇALIŞMA 2 
SAYDAM 3 

 İyileşme sürecinde belli bazı duyguların beyinde madde kullanımı düşüncesini 
tetiklediğini anlatın.  

 
 Duygu Listesini verin ve listede yazılı duyguları okuyun. Hangilerinin kullanma 

düşüncesini tetikleyebileceğini (veya geçmişte tetiklediğini) işaretlemelerini isteyin.  
 

 
Suçluluk ve utanç duygularının alkol madde kullanımıyla ilişkisini gösterin  

SAYDAM 4 
 
Suçluluk ve utanç duygularının alkol madde kullanımıyla ilişkisini saydam yardımıyla anlatın 
 
Suçluluk ve utanç duygularını araştırın  
 

 Alkol ve uyuşturucu kullananlarda suçluluk ve utanç duygularının sık görüldüğünü 
vurgulayın. Bunların neler olduğunu ve neden olduğunu sorun ve tartışın. 

 
Aşağıdaki soruları sorun ve görüşlerini alın. 
 

1. Madde bağımlısı olduğunuz için utanç duyuyor musunuz?   
2. Bağımlılığınızı durduramadığınız veya hala durduramıyor olduğunuz için kendinizi 

zayıf hissediyor musunuz? 
3. Yaptıklarınızdan dolayı kendinizi “kötü”  hissediyor musunuz? 
4. Madde kullandığınız için kendinizi kötü bir kişiymiş gibi hissediyor musunuz? 

2 
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Suçluluk ve utanç duygularının bir işe yaramadığını hatta süreci kötüleştirdiğini anlatın  
 

                                
SAYDAM 5 

Saydam yardımıyla anlatın 
 

Alkol veya uyuşturucu kullanımı suçluluk ve utanç duygularına yol açabilir. Ancak bunlar 
işlevsiz duygulardır. Bu duyguları duyan kişi kendine kızar ve sonra kendini kötü hisseder. 
Kendisini kötü hissedince madde kullanma isteği doğar ve daha sonra tekrar madde 
kullanmaya başlar. Madde kullanınca da suçluluk ve utanç duyar. 

 
Kendilerini affetmelerini önerin  

                                
SAYDAM 6 

Anlatılan kısır döngüye girmemek için aşağıdakiler vurgulayın. 
 

 Hata yapmak doğaldır, her insan hata yapar.  
 Önemli olan hataları tekrarlamamaktır. 
 Bunun için kendinizi affedin… 

 
 

Duygulara eşlik eden düşünceleri öğretin 
SAYDAM 7-8 

Saydam’da yazılı duyguları okuyun ve her birine eşlik edebilecek, alkol veya uyuşturucu 
kullanımına yöneltecek düşünceleri bulmalarını isteyin. Saydam yardımıyla yanıtları verin… 
 
--------------  --------------  -------------- 
 

 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!”) 

 
--------------  --------------  -------------- 
 
Duygu düşünce ilişkisini kırmak için farklı yollar öğretin  

SAYDAM 9-10 
Aşağıdaki başa çıkma yollarını saydam yardımıyla anlatın 
 
Bileğe Paket Lastiği Takmak  
 
Oturumun başında herkese takmaları için paket lastiği dağıtın. 
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Bileğinize paket lastiği takın.  Kullanma düşüncesi aklınıza geldiği anda lastiği çekerek 
“hayır” deyin. Düşüncelerinizi durdurarak dikkatinizi farklı bir nesneye yönlendirin.  
Dikkatiniz yönlendireceğiniz bu nesne sizin ilgi duyduğunuz bir şey olmalıdır.  
 
Şimdiye odaklanmak 
Şimdiye odaklanmayı anlatabilmek için farkında nefes alma çalışmasını yapabilirsiniz. 
 
Biri ile Konuşmak 
Biri ile konuşmak içinizdeki duyguların dışarı çıkmasını sağlar böylece düşünme sürecinizi 
görmüş olursunuz.  Sizinle daima konuşacak ve destek olacak bir kişiyi belirleyin ve bu 
düşünceler aklınıza geldiğinde o kişiyi arayın. 
 
Duyguları kabullenme 
Duygular, sadece birer duygudur. 
 
Saydam yardımıyla aşağıdaki vurguyu yapın 
 
Yaşayacağınız duyguları siz kontrol edemezsiniz ancak davranışlarınızı kontrol edebilirsiniz. 

 
Duygular, sadece birer duygudur. Onların eyleme geçmesine izin vermeyin. 

 
 
 
 
Alkol ve uyuşturucu ile ilgili düşüncelerle başa çıkmak 
 
 
 

Alkol ve uyuşturucuyla ilgili düşüncelerle başa çıkmanın iyileşmek için önemini anlatın  
 

SAYDAM 1-2 
Alkol ve uyuşturucuyla ilgili düşüncelerle başa çıkmanın önemini saydam yardımıyla 
aşağıdaki biçimde anlatabilirsiniz. 

 
 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. 

 
 
Alkol ve uyuşturucuyla ilgili düşünceleri tanımlayın 

SAYDAM 3 
 
Tekrar içmek için insanların aklına hangi düşüncelerin gelebileceğini, hangi düşünceler 
sonrası insanlar tekrar içmeye başlayabileceğini sorun ve tartışın. 
 

3 
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 Saydam yardımıyla söylenenlere ek olarak diğer düşünceleri de hatırlatın. 
 

 Hangi düşüncelerin kendilerinin aklına geldiğini sorun. 
 

Düşüncelerle başa çıkma yollarını öğretin  
SAYDAM 4 

Bunlardan kurtulmak için ne yapılabilir? Bu soruyu tartışmaya açın? 
 
Farklı yolları saydam yardımıyla siz gösterin.  
 

 Karşıt düşünceler geliştirin. 
 Farkında nefes alın 
 Şimdiye odaklanın 
 Kullanmamanın yararlarını hatırlayın. 
 Kullandığınız döneme ait kötü yaşantıları hatırlayın. 
 Ne kadar bir süredir alkol ve uyuşturucuyu bıraktığınızı hatırlayın. 
 Kararlarınızı erteleyin. 
 İçinde bulunduğunuz ortamı değiştirin. 
 Düşüncelerinizi başkalarına anlatın ve onlardan yardım isteyin. 
 Düşünce izleme çalışmasını yapın 
 

 
Düşünceleri izleme alıştırmasını yapın 

SAYDAM 5-6 
 

“Bu alıştırmanın amacı, düşüncelerinizin içinden bakmakla, düşüncelerinize 
dışarıdan bakmak arasındaki ayrımı fark edebilmenizi sağlamaktır.  
 
Şimdi rahat bir şekilde oturun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve 
rahatlayın. Bir elinizi karnınıza koyun, yavaşça burnunuzdan nefes alın ve 
ağzınızdan verin. Bu esnada karnınızın şiştiğini hissedin. Tekrar burnunuzdan 
nefes alın, nefesin soluk borunuzdan ciğerlerinize doğru indiğini hissedin. 
Karnınızın şiştiğini hissedin. Yavaşça nefesinizi ağzınızdan verin. Her nefes alıp 
verişinizde vücudunuzun ne kadar rahatladığını fark edin.  
 
Şimdi aklınıza gelen bütün düşünceleri izlemeye başlayın. Bunu yaparken, 
düşüncelerinizi caddede geçip giden arabalar olarak hayal edebilirsiniz. Yol sizin 
zihninizdir ve düşüncelerinizde bu yol üzerinde ilerleyen arabalar. Siz yol kenarında 
gelip geçen arabaları izliyorsunuz, arabaların peşinden koşmuyorsunuz… 
 
Düşünceleriniz de caddede akıntıyla ilerliyorlar ve siz kenarda durmuş 
düşüncelerinizi izliyorsunuz. 
 
Düşüncelerinizi izlerken onlara kapılıp gitmemeye, sadece zihninizde ortaya 
çıkışlarını ve sonra ortadan kayboluşlarını izlemeye çalışın.  
 
Her bir düşüncenizin geçici olduğunu farkedin. Düşüncelerinizi, olumlu, olumsuz, iyi, 
kötü diye yargılamayın. Bütün düşüncelerinizi izleyin ve her biri ortaya çıktığında “bu 
bir düşünce” diye içinizden kendinize tekrarlayın.  
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Onlarla birlikte yol almıyorsunuz, sadece düşüncelerinizi seyrediyorsunuz. Her bir 
düşünceniz ortaya çıktığında, onu bir araba olarak hayal edin ve bırakın 
uzaklaşsınlar. Giderek uzaklaştıklarını ve yok olduklarını fark edin… 
 

 
Düşünceleri izleme alıştırması yaparak elde edeceklerini vurgulayın.                        
 

 Kişiyi öfkelendiren, umutsuz kılan olaylardan uzaklaşmaya yarar. Örneğin 
“Hayat kötü”, “başarısız oldum” gibi… 

 Madde kullanımıyla ilgili aklına gelen düşüncelerle kişi baş etmeyi öğrenebilir. 
Örneğin; “kullansam ne olur ki?”, “içmezsen duramazsın?” gibi… 

 
 
Teflon tava analojisini hatırlatın 
                                  
SAYDAM 7 
 

Gözlerinizi kapatın ve nefesinize konsantre olun. Nefesinizi bir süre takip edin. Şimdi 
aklınıza gelen bütün düşünceleri izlemeye başlayın. Düşüncelerinizi izlerken onlara 
kapılıp gitmemeye, sadece zihninizde ortaya çıkışlarını ve sonra ortadan kayboluşlarını 
izlemeye çalışın. 
 
Zihnininizi bir teflon tava olarak düşünün. Teflon tavaya konan gıdalar nasıl kayar? Siz 
de düşüncelerin zihnizden bir teflon tava gibi kaydığını düşünün. Düşünceler, zihninizde t
akılıp kalmasın. Kayıp gitsin… Sizi kaygılandıran, öfkelendiren, stres altında hissettiren 
ya da mutsuz hissettiren düşünceler aklınıza geldiğinde onlara kapılmadan onları izleyin. 
Sizi rahatsız eden, kendinizle ya da geçmişle sürekli olarak hesaplaşmanıza sebep olan 
bu düşüncelere uzaktan bakın. Bırakın teflon tavadan kayıp gitsinler.   
 

Vurgulayın 
                                
SAYDAM 8 
Düşüncelerinizi davranışlara çevirmeyin… 
 
 

 
 
Video gösterimi ve tartışması 
 
 

 
İstek, duygu, düşünce isimli videoyu gösterin ve tartışın. 
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Kapanış 
 
 

                                 
ÇALIŞMA 3  
SAYDAM 9 

 
Çalışma 3'te yer alan kartlardan en az 5 set çoğaltın. Kesip bir masanın üstüne dağıtın. 
Katılımcılardan kendilerine uygun olan, hayatlarında uygulayabilecekleri başa çıkma 
yöntemlerini içeren kartları seçmelerini söyleyin. Daha sonra bir kaç kişiden neden bu kartları 
seçtiğini sorun ve yanıtlarını alın. 
 

 Soruları olup olmadığını sorun 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun 
 Temel mesajları tekrarlayın 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 

 
 
 

 
 

 
 Bu oturum biraz uzun sürebilir, 2 veya 3 oturuma bölebilirsiniz. 
 Acil planı oluşturma uygulamasında üyelerin olabildiğince somut adımlar oluşturması 

sağlanmalıdır. 
 Suçluluk ve utanç duygularının kısırdöngüye yol açmasının yanı sıra tedavi sürecinde 

de çok işlevsel duygular olmadığının üstünde durulmalıdır. 
 DDD modeli hatırlatılmalı ve alkol-madde kullanımı ile ilgili istek duymanın ya da 

kişinin aklına kullanma ilgili düşüncelerin gelmesinin doğal olduğu; bunun suç 
olmadığı vurgulanmalıdır.  
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ÇALIŞMA 1 
 
Acil Planım Formu 
 
Şiddetli istek geldiği zaman için acil planım 
 
1…………………………………………. 
 
 
2…………………………………………. 
 
 
3…………………………………………. 
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ÇALIŞMA 2 
 
DUYGU LİSTESİ 
 

Korku   Güvensiz   Aşağılanmış  

Hayal kırıklığı   Rahatlamış   Kaygılı   

İhmal edilmek  Utanmış  Uyarılmış   

Kızgın   Huzursuz   İntikam   

Suçlu   Üzgün   Endişeli   

Sinirli   Heyecanlı   Kederli   

Güvenli  Kıskanç   Baskı altında  

Mutlu   Sıkılmış   Bunalmış   

Tutkulu   Yorgun  Yanlış anlaşılma  

Eleştirel  Yalnız   Kuşkulu   

Yetersiz   Çökkün  Aç   

Mahrum 
bırakılmış  
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ÇALIŞMA 3 
 
 

Dikkatini başka yöne çekecek 
bir eylemde bulunmak 

(Koşmak, okumak, yemek 
yemek, meyve suyu-soda vb. 

içmek... ) 

 
Şiddetli uyuşturucu/alkol 

isteğini başkaları ile konuşmak, 
onlarla paylaşmak 

Duş almak 
 
 

Alkol ve uyuşturucunun kötü 
yanlarını düşünmek 

Ayıklık sürenizi hatırlamak 
“Bu süreyi kısa sürecek bu 
duygu ile bozmamalıyım” 

şeklinde düşünmek 

Tedaviye verdiğiniz emeği 
hatırlamak 

İç konuşma yöntemi “Bu istek 
şimdi çok güçlü, Ancak ben 

ayık kalmak istiyorum. 
Bedenim henüz bunu 

öğrenemedi. 15 dakika sonra 
bunlar kaybolacak ve eski 

halime döneceğim.” 

İç konuşma yöntemi “Ayık 
kalmanın kimi zaman zor 
yanları vardır. Şu anda da 

onlardan biriyle karşı 
karşıyayım. Ben bunu 

başaracağım ve maddeye teslim 
olmayacağım.” 
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İç konuşma yöntemi “Bu istek 
ve dürtüler aç kalmak ya da 
susuzluk gibi değil. Bir süre 
sonra kendiliğinden geçer.” 

 

Bileğe Paket Lastiği Takmak 

Biri ile Konuşmak Duyguları kabullenmek 

Farkında nefes alma çalışması Şimdiye odaklanmak 

Karşıt düşünceler geliştirmek Kullanmamanın yararlarını 
hatırlamak. 
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Kullandığınız döneme ait kötü 
yaşantıları hatırlamak. 

Ne kadar bir süredir 
bıraktığınızı hatırlamak 

Kararlarınızı ertelemek İçinde bulunduğunuz ortamı 
değiştirmek 

Başkalarından yardım istemek 
Düşünce gezdirme çalışmasını 

yapmak (düşünceler, geçip 
giden arabalar gibi...) 

Farkında yürüyüş yapmak 
(Kaplan yürüyüşü) Teflon tava düşüncesi 
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ALKOL/MADDE KULLANMA İSTEĞİ İLE BAŞA ÇIKMAK 
 
 

 
Şiddetli alkol ve uyuşturucu 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. 
 
Şiddetli alkol ve uyuşturucu kullanma isteği tıpkı bir 
deniz dalgası gibi gelip geçicidir. İstek aniden gelir. 

Ancak belirli bir zamanla sınırlıdır. Bir kaç dakika içinde geçer. Arkasından tekrar gelir. 
Yavaş yavaş azalarak kaybolur. 
 
Şiddetli alkol ve uyuşturucu kullanma isteğinin tıpkı dalgalar gibi yükselip alçalacağını 
unutmayın. Ancak istek çok kuvvetliyken hiç dayanılamayacakmış gibi hissettirebilir. 
Bunun için böyle anlarda başa çıkmak için kendi acil planınızı oluşturabilir ve bu istekle 
başa çıkabilirsiniz! 
 
İstekle başa çıkmak için kullanılabilecek bazı yöntemler: 
 Dikkatinizi başka yöne çekecek bir eylemde bulunun. 
 Şiddetli isteğinizi başkaları ile konuşun, onlarla paylaşın. 
 Farkında nefes alın. 
 Şimdiye odaklanın 
 Duş alın. 
 Alkol ve uyuşturucunun kötü yanlarını düşünün. 
 Ayıklık sürenizi hatırlayın. “Bu süreyi kısa sürecek bu duygu ile bozmamalıyım” 

şeklinde düşünün. 
 Tedaviye verdiğiniz emeği hatırlayın. 
 

BİR ACİL PLANI HAZIRLAMAYI UNUTMAYIN 
 
İç konuşma 
 
Alkol ve uyuşturucu kullanımı için şiddetli isteği azaltacak iç konuşma örnekleri şunlardır:  
 

4. “Bu istek şimdi çok güçlü, Ancak ben ayık kalmak istiyorum. Bedenim henüz 
bunu öğrenemedi. 15 dakika sonra bunlar kaybolacak ve eski halime döneceğim.” 

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

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

 



180 

 
 
DUYGULARLA BAŞA ÇIKMAK 
 
 

 
Suçluluk/utanç ve madde kullanımı döngüsü 
 
Alkol veya uyuşturucu kullanımı suçluluk ve utanç 
duygularına yol açabilir. Ancak bunlar işlevsiz 
duygulardır. Bu duyguları duyan kişi kendine kızar ve 
sonra kendini kötü hisseder. Kendisini kötü hissedince 
madde kullanma isteği doğar ve daha sonra tekrar 
madde kullanmaya başlar. Madde kullanınca da 
suçluluk ve utanç duyar.  
 
Bu kısırdöngüye tekrar tekrar girmemek için herkesin 
hata yapabileceğini, önemli olanının hataları 
tekrarlamamak olduğunu unutmayın! Hata yapmak 
doğaldır, her insan hata yapar. Önemli olan hataları 
tekrarlamamaktır.Bunun için kendinizi affedin… 

 
Duygulara eşlik eden düşünceler  
 
Aşağıda duygular ve onlara eşlik edebilecek düşünceler 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!” 

 
Duygu düşünce ilişkisini kırmak için neler yapabilirsiniz? 
 
Bileğinize paket lastiği takın:  Kullanma düşüncesi aklınıza geldiği anda lastiği çekerek 
“hayır” deyin. Düşüncelerinizi durdurarak dikkatinizi farklı bir nesneye yönlendirin.  
Dikkatiniz yönlendireceğiniz bu nesne sizin ilgi duyduğunuz bir şey olmalıdır.  
Farkında nefes alma çalışması yapın 
Şimdiye odaklanın: Farkında yürüyüş veya dikkatini gezdirme çalışması kullanabilirsiniz. 
Biri ile Konuşun: Biri ile konuşmak içinizdeki duyguların dışarı çıkmasını sağlar böylece 
düşünme sürecinizi görmüş olursunuz.  Sizinle daima konuşacak ve destek olacak bir kişiyi 
belirleyin ve bu düşünceler aklınıza geldiğinde o kişiyi arayın. 
 
 
Duygularınızı kabullenin. Unutmayın! Duygular, sadece birer duygudur. 
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DÜŞÜNCELERLE BAŞA ÇIKMAK 
 
 

 
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. 
 
İşlevsiz düşünceler 
 

 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 

 
Düşüncelerle başa çıkmak için: 

 Karşıt düşünceler geliştirin.  
 Farkında nefes alın. 
 Şimdiye odaklanın. 
 Kullanmamanın yararlarını hatırlayın. 
 Kullandığınız döneme ait kötü yaşantıları hatırlayın. 
 Ne kadar bir süredir alkol ve uyuşturucuyu bıraktığınızı hatırlayın. 
 Kararlarınızı erteleyin. 
 İçinde bulunduğunuz ortamı değiştirin. 
 Düşüncelerinizi başkalarına anlatın ve onlardan yardım isteyin. 
 Düşünce gezdirme çalışmasını yapın. 

 
 
Unutmayın! 
Düşünceler geçip giden arabalar gibi… Düşüncelerinizi davranışa dönüştürmeyin!! 
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Bu dönemde alkol veya madde kullanma isteği duyduğunuzda bu formu 
doldurunuz. Çok hafif bir istek olsa bile yazınız. 
 
 
 
1. Alkol veya madde kullanma isteğiniz ne kadar şiddetliydi? 
 
 
 
 
2. Bu istek geldiğinde ne yapıyordunuz? 
 
 
 
 
3. Bu istek ne kadar sürdü? 
 
 
 
 
4. Geçmesi için neler yaptınız? 
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 İyileşmek için gerekli olan temel kuralların öğrenilmesini sağlamak 

 İyileşmek… Maddeyi kullanmamak ve yaşam biçimini değiştirmektir 

 Duvar benzetmesi 
 Değiştiremeyeceklerinizle uğraşmayın 
 Küçük adımlarla büyük hedeflere ilerleyin 
 Hayatınızı programlayın 
 Şimdiye Odaklanın 
 Güçlü değil akıllı olun 
 Kendinizi Test Etmeyin 
 Beyninizin tuzaklarına düşmeyin 

 
 En az grup üyesi sayısı kadar boş kağıt ve kalem 
 “Değişiklik ve Aktiviteler” formu basılacak ve çoğaltılacak 
 Tom ve Jerry videosu, oynatacak araç ve hoparlör 
 “Kendini Test Etme” formu basılacak ve çoğaltılacak 

 

2 saat 
 

Oturum 10 
İYİLEŞMEK İÇİN 

DEĞİŞMEK 
GEREK-1 
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Açılış 
 
 

 
 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın 
 Bir önceki oturumdan akıllarında kalanları sorun 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 

 
 
 
Duvar benzetmesi 
 
 

                  
SAYDAM 1-3 

 
 “Tek bir tuğlayla duvar örebilir misiniz?” diye sorun.  
 Yanıtları aldıktan sonra “100 tuğlayla bir duvar örebilir misiniz?” diye sorun. 
 Vurgulayın “şimdi alkol ve uyuşturuculardan uzak durmak için öreceğimiz duvarda 

yer alması gereken tuğlaları konuşacağız” 
 

 
 
 
Değiştiremeyeceklerinizle uğraşmayın 
 
 
 

Değiştiremeyeceğimiz şeyler olduğunun farkına varmalarını sağlayın  
 
                              
SAYDAM 1-2 
 
Aşağıdaki olayları değiştirip değiştiremeyeceğimizi sorun. 
 

 Yağmuru engelleyebilir misiniz? 
 Herkesin kırmızı ışıkta geçmemesini sağlayabilir misiniz? 
 Hiç öfkelenmeden yaşayabilir misiniz? 

 
Solak ve sağlak 

SAYDAM 3 
 

1 

2 
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Herkese bir kağıt ve bir kalem dağıtın. Herkesin kendi ismini o kağıtlara yazmasını isteyin. 
Herkes ismini yazmayı bitirince, kalemi diğer ellerine almalarını söyleyin. Ardından diğer elle 
isimlerini kağıda yazmalarını isteyin. Doğal olarak herkes zorlanacaktır. 
Değiştiremeyeceğimiz şeylerle uğraşmanın ne kadar zor olduğunu ve bizi başarısızlığa 
iteceğini vurgulayın.  
 
 
Değiştiremeyeceklerimizle uğraşmanın kaymaya yol açtığını gösterin  

SAYDAM 4 
 
Aşağıdaki bilgileri saydam yardımıyla anlatın. 
 

 Hayatımızda değiştiremeyeceğimiz şeyler vardır 
 Bunlarla uğraşmak veya bunlara takılmak bizi zayıf düşürür 
 Bunun sonucu alkol veya uyuşturucu kullanmaya başlayabiliriz 

 
 
Örnekler üstünde çalışın  

SAYDAM 5 
 
Değiştiremeyeceklerimize ilişkin örnekler vermelerini isteyin. Bulamazlarsa siz aşağıdaki 
örnekleri verin. 
 

 Bazı insanların düşüncesiz olması 
 Eşimin annesini çok sevmesi 
 Bazen hastalanmak 
 Bazı insanların mantıksız davranması 

 
Değiştirebileceklerimize ilişkin örnekler vermelerini isteyin. Bulamazlarsa siz aşağıdaki 
örnekleri verin. 
 

 Çok çabuk öfkelenmek 
 Alkol ve uyuşturucudan uzak durmak 
 Stresle başa çıkmayı öğrenmek 

 
 
Vurgulayın 

SAYDAM 6 
 

 Değiştirebileceklerimiz ile değiştiremeyeceklerinizin farkına varın 
 Değiştirebilecekleriniz için mücadele edin 
 Değiştiremeyeceklerinizi kabullenin (tevekkül gösterin) 
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Küçük adımlarla büyük hedeflere ilerleyin 
 
 
 

Zıplama!  
SAYDAM 1-2 

 
Yere 2 metre aralıklı çizgiler çizin. Sonra gruptan bir kişiyi seçin ve bir çizgiden diğerine 
atlayarak ilerlemesini isteyin. Becerebiliyorsa bunu hızlı yapmasını söyleyin. Daha sonra bir 
kaç kişiye daha yaptırın. Ardından kendiniz veya bir başkası küçük adımlarla baştan sona 
yürüsün.  
 
Burada amaç hızlı veya büyük adımlarla gitmenin yorucu ve tehlikeli olduğunu göstermek 
ama küçük adımlarla gidilirse hedefe ulaşmanın daha kolay olduğunu vurgulamaktır. 
 
Kavramı anlatın  

SAYDAM 3 
Bu sözden ne anladıklarını sorun? Sözün anlamını saydam yardımıyla açıklayın 

 Küçük adımlarla durmadan ilerlersek büyük hedeflere varabiliriz. 
 Örneğin Daima ayık kalacağınız düşüncesine fazla saplanmayın, sadece bugüne 

odaklanın. 
 Büyük adımlarla hareket edersek düşebiliriz. 
 Örneğin her şeyi bir anda değiştiremeyiz ama her bir hedefi tek tek ele alabiliriz 

 
 
Vurgulayın 

SAYDAM 4 
 
Merdivenleri teker teker çıkmazsanız, düşebilirsiniz! 
 

 
 
 
Hayatınızı programlayın 
 
 
 

Hayatı programlamak ile madde kullanımı arasındaki ilişkiyi anlatın  
                              
SAYDAM 1-2 
Konuyu saydam yardımıyla anlatın. 
 

 Alkol ve uyuşturucu kullanımı programsız yaşamaya zorlar kişiyi. Ne zaman ne 
olacağı belli değildir. 

 Programsız olmak boş zamanları artırır. 
 Boş zamanlar ise alkol ve uyuşturucu kullanımına yol açar. 

3 

4 
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Programlamanın nasıl olacağını anlatın ve bir örnek verin 

SAYDAM 3-4 
 

 Program yazılı olmalıdır 
 Programı siz hazırlayın, bu sizin programınız 
 Haftalık ve günlük program olmalı. Hangi gün ne yapacaksınız? 
 Programa uymaya çalışın 
  Arkadaşlarınızla önceden randevulaşın, böylece randevuya uymak zorunda kalırsınız 

 
 
Hayatına neler ekleyebilir? 

ÇALIŞMA 1 
 
Hayatına neler ekleyebileceğine ilişkin olarak değişiklik ve aktiviteler formunu dağıtın, 
doldurtun ve tartışın. 
 

 
 
 
Şimdiye odaklanın 
 
 
 

Geçmiş gelecek 
SAYDAM 1-2 

 
Grup üyelerine ilkokul öğretmenlerinin adını sorun. Hatırlayanlar olursa, onlara ilkokul bire 
gittikleri dönemlerdeki komşularının adlarını sorun (veya gruptan bir kişiye 5 yıl önce şubat 
ayında neler yaptığını sorun. Hatırlamazsa hatırlaması konusunda biraz ısrar edin. Bir kaç 
kişiye daha bunu yapın. Eğer zorluk çekerlerse 2 yıla indirebilirsiniz. Eğer çok iyi hatırlarlarsa 
ayrıntıları sorun). Geçmişi hatırlamakta zorluk çektiğimizi bazı şeyleri çok iyi hatırlayıp bazı 
şeyleri ise hatırlamadığımızı ve yanlış yorumlayabileceğimizi vurgulayın 
 
Daha sonra bir başka kişiye 5 yıl sonra nerede olacağını ve ne yapacağını sorun. Verdiği 
yanıtları sorgulayın. Örneğin bir işe gireceğini söylerse kişi, hangi işe gireceğini araştırın. 
Amaç kişiye geleceği tam bilemeyeceğimizi göstermektir. Geleceği bilmenin aslında 
imkansız olduğunu vurgulayın 
 
Vurgulayın: Geçmiş geçmişte kaldığı için, gelecekte henüz yaşanmadığı için bunlarla 
uğraşmak anlamsızıdır... 
 
Geçmişe odaklanmanın zararlarını anlatın 

SAYDAM 3 
 
Geçmişe odaklanmanın zararlarını saydam yardımıyla anlatın. 
 
Geçmişle kendinizi cezalandırmak, şimdiki zamanı elde tutmanızı zorlaştırır.  

5 
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 “Hiçbir şeyi doğru düzgün yapamam. Bütün fırsatları hep elimle uçurdum şimdiye 

kadar.” 
 “Eğer zor bir şey yapmayı denersem başarısız olacağım. Her zaman böyleyim.” 
 “Hep insanları üzüyorum. Sürekli herkesi hayal kırıklığına uğrattım.” 

 
Geleceğe odaklanmanın zararlarını anlatın 

SAYDAM 4 
    
Geleceğe odaklanmanın zararlarını saydam yardımıyla anlatın. 
Geleceğe yoğun bir şekilde odaklanmak da üzerinizde yük olarak hissedebileceğiniz bir şeye 
izin vermektir. Bilinmeyenle baş edemezsiniz. 

 “Yarın bunun olmasını engelleyecek bazı şeyler olacak.” 
 “Bundan dolayı o kişi benden nefret edecek.” 
 “Onu asla yapamayacağım.” 

 
Şimdiye odaklanmanın önemini anlatın 

SAYDAM 5 
 
Şimdiye odaklanmanın önemini saydam yardımıyla anlatın. 
 

 Herhangi bir günle başa çıkabilirsiniz 
 Tek başına bir olay ile başa çıkabilirsiniz 
 Şu anda ne oluyorsa onunla uğraşabilirsiniz 
 Geçmişe veya geleceğe değil, şimdiye odaklanın 

 
Farkında yürüyüş alıştırması        

SAYDAM 6-7 
Önce farkında yürüyüş hakkında bilgilendirin 
 

 “ Hepimiz günlük hayatımızı otomatik pilotta gibi yaşarız. Sürekli bir yerlere 
koşarız, bir yerlere yetişmeye çalışırız. Yolda yürürken kendimize ya da etrafımıza 
odaklandığımız zamanlar oldukça nadirdir. Gökyüzünü, güneşi, yolda yürürken 
bedenimizin nasıl bir şekil aldığını…bunları fark etmeden yürümeye devam ederiz. 
Farkında yürüyüş ise kişinin yürürken dikkatini yürüyüşe vermesi ile yapılan bir 
alıştırmadır. Yürürken kişi kendi bedenine odaklanır. Farkında yürüme; 
yürüdüğünüzü bilerek, yürüdüğünüzü hissederek, yürümektir. Bu alıştırma size 
bedensel duyumlarınızın ve etrafta olup bitenlerin farkına varmanızı sağlayacaktır. 

 
Farkında yürüyüş alıştırmasını yaptırın. 
 

Şimdi ayağa kalkın ve aranızda boşluk bırakarak sıraya geçin. Odanın içinde arka 
arkaya yürümeye başlayın. Önce yavaş yavaş yürümeye başlayın.  Sağ ayağınızı  
kaldırdığınızda,  sol  bacağınız  üstüne  binen yükü  hissedin.  Sağ  ayağınızın  da  
boşta  kalışına  dikkat  edin.  

 
Yavaş yavaş yürümeye başlayın.  
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Sağ ayağınızı kaldırdığınızda, sol bacağınız üstüne binen yükü hissedin. Sağ 
ayağınızın da boşta kalışına dikkat edin. Bedeninizden gelen duyumları fark 
edin. 
 
Sağ ayağınızı hareket ettirerek yere yaklaştırın ve yere koyun. Ayağınızın yerle 
olan temasını hissedin.  Bedeninizde o sırada oluşan duyumları takip edin. 
 
Ardından bunları sol ayağınızı kaldırarak yapın. 
 
Dönme yerine geldiğinizde, bedeninizin nasıl kıvrıldığına, belinizi nasıl hareket 
ettirdiğinize de dikkat edin. 
 
Yürüyüşünüzü biraz hızlandırarak devam edin.  

 
Bu yürüme kaplanın yürümesine benzediğini vurgulayın  
 
Vurgulayın 

SAYDAM 8 
Aşağıdakileri vurgulayın 

 Bu alıştırma size bedensel duyumlarınızın ve etrafta olup bitenlerin farkına 
varmanızı sağlayacaktır. 

 Böylece alkol ve uyuşturucu için kullanma isteği ve arzusunu azaltabilirsiniz. 
 Öfke ve stresle başa çıkmada kullanabiliriz… 

 
 
 
 

 
 
 
Güçlü değil akıllı olun 
 
 
 

Güçlü olmak ve akıllı olmak kavramlarını tartışın 
SAYDAM 1 

 
 Akıllı olmakla güçlü olmak arasındaki farkın ne olduğunu sorun ve tartışın. 
 Güçlü olduğumuzu zannettiğimizde hata yapma riskinin arttığı ve beynimizin 

tuzaklarına düştüğümüzü anlatın. 
 
Kendini güçlü zannettiren söylemleri öğretin  
     
Güçlü ama akılsız laflar: 

• Alkolün ve uyuşturucunun bulunduğu yerlerde ben de olabilirim.  
• Bir daha kullanmak istemediğimden çok eminim ve kendime çok güveniyorum.   
• Bir şeye karar verdiğimde onu uygulayacak kadar güçlüyüm.  
• Kullanan arkadaşlarımın yakınlarında olup kullanmamak sadece bir irade meselesidir.  
• Benim için artık bir risk yok!  

 

6 
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Tom ve Jerry 
SAYDAM 3-4 

 
Filmi seyrettirin. Seyrettirmeden önce "hadi çocukluğumuza dönelim" deyin. Filmi 
seyrettirdikten sonra aşağıdaki iki soruyu sorun: 

 Kim güçlü kim akıllıydı? 
 Güçlü olmak akıllı olmak mıdır? 

 
Vurgulayın 

SAYDAM 5 
 Alkolsüz ve uyuşturucusuz bir hayatı sürdürmek sadece güçlü olmaya bağlı değildir.  
 Bazen alkol ve uyuşturucu bizden güçlü olabilir. 
 Güçlü olma akıllı ol! 

 
 
 
 
Kendinizi test etmeyin 
 
 
 

Kendilerini test edip etmediklerini anlayın 
ÇALIŞMA 2   

                                
SAYDAM 1-2 

Kendini test etme formunu dağıtın ve doldurmalarını isteyin. 
 
Test etmenin gereksizliğini anlatmaya çalışın 

SAYDAM 3 
 
Hayatta neleri test edemeyeceğimizi sorun, gerekirse aşağıdaki örnekleri verin. 
 

• Parmağımızla elektrik prizini 
• Dokuzuncu kattan paraşütsüz atlamayı 
• Bıçağın parmağımızı kesip kesmeyeceğini 
• Polisin silahını alırsak, kızıp kızmayacağını 
• …  

 
Vurgulayın 

SAYDAM 4 
 
Kendinizi asla test etmeyin.  

7 
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Beyninizin tuzaklarına düşmeyin 
 
 
 
 

Dev-Cüce oyunu 
SAYDAM 1-2 

 
Aşağıdaki oyunu oynatın ve beynimizin nasıl bizi şartladığını ve şartlanmanın sonuçlarını 
anlatın. 
 

Önce oyuncular içinden bir başkan seçilir. Oyuncular başkanın etrafında bir halka 
oluşturur. Oyun, başkanın ‘dev’ ya da ‘cüce’ deyişiyle başlar. Başkan ‘dev’ derse ayağa 
kalkılır, ‘cüce’ derse oturmamız ya da çömelmemiz gerekir. Şaşıran oyuncu oyundan 
çıkar. Oyunun başkanı oyuncuları şaşırtmak için üst üste dev ya da cüce diyebilir.  
Veya dev diyip oturabilir ve böylece oyuncuları şaşırtabilir. 

 
Beynimizin tuzaklarını gösterin 

SAYDAM 3 
 
Hem bağımlı beyniniz hem de diğer insanlar aşağıdaki durumları yaşamınızı 
cesaretlendirebilir: 
 

 Tekrar kontrolümü sağlayabiliyorum. Ne zaman istersem durdurabileceğim. 
 Artık öğrendim... Sadece çok az miktarlarda ve nadiren kullanacağım. 
 Madde (veya alkol) benim sorunum değildi – diğeri sorunumdu. Böylece bunu 

kullanabilirim ve kayma yaşamam. 
 Gerçekten çok iyi hissediyorum. Bir kereden bir şey olmaz. 
 Çok iyi gidiyorum. Her şey mükemmel gidiyor. Bir ödülü hak ediyorum. 
 Bu kutlanması gereken çok özel bir olay 
 Şimdi içmezsem ne zaman içeceğim 
 Ben oraya giderim ve içmem 

 
“Hangileri Sizin Tuzaklarınız” diye sorun ve tartışın. Bunlara ek olarak verecekleri örnek olup 
olmadığını sorun. 
 
Vurgulayın 

SAYDAM 4-5 
 
Alkol ve uyuşturucu ile ilgili düşüncelere prim verdikçe iyileşemezsiniz. 
Bir maddeyi kullanmamak iyileşmek için yeterli değildir. Değişmek gerekir… 
 
Farkında nefes alma alıştırması 

SAYDAM 6 
Kısa süreli bir farkında nefes alma alıştırması yapın 
 

8 
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Video gösterimi ve tartışması 
 
 

 
İyileşmek için-1 isimli videoyu gösterin ve tartışın. Süre azsa bu filmi diğer oturumun başında 
gösterebilirsiniz. 
 
 

 
 
Kapanış 
 
 

               
SAYDAM 7 

 
 Soruları olup olmadığını sorun. 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun. 
 Temel mesajları tekrarlayın. 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin. 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 

 
 

 
 
 

 
 Değiştirebileceği şeylerle uğraşmasının değil, değiştiremeyeceği şeylerle uğraşmasının 

boş bir çaba olduğu vurgulanmalıdır. 
 Geleceğe odaklanmanın faydasız olduğu anlatılırken gelecekle ilgili hiçbir plan ya da 

hedefin olmamasının kast edilmediği vurgulanmalıdır. Planların ve hedeflerin 
olabileceği; ancak işlevsiz olanın bunlara takılmak ve anı kaçırmak olduğu 
vurgulanmalıdır.  

 Tom ve Jerry filminin izletilmesinden sonra filmden nasıl bir çıkarımda bulundukları 
hakkında konuşulmalıdır.  

 Dev-cüce oyununu oynattıktan sonra oyun, beynimizin tuzakları kısmına 
bağlanmalıdır. 
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ÇALIŞMA 1 
 
DEĞİŞİKLİK VE AKTİVİTE ÖNERİLERİ FORMU 
 
 Bana 

uygun 
Değişiklik önerileri  
Hafta sonunda 3 günlüğüne şehir dışına çıkmak  
İşten bir günlüğüne izin almak  
Bir konsere gitmek  
Spora yazılmak  
Akrabaları ziyaret etmek  
Yemek için dışarıya çıkmak  
Eski bir dostu ziyaret etmek  
Sevgilinle/eşinle özel bir gün planlamak  
Küçük değişiklikler yapmak (Farklı bir yere gitmek, farklı bir 
yoldan yürümek) 

 

Yeni hobiler, eğlenceler bulmak  
  
Aktivite önerileri  
  
Yürümek  
Ders/Kurs almak  
Sinemaya gitmek  
Okumak  
Yazı yazmak  
Meditasyon/yoga öğrenmek  
Bisiklete binmek  
TV izlemek  
Müzik dinlemek  
Resim/çizim yapmak  
Balık tutmak  
Hayvanlarla oynamak  
Spor yapmak  
Alışveriş yapmak  
İbadet etmek   
Yemek yapmak  
Müzik aleti çalmak  
Konuşmadığınız arkadaşlarınızla konuşmak  
Görüşmediğiniz akrabalarınızla görüşmek  
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ÇALIŞMA 2 
 
KENDİNİ TEST ETME FORMU 
 
 Katılıyorum Katılmıyorum 
 
Bakalım madde/alkolün çevresinde olup içmeden 
durabilecek miyim? 
 

 
 

 
 

 
İçmeye/kullanmaya “hayır” diyebilip 
diyemeyeceğimi görmek istiyorum. 
 

 
 

 
 

 
Eski arkadaş çevremin etrafında olup 
olamayacağımı görmek istiyorum. 
 

 
 

 
 

 
Durdurmuşken uyuşturucunun etkisinin şu anda 
nasıl olacağını görmek istiyorum. 
 

 
 

 
 

 
Şimdiye kadar bayağı iyi gidiyordum ve artık 
kendimi test etme zamanının geldiğini 
düşünüyorum. 
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İYİLEŞMEK İÇİN DEĞİŞMEK GEREK-1 
 
 

 
Değiştiremeyeceklerinizi kabullenin, değiştirebileceklerinize odaklanın… 
 
Herkesin hayatta değiştirebileceği ve değiştiremeyeceği şeyler vardır. Değiştiremeyeceğiniz 
şeylerle uğraşmak veya bunlara takılmak sizi zayıf düşürür ve bunun sonucunda alkol veya 
uyuşturucu kullanmaya başlayabilirsiniz. Değiştirebilecekleriniz ile değiştiremeyeceklerinizin 
farkına varın. Değiştiremeyecekleriniz için değil değiştirebilecekleriniz için mücadele edin. 
Değiştiremeyeceklerinizi ise kabullenin… 
 
 

 
 
 
Küçük adımlarla büyük hedeflere ilerleyin  
 
İyileşmek için büyük adımlara değil, küçük ama sağlam adımlara ihtiyacınız var. Alkol ve 
madde kullanmayı sonlandırdığınızda büyük adımlarla ilerlemek yerine küçük adımlarla 
ilerlemeye çalışın. Örneğin daima ayık kalacağınız düşüncesine fazla saplanmayın, sadece 
bugüne odaklanın. Unutmayın her şeyi bir anda değiştiremeyiz ama her bir hedefi tek tek ele 
alabiliriz. Merdivenleri teker teker çıkmazsanız, düşebilirsiniz! 
 
Binlerce kilometrelik bir yolculuk tek bir adımla başlar… 
 
Hayatınızı programlayın 
 
Alkol ve uyuşturucu kullanımı kişiyi programsız yaşamaya zorlar. Programsız 
olmak ise boş zamanları artırır ve alkol ve uyuşturucu kullanımına yol açar. 
İyileşme sürecinizde zamanınızı doğru kullanmak ve boş zamanların oluşmasını 
engellemek için kendinize bir program hazırlayın… 
 
Program nasıl olmalıdır? 

 Program yazılı olmalıdır. 
 Programı bir başkası değil, siz hazırlamalısınız. 
 Haftalık ve günlük program olmalıdır.  
 Arkadaşlarınızla önceden randevulaşmalısınız, böylece randevuya uymak zorunda 

kalırsınız… 
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Şimdiye odaklanın 

 
Geçmiş ve gelecekle uğraşmak kişinin şimdiyi 
kaçırmasına neden olur. 
 
Geçmişe odaklananlar geçmiş için kendilerini 
cezalandırıp şimdiyi kaçırırlar… Geleceğe 
odaklananlar ise bilinmeyenle baş etmeye çalıştıkları 
için şimdiyi kaçırırlar… 
 

Şimdiye odaklananlar ise o anda ne oluyorsa onunla uğraştıkları için başlarına gelenlerle başa 
çıkabilirler.  
  

 Herhangi bir günle başa çıkabilirsiniz 
 Tek başına bir olay ile başa çıkabilirsiniz 
 Şu anda ne oluyorsa onunla uğraşabilirsiniz 

 
Geçmişe veya geleceğe değil, şimdiye odaklanın!!! 

 
Güçlü değil, akıllı olun... 
 
Alkol ve madde kullanmayı bıraktıktan sonra tekrar başlamamak için 
güçlü değil akıllı olmak gerekir. Güçlü olduğumuzu zannettiğimizde 
hata yapma riski artar ve beynimizin tuzaklarına düşebiliriz.  
 
Kendimizi güçlü zannettiren güçlü ama akılsız laflar:şunlardır: 

• Alkolün ve uyuşturucunun bulunduğu yerlerde ben de 
olabilirim.  

• Bir daha kullanmak istemediğimden çok eminim ve kendime çok güveniyorum.   
• Bir şeye karar verdiğimde onu uygulayacak kadar güçlüyüm.  
• Kullanan arkadaşlarımın yakınlarında olup kullanmamak sadece bir irade meselesidir.  
• Benim için artık bir risk yok!  

 
Alkolsüz ve uyuşturucusuz bir hayatı sürdürmek sadece güçlü olmaya bağlı değildir. Bazen 
alkol ve uyuşturucu bizden güçlü olabilir.  
 
Güçlü olma akıllı ol! 
 
Kendinizi test etmeyin 
 
Hayatta bazı şeyleri test etmeyiz. Örneğin: 

• Parmağımızı elektrik prizin sokmayı 
• Dokuzuncu kattan paraşütsüz atlamayı 
• Bıçağın parmağımızı kesip kesmeyeceğini 
• Polisin silahını alırsak, kızıp kızmayacağını 

 
Iyileştikten sonra alkol/uyuşturucu konusunda kendinizi asla test etmeyin.  
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Beyninizin tuzaklarına düşmeyin  
 
Hem bağımlı beyniniz hem de diğer insanlar aşağıdaki durumları yaşamınızı 
cesaretlendirebilir: 
 

 Tekrar kontrolümü sağlayabiliyorum. Ne zaman istersem durdurabileceğim. 
 Artık öğrendim... Sadece çok az miktarlarda ve nadiren kullanacağım. 
 Madde (veya alkol) benim sorunum değildi – diğeri sorunumdu. Böylece bunu 

kullanabilirim ve kayma yaşamam. 
 Gerçekten çok iyi hissediyorum. Bir kereden bir şey olmaz. 
 Çok iyi gidiyorum. Her şey mükemmel gidiyor. Bir ödülü hak ediyorum. 
 Bu kutlanması gereken çok özel bir olay 
 Şimdi içmezsem ne zaman içeceğim 
 Ben oraya giderim ve içmem 

 
Tuzaklara düşmeyin. Alkol ve uyuşturucu ile ilgili düşüncelere prim verdikçe iyileşemezsiniz 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
SAMBA programı Kültegin Ögel, Ceren Koç, Alper Aksoy, Aslı Başabak ve Cüneyt Evren tarafından; 

YENİDEN derneği ve İstanbul AMATEM işbirliğiyle hazırlanmıştır 
- www.alkol.info.tr - www.uyusturucu.info.tr - 
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Tekrar alkol veya madde kullanmaya başlamamak için YAPMANIZ 
gereken 3 şeyi yazınız 
 
 
1. ............................................................................................................ 
 
 
2. ............................................................................................................ 
 
 
3. ............................................................................................................ 
 
 
Tekrar alkol veya madde kullanmaya başlamamak için YAPMAMANIZ 
gereken 3 şeyi yazınız 
 
 
1. ............................................................................................................ 
 
 
2. ............................................................................................................ 
 
 
3. ............................................................................................................ 
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 İyileşmek için gerekli olan temel kuralların öğrenilmesini sağlamak 

 İyileşmek… Maddeyi kullanmamak ve yaşam biçimini değiştirmektir 
 

 
 Kendinize İyi Bakın 
 Yeni Arkadaşlar Edinin 
 İyileşmek için acele etmeyin 
 Tüm bağımlılık yapan maddelerden sakının 
 Kendiniz için değişin 
 Kendi duvarınızı örün 

 
 En az grup üyesi sayısı kadar boş kağıt ve kalem 
  “Kendine İyi Bakma” formu basılacak ve çoğaltılacak 
 Çalışma 2 olarak belirtilen form (rakamlar) basılacak ve çoğaltılacak 
 Çalışma 3 olarak belirtilen form basılacak, çoğaltılıp kesilecek ve kullanılan materyalin 

(örneğin Legolar) üstüne yapıştırılacak 
 

2 saat 

Oturum 11 
İYİLEŞMEK İÇİN 

DEĞİŞMEK 
GEREK-2 
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Açılış 
 
 

 
 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 
Tekrar madde kullanmaya başlamayı önlemek amacıyla duvar örmek için yeni tuğlalar 
oluşturmaya çalıştığınızı vurgulayın, daha önceki "tuğlaları" sayın.... 
                                
SAYDAM 1-2 
 

 
 
Video gösterimi ve tartışması 
 
 

 
Bir önceki oturumda kullanılan İyileşmek için-1 isimli videoyu tekrar gösterin, konuşulanları 
hatırlatın ve tartışın. 
 

 
 
 
Kendinize iyi bakın 
 
 
 
 

Kendine Bakma Formunu dağıtın  
ÇALIŞMA 1  

SAYDAM 1-2 
Kendine Bakma Formunu dağıtın ve doldurmalarını isteyin.  
 
Kendine iyi bakmanın önemini anlatın  
                                   
SAYDAM 3 
Kendine bakmanın neden önemli olduğunu sorun? 
Kendine bakmanın önemini saydam yardımıyla anlatın. 
 

Bağımlılar genellikle kendilerine bakmazlar. Madde kullanımıyla beraber sağlık ve 
kişisel bakım önem taşımamaya başlar.  
İnsanların iyileşmesi için kendi değerlerini hatırlamaları gerekir.  
Kendine bakmak kendini beğenme ve sevmenin bir parçasıdır.  
Bedeninizin sorumluluğunu alın… 

1 
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Sağlıklı davranışları öğretin 

SAYDAM 4 
 
Aşağıdakilerin sağlıklı davranışları saydam yardımıyla anlatın. 

 Düzenli egzersiz yapmak (hasta olduğunuz zamanlar bile daha hafif egzersizler 
yapmak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar) 

 Sağlıklı bir şekilde beslenmek 
 Yeterli miktarda uyumak 
 Doktor muayenelerini zamanında yaptırmak 
 Düzenli yaşamak (yatış kalkış saatleri, yemek saatleri vb) 

 
Eğer tüm bunları bir kerede yapmak size ağır geliyorsa her hafta bir veya ikisi üzerinde 
çalışın. Aralarında hangisinin en önemli ve ilk yapılması gereken olduğuna karar verin.  
 
Vurgulayın 

SAYDAM 5 
 
Bir şeye değer verdiğiniz sürece, o şey her neyse güven ve anlam kazanır.  
 
 

 
 
 
Yeni arkadaşlar edinin 
 
 
 
 

Arkadaş kavramını düşündürtün  
SAYDAM 1-2 

 
Aşağıdaki soruları tek tek sorun ve yanıtlarını farklı kişilerden alın. 

• Tamamen güvenebileceğiniz kaç arkadaşınız var?  
• Hatalarınıza rağmen sizi seven kaç arkadaşınız var? 
• Arkadaşlarınızın ne kadarı uyuşturucu veya çok fazla alkol kullanıyor? 
• Arkadaşlarınızın ne kadarı uyuşturucu veya çok fazla alkol kullanmıyor? 

 
Uyuşturucu veya çok fazla alkol kullanmayan arkadaş sayısının yetersiz oluşuna dikkat 
çekin… 
  
Arkadaşlarımıza benzediğimizi fark ettirin 

SAYDAM 3 
 
Aşağıdaki sözü okuyun ve bunun ne anlam ifade ettiğini sorun 
 
“Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” 
 
 
İp üstünde oyunu 

2 
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SAYDAM 4 
 
Gruptan bir kişiyi seçin ve odanın bir ucundan diğer bir ucuna düz bir şekilde yürümesini 
isteyin. Onu iterek dengesini bozaya çalışacağınızı söyleyin. Yürürken dengesini bozmaya 
çalışın. 
 
Daha sonra yere bir düz çizgi çizin ve gruptan bir kişiyi bu düz çizgi üstünde yürümesi için 
davet edin. O düz çizgide yürürken siz veya seçtiğiniz bir kişi, düz çizgide yürümeye çalışan 
kişiye omzuyla dokunsun ve dengesini hafifçe bozsun. 
 
Sonunda iyileşmenin zor bir süreç olduğunu ve bu dönemde küçük darbelerin bile iyileşme 
sürecine zarar verebileceğini, bu nedenle arkadaşlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayın. 
 
Madde kullanan arkadaşların etkisini anlatın  

SAYDAM 5 
 
Madde kullanan arkadaşlar neden iyileşmeniz için tehlikelidir sorusunu sorun ve saydam 
yardımıyla anlatın. 
 

 Tek başlarına içmek istemeyeceklerdir 
 Size alkol/uyuşturucu kullanmanız için ısrar edebilirler 
 İyileşme sürecinizi ve harcadığınız emekleri bilmeyebilir veya önemsemeyebilirler 
 Bir kereden bir şey olmayacağına inanabilirler 
 Onlar ısrar etmese bile maddeyi görmeniz beyninizin harekete geçmesine yol açar 

 
Yeni arkadaş edinmenin zorluklarını anlatın  

SAYDAM 6 
 
Madde kullanan arkadaşlarla görüşmemek kadar, kullanmayan arkadaşlar edinmek de 
gerektiğini vurgulayın. 
 
Yeni arkadaş edinmenin zorluklarını saydam yardımıyla anlatın. 
 

 Yeni arkadaş edinmek uzun zaman alır 
 Uyuşturucu veya çok fazla alkol kullanmayan eski arkadaşlarla tekrar ısınmak da 

zaman alır 
 Bu nedenle SABREDİN 

 
Vurgulayın 

SAYDAM 7 
 
İyileşmek için uyuşturucu veya çok fazla alkol kullanan arkadaşlarla görüşmemek gerekir… 
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İyileşmek için acele etmeyin 
 
 
 

Öğrenmek zaman alır 
ÇALIŞMA 2 
SAYDAM 1 

 
Ekteki formu kişi başına ikişer adet olmak üzere çoğaltın. İlk formu dağıtın. Herkesten 1'den 
başlayarak sırayla giderek rakamları birleştirmeye çalışmalarını isteyin. Bu arada sizde süre 
tutun. Bir süre sonra dur deyin ve herkes geldiği rakamın üstüne bir yuvarlak koysun. Daha 
sonra bu şekilde devam edin. Ardından temiz formları dağıtın ve tekrar 1'den başlayarak 
rakamları birleştirmelerini isteyin. Az önceki uygulamadaki kadar bekleyin ve herkesten 
durmalarını isteyin. Bir önceki formda aynı sürede geldikleri rakamla şimdiki rakamı 
karşılaştırın. Doğal olarak herkes daha ileriye gitmiş olacaktır. Öğrenme sürecinin önemini 
vurgulayın. 
 
 
 
İyileşme sürecinde karşılaşılabilecek durgunluk dönemini tanımlayın 

SAYDAM 2 
 
Birçok kişi iyileşme sürecinin bir döneminde durgunluğa girer. Bunun nedenleri… 
 
 Yorulup ve sıkılabilirsiniz 
 Bu dönemde hiçbir şey hakkında heyecan duyamıyor olabilirsiniz. 
 Alkol veya uyuşturucu kullanılan hayat bugünden daha heyecanlı olabilir 
 İyileşme süreci sanki tıkanmış, sorunlar hiç değişmeyecekmiş gibi gelebilir 

 
 
Öğrenme sürecinin önemine değinin 

SAYDAM 3 
 
“Okuma yazma ne kadar zamanda öğrenilir?” diye sorun ve yanıtları alın. Alkol ve 
uyuşturucusuz yaşamın da yavaş öğrenileceğini vurgulayın. 
 

3 
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Tüm bağımlılık yapan maddelerden sakının 
 
 
 

Kavramı öğretin  
SAYDAM 1-2 

 
Önce aşağıdaki örnek düşüncelerin bazen kendi akıllarına gelip gelmediğini sorun 
 
Benim sorunum rakı, esrar benim için bir sorun değil. 
Benim sorunum esrar, alkol benim için bir sorun değil. 
Benim sorunum eroin, esrar benim için bir sorun değil.  
 
Aşağıdaki sözde yer alan boşlukları kendilerine göre doldurmalarını isteyin. 
Benim sorunum ….. kullanmak, ……benim için bir sorun değil. 
 
Tümüyle sakınmanın önemini anlatın 

 SAYDAM 3 
 
Tümüyle sakınmanın önemini saydam yardımıyla anlatın. Boşlukları doldurmak için tartışma 
yaratın… 

 En son araştırmalar eğer bağımlılar alkol kullanırsa 8 kez; esrar kullanırsa 3 kez daha 
fazla kayma riski yaşıyorlar.  

 
Tümüyle sakınmanın gereklerini anlatın 

 SAYDAM 4 
 
Tümüyle sakınmanın gereklerini saydam yardımıyla anlatın 
 

 Çapraz tolerans: Beynimiz bir maddeye bağımlılık geliştirdiyse kolaylıkla diğerine de 
geliştirebilir. Örneğin alkole bağımlı olan hemen esrara da bağımlı hale gelebilir… 

 Kontrolü kaybetmek: Örneğin alkol içtiğimiz zaman kendimiz üstündeki kontrolü 
kaybeder ve kendimizi madde kullanmamak için tutamayabiliriz… 

 Öğrenme sürecinin etkilenmesi: Alkol veya uyuşturucu kullanmadan problemlere başa 
çıkmayı öğrenirken başka bir madde kullanmak öğrenme sürecinizi etkisiz hale getirir. 

 

4 
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Kendiniz için değişin 
 
 
 

 Kör yürüyüşü  
SAYDAM 1-2 

 
Gruptan iki kişi seçin. Grup içindeki sandalyeleri karışık olarak salona dağıtın. Seçtiğiniz 
kişilerden birisi gözünü kapatsın. Diğeriyle birlikte sandalyelerin arasından yürümeye 
çalışsın. Gözü açık olan kişi, gözü kapalı olana yolu tarif etsin. Doğal olarak gözü kapalı olan 
zorlanacaktır. Aktivite sonrası aşağıdaki bilgilendirmeyi yapın. 
 

Eğer başkaları için yaşarsak ve onların dediklerini yaparsak yolumuzu bulmakta 
zorlanabiliriz. Bu nedenle onlarla birlikte kendimiz yolumuzu belirlememiz gerekir. 

 
Ne için değiştiklerini araştırın  

SAYDAM 3 
 
Aşağıdakilerden hangisi için değişmek ve madde kullanmamak istediklerini sorun? Yanıtları 
alın. Ardından sadece d ve e şıklarının insanın kendisi için olduğunu vurgulayın. 
 
a. Yasalarla başım derde girmesin diye değişmek ve madde kullanmamak istiyorum 
b. Ailem için değişmek ve madde kullanmamak istiyorum 
c. Eşimden ayrılmamak için değişmek ve madde kullanmamak istiyorum 
d. Sağlığım bozuldu onun için değişmek ve madde kullanmamak istiyorum 
e. Çok içtim artık bıktım… 
 
Kendimiz için değişmek gerektiğini anlatın  

SAYDAM 4 
 
Hostesler uçakta şöyle bir açıklama yaptığını anlatın: “oksijen maskenizi önce kendinize, 
sonra çocuğunuza takın” 
 
Bunun ne anlama geldiğini sorun ve tartışın.  
 
Sadece başkaları ve başka durumlar için iyileştiğimiz zaman, o durum veya kişide olacak 
değişimlerin iyileşmeyi bozacağını anlatın.  
 
Vurgulayın  

SAYDAM 5 
 
Korku bazılarını tedaviye başlatacaktır ama tek başına korku iyileşmek için yeterli değildir 

5 
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Video gösterimi ve tartışması 
 
 

 
İyileşmek için-2 isimli videoyu gösterin ve tartışın. 
 

 
 
 
Kendi duvarını oluşturmak 
 
                  

               
        SAYDAM 1-2, 

ÇALIŞMA 3 
 
Dağıttığınız materyaller ile herkesin kendi duvarını oluşturmasını isteyin. 
 
Vurgulayın 

SAYDAM 3 
Bir maddeyi kullanmamak iyileşmek için yeterli değildir. Değişmek de gerekir… 
 
Farkında nefes alma alıştırması 

SAYDAM 4 
Kısa süreli bir farkında nefes alma alıştırması yapın 
 
 

 
 
Kapanış 
 
 

SAYDAM 5 
 

 Soruları olup olmadığını sorun 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun ve relaps oturumun başında 

dağıttığınız formu tekrar doldurmalarını isteyin. 
 Temel mesajları tekrarlayın 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 
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 Yeni arkadaşlar edinin uygulamasında arkadaş edinmenin zor olduğu; ancak bunun 
tedavi sürecinde önemli olduğu vurgulanmalıdır. 

 Çapraz toleransı anlatılırken esrar ve alkol kullanımının diğer maddelere geçiş ya da 
geri dönüşü ne kadar kolaylaştırdığının üstünde durulmalıdır. 

 Kendi duvarını oluşturma uygulamasında grup üyelerinin olabildiğince fazla tuğla 
seçmesi sağlanmalıdır, 1-2 tane seçenlere o kadarın yeterli olup olmayacağını 
sorulmalıdır. Değişimin bir bütün olduğu vurgulanmalıdır.  

 



208 

 
ÇALIŞMA 1 
 
KENDİNE BAKMA FORMU 
 
 Evet Hayır 
 
Check-up için bir doktora göründünüz mü? 

 
 

 
 

 
Son 6 ay içinde dişçiye gittiniz mi? 

 
 

 
 

 
Yeni bir görünüm kazanmak için saçınıza farklı bir  
hava katmayı iyice düşündünüz mü? 

 
 

 
 

 
Ne yediğinize dikkat ediyor musunuz?  
(ör: çok fazla/az, yetersiz besin değeri?) 

 
 

 
 

 
Kullanıcı olduğunuz dönemdeki kıyafetlerinizi halen 
giyiyor musunuz? 

 
 

 
 

 
Görüş veya duyma hislerinizi kontrol ettirme ihtiyacı 
duyuyor musunuz? 

 
 

 
 

 
Düzenli olarak spor yapıyor musunuz? 

 
 

 
 

 
Sigara kullanmanız kontrol dışı mı? 

 
 

 
 

 



209 

 
ÇALIŞMA 2 
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ÇALIŞMA 3 
 
 

 
 

Değiştiremeyecekleriyle 
uğraşmamak 

 
 
 

  
 

Küçük adımlarla büyük 
hedeflere ilerlemek 

   
 
 

Hayatını programlamak 
 
 
 
 

  
 

Şimdiye Odaklanmak 
 
 

   
 
 
 

Güçlü değil AKILLI olmak 
 
 
 

  
 
 

Kendini Test Etmemek 

   
 
 

Beyninin tuzaklarına 
düşmemek 

 
 
 

  
 

Kendine İyi Bakmak 
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Yeni Arkadaşlar Edinmek 
 
 
 

  
 
 

İyileşmek için acele 
etmemek 

 
 

 
 

Tüm bağımlılık yapan 
maddelerden sakınmak 

 
 
 

  
 
 

Kendi için değişmek 
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İYİLEŞMEK İÇİN DEĞİŞMEK GEREK -2 
 
 

 
Kendinize iyi bakın 
 
Kendine bakmanın önemini saydam yardımıyla anlatın. 
 
Bağımlılar genellikle kendilerine bakmazlar. Madde kullanımıyla beraber sağlık ve kişisel 
bakım önem taşımamaya başlar. İnsanların iyileşmesi için kendi değerlerini hatırlamaları 
gerekir. Kendine bakmak kendini beğenme ve sevmenin bir parçasıdır. Bedeninizin 
sorumluluğunu alın… 
 
Sağlıklı davranışlar şunlardır 

 Düzenli egzersiz yapmak (hasta olduğunuz zamanlar bile daha hafif egzersizler 
yapmak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar) 

 Sağlıklı bir şekilde beslenmek 
 Yeterli miktarda uyumak 
 Doktor muayenelerini zamanında yaptırmak 
 Düzenli yaşamak (yatış kalkış saatleri, yemek saatleri vb) 

 
Eğer tüm bunları bir kerede yapmak size ağır geliyorsa her hafta bir veya ikisi üzerinde 
çalışın. Aralarında hangisinin en önemli ve ilk yapılması gereken olduğuna karar verin.  
 
Bir şeye değer verdiğiniz sürece, o şey her neyse güven ve anlam kazanır.  
 
Yeni arkadaşlar edinin 
 
Madde kullanan kişiler zamanlarının çoğunu madde kullanan kişilerle geçirdikleri için bir 
süre sonra madde kullanmayan arkadaşlarının sayısı azalır. Madde kullanan arkadaşlar madde 
kullanmayı bırakmak isteyen bir kişi için birçok sebepten ötürü tehlike oluştururlar.  
 
Örneğin: 

 Tek başlarına içmek istemeyeceklerdir 
 Size alkol/uyuşturucu kullanmanız için ısrar edebilirler 
 İyileşme sürecinizi ve harcadığınız emekleri bilmeyebilir veya önemsemeyebilirler 
 Bir kereden bir şey olmayacağına inanabilirler 
 Onlar ısrar etmese bile maddeyi görmeniz beyninizin harekete geçmesine yol açar 

 
Madde kullanan arkadaşlarla görüşmemek kadar, kullanmayan arkadaşlar edinmek de 
gereklidir. Yeni arkadaş edinmek uzun zaman alır. Uyuşturucu veya çok fazla alkol 
kullanmayan eski arkadaşlarla tekrar ısınmak da zaman alır. Bu nedenle SABREDİN. 
İyileşmek için uyuşturucu veya çok fazla alkol kullanan arkadaşlarla görüşmemek gerekir… 
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İyileşmek için acele etmeyin 
 
Birçok kişi iyileşme sürecinin bir döneminde durgunluğa girer. Bunun nedenleri… 
 Yorulup ve sıkılabilirsiniz 
 Bu dönemde hiçbir şey hakkında heyecan duyamıyor olabilirsiniz. 
 Alkol veya uyuşturucu kullanılan hayat bugünden daha heyecanlı olabilir 
 İyileşme süreci sanki tıkanmış, sorunlar hiç değişmeyecekmiş gibi gelebilir 

 
Ancak iyileşmek zaman alır. Alkol ve uyuşturucusuz yaşam da yavaş öğrenilir. İyileşmek 1 
yıl sürebilir. 
 
Tüm bağımlılık yapan maddelerden sakının 
 
Aşağıdaki sözler birçok alkol/madde kullanıcısı tarafından sık tekrarlanır. 

 Benim sorunum rakı, esrar benim için bir sorun değil. 
 Benim sorunum esrar, alkol benim için bir sorun değil. 
 Benim sorunum eroin, esrar benim için bir sorun değil.  

 
Ancak bağımlılık yapan tüm maddelerden sakınılmalıdır. En son araştırmalar eğer bağımlılar 
alkol kullanırsa 8 kez; esrar kullanırsa 3 kez daha fazla kayma riski yaşıyorlar. Tümüyle 
sakınmak gereklidir, çünkü... 
 

 Çapraz tolerans gelişebilir: Beynimiz bir maddeye bağımlılık geliştirdiyse kolaylıkla 
diğerine de geliştirebilir. Örneğin alkole bağımlı olan hemen esrara da bağımlı hale 
gelebilir… 

 Kontrolü kaybedilebilir: Örneğin alkol içtiğimiz zaman kendimiz üstündeki kontrolü 
kaybeder ve kendimizi madde kullanmamak için tutamayabiliriz… 

 Öğrenme sürecinin etkilenir: Alkol veya uyuşturucu kullanmadan problemlere başa 
çıkmayı öğrenirken başka bir madde kullanmak öğrenme sürecinizi etkisiz hale getirir. 

 
 
Başkaları için değil, kendiniz için değişin 
 
Eğer başkaları için yaşarsak ve onların dediklerini yaparsak yolumuzu bulmakta 
zorlanabiliriz. Bu nedenle onlarla birlikte kendimiz yolumuzu belirlememiz gerekir. Sadece 
başkaları ve başka durumlar için iyileştiğimiz zaman, o durum veya kişide olacak değişimler 
iyileşmeyi bozabilir. Unutmayın, hostesler uçakta şöyle bir açıklama yaparlar: “oksijen 
maskenizi önce kendinize, sonra çocuğunuza takın”.  
 
Korku bazılarını tedaviye başlatacaktır ama tek başına korku iyileşmek için yeterli değildir. 
Bu yüzden başkaları için değil, kendiniz için değişin!!! 
 

 
 

------------------------------------------------------ 
SAMBA programı Kültegin Ögel, Ceren Koç, Alper Aksoy, Aslı Başabak ve Cüneyt Evren tarafından; 

YENİDEN derneği ve İstanbul AMATEM işbirliğiyle hazırlanmıştır 
- www.alkol.info.tr - www.uyusturucu.info.tr - 
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Tekrar alkol veya madde kullanmaya başlamamak için YAPMANIZ 
gereken 3 şeyi yazınız 
 
 
1. ............................................................................................................ 
 
 
2. ............................................................................................................ 
 
 
3. ............................................................................................................ 
 
 
Tekrar alkol veya madde kullanmaya başlamamak için YAPMAMANIZ 
gereken 3 şeyi yazınız 
 
 
1. ............................................................................................................ 
 
 
2. ............................................................................................................ 
 
 
3. ............................................................................................................ 
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 Öfkenin yapısını anlamak 
 Öfkenin olumlu/olumsuz sonuçlarını görmek 
 Öfkeye yol açan tetikleyici olayları belirlemek  
 Öfkenin belirtilerini saptamak 
 Öfkenin bedende yarattığı fizyolojik ipuçlarını bulmak 
 Öfke belirtilerini DDD modeli ile bağlantılandırmak 
 

 Öfkenin temelinde kendi doğrumuzu karşımızdaki insana kabul ettirme uğraşı 
vardır. 

 Öfke, her insanın yaşadığı doğal bir duygudur. 
 Öfke duygumuzun, saldırgan bir eyleme dönüşmemesi bizim elimizdedir.  
 Önemli olan, öfkelenmemek değil, öfkenin sonunda verdiğimiz tepkileri kontrol 

edebilmektir. 
 Öfkenin neden kaynaklandığını bilmek, öfkeyi kontrol etmekte en önemli adımdır.  
 Öfkenin vücutta yarattığı fizyolojik etkileri bilmek, öfkenin doğasını anlamayı ve 

onları kontrol etmeyi kolaylaştırır.  
 Öfke belirtileri, öfkemizin giderek arttığını anlamamıza ve kendimizi kontrol 

etmemize yardımcı olurlar. 

 
 Öfkenin yapısını anlamak 
 Öfkenin olumlu ve olumsuz yanları  
 Öfkenin tetikleyicileri (nelere öfkelenilir?)  
 Öfkenin işaretleri 
 Öfke belirtilerini DDD modeli ile bağlantılandırmak  

Oturum 12 
ÖFKEYİ 

TANIMAK 
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 Farkında nefes alma çalışması için gerekli müzik, çalınabilecek aygıt ve hoparlör 
 Kart 1 ve Kart 2 A3'e basılacak (basılacaklar dosyasında) 
 Top 
 Öfkeli adam resmi A3'e basılacak (basılacaklar dosyasında) 
 “Öfke Değerlendirme” formu basılacak ve çoğaltılacak 

 
 2 saat 
 

 
 
Açılış 
 
 

 
 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın 
 Bir önceki oturumdan akıllarında kalanları sorun 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 

 
 
 
Öfkenin yapısını anlamak 
 

 
 

Farkında nefes alma çalışması 
SAYDAM 1-2 

Oturumu açtıktan sonra gruptan rahat bir şekilde oturmalarını isteyin ve farkında nefes alma 
çalışmasını yaptırın  
 

“Şimdi rahat bir şekilde oturun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve 
rahatlayın. Bir elinizi karnınıza koyun, yavaşça burnunuzdan nefes alın ve 
ağzınızdan verin. Bu esnada karnınızın şiştiğini hissedin. Tekrar burnunuzdan 
nefes alın, nefesin soluk borunuzdan ciğerlerinize doğru indiğini hissedin. 
Karnınızın şiştiğini hissedin. Yavaşça nefesinizi ağzınızdan verin. Her nefes alıp 
verişinizde vücudunuzun ne kadar rahatladığını fark edin.  
 
Şimdi nefesinizi her verişinizde saymaya başlayın. Burnunuzdan nefes alıp 
ağzınızdan verirken içinizden 1-2-3-4 diye sayın. Her 4 nefeste başa dönüp tekrar 1 

1 
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diye saymaya başlayın. Saymaya odaklandıktan sonra tekrar nefes alıp verişinize 
odaklanın. Dikkatinizi bir saymaya bir nefes alıp verişinize ve karnınıza verin.  
 
Dikkatinizi dağıtan bazı düşünceler, duygular, anılar ya da sesler olabilir. 
Zihninizde bunlar dolaşmaya başladığında dikkatinizi tekrar nefes alıp verişinize 
verin. Kendinizi dikkatiniz dağılıyor diye eleştirmeyin. Derin ve uzun nefesler alıp 
vermeye ve nefesinize odaklanmaya devam edin.” 

 
Öfkenin yapısı hakkında bilgilendirin 

ÇALIŞMA 1 
SAYDAM 3-4 

 
Katılımcıları öfkenin doğasını anlamak için bilgilendirmeye onlardan 2 gönüllü isteyerek 
başlayın. Ortaya çıkan 2 gönüllüye gruba küçük bir oyun göstermek istediğinizi belirtin. 
Ellerine daha önceden hazırlanmış olan düşünce kartonlarını verin ve oyun başladıktan sonra 
(siz onlara çarptıktan sonra) onlardan bunları başlarının üstünde tutmalarını isteyin.  
 
Kart 1: Önüne baksana be adam! Üstüme çıktı resmen... İnsan biraz dikkat eder. 
 
Kart 2: Bu kalabalıkta olur böyle şeyler. 
 
Oyun: Gruba kalabalık bir yolda yürüyen iki insanın karşılaşması olayının canlandırılacağı 
anlatılır. Olaydan sonra gönüllülerin aklından geçenleri başlarının üzerinde tuttukları 
kartondan görüleceği söylenir. 2 gönüllü ortaya gelir ve kendilerinden arka arkaya yolda yürür 
gibi yapmaları istenir. Eğitici karşı istikametten yürür ve sırayla gönüllülerin omuzlarına 
çarpar, geçer ve gider. Aynı anda gönüllüler durur ve kafalarının üzerinde ellerindeki kartonu 
kaldırırlar. Gruba doğru bu kartonları tutarlar ve eğitici sorar:  
 
“Sizce hangisi ile çarpan insan arasında çatışma çıkar?” ya da “Sizce hangi adam 
öfkelenmiştir?”  
 
Gruba kendi fikri sorulduktan sonra Kart 1’i tutan adamın öfkelendiği üzerinde anlaşılır. Kart 
1’de dikkati çeken nokta kişinin kendi doğrusunu karşısındaki insandan da beklemesi ve buna 
uygun davranışı görmeyince kendisini öfkelendirmesi olduğu vurgulanır. Karton 2’de ise 
durumu olduğu gibi kabul eden ve farklı davranışlara anlayış gösteren bir tutum sergilendiği 
üzerinde durulur. Özetle öfkeyi mayalayan şeyin kafamızdan geçen “bu böyle olmamalıydı”, 
“böyle yapması gerekirdi” gibi kalıplar olduğu üzerinde durulur.  
 
Öfkelenmek, öfkeli tepki vermek değildir 

SAYDAM 5-6 
 
Daha önce Farkındalık oturumunda kullandığınız saydamı ve her olaya hemen tepki 
vermemek gerektiğini konuştuğunuzu hatırlatın. 
 
Öfkelenmenin normal olduğunu ama öfkeli tepki vermenin doğru olmadığını vurgulayın. 

Öfke, her insanın yaşadığı doğal bir duygudur. Hepimiz zaman zaman öfke duyuyoruz. 
Fakat öfkelenmekle, öfkeli tepki vermek aynı şey değildir. Önemli olan öfkelendikten 
sonra verilen tepkilerdir. Biz de bugün burada bunlar üzerine çalşacağız.  
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Öfke, herkesin hissettiği çok hafif bir sinirlilikten, aşırı bir kızgınlık patlamasına kadar 
değişik şiddette hissedilen doğal bir duygudur. Öfke, meydan okuyucu veya tehditkâr 
olarak algılanan kişileri uyarmaya, onları korkutmaya veya onlara saldırmaya yönelik 
hissedilen duygusal bir durumdur. Öfkelendiğimizde sabrımızı ve kontrolümüzü 
kaybederiz, dürtüsel ve saldırgan davranırız, şiddete yöneliriz. 
 
İnsanlar genellikle öfke ile saldırganlığı karıştırırlar. Saldırgan davranışlar, bir başka 
kişiye veya mala zarar verme amacıyla yapılır. Bu tür davranışlar, sözlü sataşma, 
tehdit veya şiddet içerir. Öfke ise, bir duygudur ve daha önce öğrendiğimiz gibi, 
duyguların davranışlara dönüşmesine biz karar veririz. Öfke duygumuzun, saldırgan 
bir eyleme dönüşmemesi de bizim elimizdedir. 

 
 
 
Öfkenin olumlu ve olumsuz yanları 
 
 

 
Öfkenin olumlu ve olumsuz sonuçlarını görmek   

SAYDAM 1-4 
 
Gruba öfkenin olumlu ve olumsuz yanlarının neler olduğunu sorun ve tartışın. 
 
Öfkenin başkalarına zarar vermeden olumlu sonuçlar için kullanılabileceğini de hatırlatın ve 
aşağıdaki bilgiyi verin. 
 

Öfke, dikkatimizi ve odaklanmamızı arttırır. Eğer amacımız kendimizi veya bir 
sevdiğimizi ya da yardıma muhtaç birini zor bir durumdan kurtarmak ya da 
korumaksa; öfke güç ve inanç sağlar. Bu şekilde kullanılan öfke yapıcıdır ve olumlu 
amaçlar için destek sağlar.  

 
Ancak bu durum, çok öfkelendiğimizde tam tersine dönüşür. Bu zamanlarda kendimizi 
her şeyi yapabilecek kadar güçlü ve haklı hissederiz. Ancak sevdiklerimizin, 
kendimizin ve insanların iyi ve olumlu özelliklerini unuturuz. Ve davranışlarımızın 
sonucunu düşünmeden aniden harekete geçeriz. 
 
Öfke, uygun olmayan bir şekilde ifade edildiğinde olumsuz sonuçlara neden olabilir. 
Öfkeniz, fiziksel saldırganlık veya şiddete dönüşebilir, sonunda tutuklanabilir, hapse 
düşebilir, fiziksel olarak yara alabilir, sevdiklerinizi kaybedebilir, madde kullanmadan 
kaldığınız temiz günlerinizi yok edebilir, tedavi sürecinizi bozabilir veya kendinizi 
pişman, suçlu ve yaptıklarınız nedeni ile utanmış hissedebilirsiniz. 
 
Öfkemizi kontrol edemeyip başkalarına ve kendimize zarar veriyorsak, orada bir 
sorun var, değişmesi gereken bir şeyler var demektir. Kimi zaman öfkeli 
tepkilerimizden, yaptıklarımızdan suçluluk duyarız. Öfkenin verdiği enerjiyle, 
heyecanla, düşünmeden bir anda davranırız. Sonra keşke yapmasaydım ile başlayan 
cümleler kurarız. Verdiğimiz tepkileri geri almaya çalışırız. Önemli olan, 
öfkelenmemek değil, öfkenin sonunda verdiğimiz tepkileri kontrol edebilmektir. 
Öfkemizi kontrol altına alarak, kendimize ve başkalarına zarar vermesini 
engellememiz gerekir.” 

2 
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Şiddete yol açmasa bile, öfkenizi uygun olmayan bir şekilde ifade etmeniz, örneğin 
sözlü sataşma veya tehditkar davranışlarınız, sevdiklerinizin, ailenizin, eşinizin, 
çocuklarınızın, yakınlarınızın, çalışma arkadaşlarınızın sizden uzaklaşmasına, size 
daha az güvenmesine neden olur.  

 
Öfkenin olumlu ve olumsuz yönlerini pekiştirin 

SAYDAM 5-12 
Her bir olayı saydam yardımıyla anlatıp, sonucun öfkenin olumlu veya olumusz yönü mü 
olduğunu sorun ve tartışın. 
 

Olay: Bir hafta önce alınan bilgisayarın bozulması 
Düşünce: Bu kadar kısa sürede bilgisayar mı bozulur? 
Duygu: Öfke 
Davranış: Gidip alınan yerle görüşülmesi ve gerekli işlemin yapılmasının istenmesi 
 
Olay: Bir hafta önce alınan bilgisayarın bozulması 
Düşünce: Bu kadar kısa sürede bilgisayar mı bozulur? Görürler onlar! 
Duygu: Öfke 
Davranış: Bilgisayarın alındığı yere gidip olay çıkarmak, görevlilerle kavga etmek 
 
Olay: Okulda çocuğuna şiddet uygulandığının öğrenilmesi 
Düşünce: Kimsenin çocuğumu hırpalamaya hakkı yok, bir şey yapılmalı 
Duygu: Öfke 
Davranış: Okula gidip görüşülmesi ve şikayette bulunulması 
 
Olay: Okulda çocuğuna şiddet uygulandığının öğrenilmesi 
Düşünce: Günlerini gösteririm! 
Duygu: Öfke 
Davranış: Okula gidip çocuğuna şiddet uygulayanlara şiddet uygulamak 
 
Olay: Son sınavda hocanın çok düşük not vermesi  
Düşünce: Bu kadar düşük mü not verilir!  
Duygu: Öfke  
Davranış: “Bu hoca beni geçirmez” diye düşünüp okulu bırakmak  
 
Olay: Son sınavda hocanın çok düşük not vermesi  
Düşünce: Bu kadar düşük mü not verilir!  
Duygu: Öfke  
Davranış: Hırslanıp gidip daha çok çalışmak  
 
Olay: Arkadaşının önemli bir sırrını başkalarıyla paylaştığını öğrenmek 
Düşünce: Bana bunu nasıl yapar? 
Duygu: Öfke 
Davranış: Arkadaşınla konuşup kırgınlığını ve kızgınlığını paylaşmak 
 
Olay: Arkadaşının önemli bir sırrını başkalarıyla paylaştığını öğrenmek 
Düşünce: Bana bunu nasıl yapar? 
Duygu: Öfke 
Davranış: Arkadaşınla kavga etmek, şiddete başvurmak 
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Vurgulayın   

          SAYDAM 13 
 
Önemli olan, öfkelenmemek değil, öfkenin sonunda verdiğimiz tepkileri kontrol edebilmektir.  
Öfkemizi kontrol altına alarak, kendimize ve başkalarına zarar vermesini engellememiz 
gerekir. 

 
 
 
Öfkenin tetikleyicileri 
 

 
 

 
Nelere öfkelenilir  

SAYDAM 1-8 
 
İnsanların nelere öfkelenebilecekleri konusunda bir özet bilgi verin 
 

Öfkelendiğimiz zaman mutlaka öfke yaratan bir olay gerçekleşmiştir. Örneğin, 
otobüsün geç gelmesi, markette çok fazla kuyruk olması, komşunun yüksek sesle müzik 
dinlemesi gibi olaylar kimi zaman bizi öfkelendirir.  
 
Kimi zaman değiştiremeyeceğimiz şeylere sinirlenebiliriz.  
Örneğin… 
İşler yolunda gitmedi, trafik sıkıştı, geç kalktınız ve kahvaltıyı atlamak zorunda 
kaldınız, beklediğiniz haber henüz gelmedi. 
 
Olayları kişiselleştirebiliriz. Bizimle ilgisi olmayan bazı olayları üzerimize alınabiliriz. 
Örneğin… 
Kişinin bir isteği yetkili birisi tarafından geri çevrilebilir. Söz konusu kişi, yetkililerin 
onu çekemediği için isteğini geri çevirdiğini düşünebilir. Oysa gerçekte karar, onu 
şahsen tanımayan birisi tarafından verilmiştir. Hayatta her zaman baş gösteren ve can 
sıkıcı, rahatsız edici birçok olay vardır. Ancak bunları kişiselleştirdiğimiz (üzerimize 
alındığımız-alınganlık gösterdiğimiz) zaman öfkelenmeye daha yatkın oluruz.  
 
Bir durumun kontrolünü kaybedebiliriz.  
Örneğin… 
Bir tartışma sırasında taraflardan biri, tartışmayı kaybettiğini hisseder. Bağırıp 
çağırmaya ya da laf dalaşına başlayabilir, hatta bazen fiziksel şiddete başvurabilir. 
Bunun da nedeni, olaylar üzerindeki kontrolünü kaybetmekten korkmasıdır. 
 
Tehdit altında olduğumuzu hissedebiliriz.  
Örneğin… 
Patron veya yetkili biri çağırdığında, kişi nedenini bilmesi gerektiğini düşünebilir. 
Çağrılma nedeni kendisine belirtilmemişse kendisini tehdit altında hisseder ve 
görüşmeye gergin gider. İnsanlar, ya fiziki özelliklerinden –cüsse, kuvvet- ya da 
bulundukları konumdan ötürü kendilerinden daha güçlü gördükleri kişilerden dolayı 
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tehdit altında oldukları duygusuna sık sık kapılırlar. Bu da saldırganca tepki 
göstermelerine neden olabilir. 
 
Öfkeyi kullanarak çevreyi kontrol etmeyi yaşam biçimi haline getirebiliriz. (Bazen 
amaçlarımıza ulaşmak için, öfkeli davranmanın istediklerimizi almayı 
kolaylaştırabileceğini düşünebiliriz)   
Örneğin… 
Çete liderleri, konumlarını çetenin diğer üyelerinin gözünü korkutarak koruyor 
olabilir. Deneyimlerinden, bunun, işleri halletmenin bir yolu olduğunu öğrenmişlerdir. 
Birçok insan, öfkenin sıklıkla istediklerini almalarını sağladığını öğrenmiştir. Bir şeyi 
istedikleri zaman, amaçlarına ulaşmanın farklı yollarını düşünmeyi son derece zor 
bulurlar. 
 
Geçmiş deneyimler ve yaşadığımız bazı olaylar şu an bizi öfkelendiriyor olabilir. 
(Öfkelendiğimiz kişi eskiden sevmediğiniz birini hatırlatıyor ve bu nedenle daha çok 
öfkelenmişizdir.) 
Örneğin… 
İhsan yolda yürürken karşıdan da ona doğru bir başka çocuk geliyordu. İhsan onu 
gördüğü ilk andan itibaren ona öfke hissetmeye başladı. Tam yan yana geçerlerken 
diğer çocuk yanlışlıkla İhsan’a çarptı. İhsan hemen kavga çıkardı. Burada İhsan 
farkında olsun olmasın ilk başta çocuğun saç şekli onu öfkelendirmişti. Onu ufakken 
döven abisi de saçını o şekilde tarardı. 

 
Nelere öfkelenirsin? 

SAYDAM 9 
 
Bunun için topu katılımcılardan birisine atın ve nelere öfkelendiğini söylemesini isteyin. O 
konuştuktan sonra topu bir başkasına atmasını isteyin. O da nelere öfkelendiğini anlatsın. 
Böylece katılımcıların çoğunluğunun konuşmasını sağlayın. 
 
 
Vurgulayın 

SAYDAM 10 
 
Öfkelendiğiniz zaman mutlaka öfke yaratan bir olay gerçekleşmiştir. 
Öfkenin neden kaynaklandığını bilmek, öfkeyi kontrol etmekte en önemli adımdır.  
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Öfkenin işaretleri 
 
 
 

Öfkenin uyarı işaretleri  
SAYDAM 1-2 

 
Öfkelendiğimizde ve öfkemizin giderek artmaya başladığında belli fiziksel uyarı 
işaretleri ortaya çıkar. 
  
Fiziksel belirtiler: öfkeli olduğumuzda bedenimizin verdiği tepkilerdir.   
Kalp hızında artma, yüzde kızarma, ellerde terleme, sıcaklık hissi gibi... Bu belirtiler, 
ayrıca bize öfkemizin giderek attığını gösterir. Öfkelenmeye başladığımız anda 
bedenimizin verdiği bu tepkileri fark edersek, kontrolsüz ve istenmeyen öfke 
tepkilerimizi önleyebiliriz.  
 
Öfkelendiğinizde hangi fiziksel belirtileri gösteriyorsunuz?  

 
 

Öfkenin fiziksel tetikleyicilerini keşfetme  
ÇALIŞMA 2 

 
İpucu Oyunu 
 

Öfkenin bedende yarattığı fizyolojik ipuçlarını bulma oyunu. 
 

 Kartondan kesilmiş adamı tahtaya sabitleyin. Adamın üzerine ÖFKELİ ADAM 
yazın.  

 Katılımcıların her birine farklı renkte 5’er tane küçük yuvarlak etiketlerden 
dağıtın.   

 Örnek olması açısından tahtaya gönüllü çağırın. Öfkelendiğinde vücudun 
neresinde yanma, gerginlik, çarpıntı benzeri fiziksel belirtiler varsa o bölgeye 
bir etiket yapıştırmasını isteyin.  

 Bütün katılımcıları etiketlerini tahtadaki karton adamın üzerine yapıştırmaları 
için sırayla tahtaya davet edin. 

 Grup yöneticisi herkes kağıtlarını yapıştırdıktan sonra bir önceki hafta 
konuşulan fiziksel ipuçları konusuna değinerek tahtada ortaya çıkan görsel 
malzemeyi katılımcılarla birlikte yorumlar. 
 
Biz öfkeli olduğumuzda vücudumuzda birtakım değişiklikler oluyor. Mesela 
burda gördüğümüz gibi( kalp bölgesi) çoğumuz bu değişiklikleri kalbimizde, 
göğsümüzde hissederiz. ... 

4 
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Gruptan kendi deneyimlerinden yola çıkarak Kart 1’i tutan adamın vücudunda ne tür 
değişiklikler (fizyolojik ipuçları) olduğuna dair fikir yürütmeleri istenir.  
 
Örneğin; hızlı kalp atışı; terleme; göğüste sıkışma; kanın beyne sıçraması; sıcaklık hissi; 
ellerde, ayaklarda gerginlik/gerilme vs… 

 
Öfkenin 4 İpucu  

    SAYDAM 3 
 

Gruba “Öfkenin 4 İpucu ile ilgili saydamı gösterin ve anlatın. 
 

  
Davranışsal belirtiler: öfkelendiğimizde etrafımızdaki insanlar tarafından da 
gözlemlenebilen davranışlarımızdır. Yumruklarımızı sıkmak, ileri geri yürümek,  
kapıyı çarpmak, sesimizi yükseltmek gibi... Fiziksel belirtiler gibi, bunlar da öfkemizin 
giderek kontrolden çıkmak üzere olduğu uyarısını verir.  
Öfkelendiğiniz zaman, kendinizde fark ettiğiniz davranışsal belirtileriniz nelerdir? 

 
Duygusal belirtiler: öfke ile birlikte oluşan diğer duygularımızdır.   
Terk edilmişlik, korku, hayal kırıklığına uğramak, suçluluk, aşağılanma, güvensizlik, 
kıskançlık,  reddedilmek gibi... Bu duygular, öfkemizin altında yatan asıl 
duygularımızdır. Bu duygular bizi genellikle çaresiz ve zayıf hissettirdiği için, onları 
görmezden gelmek çok kolaydır. 
Öfkelendiğiniz zaman, kendinizde fark ettiğiniz diğer duygular nelerdir?  

 
Zihinsel belirtiler: öfkenizi tetikleyen olay karşısında, aklınızdan geçen düşüncelerdir. 
Kimi zaman kendimizi, düşmanımızdan intikamımızı alırken hayal ederiz, veya ortada 
henüz bir gerçek yokken, eşimizin bizi aldattığına inanarak bunun üzerine zihnimizde 
hayali görüntüler çizeriz. Bu tür hayallerimiz, görüntülerimiz olduğunda, öfkemiz çok 
daha hızlı bir şekilde artar.     
Öfkelendiğinizde hangi zihinsel belirtileri gösteriyorsunuz? 
 
Bir sonraki oturumda ele alacağımız teknikler kullanılarak, bu belirtiler karşılanıp 
kontrol edilebilir. Bu işaretlerin hepsi birer ipucudur. Öfke belirtileri, öfkemizin 
giderek arttığını anlamamıza ve kendimizi kontrol etmemize yardımcı olurlar. 
 

UNUTMAYIN!  
SAYDAM 4 

 
 Herkes farklı durumlarda farklı etkenlerden etkilenip farklı tepkiler verir.  
 Bu etkenlerin olumsuz etkisi türlü yöntemlerle azaltılabilir.  
 Sizi etkileyen etkenleri saptayın ki, kontrol altına alabilesiniz. 
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Öfke ve DDD modeli 
 
 

 
Çalışmayı DDD modeli ile bağlantılandırın 

SAYDAM 1-3 
 
Grupla yapılan bu interaktif çalışmayı daha önce konuşulan DDD modeli ile bağlantılandırın. 
Bu çerçevede gruptan olay, düşünce, duygu, olası davranış ve sonuçları bulmalarını isteyin. 
 

OLAY SONUÇ

Duygu 

Düşünce Davranış 

 
 
Olay: Yolda yürürken bir adamın çarpması 
Düşünce: Önüne baksana be adam! Üstüme çıktı resmen. İnsan biraz dikkat eder. 
Duygu: Öfke 
Davranış: Kavga 

          SAYDAM 4 
 
Ardından alkolle ilgili örnekte yer alan DDD için her olayın yerlerini bulmalarını isteyin. 
Örneğin "öfkelendi" nereye gidecek. Duyguya mı davranışa mı? 
 
DDD modelini kendi yaşantıları ile bağlantılandırın 

ÇALIŞMA 3 
SAYDAM 5 

Gruba “Öfke Değerlendirme Formu”nu dağıtın ve onlardan bunları doldurmalarını isteyin.  
Bu alıştırmayı yaptıktan sonra grup ile DDD modelini kendi yaşantılarına uygulamalarını 
isteyin. Beraber birkaç kişinin doldurduğu “Öfke Değerlendirme Formu”ndaki  örnekleri 
tartışın.  
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Kapanış 
 
 

                  SAYDAM 6 
 Soruları olup olmadığını sorun 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun 
 Temel mesajları tekrarlayın 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 

 

 
           

 
 Öfkenin doğal bir duygu olduğunu, öfke ile öfkeli tepki vermenin aynı şeyler olmadığı 

vurgulanmalıdır. 
 Öfkenin olumlu yanları örnekler üzerinden anlatılmalı ve kendi hayatlarında olumlu 

bir şekilde öfkeyi kullanıp kullanmadıklarını sorgulanmalıdır. 
 Öfkenin tetikleyicilerini anlamadan ve öfkeyi tanımadan öfkeyi kontrol 

edemeyeceğimiz söylenmelidir. 
 Öfke değerlendirme formunda grup üyelerinin adım adım düşünce, duygu ve davranış 

ayrımını yaparak yazabilmeleri sağlanmalıdır. Tartışma sırasında ayrımı 
yapamamışlarsa ayrımın yapılması öğretilmelidir(örneğin “bu düşünce değil duygu 
olmuş, duygunuz buydu peki düşünceniz neydi?” diyerek). 
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ÇALIŞMA 1 
 
 
**Basılacaklar dosyasından A3'e çoğaltın 
 

 
 

Kart 1 
 

Önüne baksana be adam! Üstüme çıktı resmen. İnsan biraz dikkat eder.  
 
 
 
 
 

Kart 2 
 
 

Bu kalabalıkta olur böyle şeyler. 
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ÇALIŞMA 2 
 
**Basılacaklar dosyasından A3'e çoğaltın 
 

ÖFKELİ ADAM 
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ÇALIŞMA 3 
 
Öfke Değerlendirme Formu  
 
1. En son ne zaman kendini öfkeli hissettin? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Öfkeli olduğunu nasıl anladın? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Öfkelendiğin olay neydi? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Aklından hangi düşünceler geçti? / Öfkenin zihinsel belirtileri neydi? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Ne hissettin? / Öfkenin duygusal belirtileri neydi? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Nasıl davrandın? / Öfkenin davranışsal belirtileri neydi? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Bedeninde neler oldu? / Öfkenin fiziksel belirtileri neydi? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Sonrasında ne oldu?  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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ÖFKEYİ TANIMAK  

 
 

 
Öfkenin yapısını anlamak… 
 
Öfke, diğer birçok duygu gibi, her insanın yaşadığı doğal bir duygudur. Öfkelenmek demek 
hemen tepki vermek demek değildir. Herkes öfkelenebilir; önemli olan öfkelendiğimizde 
verdiğimiz tepkileri kontrol edebilmektir.  
 
Öfke saldırganlık değildir 
 
İnsanlar genellikle öfke ile saldırganlığı karıştırırlar. Saldırgan davranışlar, bir başka kişiye 
veya mala zarar verme amacıyla yapılır. Bu tür davranışlar, sözlü sataşma, tehdit veya şiddet 
içerir. Öfke ise, bir duygudur ve duyguların davranışlara dönüşmesine biz karar veririz. Öfke 
duygumuzun, saldırgan bir eyleme dönüşmemesi de bizim elimizdedir.  
 
Öfkenin olumlu ve olumsuz yönleri 
 
Öfke, dikkatimizi ve odaklanmamızı arttırır. Eğer 
amacımız kendimizi veya bir sevdiğimizi ya da 
yardıma muhtaç birini zor bir durumdan kurtarmak 
ya da korumaksa; öfke güç ve inanç sağlar. Bu 
şekilde kullanılan öfke yapıcıdır ve olumlu amaçlar 
için destek sağlar.  
 
Öfke, uygun olmayan bir şekilde ifade edildiğinde 
olumsuz sonuçlara neden olabilir. Öfkeniz, fiziksel 
saldırganlık veya şiddete dönüşebilir, sonunda 
tutuklanabilir, hapse düşebilir, fiziksel olarak yara 
alabilir, sevdiklerinizi kaybedebilir, madde 
kullanmadan kaldığınız temiz günlerinizi yok 
edebilir, tedavi sürecinizi bozabilir veya kendinizi 
pişman, suçlu ve yaptıklarınız nedeni ile utanmış 
hissedebilirsiniz. 
 
Öfkenin tetikleyicileri 
 
Öfkelendiğimiz zaman mutlaka öfke yaratan bir olay gerçekleşmiştir. Kimi zaman 
değiştiremeyeceğimiz şeylere sinirlenebiliriz. Kimi zamansa olayları kişiselleştirebilir ve 
bizimle ilgisi olmayan bazı olayları üzerimize alınabiliriz. 
 
Tehdit altında olduğumuzu hissettiğimiz veya bir durumun kontrolünü 
kaybettiğimizi düşündüğümüz için öfkelenebiliriz. Geçmiş deneyimler ve 
yaşadığımız bazı olaylar şu an bizi öfkelendiriyor olabilir. Bunların yanı sıra 
öfkeyi kullanarak çevreyi kontrol etmeyi yaşam biçimi haline getirmiş olabiliriz.  
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Öfkenin belirtileri 
 
Öfkelendiğimiz zaman belirtilerini fiziksel, duygusal, zihinsel ve davranışsal olmak üzere 4 
farklı alanda hissederiz. 
 
Fiziksel belirtiler, öfkeli olduğumuzda bedenimizin verdiği tepkilerdir. Kalp hızında artma, 
yüzde kızarma, ellerde terleme, sıcaklık hissi gibi... 
 
Duygusal belirtiler, öfke ile birlikte oluşan diğer duygularımızdır. Terk edilmişlik, korku, 
hayal kırıklığına uğramak, suçluluk, aşağılanma, güvensizlik, kıskançlık,  reddedilmek gibi... 
 
Zihinsel belirtiler, öfkenizi tetikleyen olay karşısında, aklınızdan geçen düşüncelerdir. 
Kendimizi, düşmanımızdan intikamımızı alırken hayal etmek, ortada henüz bir gerçek 
yokken, eşimizin bizi aldattığına inanarak bunun üzerine zihnimizde hayali görüntüler çizmek 
gibi… 
 
Davranışsal belirtiler, öfkelendiğimizde etrafımızdaki insanlar tarafından da gözlemlenebilen 
davranışlarımızdır. Yumruklarımızı sıkmak, ileri geri yürümek,  kapıyı çarpmak, sesimizi 
yükseltmek gibi... 
 
Tüm bu belirtiler öfkemizin giderek kontrolden çıkmak üzere olduğu uyarısını verir… 
 
Öfke ve DDD modeli 
 
Bir olay olduğunda duygu, düşünce ve davranışlarınızın farkında olmazsanız istemeden 
sonuçlar doğmasına neden olabilirsiniz.  
 
Bu nedenle bir olay olduktan sonra tepkinizi vermeden önce duygu, düşünce ve 
davranışlarınızın farkında olmalısınız. Bu şekilde öfkenizin daha sonra pişman olacağınız 
sonuçlara neden olmasını önleyebilirsiniz. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
SAMBA programı Kültegin Ögel, Ceren Koç, Alper Aksoy, Aslı Başabak ve Cüneyt Evren tarafından; 

YENİDEN derneği ve İstanbul AMATEM işbirliğiyle hazırlanmıştır  
- www.alkol.info.tr - www.uyusturucu.info.tr -  
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Öfkelendiğiniz bir olayla ilgili olarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız 

 

1. Öfkelendiğin olay neydi? 
 
 
 
2. Öfkeli olduğunu nasıl anladın? 
 
 
 
3. Aklından hangi düşünceler geçti? / Öfkenin zihinsel belirtileri neydi? 
 
 
 
4. Ne hissettin? / Öfkenin duygusal belirtileri neydi? 
 
 
 
5. Nasıl davrandın? / Öfkenin davranışsal belirtileri neydi? 
 
 
 
6. Bedeninde neler oldu? / Öfkenin fiziksel belirtileri neydi? 
 
 
 
7. Sonrasında ne oldu?  
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 Öfkeyle olumlu/olumsuz baş etme yollarını ayırabilmek  
 Yaşamsal kabullenmeyi öğrenmek 
 Kendini yatıştırma stratejisi geliştirmek 
 Öfkeyle sağlıklı baş etme stratejileri geliştirmek 
 

 Önemli olan, daha sonra olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeli taşımayan ve 
öfkenizi kontrol etmede işinize yarayacak yollar bulmanızdır.  

 Öfke zamanında ifade edilmediğinde daha sonra kişi açısından olumsuz sonuçlara 
yol açabilir.  

 Öfkeyi kontrol edebilmek için yaşamsal kabullenme gerekir. 
 Öfkeyi yatıştırmak için farkında nefes alma ve dikkatini gezdirme çalışması 

kullanılabilir. 
 

 Öfkeyi kontrol etme yolları 
 Ortamdan uzaklaşmak 
 Kırık plak 
 Farkında nefes alma çalışması 
 Öfke üzerine konuşmak 
 Yaşamsal kabullenme 
 Kendini yatıştırmayı öğrenmek - Dikkatini gezdirme çalışması 
 Kendine uygun baş etme stratejisini seçmek 

 
 

 

Oturum 13 
ÖFKEYLE 

BAŞA ÇIKMAK  
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 İp 
 “Öfkeyle Baş Etme Yolları” formu basılacak ve çoğaltılacak  
 “Öfkeyle Sağlıklı Baş Etme Stratejilerim” forumu basılacak ve çoğaltılacak  

 

 
 2 saat 
 
 

 
 
Açılış 
 
 

 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın 
 Bir önceki oturumdan akıllarında kalanları sorun 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 
 
 
Öfkeyi kontrol etme yolları 
 

 
SAYDAM 1-2 

Bir önceki oturumda, nelere öfkelendiğimizi ve öfkemizin belirtileri üzerinde çalıştık.  
Daha önce de vurguladığımız gibi, öfkemizin belirtilerini fark etmemiz, onu kontrol 
altına almamızı sağlar ve sonunda pişman olacağımız şeyler yapmamızı engeller. Bu 
belirtiler ve olaylar hepimizde farklı olduğu için, öfkeyi azaltma ve kontrol etmede iyi 
gelen teknikler de hepimizde farklı olacaktır. Bugün sizinle, öfkeyi kontrol etme yolları 
üzerinde çalışacağız. Oturumun sonunda, bu tekniklerden kendinize en çok 
yarayacağınızı düşündüklerinizi yazdığınız bir öfke kontrol planı oluşturmuş olacağız.  

 
Öfkeyle baş etmek için insanların kullandıkları yollar 
 
Öfkeyle başa etmek için ne gibi yollar kullandıklarını sorun. Tartışın... 
 
Öfkeyle baş etmekte kullanılan olumlu ve olumsuz yollar  

ÇALIŞMA 1  
SAYDAM 3 

Gruba “Öfkeyle Baş Etme Yolları Formu”nu dağıtın.  

1 
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1-Hangilerini kullandıklarını sorun ve üstlerini yuvarlak hale getirmelerini isteyin.Son 
satırlara ise kendi başa çıkma yollarını yazmalarını isteyin. Yazan örneklerden hangilerini 
kullandıklarını ve hangilerinde başarılı/başarısız olduklarını sorun.  
2-Katılımcılardan kağıtta yazan baş etme yollarının herbirini bir ok işaretiyle "olumlu" veya 
"olumsuz kutusuna koymalarını isteyin.  
3-Uygulama bitiminde, grupla paylaşmalarını isteyin.  

 
 
Vurgulayın 

SAYDAM 4 
 

Önemli olan, daha sonra olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeli taşımayan ve öfkenizi kontrol 
etmede işinize yarayacak yollar bulmanızdır.  
 

 
 
 
Ortamdan uzaklaşmak 
 

 
SAYDAM 1-3 

Ortamdan uzaklaşmanın öfkeyle başa çıkmada basit ama etkili bir yol olduğunu anlatın. 
 
Öfkelenince, ilk başta ortamdan uzaklaşın. Bu,  fiziksel belirtileri azaltacaktır. Kapıyı 
çarpıp gidin, 3 tur atın.  
 
Öfkenizin giderek attığını ve yavaşça kontrolünüzü kaybetmeye başladığınızı fark 
ettiğinizde ortamdan uzaklaşmak, olası bir öfke patlamasını önlemeyi sağlayacaktır.  
 
Bu strateji, diğer yöntemlerle birlikte kullanıldığında daha da etkilidir. Örneğin, 
ortamdan uzaklaşıp fiziksel egzersiz yapmak gibi (koşu, yürüyüş, futbol, jimnastik). 
Veya ortamdan uzaklaşıp güvendiğiniz bir arkadaşınıza, yakınınıza durumu anlatmak 
gibi. Ortamdan uzaklaşıp ani öfke dalgalanmanız durulduktan sonra ben diliyle neye 
öfkelendiğinizi anlatın. Öfkenizi kabul etmek, suskun olmanız anlamına gelmez, neye 
sinirlendiğinizi ifade edin.  
 
Bu diğer yöntemler, ortamdan uzaklaştığınız zaman içinde sakinleşmenize yardımcı 
olur.  

 
 
Kırık plak 
 

 
SAYDAM 1-5 

 
Kırık plak taktiğini anlatın 

 
Laf anlatamadığınız biri mi var, kırık plak tekniği uygulayın. Sürekli aynı şeyi 
söyleyin, eninde sonunda sizden sıkılıp uzaklaşacaktır. Ya da bir zeka özürlüye nasıl 

2 

3 
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yaklaşıyorsanız ona da öyle yaklaşın. Hani sokakta mendil satan, genelde tiner çeken 
çocuklar olur ya, git istemiyorum dersiniz, ama onlar abi mendil al, abi mendil al 
deyip dönerler etrafınızda. Onun gibi, aynı şeyi tekrarlayıp durun. Siz 
sinirleneceğinize bırakın etrafınızdakiler kızsın.  
 

 Düşüncenizi veya duygunuzu sürekli tekrarlayın 
 Açıklama getirmeyin 

 
Kırık plak taktiğini uygularken dikkat edilmesi gereken aşağıdaki noktaları vurgulayın 
 

 Tekrarlarken sesinizi yükseltmeyin, hatta alçaltın 
 Aynı şeyi yapmaktan bıkmayın 

 
Sesinizi yükseltirseniz karşı tarafta direnç oluşturur 
O siz bıkıncaya kadar tekrarlayabilir aynı şeyi. Sabırlı olan kazanır. 

 
Örnek yapın 
 
Gruptan 2 kişi seçin. Birisi geç gelmiş olsun. Diğeri ona neden geç kaldığını sorsun. Önce 
kırık plak yapmadan yanıtları versin geç kalan kişi. Daha sonra kırık plak taktiğini uygulatın. 
Eğer katılımcılar yapamayacaklarına inanıyorsanız, geç kalan kişi rolünü terapist üstlenebilir. 
 

 
 
 
Farkında nefes alma çalışması 
 
 

         
 SAYDAM 1-2 

Farkında nefes almanın öfkeyi yatıştıracağını belirtin 
 

Öfke bir sırayla oluşur, önce düşünceler gelir, sonra duyguları ve bedensel tepkileri 
hissedersiniz. Sonra da karşınızdakine öfkeli bir tepki verir, davranışta bulunursunuz. 
Eğer size zarar veren şeyin, öfkeli davranışınız olduğunu bilirseniz, onu kontrol 
edebilirsiniz. Anlamsız bir şey için, bir hiç yüzünden sonrasında pişmanlık duymanızı 
engelleyebilirsiniz. Öfke sırasında, bedensel tepkilerinizi fark eder ve nefes alma 
çalışmalarını uygularsanız, öfkenin davranışa geçmesine engel olabilirsiniz.  Bu 
sırada yapacağınız size öğrettiğimiz nefes çalışmaları, sizi sakinleştirecek, durumu 
daha sağlıklı görmenizi sağlayacaktır. 

4 
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Öfke üzerine konuşmak 
 
 

 
 

Öfkeliyken konuşmanın önemi. 
SAYDAM 1-2 

 
Öfkeliyken, genelde neye sinirlendiğimizi karşımızdakine anlatmakta sıkıntı yaşarız. 
Öfke duygusuna kendimizi o kadar kaptırmışızdır ki, kendimizi tamamen haklı, 
karşımızdakini haksız kabul ederiz. Çoğu zaman, tartışma bittiğinde, karşımızdaki 
aslında bizim neye kızdığımızı ve neyin değişmesini istediğimizi anlamaz. Bunun 
sonucunda da, çözüm bulunamadığı için, aynı olayın gelecekte tekrarlanma olasılığı 
devam eder. Oysa, karşımızdakiyle sakin bir şekilde adım adım giden bir konuşma 
yaparak sorunu çözebiliriz. 
 
 

Öfke nasıl ifade edilebilir? 
SAYDAM 3 

 
Önce, tartışmaya neden olan, sizi sinirlendiren sorunu detaylarıyla anlatın. Sonraki 
adımda, bu sorun karşısında hissettiğiniz duygularınızı tanımlayın. Üçüncü adımda, 
sorunun sizin için önemini, sizdeki etkisini anlatın. Son olarak, sorunun nasıl 
çözümlenebileceğine dair fikrinizi belirtin.  
Bu konuşmayı yaparken, zamanlamaya dikkat edin. Karşınızdakinin zamanı 
olmayabilir veya o an çok daha önemli bir sorunla baş etmek zorunda kalmış olabilir. 
Zamanlamanın da uygun olduğunu düşündüğünüzde, düşüncelerinizi, duygularınızı 
dürüst bir şekilde ifade edin.  
 
Örneğin, Adsız Alkolikler toplantılarına katılıyorsunuz. Ve gitmeden önce, arabanızla 
arkadaşınızı da alıyorsunuz. Son birkaç seferdir, arkadaşınız onu almaya gittiğinizde, 
henüz hazır olmadığını söyleyerek sizi bekletiyor. Bu nedenle, sürekli toplantılara geç 
kalmaya başladınız. Ve siz, zamanında gitmeye önem verdiğiniz için, bu durum sizi 
rahatsız etmeye başladı. Bu durumda verebileceğiniz tepkiler nelerdir?  
Agresif/saldırgan bir şekilde davranarak, ona geç kaldığı için bağırabilirsiniz. Ancak, 
bunun sonucunda arkadaşınız sizinle bir daha görüşmek istemeyebilir. Pasif bir 
şekilde davranarak, sorunu göz ardı edebilir ve nasıl hissettiğinizi arkadaşınıza 
anlatmayabilirsiniz. Ancak bu kez de, bu durum devam edecek ve giderek arkadaşınıza 
karşı kızgınlık beslemenize neden olacaktır. Bu durumda yapılacak en sağlıklı 
davranış, güvenli şekilde davranarak duygu ve düşüncelerinizi karşınızdakinin de 
haklarına saygı göstererek dürüst bir şekilde anlatmaktır.  
 
Bu örnekte, güvenli iletişim şu şekilde olacaktır: 
A: merhaba, üzgünüm geciktim. 
B: sana da merhaba, bunun hakkında biraz konuşabilir miyiz? 
A: tabii ki. Bir sorun mu var? 

5 
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B: evet. Son birkaç gündür seni almaya geldiğimde gecikiyorsun. Bugün, buna giderek 
kızmaya başladığımı fark ettim. Sen gecikince, toplantıya da gecikerek, oturumun 
başlangıcını kaçırıyoruz. Bu da beni huzursuz ediyor. Ben, bu toplantılara zamanında 
gitmeyi önemsiyorum. Bundan sonrakilerde, seni almaya geldiğimde, zamanında hazır 
olabilir misin diye sormak istiyorum. 
A: bunun seni rahatsız ettiğini fark etmemiştim. Geç kaldığım için özür dilerim, ve 
bundan sonra tam zamanında hazır olacağıma söz veriyorum. Bu sorunun benimle 
paylaştığın için teşekkür ederim.  

 
Öfke ifadesinde tarzın seçimi 

         SAYDAM 4-5 
Agresif tarz 
“Çok sert” 
 
Nedir? 
 
Duygu, ihtiyaç ve 
düşüncelerini başkasına saldırı 
biçimde ifade eder. Öfkeyi, 
karşıdakini incitecek ve küçük 
düşürecek bir şekilde ortaya 
koymaktır.  
 
Verilen mesaj 
 
“Ben sadece kendimi 
düşünürüm”, “ben önemliyim 
ama sen değilsin!” 
 
Sonuç 
 
Konuşma sonrası kendinizi 
kötü hissedebilirsiniz. 
Başkalarını sizden 
uzaklaştırabilir.  
 
Öfkenizi arttırdığı için tekrar 
alkol ve uyuşturucu 
kullanımına yol açabilir. 
 
Örneğin; bakkaldan aldığı 
yoğurdun son kullanma 
tarihinin geçmiş olduğunu 
fark eden kişinin yoğurdu 
bakkalın ortasına fırlatıp 
atarak bağırması ya da 
taksiciden para üstünü 
alamayınca adama bağırıp 
küfrederek aracı tekmelemesi 
gibi. 

Güvenli tarz 
“tam kıvamında!” 
 
Nedir? 
 
Duygu, ihtiyaç ve düşüncelerini 
başkalarına saygı göstererek ifade 
eder. Kendi haklarını da korur. 
 
Verilen mesaj 
 
“kendimi de seni de düşünürüm”, 
“ikimizde önemliyiz” 
 
Sonuç 
 
Kendi isteklerinizi 
koruyabildiğiniz için kendinizi iyi 
hissedersiniz. 
 
İlişkileri güçlendirdiği ve kendi 
isteklerinizi ortaya koymanızı 
sağladığı için tekrar alkol ve 
uyuşturucu kullanımını engeller. 
 
Örneğin; bakkaldan aldığı 
yoğurdun son kullanma tarihinin 
geçmiş olduğunu fark eden 
kişinin yoğurdu iade ederken 
satıcıya geri getirme gerekçesini 
izah etmesi ve bu tür ürünleri 
başka kimselere de satmaması 
konusunda uyarması ya da 
taksicinin para üstünü 
vermediğini fark ettiğinde 
kendinden emin bir şekilde para 
üstü vermediğini hatırlatması gibi 

Pasif 
“çok yumuşak” 
 
Nedir? 
 
Sürekli öfkeyi bastırmak, sanki 
hiç kızmıyormuş gibi sakin 
görünerek içindeki öfkeyi belli 
etmemektir.  
 
Verilen mesaj 
  
“Ben kendimi düşünmüyorum”, 
“ben önemli değilim” 
 
Sonuç 
 
Başkaları size saygı duymaz. 
Sizi kullanırlar. Biriktirip sonra 
gereksiz yerde öfkelenebilirsiniz. 
 
Başkalarının isteğine göre 
hareket ettiğiniz için ya onlara 
uyup alkol veya uyuşturucu 
kullanabilirsiniz veya kendinizi 
gerçekleştiremediğiniz ve 
kendinizi kötü hissettiğiniz için 
alkol veya uyuşturucu 
kullanabilirsiniz. 
 
Örneğin; bakkaldan aldığı 
yoğurdun son kullanma tarihinin 
geçmiş olduğunu fark eden 
kişinin yoğurdu iade etmekten 
kaçınması ya da taksiciden para 
üstünü almaktan kaçınmak gibi. 
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Vurgulayın 

SAYDAM 7 
 
Öfke zamanında ifade edilmediğinde daha sonra kişi açısından olumsuz sonuçlara yol 
açabilir.  
 
Örneğin işyerinde problem yaşayan bir insanın evde ailesine karşı saldırgan davranışlarda 
bulunması gibi. Öfkeyi bastırmak için alkol ve madde kullanmak gibi..  
 
Örnek çalışmalar 

SAYDAM 8 
 
Aşağıdaki örneklerde, gönüllü katılımcıların gösterilen şekilde konuşmalarını isteyin. 
 
Örnek durumlar; 
 

 Kaba veya ilgisiz bir garsonla konuşma 
 Rahatsızlığın ne olduğunu söylemeyen ve ilaçların nasıl kullanılacağına dair bilgi 

vermeyen bir doktorla konuşma 
 Borç verdiğiniz arkadaşınızın söz verdiği zamanda parayı getirmemesi üzerine konuşma 

 
Onlardan gelecek örnek olaylar üzerinden de gidilebilir.  
 
 

 
 
 
Yaşamsal kabullenme 
 
 
 

İşe yaramayan öfke tepkilerini özetleyin 
SAYDAM 1-2 

 
Öfkelendiğinde genellikle insanların verdikleri tepkilerin neler olduğunu saydam yardımıyla 
aşağıdaki biçimde anlatın.  

 
-Başkasını suçlamak 
Bir insan öfke içinde olduğunda, çoğunlukla ilk tepkisi başka bir insanı suçlamak olur.  
Fakat ne yazık ki, bu durumdan dolayı kimi suçlarsanız suçlayın, öfkeniz var olmayı 
sürdürür ve sıkıntı çekmeye devam edersiniz.  
 
“Öfkelenince genelde başkasını suçlarız. O bana bunu nasıl yapar, ne hakla der 
dururuz. Bağırp çağırırız, bazen şiddet de gösteririz, kavga ederiz. Gözüm karardı, 
sinirden ağzıma geleni söyledim”  cümleleri ne kadar tanıdık değil mi? Peki bunun 
bize bir faydası olur mu? Sorun hallolur mu? 
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-Kendini eleştirmek 
Kendinizi eleştirirseniz, bu sizin daha çok sıkıntı çekmenize, detayları gözden 
kaçırmanıza ve etkisiz hale gelmenize neden olur.  
 
-Olması gerekenleri düşünmek 
Böyle olmaması gerekiyordu diye düşünerek çok önemli bir noktayı gözden 
kaçırırsınız: o olay oldu ve sizin bu durumla başa çıkmanız gerekiyor.  
 
Asla olmamalıydı diye dövünüp dururuz. Ama aslında olan oldu. Öfkeniz de 
yaşananları değiştirmeyecek. Geçmişi değiştiremezsiniz, geçmişle savaşmanın bir 
yararı yoktur.   

 
 
İşe yaramaz öfke tepkilerinin sorunu artırdığını anlatın                  
 
Saydam yardımıyla anlatın… 
 

Gerçekte, ne kadar çok sinirlenirseniz hissettiğiniz sıkıntı o kadar fazla olur. Açıkça, 
sinirlenmek, üzülmek veya eleştirmek bir durumu iyileştirmez. 
 
Bu şekilde düşünnce, davranınca ne değişiyor? 
 Durumda bir değişme oluyor mu? 
Hissettiğiniz öfke azalıyor mu? 
Asıl yapmanız gereken çözüm bulmak değil mi? 
 
Öfkelenince kendimizi yatıştırmak için alkol-uyuşturucu alırız. Bi içsem de 
sakinleşsem, rahatlasam deriz. Peki sonra ne olur, sorun çözülür mü? Olaylar daha 
da büyümez mi? Hem kendinize, hem sevdiklerinize zarar vermiş olmuyor musunuz 
böylece? 

 
 
Yaşamsal kabullenmenin ne olmadığını anlatın 

SAYDAM 3-4 
Yaşamsal kabullenmenin ne olduğunu saydam yardımıyla aşağıdaki biçimde anlatın. 
 

Yaşamsal kabullenme 
• Yaşamsal kabullenme, başkalarının yanlış davranışlarını onaylamak değildir 
• Veya onları affetmek değildir 
• Pes etmek veya teslim olmak değildir  

 
Yaşamsal kabullenmenin ne olduğunu anlatın 

     SAYDAM 5 
Yaşamsal kabullenmenin ne olduğunu saydam yardımıyla aşağıdaki biçimde anlatın. 
 

Yaşamsal kabullenme 
• Değiştiremeyeceklerimizi kabullenmektir 
• Yaşamsal Kabullenme sinirlenerek olan şeyi değiştiremeyeceğinizi anlamaktır. 
• Kendimizi korumaktır 
• Tevekküldür  
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Şu anda durum ne, önce bunu anlamaya çalışın. Genelde öfkemizle o kadar 
meşgulüzdür ki, ne olup bittiğini fark etmeyiz. Gerçekte olay neydi, hatırlamayız bile. 
İncir çekirdeğini doldurmayacak bir nedenmiş der insanlar, ama biz o anda bunu 
görmeyiz. 

 
 
Değiştiremeyeceklerimizi kabullenmek 

SAYDAM 6-8 
 
Yaşamsal kabullenmenin değiştiremeyeceklerimizle uğraşmamak olduğunu anlatın.   

Örneğin Yağmur yağdığında “niye yağdı şimdi?” diye kızabilirsiniz. Bu ne işe yarar? 
Hiçbir işe yaramaz. Yağmuru değiştiremeyiz… Ama bir şemsiye alıp dışarı çıkabiliriz. 

Herkesin kırmızı ışıkta duracağını veya dırdırcı arkadaşımızın susacağını bekleriz. Ama 
bunlar olmazsa ne yapacağız. O zaman bunları olduğu gibi kabullenmek en iyisidir.... 
 
Bazen savaşmayan kazanır 

SAYDAM 9-10 
 
Saydamı gösterin ama yorum yapmayın. Sonra ortaya bir çizgi çekin ve iki kişinin ipi 
çekmesini isteyin. Daha sonra birine ipi çekerken bırakmasını söyleyin. İpi bıraktıktan sonra 
kendisini nasıl hissettiğini sorun. Daha sonra karşı tarafın ne hissettiğini tartışın. Karşı tarafın 
da boş kaldığını, ne yapacağını bilemediğini, böylece onun da kazanamadığını anlatın. Bazen 
savaşmayanın da kazanabileceğini vurgulayın 
 
Yaşamsal kabullenmeyi devreye sokabilecek iç konuşma biçimlerini anlamalarını sağlamak 

 
   SAYDAM 11 

Saydam yardımıyla aşağıdaki iç konuşma örneklerini sunun. 
 

Zaten olmuş bir şeyi değiştiremem.  
Zaten olmuş bir şey için savaş vermek zaman kaybıdır.  
Buna öfkelenmek bir işe yaramaz. 
Ben hoşlanmasam da, istemesem de olan oldu.  

 
Vurgulayın 

SAYDAM 12 
 

 
Kızarak, başkalarını sulayarak olanları değiştirmeye çalışmaktan vazgeçin.. Bunların 
hiçbiri size yardımcı olmaz.   
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Kendini yatıştırmayı öğrenmek 
 

 
SAYDAM 1-2 

 
Farkındalık oturumunda verilen dikkatini gezdirme çalışmasını burada hatırlatın ve 
uygulayın... 

 
Alıştırmaya başlamadan önce, kendinize rahat bir oturma ya da uzanma konumu 
seçin. Rahatça oturduktan ya da uzandıktan sonra gözlerinizi kapatın.  
 
Derin ve yavaş nefesler almaya başlayın. Bütün dikkatinizi nefes alışınıza ve 
nefes verişinize yöneltin. Nefesinizin bedeninizde takip ettiği rotayı hissetmeye 
çalışın. Dikkatiniz dağılırsa ve başka şeyler düşünmeye başlarsanız bunu fark 
edin ve tekrar nefesinize odaklanın. 
 
Şimdi bütün bedeninizi hissetmeye çalışın. Vücudunuzun duruşunu ve ağırlığını 
hissedin. Kollarınızın ve bacaklarınızın nasıl durduklarını fark edin. Kollarınızın 
ve bacaklarınızın ağırlıklarını hissedin, bunlardaki duyumları fark etmeye 
çalışın. Dikkatiniz dağılırsa ve başka şeyler düşünmeye başlarsanız bunu fark 
edin ve tekrar bedeninize odaklanın. 
 
Şimdi dikkatinizi tekrar nefesinize yöneltin ve derin nefesler alarak nefesinizi 
hissedin. Bütün dikkatinizi nefes alışınıza ve nefes verişinize yöneltin. Nefesinizin 
bedeninizde takip ettiği rotayı hissetmeye çalışın. Dikkatiniz dağılırsa ve başka 
şeyler düşünmeye başlarsanız bunu fark edin ve tekrar nefesinize odaklanın. 
 
Şimdi dikkatinizi kulağınıza gelen seslere yöneltin. Hangi sesleri işittiğinizi fark 
edin. Birden fazla ses işitiyorsanız bunları ayırt etmeye çalışın. Seslerin nereden 
geldiklerini fark etmeye çalışın.  
 
Şimdi dikkatinizi tekrar nefesinize yöneltin ve derin nefesler alarak nefesinizi 
hissedin. Bütün dikkatinizi nefes alışınıza ve nefes verişinize yöneltin. Nefesinizin 
bedeninizde takip ettiği rotayı hissetmeye çalışın. Dikkatiniz dağılırsa ve başka 
şeyler düşünmeye başlarsanız bunu fark edin ve tekrar nefesinize odaklanın. 
 
Şimdi dikkatinizi dokunma duyunuza yöneltin, vücudunuzdan gelen dokunma 
hislerini fark etmeye çalışın. Ellerinizin, ayaklarınızın, sırtınızın nereye 
dokunduğunu fark etmeye çalışın.   
 
Şimdi dikkatinizi tekrar nefesinize yöneltin ve derin nefesler alarak nefesinizi 
hissedin. Bütün dikkatinizi nefes alışınıza ve nefes verişinize yöneltin. Nefesinizin 
bedeninizde takip ettiği rotayı hissetmeye çalışın. Dikkatiniz dağılırsa ve başka 
şeyler düşünmeye başlarsanız bunu fark edin ve tekrar nefesinize odaklanın. 
 
Şimdi gözlerinizi açın ve derin nefesler almaya devam ederken neler 
gördüğünüzü fark edin. İçinde bulunduğunuz odanın neresinde olduğunuzu fark 
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edin. Odadaki eşyaların konumlarını fark edin. Odanın duvarlarının rengini ve 
diğer eşyaların renklerini fark edin. Eğer düşünceleriniz araya girer ve 
dikkatinizi dağıtırlarsa bunu fark ederek tekrar içinde bulunduğunuz odaya 
odaklanmaya geri dönün. 
 
Bu şekilde birkaç defa farkında nefes alıp verdikten sonra alıştırmayı sonlandırın.   

 
 

 
 
Kendine uygun baş etme stratejisini seçmek 
 
 

ÇALIŞMA 2 
SAYDAM 1-2 

 
Gruba “Öfkeyle Sağlıklı Baş Etme Stratejilerim Formu”nu dağıtın. Katılımcılardan oturum 
içinde gösterilen baş etme stratejilerinden hangilerini seçtiklerini yazmalarını isteyin. 
Uygulama bitiminde, grupla paylaşmalarını isteyin.  
 
 

 
 
Kapanış 
 

 
       SAYDAM 3 

 
 Soruları olup olmadığını sorun. 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun. 
 Temel mesajları tekrarlayın. 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin. 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 
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 Ortamdan uzaklaşmanın öfkeyle baş etmede kullanılacak etkili bir yol olduğu ama tek 
yol olmadığı vurgulanmalıdır. Ortamdan uzaklaşma şansı olmayanların diğer yolları 
kullanabileceklerini belirtilmelidir. 

 Öfke dindikten sonra öfkelenilen olay üzerine konuşmanın sorunun çözümünde önemi 
vurgulanmalıdır. 

 Güvenli tarz ile pasif tarz arasındaki ayrımın üstünde durulmalıdır. 
 Yaşamsal kabullenmenin pes etmek olmadığı, insanların her davranışını onaylamak da 

olmadığı; sadece değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabullenmek olduğu vurgulanmalıdır. 
 Farkında nefes almanın öfke patlaması anında değil öncesinde işe yarayacağı 

hatırlatılmalıdır.   
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ÇALIŞMA 1 

 
Öfkeyle Baş Etme Yolları Formu 

 
OLUMLU  OLUMSUZ 

 Farkında nefes almak  

 Ortamdan uzaklaşmak  

 Küfür etmek  

 Başkalarıyla konuşmak  

 Kendisi veya bir başkasına zarar vermek  

 Müzik dinlemek  

 Dikkatini başka bir olaya-konuya 
yöneltmek  

 Karşındakini tehdit etmek  

 Duş almak  

 Değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmek  

 Uyuşturucu ve alkol kullanmak  

 Fiziksel egzersiz yapmak (koşu, yürüyüş, 
futbol, jimnastik)  

 Eşyaları kırmak  

 Arkasından konuşmak  

 Dövmek  

 Ağlamak  

 
Diğer (kendi örneklerinizi yazınız) 

 

 
Diğer (kendi örneklerinizi yazınız) 
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ÇALIŞMA 2 
 

Öfkeyle Sağlıklı Baş Etme Stratejilerim Formu 
 
Bugün işlediğimiz teknikler içerisinden hangilerini öfkelendiğiniz zaman uygulayabilirsiniz, 
yazınız. 
 

1. ………………………………………………………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………………………… 

 

3. ………………………………………………………………………………………… 

 

4. ………………………………………………………………………………………… 

 

5. ………………………………………………………………………………………… 
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ÖFKEYLE BAŞA ÇIKMAK 

 
 

 
 
Öfkeyi kontrol etme yolları 
 
Öfke doğal bir duygudur ve her insan 
zaman zaman öfkelenir. Önemli olan, 
daha sonra olumsuz sonuçlar doğurma 
potansiyeli taşımayan ve öfkenizi kontrol 
etmede işinize yarayacak yollar 
bulmanızdır.  
 
Öfkeyi kontrol etmede kullanılacak etkili 
yollar: 

1. Ortamdan uzaklaşmak 
2. Kırık plak taktiği 
3. Farkında nefes alma 
4. Dikkat gezdirme 
5. Öfke üzerine konuşmak 
6. Yaşamsal kabullenme 

 
 
Yaşamsal kabullenme 
 
Yaşamsal kabullenme 

 Yaşamsal kabullenme, başkalarının yanlış davranışlarını onaylamak değildir 
 Veya onları affetmek değildir. 
 Pes etmek veya teslim olmak değildir!!! 

 
Yaşamsal kabullenme 

 Değiştiremeyeceklerimizi kabullenmektir 
 Sinirlenerek olan şeyi değiştiremeyeceğinizi anlamaktır. 
 Kendimizi korumaktır 
 Tevekküldür… 

Öfke zamanında ifade edilmediğinde daha sonra kişi açısından olumsuz sonuçlara yol 
açabilir… 
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3 TARZ - 3 SONUÇ 
 
Agresif tarz 
“Çok sert” 
 

 
Duygu, ihtiyaç ve düşüncelerini 
başkasına saldırı biçimde ifade 
eder.  
 
- “Ben sadece kendimi 
düşünürüm”, “ben önemliyim 
ama sen değilsin!” 
 
 Konuşma sonrası kendinizi 

kötü hissedebilirsiniz. 
Başkalarını sizden 
uzaklaştırabilir.  
 

 Öfkenizi arttırdığı için tekrar 
alkol ve uyuşturucu 
kullanımına yol açabilir. 

 

Güvenli tarz 
 “tam kıvamında!” 
 

 
Duygu, ihtiyaç ve düşüncelerini 
başkalarına saygı göstererek ifade 
eder. Kendi haklarını da korur. 
 
- “Kendimi de seni de 
düşünürüm”, “ikimizde 
önemliyiz” 
 
 Kendi isteklerinizi 

koruyabildiğiniz için kendinizi 
iyi hissedersiniz. 
 

 İlişkileri güçlendirdiği ve kendi 
isteklerinizi ortaya koymanızı 
sağladığı için tekrar alkol ve 
uyuşturucu kullanımını engeller. 

 
 

Pasif 
“çok yumuşak” 
 

 
Sürekli öfkeyi bastırmak, 
sanki hiç kızmıyormuş gibi 
sakin görünerek içindeki 
öfkeyi belli etmemektir.  
 
- “Ben kendimi 
düşünmüyorum”, “ben 
önemli değilim” 
 
 Başkaları size saygı 

duymaz. Sizi kullanırlar. 
Biriktirip sonra gereksiz 
yerde öfkelenebilirsiniz. 
 

 Başkalarının isteğine göre 
hareket ettiğiniz veya 
kendinizi kötü 
hissettiğiniz için alkol 
veya uyuşturucu 
kullanabilirsiniz. 

 
 
 

Unutmayın! 
Öfkeyle baş etmek için öfkelenmenize neden olan durumları tespit etmeli ve bu durumlarda 

hangi yöntemi kullanacağınızı belirlemelisiniz. 
 
 

------------------------------------------------------ 
SAMBA programı Kültegin Ögel, Ceren Koç, Alper Aksoy, Aslı Başabak ve Cüneyt Evren tarafından; 

YENİDEN derneği ve İstanbul AMATEM işbirliğiyle hazırlanmıştır  
- www.alkol.info.tr - www.uyusturucu.info.tr - 
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Bu dönem içinde aşağıda verilen öfkeyle başa çıkma yöntemlerinin 
hangisini kullanıp kullanmadığınızı not alın 

 

 Uyguladınız 
mı? 

Uyguladıysanız nerede ve ne zaman 
uyguladığınızı yazın 

Ortamdan uzaklaşmak 
 
 

Evet/Hayır  

Kırık plak taktiği 
 
 

Evet/Hayır  

Farkında nefes alma 
 
 

Evet/Hayır  

Dikkat gezdirme 
 
 

Evet/Hayır  

Öfke üzerine konuşmak 
 
 

Evet/Hayır  

Yaşamsal kabullenme 
 
 

Evet/Hayır  
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 Stresin bedende yarattığı fizyolojik ipuçlarını bulmak 
 Stresle başa çıkmada verimsiz stratejilerin saptanması 
 Stresle başa çıkmada alkol ve madde kullanımının bedelleri üzerinde durmak 
 Şimdiye odaklanmanın önemini vurgulamak 

 
 Stresin vücutta yarattığı fizyolojik etkileri bilmek, stresin doğasını anlamayı ve onları 

kontrol etmeyi kolaylaştırır.  
 Geçmişe takılıp kalmak stresi azaltmaz, çoğaltır. Şimdiye odaklan. 
 Bu durumlarla başa çıkmak için bazen yanlış stratejiler kullanırız. Alkol ve madde 

kullanmak da bunlardan biridir. 
 

 
 Stresin yapısını anlamak  
 Stresle Başa Çıkmada Verimsiz Başa Çıkma Stratejileri 
 Stresin Fiziksel Tetikleyicilerini Keşfetme 
 Şimdiye odaklanma 
 Duyguları kabullenme 
 Düşünce ve duyguları izleme 

 
 Çalışma 1 olarak belirtilen Stresli adam basılacaklar dosyasından bulunup A3 kağıdına 

basılacak 
 “Stres Değerlendirme” formu basılacak ve çoğaltılacak 

Oturum 14 
STRESLE 

BAŞA ÇIKMAK  
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 Çalışma 3 basılacak ve çoğaltılacak 
 Çalışma 4 basılacak ve çoğaltılacak  
 Farkındalık alıştırmalarında kullanılacak müzik, çalınacak bir araç ve hoparlör 

 
 2 saat 
 
 

 
 
Açılış 
 
 

 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın 
 Bir önceki oturumdan akıllarında kalanları sorun 
 DDD modeline uygun bir yaşantıları olup olmadığı sorun. 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 

 
 
 
Stresin yapısını anlamak 
 
 
 

Farkında nefes alma 
 

SAYDAM 1-2 
 
Oturumu açtıktan sonra gruptan rahat bir şekilde oturmalarını isteyin ve farkında nefes alma 
çalışmasını yaptırın  
 
“Şimdi rahat bir şekilde oturun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Bir 
elinizi karnınıza koyun, yavaşça burnunuzdan nefes alın ve ağzınızdan verin. Bu esnada 
karnınızın şiştiğini hissedin.  
 
Tekrar burnunuzdan nefes alın, nefesin soluk borunuzdan ciğerlerinize doğru indiğini 
hissedin. Karnınızın şiştiğini hissedin. Yavaşça nefesinizi ağzınızdan verin. Her nefes alıp 
verişinizde vücudunuzun ne kadar rahatladığını fark edin.  
 

Nefes alıp verirken tüm dikkatinizi nefesinize odaklamaya çalışın. Ses ya da ışık gibi 
dışarıdan gelen şeyler dikkatinizi dağıtırsa, tekrar dikkatinizi nefesinize odaklayın ve yavaşça 
nefes alıp vermeye devam edin.  

1 
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Nefes alırken nefesinizin vücudunuzda izlediği rotayı takip etmeye çalışın ve nefesinizle 
birlikte dikkatinizde vücudunuzda hareket etsin. Nefesinizin burun deliklerinden girdiğini, 
akciğerlerinize ve oradan karnınıza doğru hareket ettiğini, sonra aynı yolu izleyerek dışarı 
çıktığını fark etmeye çalışın.  

 

Dikkatinizi dağıtan bazı düşünceler, duygular, anılar ya da sesler olabilir. Zihninizde bunlar 
dolaşmaya başladığında dikkatinizi tekrar nefes alıp verişinize verin. Kendinizi dikkatiniz 
dağılıyor diye eleştirmeyin. Derin ve uzun nefesler alıp vermeye ve nefesinize odaklanmaya 
devam edin.” 
 
1. Stresin yapısı hakkında bilgilendirin 

SAYDAM 3-5 
 
Önce stres nedir diye sorun ve grup üyelerinin görüşlerini alın 
 
Stresin tanımını yapın. 
 

Günlük hayatta hepimiz stresten bahsederiz, stresli bir gün geçirdim, stres oldum, 
stresliyim deriz. Peki nedir bu stres?  
 
“Stresi, çözülemeyen bir sıkıntı, sorun olarak tanımlayabiliriz. Kısaca stres bizde 
gerilim yaratan her şeydir. Günlük yaşamın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Hepimizin 
hayatı bu tür olaylarla doludur. Örneğin, gürültü, trafik, iş, yetişmesi gereken görevler 
gibi..”  
 
Stres insanın kendini gergin, endişeli, huzursuz ve sinirli hissetmesi durumudur. Bazen 
nedensiz de olabilir, içimize bir sıkıntı, bir huzursuzluk oturur. Kötü bir şeyin 
olacağını hissederiz.  
 
Stres aynı zamanda faydalı bir şeydir, bizi motive eder, başarıya güdüler. Örneğin 
ÖSS gibi büyük sınavlar öncesi duyulan stres, bizim dikkatimizi arttırır, konsantre 
olmamızı sağlar. Ancak aşırı stres, bunun tam tersi etki yaratacaktır. Daha fazla 
yanlış yapmamıız, bildiğimiz her şeyi karıştırmamıza ve sonuçta sınavın kötü 
geçmesine neden olur. Bu yüzden, stresin fazlasının zarar verdiğini bilirsek, hangi 
durumlarda böyle hissettiğimizi bulabilirsek, stresle başa çıkmamız kolaylaşır.   

 
 

2.İpucu Oyunu 
ÇALIŞMA 1 

SAYDAM 6-7 
Stresin bedende yarattığı fizyolojik ipuçlarını bulma oyunu. 

 
 Basılacaklar dosyasında yer alan adam şeklini A3'e basın ve duvara sabitleyin. 

Adamın üzerine STRESLİ ADAM yazın.  
 Katılımcıların her birine farklı renkte 5’er tane küçük yuvarlak etiketlerden dağıtın.   
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 Örnek olması açısından tahtaya gönüllü çağırın. Stresli olduğunda vücudun neresinde 
yanma, gerginlik, çarpıntı benzeri fiziksel belirtiler varsa o bölgeye bir etiket 
yapıştırmasını isteyin.  

 Bütün katılımcıları etiketlerini tahtadaki karton adamın üzerine yapıştırmaları için 
sırayla tahtaya davet edin. 

 Grup yöneticisi herkes kağıtlarını yapıştırdıktan sonra bir önceki hafta konuşulan 
fiziksel ipuçları konusuna değinerek tahtada ortaya çıkan görsel malzemeyi 
katılımcılarla birlikte yorumlar. 

 
Geçen hafta öfkenin belirtilerinden konuştuğumuz gibi, biz stresli olduğumuzda da 
vücudumuzda birtakım değişiklikler oluyor. Mesela burda gördüğümüz gibi  (kalp 
bölgesi) çoğumuz bu değişiklikleri kalbimizde, göğsümüzde hissederiz. ... 

 
 
 
Stresle başa çıkmada verimsiz başa çıkma stratejileri 
 
 
 
 

Kullandıkları başa çıkma stratejilerini araştırın  
ÇALIŞMA 2 

 SAYDAM 1-2 
Katılımcılara Stres Değerlendirme Formu’nu dağıtın ve doldurmaları için kendilerine yeterli 
zaman tanıyın.  
  
Formdaki “ne yaptın?” sorusunun cevabına odaklanın. 
 
Verimsiz Başa Çıkma Stratejileri ve bedelleri hakkında bilgilendirin 
 

SAYDAM 3-10 
 Verimsiz Başa Çıkma Stratejilerini saydamların yardımıyla anlatın. Stres yaratan 

olaylara insanların farklı tepkiler verdiğini anlatın ve Verimsiz Başa Çıkma 
Stratejilerini sayın.  

 
 Ardından örnek düşünce biçimlerini okuyun.  

 
 Sonra bu stratejiler yüzünden insanların ödediği bedellerin neler olduğunu sorun, 

tartışın ve açıklayın. 
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Verimsiz 
strateji 

Yaratan düşünceler Bedeller  

Hep geçmişi 
düşünmek 

Geçmişte çok hatalar yaptım, pişmanım, 
keşke o günlere gidebilsem, o günleri 
düzeltmeden bugün hiçbir şey 
değişmeyecek… 

Geçmişin yasını tutarken şu 
andaki güzellikleri kaçırmak; 
kaçırdıkların konusunda 
pişmanlık yaşamak 

Sadece 
geleceği 
düşünmek 

Eyvah, bu olay hayat boyu sürerse ben 
ne yaparım… 

Gelecekle ilgili kaygılanmaktan 
bugünü yaşayamamak 

Kaçınmak  İnsanlarla olunca bir sürü sıkıntı 
yaşıyorum. En iyisi onlardan uzak 
olmak…  

Pek çok zamanı tek başına 
geçirmek; yalnız kaldığın için 
sonrasında kendini daha da kötü 
hissetmek 

Kaçmak  Sıkıntılarla boğuşmaktan, mücadele 
etmekten yoruldum, alkol veya 
uyuşturucu bana bunları geçici olarak 
unutturuyor… 

Bağımlılık; para kaybı; iş 
sorunları; sağlık sorunları; ilişki 
sorunları; hukuki sorunlar 

Başkalarını 
suçlamak 

İnsanlar hep hayatımı olumsuz etkiliyor, 
insanlar böyle oldukça benim 
yapabileceğim bir şey yok… 

Arkadaşları, ilişkilerinin 
bozulması, aile üyelerini 
kaybetmek; yalnız kalmak 

Kendine zarar 
vermek 

Sıkıntılarla baş edemiyorum, en iyisi 
kendime zarar vermek 

Ölüm, enfeksiyon, korkma, utanç 

Düşünmeden 
tepki vermek 

Bunu bana nasıl yapar, hemen tepki 
vermeliyim yoksa küçük düşerim… 

Kavga, yaralama, suç 

 
 
Bu bedelleri ödememek için alkol-uyuşturucuya kaçışı anlatın 

SAYDAM 11 
 
Bu bedelleri ödememek için bir kurtuluş yolu olarak insanların alkol ve uyuşturucuya 
kaçtığını ama bunların sorunları daha da kötüleştirdiğini saydam yardımıyla anlatın. Verimsiz 
başa çıkma stratejileri bedeller ödememize yol açar. Bedellerin acısından kurtulmak için bazı 
insanlar alkol ve uyuşturucudan yardım umar. Ancak alkol ve uyuşturucu kullanımı yeni 
bedellerin ödenmesini gerektirir. 
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Kaçış oyunu 
SAYDAM 12 

 
Gruba küçük bir oyun oynayacağınızı belirtin. Herkesin iki kişiyi seçmesini isteyin. Daha 
sonra seçtikleri bir kişiye yaklaşmaya, diğer kişiden ise uzaklaşmaya çabalamaları gerektiğini 
anlatın. 
 
Oyun bitince stresten kaçmanın veya stresin peşinde koşmanın bir işe yaramadığını 
hatırlatmak için bu oyunu oynattığınızı belirtin. 
 
Vurgulayın   
 

Bu durumlardan kurtulmak için daha sağlıklı yollar bulmak zorundayız. 
 

 
 
 
Şimdiye odaklanma 
 
 
 

 Geçmiş veya gelecekte yaşadığımızı ve şimdiyi düşünmediğimizi anlatın 
SAYDAM 1-2 

 
Yukarıda sayılan verimsiz başa çıkma yöntemler yerine şimdiye odaklanmanın etkin bir 
çözüm olabileceğini vurgulayın. 
 
Şimdiye odaklanmanın önemini aşağıdaki biçimde saydam yardımıyla anlatın (daha önce 
farkındalık oturumunda anlatıldığını unutmayın) 
 
Günlük yaşamımızda karşı karşıya kaldığımız somut problemlerin pek çoğu bir yandan da 
zihnimizi de sürekli meşgul etmeye devam eder. Örneğin işyerinde bir çalışma arkadaşınızla 
yaşadığınız bir sorun, eve döndüğünüzde de zihninizde sürekli olarak canlanabilir, kendinizi 
saatlerce yaşadığımız bu sorun hakkında tekrar tekrar düşünürken bulabilirsiniz.  
 
Geçmişte olan ve değiştiremeyeceğimiz bazı olaylara da takılı kalabiliriz. Örneğin; “benim 
yeterli eğitimim yok!”, “keşke annemler beni böyle yetiştirmeseydi!”, “keşke bu kadar alkol 
içip, o yılları kaçırmasaydım”, “ailemi çok üzdüm…” gibi.. Geçmişi düşünmeye kendimizi 
verdiğimizde, çocukluğumuzdan beri kendimizle ilgili yaşadığımızdan bazı olaylardan gelen 
mesajlar sürekli zihnimize gelmeye başlar.  
 
Geçmiş ve gelecek, şimdiyi yaşamaya engel olur, şimdiye odaklanmak bizim için gerçek ve 
değerli olan tek zamana yani şimdiki ana dönmemiz anlamına gelir. 
 

3 
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Geçmiş 

Şimdi Gelecek 

Geçmiş üzüntüler, 
pişmanlıklar, alışkanlıklar 

“Keşke yapmasaydım”,
“hep ailemin hatası”… 

Gelecek ile ilgili korkular, 
endişeler 

“Ya öyle olursa”,
“ne olacak?”… 

 
 
 
 
Stres durumlarında geçmişe değil şimdiye odaklanmanın önemini vurgulayın 

ÇALIŞMA 3 
SAYDAM 3 

 
Aşağıdaki olayı gruba anlatın. Çalışma 3’ü dağıtın. Duygu, düşünce ve davranış boşluklarını 
doldurmalarını isteyin.  
 

Sevgilisi Ahmet’e onu çok ihmal ettiği için kızar. Bunun üzerine tartışırlar. Ahmet 
buna çok üzülür. Keşke onu ihmal etmeseydim diye düşünmeye başlar. Aklına hep 
geçmiş gelir. Bu düşüncelerden kurtulmak için uyuşturucu kullanır. Uyuşturucu 
kullandığını sevgilisinin arkadaşı görür ve sevgilisine Ahmet’in uyuşturucu 
kullanmaya devam ettiğini söyler. Sevgilisi Ahmet’i terk eder. 

 
SAYDAM 4 

Saydam ile yanıtı verin. 
 
Böyle bir durumda şimdiye odaklanmanın nasıl olacağını ve ne işe yarayacağını sorun ve 
tartışın. 
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Önce, sonucun üstüne bir çarpı çizin. Bizim istediğimiz şey, sonucun değişmesi, o 
zaman davranış da farklı olacak. Şimdi olaya tekrar bakalım. Olay sonunda Ahmet’in 
üzülmesi normal değil mi?  
 

Onlardan cevap bekleyin 
 
Hissedilen duygular zararsızdır. Peki duygu kutusu aynı kalıyor. Şimdi düşünceye 
bakalım. Onu nasıl değiştirirsek, davranış ve sonucunda da sonuç farklı olabilir? Bu 
geçmişle ilgili bir şey değil mi? Geçmişle ilgili kendimize ne hatırlatabiliriz?  
 

Onlardan cevap bekleyin 
 
Zaten oldu bitti bunu düşünmenin ne faydası var diyebilir miyiz? Zaten olmuş bir şeyi 
değiştiremeyiz ama, şimdiye odaklanarak durumu değiştirebiliriz. Düşüncenin üzerine 
bir çizgi atıp, yeni düşünceyi yazın. Peki Ahmet bu şekilde düşünürse, nasıl davranır?  
 

Onlardan cevap bekleyin 
 
Örneğin sevgilisi ile ilgilenip onun gönlünü alabilir değil mi? Peki, davranış kutusunu 
da çizip yenisini ekleyelim. O zaman sonuçta, Ahmet alkol veya uyuşturucu kullanmak 
ve sevgilisini kaybetmek yerine, onu yeniden kazanmış olur değil mi? O zaman, mutlu 
sonu da yazalım. 

 
 Aşağıdaki mesajı verin  
 

Geçmişe değil bugüne odaklansaydı ve sevgilisiyle ilgilenseydi, belki onu 
kaybetmeyecekti. 

 
 Stres durumlarında geleceğe değil şimdiye odaklanmanın önemini vurgulayın 

ÇALIŞMA 4 
SAYDAM 5-6 

 
Aşağıdaki olayı gruba anlatın ve Çalışma 4’ü dağıtın. Duygu, düşünce ve davranış 
boşluklarını doldurmalarını isteyin.  
 

Annesi hastalandı. Korku ve üzüntü hissetti. Hiçbir şeyin düzelmeyeceğini ve annesi 
ölürse ne yapacağını düşündü. Gidip hap içti. Akşam eve gidemediği için annesi daha 
da hastalandı. 
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Böyle bir durumda şimdiye odaklanmanın nasıl olacağını ve ne işe yarayacağını sorun ve 
tartışın. 
 

Önce, sonucun üstüne bir çarpı çizin. Bizim istediğimiz şey, sonucun değişmesi, o 
zaman davranış da farklı olacak. Şimdi olaya tekrar bakalım. Annesinin hastalanması 
durumunda, korku ve üzüntü hissetmek normal değil mi?  
 

Onlardan cevap bekleyin 
 
Hissedilen duyguların zararsız olduğunu biliyoruz. Demek ki, duygu kutusu aynı 
kalıyor. Şimdi düşünceye bakalım. Onu nasıl değiştirirsek, davranış ve sonucunda da 
sonuç farklı olabilir? Bu gelecekle ilgili bir kaygı değil mi? Gelecekle ilgili kendimize 
ne hatırlatabiliriz?  

 
Onlardan cevap bekleyin 

 
Gelecekle ilgili kaygılar neyi değiştirecek, sen şimdiyi kaçırıyorsun diyebilir miyiz? 
Düşüncenin üzerine bir çizgi atıp, yeni düşünceyi yazın. Peki bu şekilde düşünürse, 
nasıl davranır?   
 

Onlardan cevap bekleyin 
 
Örneğin şu anda gidip annesi ile ilgilenebilir, onu başka bir doktora daha götürebilir 
değil mi? Peki, davranış kutusunu da çizip yenisini ekleyelim. O zaman sonuçta, hap 
içmek ve annesinin daha da hastalanması yerine, onu hastaneye götürerek tedavi 
edilmesini ve iyileşmesini sağlamış olur değilmi? O zaman, bu farklı, daha olumlu 
sonu da yazalım. 
 

 Aşağıdaki mesajı verin  
 

Gelecekle ilgili korkulara değil bugüne odaklansaydı ve annesiyle ilgilenseydi, belki 
daha çabuk iyileşecekti, durumu düzelecekti..  

 
 

 
 
 
 
Şimdiye odaklanma için dikkatini gezdirme veya farkında yürüyüş çalışması yaptırın 

 
SAYDAM 7 

Dikkatini gezdirme çalışması 
 

Alıştırmaya başlamadan önce, kendinize rahat bir oturma ya da uzanma konumu 
seçin. Rahatça oturduktan ya da uzandıktan sonra gözlerinizi kapatın.  
 
Derin ve yavaş nefesler almaya başlayın. Bütün dikkatinizi nefes alışınıza ve 
nefes verişinize yöneltin. Nefesinizin bedeninizde takip ettiği rotayı hissetmeye 
çalışın. Dikkatiniz dağılırsa ve başka şeyler düşünmeye başlarsanız bunu fark 
edin ve tekrar nefesinize odaklanın. 
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Şimdi bütün bedeninizi hissetmeye çalışın. Vücudunuzun duruşunu ve ağırlığını 
hissedin. Kollarınızın ve bacaklarınızın nasıl durduklarını fark edin. Kollarınızın 
ve bacaklarınızın ağırlıklarını hissedin, bunlardaki duyumları fark etmeye 
çalışın. Dikkatiniz dağılırsa ve başka şeyler düşünmeye başlarsanız bunu fark 
edin ve tekrar bedeninize odaklanın. 
 
Şimdi dikkatinizi tekrar nefesinize yöneltin ve derin nefesler alarak nefesinizi 
hissedin. Bütün dikkatinizi nefes alışınıza ve nefes verişinize yöneltin. Nefesinizin 
bedeninizde takip ettiği rotayı hissetmeye çalışın. Dikkatiniz dağılırsa ve başka 
şeyler düşünmeye başlarsanız bunu fark edin ve tekrar nefesinize odaklanın. 
 
Şimdi dikkatinizi kulağınıza gelen seslere yöneltin. Hangi sesleri işittiğinizi fark 
edin. Birden fazla ses işitiyorsanız bunları ayırt etmeye çalışın. Seslerin nereden 
geldiklerini fark etmeye çalışın.  
 
Şimdi dikkatinizi tekrar nefesinize yöneltin ve derin nefesler alarak nefesinizi 
hissedin. Bütün dikkatinizi nefes alışınıza ve nefes verişinize yöneltin. Nefesinizin 
bedeninizde takip ettiği rotayı hissetmeye çalışın. Dikkatiniz dağılırsa ve başka 
şeyler düşünmeye başlarsanız bunu fark edin ve tekrar nefesinize odaklanın. 
 
Şimdi dikkatinizi dokunma duyunuza yöneltin, vücudunuzdan gelen dokunma 
hislerini fark etmeye çalışın. Ellerinizin, ayaklarınızın, sırtınızın nereye 
dokunduğunu fark etmeye çalışın.   
 
Şimdi dikkatinizi tekrar nefesinize yöneltin ve derin nefesler alarak nefesinizi 
hissedin. Bütün dikkatinizi nefes alışınıza ve nefes verişinize yöneltin. Nefesinizin 
bedeninizde takip ettiği rotayı hissetmeye çalışın. Dikkatiniz dağılırsa ve başka 
şeyler düşünmeye başlarsanız bunu fark edin ve tekrar nefesinize odaklanın. 
 
Şimdi gözlerinizi açın ve derin nefesler almaya devam ederken neler 
gördüğünüzü fark edin. İçinde bulunduğunuz odanın neresinde olduğunuzu fark 
edin. Odadaki eşyaların konumlarını fark edin. Odanın duvarlarının rengini ve 
diğer eşyaların renklerini fark edin. Eğer düşünceleriniz araya girer ve 
dikkatinizi dağıtırlarsa bunu fark ederek tekrar içinde bulunduğunuz odaya 
odaklanmaya geri dönün. 
 

Farkında yürüyüş çalışması                   SAYDAM 8 
 
 

Şimdi ayağa kalkın ve aranızda boşluk bırakarak sıraya geçin. Odanın içinde arka 
arkaya yürümeye başlayın. Önce yavaş yavaş yürümeye başlayın.  Sağ ayağınızı  
kaldırdığınızda,  sol  bacağınız  üstüne  binen yükü  hissedin.  Sağ  ayağınızın  da  
boşta  kalışına  dikkat  edin.  
 
Yavaş yavaş yürümeye başlayın.  
 
Sağ ayağınızı kaldırdığınızda, sol bacağınız üstüne binen yükü hissedin. Sağ 
ayağınızın da boşta kalışına dikkat edin. Bedeninizden gelen duyumları fark 
edin. 
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Sağ ayağınızı hareket ettirerek yere yaklaştırın ve yere koyun. Ayağınızın yerle 
olan temasını hissedin.  Bedeninizde o sırada oluşan duyumları takip edin. 
 
Ardından bunları sol ayağınızı kaldırarak yapın. 
 
Dönme yerine geldiğinizde, bedeninizin nasıl kıvrıldığına, belinizi nasıl hareket 
ettirdiğinize de dikkat edin. 
 
Yürüyüşünüzü biraz hızlandırarak devam edin.  
 
Farkında yürüyüşün kaplanın yürümesine benzediğini vurgulayın . 
 

 
 
 
Duyguları kabullenme 
 

 
SAYDAM 1-2 

 
Duyguların düşünce ve davranışlardan daha az zarar verdiğini anlatın 
 

 Duygular düşüncelere ve davranışlara dönebildiğini anlatın. 
 

 Duyguların aslında tek başına bize zarar vermediğini ama davranışlarımızın 
gördüğümüz zararı artırdığını vurgulayın.  

 
 Bu nedenle Duyguları Kabullenmenin düşünce ve davranışlara dönmesini 

engelleyeceği anlatın. 
 

 Duyguların geçici olduğunu ve bize zarar vermeyeceğini anlatın. 
 
 
Bir örnekle pekiştirin 

SAYDAM 3-4 
 
Saydam yardımıyla aşağıdaki örneği anlatın. 
 

Arkadaşlarıyla buluşacaktı. Ama içinde bir huzursuzluk vardı. Bu huzursuzluğun 
geçmeyeceğini, o zaman arkadaşlarıyla iyi vakit geçiremeyeceğini ve alkol kullanırsa 
rahatlayacağını düşündü. Çok alkol içti. Ertesi gün uyandığında daha çok huzursuzdu. 

Veya 
 

Ahmet eski arkadaşlarıyla karşılaşır. Ona uyuşturucu ikram ederler. Oradan 
uzaklaşır. Ancak kendisini yalnız hisseder. Aklına uyuşturucu gelir. Bu kötü hissin 
geçmeyeceğini düşünür. Gider uyuşturucu kullanır. 

 
Veya  

4 
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Hava çok güzeldi. Ahmet’in çok hoşuna gitti. Daha da keyiflenmek istedi.  Alkol içerse 
keyiflenebileceğini düşündü. Alkol içti. Çok içtiği için kustu ve keyfi kaçtı. 

 
 
Duyguları kabullenme yöntemlerini öğretin 

SAYDAM 5-6 
 Aşağıdaki yer alan duyguları kabullenme için gerekli düşünce biçimlerini saydam 

yardımıyla anlatın.  
 

 Hepsini anlattıktan sonra bunların hangilerinin kendilerinde daha çok işe yarayacağını 
sorun. 

 
‘Duygularım beni şu anda rahatsız ediyor ama onları kabul edebilirim.’ 
‘Bu durum sonsuza kadar sürmeyecek.’ 
‘Duygularım dalgalar gibi gelip geçiyor.’ 
 ‘Bu korkularımı yenmeyi öğrenmem için bir fırsat.’ 
‘Kaygılarım/korkularım/üzüntülerim beni öldürmez; sadece şu an pek iyi hissetmiyorum.’ 
‘Bunlar sadece benim duygularım ve bir süre sonra geçecekler.’ 
‘İnsanlar bazen kaygılı/korkmuş/üzgün hissedilebilir.’ 
‘Kendimi stresli hissetsem ne olur ki?’ 
 

 
 
 
Düşünce ve duyguları izleme 
 

 
 

Düşünce ve Duyguları İzleme çalışmasını yaptırın. 
SAYDAM 1-2 

 
Alıştırma için grup üyelerine aşağıdaki yönergeyi verin. Bu alıştırmada 
düşüncelerimizi yol kenarında oturup geçip giden arabalar gibi düşüncelerimizi 
izleyeceğinizi söyleyin. 

 
“Bu alıştırmanın amacı, düşüncelerinizin içinden bakmakla, düşüncelerinize dışarıdan 
bakmak arasındaki ayrımı farkedebilmenizi sağlamaktır.  
 
Şimdi rahat bir şekilde oturun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve 
rahatlayın. Bir elinizi karnınıza koyun, yavaşça burnunuzdan nefes alın ve 
ağzınızdan verin. Bu esnada karnınızın şiştiğini hissedin. Tekrar burnunuzdan 
nefes alın, nefesin soluk borunuzdan ciğerlerinize doğru indiğini hissedin. 
Karnınızın şiştiğini hissedin. Yavaşça nefesinizi ağzınızdan verin. Her nefes alıp 
verişinizde vücudunuzun ne kadar rahatladığını fark edin.  
 
Şimdi aklınıza gelen bütün düşünceleri izlemeye başlayın. Bunu yaparken, 
düşüncelerinizi caddede geçip giden arabalar olarak hayal edebilirsiniz. Yol sizin 

5 
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zihninizdir ve düşüncelerinizde bu yol üzerinde ilerleyen arabalar. Siz yol kenarında 
gelip geçen arabaları izliyorsunuz, arabaların peşinden koşmuyorsunuz… 
 
Düşünceleriniz de caddede akıntıyla ilerliyorlar ve siz kenarda durmuş 
düşüncelerinizi izliyorsunuz. 
 
Düşüncelerinizi izlerken onlara kapılıp gitmemeye, sadece zihninizde ortaya 
çıkışlarını ve sonra ortadan kayboluşlarını izlemeye çalışın.  
 
Her bir düşüncenizin geçici olduğunu fark edin. Düşüncelerinizi, olumlu, olumsuz, iyi, 
kötü diye yargılamayın. Bütün düşüncelerinizi izleyin ve her biri ortaya çıktığında “bu 
bir düşünce” diye içinizden kendinize tekrarlayın.  
 
Onlarla birlikte yol almıyorsunuz, sadece düşüncelerinizi seyrediyorsunuz. Her bir 
düşünceniz ortaya çıktığında, onu bir araba olarak hayal edin ve bırakın 
uzaklaşsınlar. Giderek uzaklaştıklarını ve yok olduklarını fark edin… 
 

 
 
 
Video gösterimi ve tartışması 
 
 

 
Stres isimli videoyu gösterin ve bir önceki oturumu hatırlatın. 

 
 

 
 
Kapanış 
 
 

 
SAYDAM 3 

 Soruları olup olmadığını sorun 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun 
 Temel mesajları tekrarlayın 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 
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 Verimsiz başa çıkma stratejilerini anlatırken her birinde bunları kullanıp 

kullanmadıkları ve sonucunda bahsedilen bedelleri ödeyip ödemedikleri sorulmalıdır.  
 Stresle başa çıkmada geleceğe odaklanmanın verimsizliğini iyi kavramaları 

sağlanmalıdır.   
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ÇALIŞMA 1 
Basılacaklar dosyasından A3'e basarak kullanın 

 
STRESLİ ADAM 
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ÇALIŞMA 2 
 
Stres Değerlendirme Formu 
 
1. En son ne zaman kendini stresli hissettin? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Stresli olduğunu nasıl anladın? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Streslendiğin olay neydi? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Aklından hangi düşünceler geçti? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Ne hissettin? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Nasıl davrandın? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Bedeninde neler oldu?  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Sonrasında ne oldu? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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ÇALIŞMA 3 
 

Aşağıdaki paragrafta belirtilen, duygu-düşünce-davranışı ilgili kutulara yazınız. 
 

Sevgilisi Ahmet’e onu çok ihmal ettiği için kızar. Bunun üzerine tartışırlar. Ahmet buna çok 
üzülür. Keşke onu ihmal etmeseydim diye düşünmeye başlar. Aklına hep geçmiş gelir. Bu 
düşüncelerden kurtulmak için uyuşturucu kullanır. Uyuşturucu kullandığını sevgilisinin 

arkadaşı görür ve sevgilisine Ahmet’in uyuşturucu kullanmaya devam ettiğini söyler. Sevgilisi 
Ahmet’i terk eder. 
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ÇALIŞMA 4 
 

Aşağıdaki paragrafta belirtilen, duygu-düşünce-davranışı ilgili kutulara yazınız. 
 

Annesi hastalandı. Korku ve üzüntü hissetti. Hiçbir şeyin düzelmeyeceğini ve annesi ölürse ne 
yapacağını düşündü. Gidip hap içti. Akşam eve gidemediği için annesi daha da hastalandı. 
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STRESLE BAŞA ÇIKMAK 

 
 

 
 Stres nedir? 
 
Stres insanın kendini gergin, endişeli, huzursuz ve sinirli hissetmesi durumudur. Stres, 
çözülemeyen bir sıkıntı, sorun olarak tanımlanabilir. Kısaca stres bizde gerilim yaratan her 
şeydir.  
 
Günlük yaşamın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Stres aynı zamanda faydalı bir şeydir, bizi motive 
eder, başarıya güdüler. Bu yüzden, stresin fazlasının zarar verdiğini bilmeli, hangi durumlarda 
böyle hissettiğimizi belirlemeliyiz Ancak bu şekilde stresle başa çıkabiliriz. 

 
Stresin fiziksel ipuçları 

• Çarpıntı 
• Hızlı nefes alıp verme 
• Baş dönmesi 
• Yer kayıyor hissi  
• Tansiyon 
• Ellerde terleme / yanma 
• Bedende soğuma 
• Karıncalanma 
• Göğüste baskı 

 
Stresle başa çıkarken kullanılan verimsiz stratejiler 

 Hep geçmişi düşünmek 
 Sadece geleceği düşünmek 
 Kaçınmak 
 Kaçmak 
 Başkalarını suçlamak 
 Kendine zarar vermek 
 Düşünmeden tepki vermek 

 
Verimsiz başa çıkma stratejileri bedeller ödememize yol 
açar. Bedellerin acısından kurtulmak için bazı insanlar alkol 
ve uyuşturucudan yardım umar. Ancak alkol ve uyuşturucu 
kullanımı yeni bedellerin ödenmesini gerektirir. 
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Stresle başa çıkmak için kullanılabilecek stratejiler 

 Şimdiye odaklanmak 
 Dikkatini gezdirmek 
 Farkında yürüyüş 
 Duyguları kabullenmek 
 Farkında nefes almak 
 Düşünce ve duyguları izlemek 

 
Duygular, düşünce ve davranışlardan daha az zarar verir 
 
Duygular düşüncelere ve davranışlara dönebilir. Duygular aslında tek başına bize zarar 
vermez ama davranışlarımız gördüğümüz zararı artırır. Bu nedenle Duyguları Kabullenmek 
düşünce ve davranışlara dönmesini engeller. Duygular geçicidir ve bize zarar veremezler. 
 
Örneğin;  
 
Ahmet eski arkadaşlarıyla karşılaşır. Ona uyuşturucu ikram ederler. Oradan uzaklaşır. Ancak 
kendisini yalnız hisseder. Aklına uyuşturucu gelir. Bu kötü hissin geçmeyeceğini düşünür. 
Gider uyuşturucu kullanır. 
 
Veya... 
 
Hava çok güzeldi. Ahmet’in çok hoşuna gitti. Daha da keyiflenmek istedi.  Alkol içerse 
keyiflenebileceğini düşündü. Alkol içti. Çok içtiği için kustu ve keyfi kaçtı. 
 
Duyguları kabullenme yöntemleri 
 

 ‘Duygularım beni şu anda rahatsız ediyor ama onları kabul edebilirim.’ 
 ‘Bu durum sonsuza kadar sürmeyecek.’ 
 ‘Duygularım dalgalar gibi gelip geçiyor.’ 
 ‘Bu korkularımı yenmeyi öğrenmem için bir fırsat.’ 
 ‘Kaygılarım/korkularım/üzüntülerim beni öldürmez; sadece şu an pek iyi 

hissetmiyorum.’ 
 ‘Bunlar sadece benim duygularım ve bir süre sonra geçecekler.’ 
 ‘İnsanlar bazen kaygılı/korkmuş/üzgün hissedilebilir.’ 
 ‘Kendimi stresli hissetsem ne olur ki?’ 

 
 

Unutmayın!!! 
Stresle başa çıkmak için kullanılan verimsiz stratejiler alkol ve madde kullanımına neden 
olabilir. Bu bakımdan stresle başa çıkmak için kendinize en uygun yöntemleri belirleyip 

stresli olduğunuz zamanlarda bu yöntemleri kullanmalısınız… 
 

 
------------------------------------------------------ 

SAMBA programı Kültegin Ögel, Ceren Koç, Alper Aksoy, Aslı Başabak ve Cüneyt Evren tarafından; 
YENİDEN derneği ve İstanbul AMATEM işbirliğiyle hazırlanmıştır  

- www.alkol.info.tr - www.uyusturucu.info.tr - 
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Aşağıda anlatılan şekilde farkında nefes alma çalışmasını günde 3 kez yapın 

FARKINDA NEFES ALMAK 
 

 Yavaşça, derin nefes alın  
 Nefesinizin giriş ve çıkışını izleyin. 
 Nefesinizin vücudunuzdaki yolculuğunu takip edin 
 Nefes alışverişinizle ilişkili tüm hareketlere dikkat edin. 
 Dikkatiniz her dağıldığında yeniden nefesinize odaklanın. 
 Bunu en az 15 dakika yapın 

Farkında nefes çalışmasını yaptığınız günleri ve kaç sefer yaptığınızı not 
alın 

 1 2 3 
Gün 1 

 

   

Gün 2 

 

   

Gün 3 

 

   

Gün 4 

 

   

Gün 5 
 

   

Gün 6 
 

   

Gün 7 
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 İletişim becerilerinin kullanımını sağlamak 
 Başkasının bakış açısını edinmelerini sağlamak, iletişim kazalarını önlemek 
 Israrlarla başa çıkmayı öğretmek. 

  

 Sorunla baş etmek için en ideal yol, duygu ve düşüncemizi karşı tarafla açıkça 
paylaşmaktır.  

 İletişim kazaları kaçınılmazdır.  Bizim anlatmak istediğimizle karşıdakinin anladığı her 
zaman aynı değildir.  

 “Ben Dili”ni kullanın. 
 “Hayır” demeyi öğrenin 

 İletişim becerisinin önemi 
 İletişimin temelleri 
 Ben dili çalışması 
 Israrlarla başa çıkma 
 Kırık plak taktiği -tekrar 
 Güvenli davranış -tekrar 

 

 Çalışma 1 için gerekli fotokopilerin çekilmesi 
 Grup üye sayısı kadar boş kağıt 

 2 saat 
 
 
 

Oturum 15 
İLETİŞİM  
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Açılış 
 
 

 
 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın 
 Bir önceki oturumdan akıllarında kalanları sorun 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 
 
 
İletişim Becerisinin Önemi  
 
 

ÇALIŞMA 1 
SAYDAM 1-2 

“Çiz çizebilirsen” oyununu oynatın  
 
Bu oyunun amacı iletişim becerisinin önemini göstermek ve bu becerileri geliştirmektir. Grup 
üyelerinden birinin elindeki kartı diğerlerine göstermeden gruba anlatması ve diğer 
üyelerinden de anlatılan kartı görmeden çizmeleri istenir.  

 
Adım 1: Grup üyelerinin biri anlatıcı olarak seçilir ve bu kişiye anlatması için üzerinde 
geometrik şekillerin olduğu bir kart verilir.  
 
Adım 2: Anlatıcı kişiden, elindeki kartı diğer üyelere göstermemesi istenir. Bu bilgi ve 
oyunun hedefi grup üyeleriyle paylaşılır. 
 
Adım 3: Grup yöneticisi her bir katılımcıya çizim için kullanacakları kâğıt ve kalemleri 
dağıtır. Herkesin anlatılan şekilleri önlerindeki kâğıtlara çizmeleri istenir.  
 
Adım 4: Grup yöneticisi oyunu başlatır. Katılımcılar anlatıcının elindeki kartta bulunan 
şekilleri çizmeye çalışırlar. Grup yöneticisi oyunu bozacak bir ihlal (örn: çizdiklerini 
birbirine göstermek, söylemek gibi) olmadığı sürece oyuna müdahale etmez.  
Adım 5: Grup üyeleri (yaklaşık 20 dakika sonra) çizimleri bitirdiklerinde grup 
yöneticisi kartı gruba gösterir.  

 
Oyun üstüne tartışın 
Bu bölümde oyun esnasında;  
 Katılımcıların karşılaştığı zorlukları sorgulayın.  
 Çizilen şekillerle orijinal şekillerin birbirine benzerliğini tartışın. 
 Anlatıcıya elindeki kartı arkadaşlarının anlayıp anlamadığını sorun.  
 Dinleyicilerin anlatımda sorun yaşayıp yaşamadıklarını sorun. 
 

1 
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Örneğin 
“Sence anlattığın kartı arkadaşların anladı mı?  
  Cevap hayır ise: “Neden anlamamış olabilir?” 
“Bir daha aynı oyunu oynasak bu sefer nasıl anlatmaya çalışırsın?” 

 
Tartışmayı şöyle bitirin: 
 

Bizim anladığımız ile aslında gerçekte olan birbirinden bazen çok ya da az farklı 
olabiliyor. Benim A diye düşündüğüm gerçekte B olabiliyor 
 
Bazen de bizim anlatmaya çalıştığımızla karşımızdakinin anladığı birbirinden çok 
farklı olabiliyor. Benim A diye düşündüğümü karşımdaki B anlıyor 
 

Bağımlılıkta iletişimin önemini vurgulayın 
SAYDAM 3-8 

 
Bağımlılıkta iletişim önemidir. Çünkü... 
 

 Bazı insanlar kendilerini anlatamadıkları veya anlatamadıklarına inandıkları için strese 
girer ve içerler... 

 Bazı insanlar yetersiz iletiştikleri için öfkelenir ve içerler 
 Bazı insanlar hayır diyemedikleri için içerler 

 
 

 
 
İletişimin temelleri  
 
 
 
 

Temel iletişim hataları 
SAYDAM 1-3 

 
Aynı “Çizim Oyunu”nda olduğu gibi günlük hayatta diğerleriyle iletişim kurarken de sıklıkla 
sorunlar yaşabileceğimizi belirterek bu iletişim hatalarının neler olabileceğini saydam 
yardımıyla anlatın. 
 

Başkalarının bizim ne dediğimizi anlamalarını bekleriz 
Ama bazen insanlar anlamayabilir, sakin ve sabırlı olun 
 
Başkalarının bizim ne hissettiğimizi anlamalarını bekleriz 
Ama bazen insanlar fark etmeyebilir, ne hissettiğinizi söyleyin 
 
Karşımızdakini iyi dinlemeyiz 
Dinlerken ne söyleyeceğimizi düşünürüz veya karşımızdakinin söylediklerinin sonunu 
tahmin ederiz 
 
Hep son sözü söylemek isteriz 

2 
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Son sözü söylemeye çalışmak tartışma çıkartır, hâlbuki mesaj son sözü söylemeden 
daha etkin verilebilir. 

 
İyi dinlemek 

SAYDAM 4-5 
 
Dinlemenin doğru iletişimdeki önemini vurgulayarak “Birisinin sizi iyi dinlediğini nasıl 
anlarsınız?” diye sorun ve yanıtları alın. Arkasından saydam yardımıyla anlatın. 
 

 Göz kontağı kurmak 
 Sözü bitinceye kadar beklemek 
 “Hı, hı...” diyerek veya aralarda “anlamadım?” gibi sorular sormak. 
 Karşımızdaki konuşurken kendi söyleyeceğimizi düşünmemek. 

 
 
 
 
Pekiştirin 1 

SAYDAM 6-7 
 
İyi dinlemenin önemini pekiştirmek için oyunda anlatılan resmi çizmelerinde iyi dinlemenin 
önemine vurgu yapın. Bunun için şu soruları sorun. 
 

 Oyunda en iyi kim dinledi? 
 İyi dinlediğini nasıl anladınız? 
  Hangi ipuçları iyi dinlediğine işaretti? 
 Dinlemenize engelleyen bir şey oldu mu?  

 
Pekiştirin 2  
 
Gruptan gönüllü iki kişi seçin ve önce yüz yüze sonra sırt sırta oturacak şekilde aşağıdaki 
konularla ilgili canlandırma yapmalarını isteyin. Canlandırma sonrasında grubu da dâhil 
ederek iki durum arasındaki farkı tartışmalarını sağlayın.  
 
Dikkat: Tartışma sırasında göz temasının ve dinlemenin iletişimdeki önemine vurgu yapın. 
İletişimde yaptıkları hatalar ve zorluklar üzerine konuşarak anlatılan yöntemleri kullanmaları 
için yönlendirin.  
 

 Sevdiğiniz bir huyu anlatın 
 Başınıza gelen komik bir olayı anlatın 
 Gelecekteki hedeflerinizi anlatın 

 
Tartışmayı şöyle bitirin: 

 
İyi dinleyerek hem karşı tarafı yanlış anlama olasılığımız azalacak hem de 
karşımızdaki kişi iyi dinlenildiğini düşünerek “anlaşıldım” hissi yaşayacaktır.  Bu 
sayede yaşanabilecek olumsuz duygular ve çatışmalar azalacaktır. Ancak bazı 
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durumlarda iyi dinlememizi engelleyen faktörler olabilir.  Önemli olan bunları fark 
etmemiz ve o sırada müdahale etmemizdir.  
 
 

 
 
 
Ben dili çalışması 
 
 

 
 “Ben dili”nin ne olduğunu ve önemini anlatın 

SAYDAM 1-2 
 

“Ben" dili, kişinin o anda karşılaştığı durum karşısında, kişisel tepkisini yaşadığı 
duygu ve düşünceleriyle açıklayan bir ifade tarzıdır. Duygu ve düşüncelerimizi 
içtenlikle ifade etmemizdir. Başkalarıyla ilgili değerlendirme ve yorumlarımızı değil, 
kendi duygu ve yaşantılarımızı açıklarlar. 
 

Ben dili kullanmanın önemini aşağıdaki biçimde anlatınız 
 

Ben diye başladığımız zaman karşı tarafı suçlamamış oluruz. 
Ben diye başlayınca karşı taraf direnç geliştirmez. 
Böylece istediğimiz her şeyi karşıdakini kırmadan söyleyebiliriz 

 
Örnekler üstünde çalışın 

SAYDAM 3 
Aşağıdaki örnekleri verin 
 

Sen doğruyu söylemiyorsun  / Ben doğruyu söylemediğini düşünüyorum 
 
Sen haksızsın / Ben haklı olmadığına inanıyorum 
 
Sen beni kızdırdın / Ben sana kızgınım 

 
 
Pekiştirin  

SAYDAM 4 
Aşağıdaki örnekler üstünde çalışın, onların ben dilini bulmasını sağlayın, sonrasında örnek 
verin. 
 

Bana böyle söylediğin zaman beni sinirlendiriyorsun 
Ben böyle söylediğin zaman sinirleniyorum 
--- 
Daha dikkatli olmalısın 
Daha dikkatli olmanı isterdim 
--- 
Arabanı kullanmama hiç izin vermedin 
Arabanı kullanmayı isterdim 
--- 

3 
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Geç kaldığında beni meraklandırıyorsun 
Geç kaldığında ben meraklanıyorum. 
 

 
 
 
Baskılara karşı koymak  
 
 
                           

"Hayır” demenin zorluğunu vurgulayın 
 

SAYDAM 1-2 
 “ Hayır” demenin veya ısrarlara karşı koymanın zor olduğunu belirterek, buna örnek 
vermelerini söyleyin. 
 

Alkolü ya da uyuşturucuyu bıraktığımız zamanlarda etrafımızdaki kişiler bazen 
gerçekten bırakabileceğimize inanmadıkları, bazen de sadece yalnız içmemek için 
tekrar alkol ya da uyuşturucu kullanma konusunda bize ısrar edebilirler. Bu 
zamanlarda istemediğimiz şeylere hayır demek veya ısrarlara karşı koymak zor 
olabilir. Sizler böyle bir durumla karşılaştınız mı? 

 
Kendi başa çıkma yollarını soruşturun 
 
Alkol veya uyuşturucu kullanımı ile ilgili ısrarlarla karşılaşabileceğimizi söyleyin ve bunlarla 
nasıl başa çıktıklarını sorun.  
 

Sizler bu gibi durumlarla karşılaştığınızda neler yapıyorsunuz? Bu şekilde 
davrandığınızda karşınızdaki kişi nasıl tepki veriyor? 

 
Dikkat: Daha önceki oturumlarda bahsedilen agresif ve pasif davranış tarzlarının sorunu 
çözmede işe yarar yöntemler olmadığını katılımcıların örnekleri üzerinden hatırlatın. 
 
 
Israrla başa çıkma yollarını öğretin 

SAYDAM 3 
Doğrudan yapılan ısrarla başa çıkma yollarını öğretin. Bunları saydam yardımıyla anlatın. 

 Konuştuğunuz kişi ile doğrudan göz kontağı kurun. 
 Açık, katı ve tereddütsüz bir ses tonu ile konuşun. 
 Kendinizi suçlu hissetmeyin. 
 ‘Hayır’ deyin. 
 ‘Hayır’ deyin ve başka şeyler önerin. “gel yürüyelim, arkadaşlara gidelim vb.” 
 Ondan davranışlarını değiştirmesini isteyin. “eğer benim içmemi istiyorsan sen benim 

arkadaşım değilsin.” 
 ‘Hayır’ dedikten sonra konuyu başka yöne çevirin. 
 Özürden (“ilaç kullanıyorum”) ve ertelemekten (“bugün olmaz”) kaçının. 
 Orayı terk edin. 

4 
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Kırık plak taktiği -tekrar 
 
 
 
 

Kırık plak taktiğini hatırlatın 
SAYDAM 1-2 

Daha önce öfke bölümünde anlatılan kırık plak taktiğini hatırlatın. Özellikle iletişimde bunun 
önemi üstünde konuşun. 
 

 Düşüncenizi veya duygunuzu sürekli tekrarlayın 
 Açıklama getirmeyin 
 Tekrarlarken sesinizi yükseltmeyin, hatta alçaltın 
 Aynı şeyi yapmaktan bıkmayın 

 
Saydamlardaki örnekler üstünde konuşun 

SAYDAM 3-7 
Saydamlardaki örnekleri tartışın. Saydamlardan birisi yeni, diğeri eskidir... 

 
 
 
Güvenli davranış-tekrar 
 
 
 

Hatırlatın 
SAYDAM 1-4 

Agresif, pasif ve güvenli tarz konusunda daha önce öfke çalışmasında anlatılanları tekrarlayın. 
 
Örnek yapın 
 
Gruba uygun örnekler bularak onların üstünde tartışın 
 
 

 
 
Video gösterimi ve tartışması 
 
 

 
İletişim isimli videoyu gösterin ve tartışın. 

5 

6 
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Kapanış 
 

 
SAYDAM 5 

 
 Soruları olup olmadığını sorun 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun 
 Temel mesajları tekrarlayın 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin 
  Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 

 

 
 
 

 
 Çiz çizebilirsen oyunu iletişimde yaşadığımız zorluklar ile bağlanmalıdır.  
 Ben dilini anlatırken ana amacın söze “sen” diye başlamamak olduğu, karşı tarafın 

“sen” diye başlanan cümleler karşısında hemen savunmaya geçebildiği ve söyleneni 
dinleyemediği vurgulanmalıdır. 

 Hayır demenin bağımlılıktaki yerinin üstünde durulmalıdır.  
 Oturumda gösterilen iletişim yöntemlerini kendi günlük dillerine uyarlayabilecekleri 

vurgulanmalıdır (bu konuşma tarzı bana göre değil diyenler için).  
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ÇALIŞMA 1  
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İLETİŞİM  
 

 
Bağımlılıkta iletişim önemidir. Çünkü... 

 Bazı insanlar kendilerini anlatamadıkları veya anlatamadıklarına inandıkları için strese 
girer ve içerler... 

 Bazı insanlar yetersiz iletiştikleri için öfkelenir ve içerler 
 Bazı insanlar hayır diyemedikleri için içerler 

 
İletişim hataları  
 
Başkalarının bizim ne dediğimizi anlamalarını bekleriz, Ama bazen insanlar anlamayabilir, 
sakin ve sabırlı olun 
 
Başkalarının bizim ne hissettiğimizi anlamalarını bekleriz, Ama bazen insanlar fark 
etmeyebilir, ne hissettiğinizi söyleyin 
 
Karşımızdakini iyi dinlemeyiz, Dinlerken ne söyleyeceğimizi düşünürüz veya karşımızdakinin 
söylediklerinin sonunu tahmin ederiz 
 
Hep son sözü söylemek isteriz, Son sözü söylemeye çalışmak tartışma çıkartır, hâlbuki mesaj 
son sözü söylemeden daha etkin verilebilir. 
 
İyi dinleyerek hem karşı tarafı yanlış anlama olasılığımız azalacak hem de karşımızdaki kişi 
iyi dinlenildiğini düşünerek “anlaşıldım” hissi yaşayacaktır.  Bu sayede yaşanabilecek 
olumsuz duygular ve çatışmalar azalacaktır. Ancak bazı durumlarda iyi dinlememizi 
engelleyen faktörler olabilir.  Önemli olan bunları fark etmemiz ve o sırada müdahale 
etmemizdir.  
 
“Ben dili”  
 
“Ben" dili, kişinin o anda karşılaştığı durum karşısında, 
kişisel tepkisini yaşadığı duygu ve düşünceleriyle 
açıklayan bir ifade tarzıdır. Duygu ve düşüncelerimizi 
içtenlikle ifade etmemizdir. Başkalarıyla ilgili 
değerlendirme ve yorumlarımızı değil, kendi duygu ve 
yaşantılarımızı açıklarlar. 
 
Ben dili kullanmak önemlidir, çünkü: 
 

 Ben diye başladığımız zaman karşı tarafı 
suçlamamış oluruz. 

 Ben diye başlayınca karşı taraf direnç geliştirmez. 
 Böylece istediğimiz her şeyi karşıdakini kırmadan söyleyebiliriz 
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Ben dili örnekleri 
 

Bana böyle söylediğin zaman beni sinirlendiriyorsun 
Ben böyle söylediğin zaman sinirleniyorum 
 
Daha dikkatli olmalısın 
Daha dikkatli olmanı isterdim 
 
Arabanı kullanmama hiç izin vermedin 
Arabanı kullanmayı isterdim 
 
Geç kaldığında beni meraklandırıyorsun 
Geç kaldığında ben meraklanıyorum. 

 
"Hayır” diyebilmek  
 

 “Hayır” demenin veya ısrarlara karşı koymak zordur, 
örneğin: 
 
Alkolü ya da uyuşturucuyu bıraktığımız 
zamanlarda etrafımızdaki kişiler bazen 
gerçekten bırakabileceğimize inanmadıkları, 
bazen de sadece yalnız içmemek için tekrar 
alkol ya da uyuşturucu kullanma konusunda 
bize ısrar edebilirler. Bu zamanlarda 
istemediğimiz şeylere hayır demek veya 
ısrarlara karşı koymak zor olabilir.  

 
Doğrudan yapılan ısrarla başa çıkma yolları şunlardır:  

 Konuştuğunuz kişi ile doğrudan göz kontağı kurun. 
 Açık, katı ve tereddütsüz bir ses tonu ile konuşun. 
 Kendinizi suçlu hissetmeyin. 
 ‘Hayır’ deyin. 
 ‘Hayır’ deyin ve başka şeyler önerin. “gel yürüyelim, arkadaşlara gidelim vb.” 
 Ondan davranışlarını değiştirmesini isteyin. “eğer benim içmemi istiyorsan sen benim 

arkadaşım değilsin.” 
 ‘Hayır’ dedikten sonra konuyu başka yöne çevirin. 
 Özürden (“ilaç kullanıyorum”) ve ertelemekten (“bugün olmaz”) kaçının. 
 Orayı terk edin. 

 
Kırık plak taktiği 
 
Daha önce öfke bölümünde anlatılan kırık plak taktiğini hatırlayın.  

 Düşüncenizi veya duygunuzu sürekli tekrarlayın 
 Açıklama getirmeyin 
 Tekrarlarken sesinizi yükseltmeyin, hatta alçaltın 
 Aynı şeyi yapmaktan bıkmayın 
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Bir sonraki oturuma kadar aşağıdaki iletişim tekniklerini en az bir kez 
uygulayın ve aşağıdaki formu doldurun. 

"Ben" dili 
Hangi durumda kullandınız? 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Nasıl kullandınız? 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Kırık plak taktiği  
Hangi durumda kullandınız? 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Nasıl kullandınız? 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Güvenli davranış 
Hangi durumda kullandınız? 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
Nasıl kullandınız? 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
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 Düşünce hatalarının (bilişsel çarpıtmaların) farkına varılması 
 Kişisel sorumluluktan kaçmaya ve engellenme hissine neden olan genel düşünce 

tuzaklarının belirlenmesi 
 Madde kullanımı ile ilgili düşünce tuzaklarının keşfedilmesi 

 

 Düşünce Kalıpları zaman geçtikçe alışkanlığa dönüşür, otomatik olarak biz farkına 
varmadan ortaya çıkarlar. Sonunda tuzaklarımız olurlar... 

 Suçlama 
 Güç bende olmalı 
 Kendine hak tanımak 
 Aşırı iyimserlik 
 Aşırı hassaslık 
 Minimize etmek 
 Aşırı genellemek 
 Sabit fikirlilik 
 Çaba göstermemek 
 Mükemmeliyetçilik 

 Filmler  
 Sesli sinema oyunu için kartlar 

 2 saat 

Oturum 16 
DÜŞÜNCE 
TUZAKLARI 
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Dikkat 
 
 

 
Bu bölüm uygulayıcının uygulama tarzına ve grup üyelerini katılımına bağlı olarak 2 saatten 
uzun sürebilir, bu durumda oturumu ikiye bölmeniz önerilir. 
 

 
 
Açılış 
 
 

 
 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın 
 Bir önceki oturumdan akıllarında kalanları sorun 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 

 
 
 
Düşünce tuzaklarının tanımlanması 
 
 

SAYDAM 1-3 
 
Düşünce kalıpları ve tuzaklarının nasıl oluştuğunu saydam yardımıyla anlatın 
 

 Beynimiz karışık işlemleri yapar 
 Düşünceler de bunlardan biridir 
 Beyin milyonlarca düşünce üretir 
 Düşünceler otomatikleşmeye başlar 
 Ve düşünce kalıpları oluşur 
 Zamanla alışkanlık gelişir ve hep o düşünce kalıbıyla olayları yorumlarız 
 Bazı düşünce kalıplarımız ise, tuzaklarımız olur…  

1 
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Suçlama “ben değil o sorumlu...” 
 
 
 

Düşünce tuzağını tanımlayın 
SAYDAM 1-2 

 
Saydam yardımıyla düşünce tuzaklarından suçlamayı anlatın ve örnekleri verin. 

 Alkol kullanmayı bırakmayı düşünüp eşine kızıp içmeye başlamak 
 Tekrar içmeye başlama nedeni olarak sadece çevresini görmek 

 
Bu düşünce tuzağına sahip olup olmadıklarını sorun. Eğer bu düşünce tuzağına sahip 
olduğunu söyleyen birisi çıkarsa, açıklamasını isteyin.  
 
Eğer bu düşünce tuzağına sahip olduğunu söyleyen birisi çıkmazsa, bu düşünce tuzağına sahip 
tanıdıkları birisi olup olmadığını sorun ve açıklamasını isteyin. 
 
Nedenlerini anlatın 

SAYDAM  3-4 
 
İnsanların neden bu düşünce tuzağına inandıklarını sorun, daha sonra saydam yardımıyla 
anlatın 
 

 Genelde sorumluluk almamak için kullanırız.  
 Kendi sorumsuz davranışlarımızı haklı çıkartmak için, eşitsizliği (dünya hiç de 

adil değil; ben onu kadar şanslı olmadım) veya dış faktörleri (ailem böyle 
olmasaydı) suçlarız.  

 Bütün kötü olaylara başkalarının neden olduğunu düşünürüz. Hatta biri kasten 
bize sorun olan kötü olayı düzenlemiştir. Kendimizi bu şekilde haklı 
çıkartmaya çalışırız.  

 Böylelikle, çözüm üretmek yerine, birini parmakla göstermiş oluruz. Başkasını 
suçlayarak kendi davranışlarımızı ve sorumluluklarımızı görmeyiz. 

 
Kritik soru 
 
Kritik soruyu okuyun, yanıtlarını alın ve tartışın. Kritik sorunun yanıtı "alternatif düşünce" 
bölümünde verilmiştir. Burada bilgileri aktarın, diğer bölümde de yineleyin. 
  
Düşünce tuzağının bağımlılıkla ilişkisini ortaya koyun 

SAYDAM  5-6 
 
Bu düşünce tuzağıyla bağımlılıkla ilişkisinin ne olduğunu sorun ve tartışın. Düşünme 
biçimine örnekleri saydam yardımıyla verin. 

 Hoca bana taktı o yüzden kaldım. 
 İçmekten başka çarem yoktu. 

2 
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 Bu ortamda kim yaşasa o da içerdi. 
 Benim için hayat çok zordu. 
 Annem, eşim, kardeşim öyle davranmasaydı ben kullanmazdım. 

 
Alternatif düşünce geliştirmek 
 
Bu düşünce tuzağına alternatif düşüncelerin veya yanıtların ne olacağını sorun, görüşleri alın, 
saydam yardımıyla örnekleri verin. 
 

 Hep suçlayarak bir yere varamayız. 
 Evet, başkalarının da suçu olabilir ama iğneyi önce kendimize batırmalıyız… 
 Kendi kararlarımdan ve davranışlarımdan kendim sorumluyum. 
 Başkalarını suçlamak, kendi payımı görmemi engeller.  
 Hatalarımın nedenini başkalarında aramak yerine sorumluluğu üstlenebilirim. 

 
 

 
 
Güç bende olmalı “ben istersem...ben bir numarayım...” 
 
 
 
 

 
Düşünce tuzağını tanımlayın 

SAYDAM 1-2 
 
Saydam yardımıyla düşünce tuzaklarından suçlamayı anlatın ve örnekleri verin. 

 Kendisinin herkes gibi olmadığını söyleyip bu yöntemlerin onda çalışmayacağını iddia 
etmek 

 Maddeyi bırakmanın irade işi olduğunu, isterse yapabileceğini söylemek 
 
Bu düşünce tuzağına sahip olup olmadıklarını sorun. Eğer bu düşünce tuzağına sahip 
olduğunu söyleyen birisi çıkarsa, açıklamasını isteyin.  
 
Eğer bu düşünce tuzağına sahip olduğunu söyleyen birisi çıkmazsa, bu düşünce tuzağına sahip 
tanıdıkları birisi olup olmadığını sorun ve açıklamasını isteyin. 
 
Nedenlerini anlatın 

SAYDAM 3-4 
 
İnsanların neden bu düşünce tuzağına inandıklarını sorun, daha sonra saydam yardımıyla 
anlatın 
 

 Genelde kendimizi fiziksel veya sözlü olarak tehlikede hissettiğimiz zaman kullanırız.  
 Diğer insanlar üzerinde güç, kontrol ve üstünlük –hakimiyet- kurarak korkumuzu 

gizleriz.  
 İnsanlara gözdağı vererek yıldırırız.  

3 
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 Madde kullanarak, güçlü görüneceğimizi ve başkaları üzerinde hakimiyet 
kuracağımızı zannederiz. 

 
Kritik soru 
 
Kritik soruyu okuyun, yanıtlarını alın ve tartışın. Kritik sorunun yanıtı "alternatif düşünce" 
bölümünde verilmiştir. Burada bilgileri aktarın, diğer bölümde de yineleyin. 
 
 
Düşünce tuzağının bağımlılıkla ilişkisini ortaya koyun 

SAYDAM 5-6 
 
Bu düşünce tuzağıyla bağımlılıkla ilişkisinin ne olduğunu sorun ve tartışın. Düşünme 
biçimine örnekleri saydam yardımıyla verin. 

• Bana karışmasalar ben alkolü/uyuşturucuyu bırakırım. 
• Bana ne yapacağım söylenirse ben onun tersini yapıyorum. 
• Kontrol edilmekten hiç hoşlanmıyorum. 
• Hayatıma karışılmasından hoşlanmıyorum, beni bıraksalar ben bırakırım. 
• Kurallar başkaları için gerekli olabilir ama benim için asla!  
• Tedavi yöntemlerine inanmıyorum, benim üstümde bunlar çalışmıyor.  
• Kimse beni haksız yere ve olumsuz eleştirecek kadar iyi değil!  
• Kimsenin ne dediğine bakmam, benim için önemli olan kendi düşüncelerimdir. 

 
 
 
Alternatif düşünce geliştirmek 
 
Bu düşünce tuzağına alternatif düşüncelerin veya yanıtların ne olacağını sorun, görüşleri alın, 
saydam yardımıyla örnekleri verin. 
 

• Güçlü olsak da kimi zaman diğer insanların desteğine ihtiyaç duyarız. 
• Önemli olan güçlü olup yaralarımızı gizlemek değil; onları birlikte sarmak...  

 
 
 
 
Kendine hak tanımak “başka çaresi mi var ...” 
 
 
 
 

Düşünce tuzağını tanımlayın 
SAYDAM 1-2 

• Güzel bir havada daha fazla keyiflenmenin, daha çok alkol almakla olacağına inanarak 
içmek 

• Benim durumumda bağımlılığın tedavisi olmaz diyerek reddetmek 
 
Saydam yardımıyla düşünce tuzaklarından suçlamayı anlatın ve örnekleri verin. 
 

4 
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Bu düşünce tuzağına sahip olup olmadıklarını sorun. Eğer bu düşünce tuzağına sahip 
olduğunu söyleyen birisi çıkarsa, açıklamasını isteyin.  
 
Eğer bu düşünce tuzağına sahip olduğunu söyleyen birisi çıkmazsa, bu düşünce tuzağına sahip 
tanıdıkları birisi olup olmadığını sorun ve açıklamasını isteyin. 
 
Nedenlerini anlatın 

SAYDAM 3-4 
 
İnsanların neden bu düşünce tuzağına inandıklarını sorun, daha sonra saydam yardımıyla 
anlatın 
 

• Genelde, sorumluluklardan kaçmak, zor işlerin altına elimizi koymamak için 
kullanırız.  

• Kendimizin diğer insanlardan farklı kılan yaşantılarımız/özelliklerimiz olduğunu 
düşünürüz. 

• Diğer insanlardan farklı, özel bir muameleyi hak ettiğimize inanırız. Durumun bizim 
için kolaylaştırılması gerektiğine inanırız. Böylelikle, hedeflerimiz için çaba 
harcamayız. 

• Madde kullanmak ve sorumsuzca davranma hakkımız/iznimiz olduğunu düşünürüz.  
 
Kritik soru 
 
Kritik soruyu okuyun, yanıtlarını alın ve tartışın. Kritik sorunun yanıtı "alternatif düşünce" 
bölümünde verilmiştir. Burada bilgileri aktarın, diğer bölümde de yineleyin. 
 
 
  
 
 
 
Düşünce tuzağının bağımlılıkla ilişkisini ortaya koyun 

SAYDAM 5-6 
 
Bu düşünce tuzağıyla bağımlılıkla ilişkisinin ne olduğunu sorun ve tartışın. Düşünme 
biçimine örnekleri saydam yardımıyla verin. 

• Şartlarım bırakmaya uygun değil. 
• Ben bağımlıyım, içmeden duramam. 
• Hayatta tek bir keyfim var. 
• Bir ödülü hak ettim, bir kere içeyim… 
• Alışmış kudurmuştan beterdir. 
• Uyuşturucu bu kadar kolay bulunuyorken… 
• Benim durumumda olunca içmekten başka çare yok. 
• Koşullar başka türlü olsaydı, belki bırakabilirdim, ama ne yazık ki değil.. 

 
Alternatif düşünce geliştirmek 
 
Bu düşünce tuzağına alternatif düşüncelerin veya yanıtların ne olacağını sorun, görüşleri alın, 
saydam yardımıyla örnekleri verin. 
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 “Bu şekilde düşünerek sadece kendimi kandırıyorum”.  
 “Zor bir durum olabilir, ama mücadele ederek bunun da içinden çıkabilirim”.  

 
 
 
 
Aşırı iyimserlik “bir şey olmaz ...” 
 
 
 

 
Düşünce tuzağını tanımlayın 

SAYDAM 1-2 
 

 Her seferinde son bir kere içip bırakacağım diyerek bir türlü tedaviye başlayamamak 
 Kendisine aşırı güvenip tedaviye gitmemek 

 
Saydam yardımıyla düşünce tuzaklarından suçlamayı anlatın ve örnekleri verin. 
 
Bu düşünce tuzağına sahip olup olmadıklarını sorun. Eğer bu düşünce tuzağına sahip 
olduğunu söyleyen birisi çıkarsa, açıklamasını isteyin.  
 
Eğer bu düşünce tuzağına sahip olduğunu söyleyen birisi çıkmazsa, bu düşünce tuzağına sahip 
tanıdıkları birisi olup olmadığını sorun ve açıklamasını isteyin. 
 
Nedenlerini anlatın 

SAYDAM 3-4 
 
İnsanların neden bu düşünce tuzağına inandıklarını sorun, daha sonra saydam yardımıyla 
anlatın 
 

• İçinde olduğumuz durumun olumsuzluklarını örtbas etmek için kullanırız.  
• Yenilmez olduğumuzu ve her zaman kötü sonuçlardan kaçabileceğimizi düşünürüz. 
• Öyle ki, aksi yönde kanıtlar apaçık olsa bile; madde bağımlılığının zararlarından 

etkilenmeyeceğimize inanırız.  
• Böylelikle tehditleri görmeyiz ve kriz durumlarında kendimizi savunmayız.  

 
Kritik soru 
 
Kritik soruyu okuyun, yanıtlarını alın ve tartışın. Kritik sorunun yanıtı "alternatif düşünce" 
bölümünde verilmiştir. Burada bilgileri aktarın, diğer bölümde de yineleyin. 
  
Düşünce tuzağının bağımlılıkla ilişkisini ortaya koyun 

SAYDAM 5-6 
 
Bu düşünce tuzağıyla bağımlılıkla ilişkisinin ne olduğunu sorun ve tartışın. Düşünme 
biçimine örnekleri saydam yardımıyla verin. 

• Kimsenin yardımı olmadan bırakabilirim.  
• Aslında ben bağımlı değilim. 
• Ara sıra içsem eskisi gibi olmam. 
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• Bir kereden bir şey olmaz. 
• Bana o kadar zararı yok bunun.. 

 
Alternatif düşünce geliştirmek 
 
Bu düşünce tuzağına alternatif düşüncelerin veya yanıtların ne olacağını sorun, görüşleri alın, 
saydam yardımıyla örnekleri verin. 
 

• Her zaman o kadar şanslı olmayabiliriz. 
• Bir kere bile denemek, yeniden başlamak demektir. 

 
 
 
Video gösterimi ve tartışması 
 
 

 
Düşünce tuzakları-1 isimli videoyu gösterin ve tartışın. 

 
 
 
 
Aşırı Hassaslık “hep bu hassaslığımdan ...” 
 
 

 
Düşünce tuzağını tanımlayın 

SAYDAM 1-2 
 Arkadaşı iflas edince çocuklarına üzülüp oturup buna içmek 
 Tedaviye oradaki insanların durumundan üzüleceği için gitmemek 
 Babasını kırdıktan sonra buna üzülüp gidip içmek 

 
Saydam yardımıyla düşünce tuzaklarından suçlamayı anlatın ve örnekleri verin. 
 
Bu düşünce tuzağına sahip olup olmadıklarını sorun. Eğer bu düşünce tuzağına sahip 
olduğunu söyleyen birisi çıkarsa, açıklamasını isteyin.  
 
Eğer bu düşünce tuzağına sahip olduğunu söyleyen birisi çıkmazsa, bu düşünce tuzağına sahip 
tanıdıkları birisi olup olmadığını sorun ve açıklamasını isteyin. 
 
Nedenlerini anlatın 

SAYDAM 3-4 
 
İnsanların neden bu düşünce tuzağına inandıklarını sorun, daha sonra saydam yardımıyla 
anlatın 
 

 Davranışlarımızı hassaslığımızla açıklayarak, asıl sorumluluktan kaçarız.  
 Ailemiz, arkadaşlarımız, çocuğumuz hakkında aşırı hassasiyet gösterebiliriz; ama bu 

kişiler hakkında sorumlu ve önemseyen davranışlarda bulunmayız. 
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 Onların gözünde iyi bir izlenim bırakmak için sadece, iyi şeyler yaparız.  
 
Kritik soru 
 
Kritik soruyu okuyun, yanıtlarını alın ve tartışın. Kritik sorunun yanıtı "alternatif düşünce" 
bölümünde verilmiştir. Burada bilgileri aktarın, diğer bölümde de yineleyin. 
  
Düşünce tuzağının bağımlılıkla ilişkisini ortaya koyun 

SAYDAM 5-6 
 
Bu düşünce tuzağıyla bağımlılıkla ilişkisinin ne olduğunu sorun ve tartışın. Düşünme 
biçimine örnekleri saydam yardımıyla verin. 

• Anneme çok üzülüyorum ama… 
• Ben kullandığım sürece başkalarına bir zarar vermedim. 
• Başkalarının yaşadığı üzüntülere dayanamıyorum. 
• Çok hassas bir insanım… 
• Onun için yapıyorum, birlikte içerek acısını hafifletiyoruz.. 

 
Alternatif düşünce geliştirmek 
 
Bu düşünce tuzağına alternatif düşüncelerin veya yanıtların ne olacağını sorun, görüşleri alın, 
saydam yardımıyla örnekleri verin. 
 

• İnsanları önemsemek güzel bir şey. Ama bu, kendi sorumluluğumuzu almamızı 
engellememeli.  

• Önce kendi hayatımız, kendimiz için bir şey yapmalıyız..  
 

 
 
 
Minimize etmek “sadece küçük bir...önemli bir şey değil...” 
 
 
 

 
Düşünce tuzağını tanımlayın 

SAYDAM 1-2 
 

 Alkolü bıraktıktan sonra, eski arkadaşının düğününde bir kereden bir şey olmaz diye 
içmek (ve sonunda sarhoş olmak)  

 Başkaları çok içtiğini düşünecek diye esrar içtiğini her zaman iki  
eksik saymak 

 
Saydam yardımıyla düşünce tuzaklarından suçlamayı anlatın ve örnekleri verin. 
 
Bu düşünce tuzağına sahip olup olmadıklarını sorun. Eğer bu düşünce tuzağına sahip 
olduğunu söyleyen birisi çıkarsa, açıklamasını isteyin.  
 
Eğer bu düşünce tuzağına sahip olduğunu söyleyen birisi çıkmazsa, bu düşünce tuzağına sahip 
tanıdıkları birisi olup olmadığını sorun ve açıklamasını isteyin. 
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Nedenlerini anlatın 

SAYDAM 3-4 
 
İnsanların neden bu düşünce tuzağına inandıklarını sorun, daha sonra saydam yardımıyla 
anlatın 
 

 Genelde davranışlarımızın sonuçlarından kaçmak veya kötü sonuçları azaltarak 
göstermek için kullanırız.  

 Deveyi pire yapmak olarak özetlenebilir.  
 Minimize ederken, diğerlerinin inandığı şeyin aslında abartılacak bir şey olmadığını 

göstermek isteriz.  
 Eğer kendi küçümsememize inanırsak, vicdan azabı hissetmemize gerek kalmaz ve 

davranışlarımızı düzeltmek zorunda kalmayız. 
 
Kritik soru 
 
Kritik soruyu okuyun, yanıtlarını alın ve tartışın. Kritik sorunun yanıtı "alternatif düşünce" 
bölümünde verilmiştir. Burada bilgileri aktarın, diğer bölümde de yineleyin. 
  
Düşünce tuzağının bağımlılıkla ilişkisini ortaya koyun 

SAYDAM 5-6 
 
Bu düşünce tuzağıyla bağımlılıkla ilişkisinin ne olduğunu sorun ve tartışın. Düşünme 
biçimine örnekleri saydam yardımıyla verin. 

• Sadece on dakika geciktim ama...  
• Bir tane biradan bir şey olmaz.. 
• O kadar da önemli değildi ki... 
• Ne zararı var ki, arada sırada esrar içmenin.. 

 
 
 
Alternatif düşünce geliştirmek 
 
Bu düşünce tuzağına alternatif düşüncelerin veya yanıtların ne olacağını sorun, görüşleri alın, 
saydam yardımıyla örnekleri verin. 
 

 Evet, bu sefer kötü bir şey olmamış olabilir ama bir dahakine dikkat etmezsem daha 
kötü sonuçlara yol açabilir.  

 Az veya çok sonuçta bu benim için sorun yaratacak 
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Aşırı Genellemek “hep böyle oluyor...herkes aynı...” 
 
 
 

Düşünce tuzağını tanımlayın 
SAYDAM 1-2 

• Hayatım karardı, artık hiçbir şey yapamam diye düşünmek 
• Bir kere deneyip bırakamadığı için tekrar tedaviye hiç yanaşmamak 

 
Saydam yardımıyla düşünce tuzaklarından suçlamayı anlatın ve örnekleri verin. 
 
Bu düşünce tuzağına sahip olup olmadıklarını sorun. Eğer bu düşünce tuzağına sahip 
olduğunu söyleyen birisi çıkarsa, açıklamasını isteyin.  
 
Eğer bu düşünce tuzağına sahip olduğunu söyleyen birisi çıkmazsa, bu düşünce tuzağına sahip 
tanıdıkları birisi olup olmadığını sorun ve açıklamasını isteyin. 
 
Nedenlerini anlatın 

SAYDAM 3-4 
 
İnsanların neden bu düşünce tuzağına inandıklarını sorun, daha sonra saydam yardımıyla 
anlatın 
 

• Bir tek olaydan genel kurallar çıkartmaktır.  
• Genellikle bu tür düşünceler ve ifadeler içinde sık sık “her şey, hiç bir şey, her zaman, 

hiç bir zaman, asla, hep” gibi tanımlamalar kullanırız.  
• Sınırlı sayıda örneği temel alarak bir genel kurala inanırız.  

 
Kritik soru 
 
Kritik soruyu okuyun, yanıtlarını alın ve tartışın. Kritik sorunun yanıtı "alternatif düşünce" 
bölümünde verilmiştir. Burada bilgileri aktarın, diğer bölümde de yineleyin. 
  
Düşünce tuzağının bağımlılıkla ilişkisini ortaya koyun 

SAYDAM 5-6 
 
Bu düşünce tuzağıyla bağımlılıkla ilişkisinin ne olduğunu sorun ve tartışın. Düşünme 
biçimine örnekleri saydam yardımıyla verin. 

 Benimle kimse ilgilenmeyecek ve sevmeyecek.  
 Hiçbir işi beceremedim. 
 İnsanlara güven olmaz. 
 Hiçbir şeyi doğru dürüst yapamadım. 
 Elime aldığım her şeyi berbat ederim. 
 Kimse bana saygı duymuyor. 
 Hiç bir zaman bana ‘aferin’ denmedi. 
 Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. 
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 Bin kere denedim, bırakamıyorum işte, olmuyor.. 
 Zaten hayatım kararmış, bıraksam neye yarar.. 

 
BARİ GİDİP İÇEYİM!  

 
Alternatif düşünce geliştirmek 
 
Bu düşünce tuzağına alternatif düşüncelerin veya yanıtların ne olacağını sorun, görüşleri alın, 
saydam yardımıyla örnekleri verin. 
 

• Bir olayın bu şekilde olması her zaman öyle olacağı anlamına gelmez.  
• Ayrıca, kötü şeylerin de üstesinden gelebilirim. 

 
 
 
Video gösterimi ve tartışması 
 
 

 
Düşünce tuzakları-2 isimli videoyu gösterin ve tartışın. 

 
 
 
Sabit fikirlilik “ben ne diyorsam o ...” 
 
 
 

 
Düşünce tuzağını tanımlayın 

SAYDAM 1-2 
• Müdürü kendi dediklerini yapmadı diye işten ayrılmak 
• Apartman yöneticisi dediğini kabul etmeyince adamla kavga etmek  

 
Saydam yardımıyla düşünce tuzaklarından suçlamayı anlatın ve örnekleri verin. 
 
Bu düşünce tuzağına sahip olup olmadıklarını sorun. Eğer bu düşünce tuzağına sahip 
olduğunu söyleyen birisi çıkarsa, açıklamasını isteyin.  
 
Eğer bu düşünce tuzağına sahip olduğunu söyleyen birisi çıkmazsa, bu düşünce tuzağına sahip 
tanıdıkları birisi olup olmadığını sorun ve açıklamasını isteyin. 
 
Nedenlerini anlatın 

SAYDAM 3-4 
 
İnsanların neden bu düşünce tuzağına inandıklarını sorun, daha sonra saydam yardımıyla 
anlatın 
 

 Kendi düşüncemizin en doğru olduğuna inanırız. Bu nedenle de diğer insanların 
düşüncesine kulaklarımızı tıkarız.  
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 Biri bize başka bir yol daha olduğunu gösterdiğinde, onu dinlemeyiz. Söylenenlerin 
gerçekliğine bakmayız bile. Sürekli kendi düşüncelerimizin ve davranışlarımızın haklı 
olduğunu savunmaya çalışırız.  

 Haklı olmamız insanlara karşı dürüst olmaktan ve onları önemsediğimizi göstermekten 
daha önemli hale gelmiştir.  

 
Kritik soru 
 
Kritik soruyu okuyun, yanıtlarını alın ve tartışın. Kritik sorunun yanıtı "alternatif düşünce" 
bölümünde verilmiştir. Burada bilgileri aktarın, diğer bölümde de yineleyin. 
  
Düşünce tuzağının bağımlılıkla ilişkisini ortaya koyun 

SAYDAM 5-6 
 
Bu düşünce tuzağıyla bağımlılıkla ilişkisinin ne olduğunu sorun ve tartışın. Düşünme 
biçimine örnekleri saydam yardımıyla verin. 

• Herkes bana uymalı, ben bilirim.  
• Hep haklıydım… 
• Ne dediysem oldu bugüne kadar… 
• Sözümü dinlemiyorlar… 
• Ama öyle değil mi? 
• Ben değişemem onlar değişsin. 

 DEĞİŞMEZSEK İYİLEŞEMEYİZ  
 
Alternatif düşünce geliştirmek 
 
Bu düşünce tuzağına alternatif düşüncelerin veya yanıtların ne olacağını sorun, görüşleri alın, 
saydam yardımıyla örnekleri verin. 
 

• İnsanların benim hakkımdaki düşüncelerini dinleyerek, bir şeyler öğrenebilirim.  
• Etrafımdakilerden gelen eleştirileri kabul ederek, daha iyi olabilirim.  
• Çevremin benim hakkımdaki görüşleri ve yorumları benim için önemlidir.  

 
 
 
Mükemmeliyetçilik /-meli,-malı cümleleri “...yapmalıyım..ya öyle ya 
böyle..başka yolu yok..” 
 
 

 
Düşünce tuzağını tanımlayın 

SAYDAM 1-2 
 

 En iyisi olana kadar saatlerce aynı işte vakit harcamak, sonunda da yetiştirememek 
 Tüm olayların tek bir açıklaması varmış gibi düşünmek 

 
Saydam yardımıyla düşünce tuzaklarından suçlamayı anlatın ve örnekleri verin. 
 
Bu düşünce tuzağına sahip olup olmadıklarını sorun. Eğer bu düşünce tuzağına sahip 
olduğunu söyleyen birisi çıkarsa, açıklamasını isteyin.  
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Eğer bu düşünce tuzağına sahip olduğunu söyleyen birisi çıkmazsa, bu düşünce tuzağına sahip 
tanıdıkları birisi olup olmadığını sorun ve açıklamasını isteyin. 
 
Nedenlerini anlatın 

SAYDAM 3-4 
 

İnsanların neden bu düşünce tuzağına inandıklarını sorun, daha sonra saydam yardımıyla 
anlatın 
 

 İnsanların veya olayların ya tamamen doğru ya da tamamen yanlış olduğunu 
düşünerek aşırı tepki verdiğimizde kullanırız.  

 Şartlar ne olursa olsun, her zaman geçerli olan katı kuralların olduğunu ve bu kurallara 
uyulmak zorunda olduğuna inanırız.  

 Başkaları bu kuralları çiğneyecek olursa, sinirleniriz; kendimiz uymadığında ise hayal 
kırıklığı ve suçluluk hissederiz.  

 Olayları siyah-beyaz, iyi-kötü, evet-hayır, başarı-başarısızlık olarak etiketleriz ve 
arasındaki olasılıkları göz ardı ederiz.  

 
Kritik soru 
 
Kritik soruyu okuyun, yanıtlarını alın ve tartışın. Kritik sorunun yanıtı "alternatif düşünce" 
bölümünde verilmiştir. Burada bilgileri aktarın, diğer bölümde de yineleyin. 
  
Düşünce tuzağının bağımlılıkla ilişkisini ortaya koyun 

SAYDAM 5-6 
 
Bu düşünce tuzağıyla bağımlılıkla ilişkisinin ne olduğunu sorun ve tartışın. Düşünme 
biçimine örnekleri saydam yardımıyla verin. 

• Bir kere içtim artık hep içerim, sistem bozuldu 
• İnsanların hata yapmasını kabul edemiyorum.  
• Eğer bir şey tam olmayacaksa hiç olmasın daha iyi!  
• Her zaman doğruyu yapmak gerekir. 
• Bir şey ya olur ya olmaz… 
• İnsanlar hiç yalan söylememeli. 
• Ya benden yanasın ya da değilsin, arası yok! 
• Tüm sorunları hemen çözmeliyim. 
• Her zaman mutlu ve iyi olmalıyım, öfkelenmemeliyim ve acı çekmemeliyim. 

 
Alternatif düşünce geliştirmek 
 
Bu düşünce tuzağına alternatif düşüncelerin veya yanıtların ne olacağını sorun, görüşleri alın, 
saydam yardımıyla örnekleri verin. 
 

• Ben de insanım, ben de hata yapabilirim.  
• Benim de hata yapmaya hakkım var 
• Herkesin hata yapmaya halı var  
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Çaba göstermemek “çok zor ...” 
 
 
 

Düşünce tuzağını tanımlayın 
SAYDAM 1-2 

 
• Madde kullanmayı bırakmayı, her seferinde çok zor diyerek denememek 
• Sabahları erken kalkamıyorum diye işe girmemek 

 
Saydam yardımıyla düşünce tuzaklarından suçlamayı anlatın ve örnekleri verin. 
 
Bu düşünce tuzağına sahip olup olmadıklarını sorun. Eğer bu düşünce tuzağına sahip 
olduğunu söyleyen birisi çıkarsa, açıklamasını isteyin.  
 
Eğer bu düşünce tuzağına sahip olduğunu söyleyen birisi çıkmazsa, bu düşünce tuzağına sahip 
tanıdıkları birisi olup olmadığını sorun ve açıklamasını isteyin. 
 
Nedenlerini anlatın 

SAYDAM 3-4 
 
İnsanların neden bu düşünce tuzağına inandıklarını sorun, daha sonra saydam yardımıyla 
anlatın 
 

 Başladığımız bir işi sürdüremeyiz, sonunu getiremeyiz.  
 Çünkü karşımıza bir engel çıkmıştır, onunla mücadele edecek dayanıklılığımızın 

olmadığına inanırız.  
 Bu nedenle, her şeyden kolayca vazgeçeriz.  
 Bazen başlamaya bile gücümüz yoktur, harekete geçemeyiz.  
 Sonuçta da hiçbir şeyi tam zamanında yapamayan, sürekli geç kalan ve en basit bir işi 

bile tamamlayamayan insanlar olur çıkarız. 
 
Kritik soru 
 
Kritik soruyu okuyun, yanıtlarını alın ve tartışın. Kritik sorunun yanıtı "alternatif düşünce" 
bölümünde verilmiştir. Burada bilgileri aktarın, diğer bölümde de yineleyin. 
  
Düşünce tuzağının bağımlılıkla ilişkisini ortaya koyun 

SAYDAM 5-6 
 
Bu düşünce tuzağıyla bağımlılıkla ilişkisinin ne olduğunu sorun ve tartışın. Düşünme 
biçimine örnekleri saydam yardımıyla verin. 

• Bunlar benim için çok zor.  
• Devam edecek gücüm yok. 
• İstiyorum ama yapamıyorum. 
• Yapmak istesem de yapamam ki... 
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• Madde kullanma demekle olmuyor. 
• Ordan konuşmak kolay tabi. 
• Şimdi kim kalkıp da işe gidecek.. 

 
Alternatif düşünce geliştirmek 
 
Bu düşünce tuzağına alternatif düşüncelerin veya yanıtların ne olacağını sorun, görüşleri alın, 
saydam yardımıyla örnekleri verin. 
 

 Hayatta hiçbir şey çabalamadan elde edilmiyor, kolay ulaşılmıyor. Biraz gayret 
gösterirsek, iyileşmek yapamayacağımız bir şey değil...  

 Sizin hayatınızı, kendinizden başka kimse değiştiremez. Bunu siz yapacaksınız.   
 
 

 
 
Video gösterimi ve tartışması 
 
 

Düşünce tuzakları-3 isimli videoyu gösterin ve tartışın. 
 
 
 
 
Sesli sinema 
 
 

SAYDAM 1 
 
Bu bölümde grubu ikiye ayırın. Gruplar birer ebe belirlesin. Bir grubun ebesi diğerlerinin 
yanına gitsin ve kendisine düşünce tuzaklarından birisi verilsin. Daha sonra o da bir hikaye 
anlatarak grubuna hangi düşünce tuzağını anlatmaya çalışsın. Bu arada zaman tutun ve gruba 
katılanların özelliklerine göre anlatmak için bir süre verin (2 dk vb). 
 

 
 
Kapanış 
 

 
SAYDAM 2 

 
 Soruları olup olmadığını sorun 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun 
 Temel mesajları tekrarlayın 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 
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 Her düşünce tuzağında gruba dönüp bu düşünce tuzağına sahip olup olmadıkları 

sorulmalı ve örnek vermelerini istenmelidir.   
 Bu düşünce tuzaklarının her insanda olduğu söylenmelidir. Önemli olanın bu tuzaklara 

düşmemek ve bu düşüncelere kapıldıklarını fark etmek olduğu vurgulanmalıdır.  
 Alternatif düşünce geliştirme kısımlarında onların düşünce geliştirmeleri için zaman 

tanınmalı ve yardımcı olunmalıdır.  
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DÜŞÜNCE TUZAKLARI 

 
 

 
Beynimiz karışık işlemleri yapar. Düşünceler de bunlardan biridir. Beyin milyonlarca düşünce 
üretir. Düşünceler otomatikleşmeye başlar. Ve düşünce kalıpları oluşur. Zamanla alışkanlık 
gelişir ve hep o düşünce kalıbıyla olayları yorumlarız. Bazı düşünce kalıplarımız ise, 
tuzaklarımız olur…  
 
Suçlamak  
“ben değil o sorumlu...”  
 
Alkol kullanmayı bırakmayı düşünüp eşine kızıp içmeye başlamak 
veya Tekrar içmeye başlama nedeni olarak sadece çevresini görmektir. 
Ama hep suçlayarak bir yere varamayız. Evet, başkalarının da suçu 
olabilir ama iğneyi arada kendimize de batırmalıyız. Başkalarını 
suçlamak, kendi payımızı görmemizi engeller.  
 
“Güç Bende Olmalı” Demek 
“ben istersem...ben bir numarayım...”  
 
Kendisinin herkes gibi olmadığını söyleyip bu yöntemlerin onda çalışmayacağını iddia etmek 
veya maddeyi bırakmanın irade işi olduğunu, isterse yapabileceğini söylemektir. Ama güçlü 
olsak da kimi zaman diğer insanların desteğine ihtiyaç duyarız. Önemli olan güçlü olup 
yaralarımızı gizlemek değil; onları birlikte sarmaktır. 
 
Kendine hak tanımak 
“başka çaresi mi var ...”  
 
Güzel bir havada daha fazla keyiflenmenin, daha çok alkol almakla 
olacağına inanarak içmek veya benim durumumda bağımlılığın tedavisi 
olmaz diyerek tedaviyi reddetmektir.  
Ama “Bu şekilde düşünerek sadece kendimi kandırıyorum” veya “Zor 
bir durum olabilir, ama mücadele ederek bunun da içinden çıkabilirim” 
diye düşünmek daha doğrudur.  
 
Aşırı iyimserlik  
“bir şey olmaz ...”  
 
Her seferinde son bir kere içip bırakacağım diyerek bir türlü tedaviye 
başlayamamak veya kendisine aşırı güvenip tedaviye gitmemektir. 
Ama her zaman o kadar şanslı olmayabiliriz. Bir kere bile denemek, 
yeniden başlamak demektir. 
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Aşırı Hassaslık  
“hep bu hassaslığımdan ...”  
 
Arkadaşı iflas edince çocuklarına üzülüp oturup buna içmek veya tedaviye 
oradaki insanların durumundan üzüleceği için gitmemek veya babasını 
kırdıktan sonra buna üzülüp gidip içmektir. İnsanları önemsemek güzel bir 
şey. Ama bu, kendi sorumluluğumuzu almamızı engellememeli. Önce kendi 
hayatımız, kendimiz için bir şey yapmalıyız..  
 
Minimize etmek 
“sadece küçük bir...önemli bir şey değil...”  
 
Alkolü bıraktıktan sonra, eski arkadaşının düğününde bir kereden bir şey olmaz 
diye içmek (ve sonunda sarhoş olmak) veya başkaları çok içtiğini düşünecek 
diye esrar içtiğini her zaman iki eksik saymaktır. "Evet, bu sefer kötü bir şey 
olmamış olabilir ama bir dahakine dikkat etmezsem daha kötü sonuçlara yol 
açabilir" veya "Az veya çok sonuçta bu benim için sorun yaratacak" diye 
düşünmek en doğrusudur.  
 
Aşırı Genellemek  
“hep böyle oluyor...herkes aynı...”  
 
Bir kere deneyip bırakamadığı için tekrar tedaviye hiç yanaşmamaktır.  
Bir olayın bu şekilde olması her zaman öyle olacağı anlamına gelmez. Ayrıca "kötü şeylerin 
de üstesinden gelebilirim" diye düşünmek daha doğrudur. 
 
Sabit fikirlilik  
“ben ne diyorsam o ...”  
 
Müdürü kendi dediklerini yapmadı diye işten ayrılmak veya apartman 
yöneticisi dediğini kabul etmeyince adamla kavga etmektir. "İnsanların 
benim hakkımdaki düşüncelerini dinleyerek, bir şeyler öğrenebilirim" veya 
"Etrafımdakilerden gelen eleştirileri kabul ederek, daha iyi olabilirim" 
demek daha doğru değil mi? 
 
Mükemmeliyetçilik  
“...yapmalıyım..ya öyle ya böyle..başka yolu yok..” 
 
En iyisi olana kadar saatlerce aynı işte vakit harcamak, sonunda da yetiştirememek veya tüm 
olayların tek bir açıklaması varmış gibi düşünmektir. "Ben de insanım, ben de hata 
yapabilirim" veya "Benim de hata yapmaya hakkım var" veya "Herkesin hata yapmaya hakkı 
var" diye düşünmek en doğrusudur. 
 
Çaba göstermemek 
“çok zor ...”  
 
Madde kullanmayı bırakmayı, her seferinde çok zor diyerek denememek veya sabahları erken 
kalkamıyorum diye işe girmemektir. Hayatta hiçbir şey çabalamadan elde edilmiyor, kolay 
ulaşılmıyor. Biraz gayret gösterirsek, iyileşmek yapamayacağımız bir şey değil... Sizin 
hayatınızı, kendinizden başka kimse değiştiremez. Bunu siz yapacaksınız.   



301 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Sigarayı bırakmak için ipuçları vermek 

 

 
 Sigarayı bırakabilirsiniz 

  

 Şartlanmalar  
 Sigara kullanımı değerlendirme formu 
 Sigarayı bırakmadan önce 
 Sigarayı bırakırken 
 Sigarayı bıraktıktan sonra 
 Tekrar başlamamk için 

Saydamlar  

 
1 saat 

 

Oturum EK1 
SİGARAYI 

BIRAKMAK İÇİN...  
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Açılış 
 
 

 
 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın 
 Bir önceki oturumdan akıllarında kalanları sorun 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 

 
 
 
Şartlanmalar  
 
 
 

 
Pavlov’un köpek deneyi 

SAYDAM 1-4 
 
“Pavlov’un köpek deneyini biliyor musunuz?” diye sorun. Daha sonra saydam yardımıyla deneyi 
anlatın. 
 

“Pavlov’un köpek deneyi 4 aşamadan oluşur.  
1. aşamada Pavlov köpeğe yemek verir ve buna bağlı olarak köpek tükürük salgılar.  
2. aşamada Pavlov zil çalar, ancak köpek tükürüz salgılamaz.  
3. aşamada Pavlov önce zili çalar, sonra yemek verir ve bunun sonucunda köpek tükürük 
salgılar. Bu şekilde zil ve yemek bir arada verildiği için köpek zille şartlanır ve 4. 
aşamada oluşan durum gözlenir.  
4. aşamada sadece zil çalındığında bile yemek olmamasına rağmen köpek tükürük 
salgılar. İşte buna şartlanma denir.” 

 
Şartlanmalarımız 

SAYDAM 5-9 
 
Şartlanmalarımızı sorun 
 

“Peki bizim şartlanmalarımız neler? Mesela bir arada tüketmekten hoşlandığımız veya 
biri akla geldiğinde, diğerinin de akla geldiği neler var? 

 
Daha sonra şartlanmalarımıza saydam yardımıyla örnekler verin. 

“Fasulye pilav…” 
“Çay ve sigara…” 
“Kahve ve tatlı…” 
“Aşk ve gül…” 
 

1 
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Sigarayla ilgili şartlanmalar 
SAYDAM 10-12 

 
Önce katılımcılara sorun. Sonra örnekler verin: 

 Kahve-sigara 
 Alkol-sigara 
 Yemek sonrası sigara  
 Çalışırken sigara 
 Stres olunca 

 
El alışkanlıklarımızla ilgili bilgilendirme yapın. 
 

Aslında el alışkanlıklarımızda bir tür şartlanmadır. Mesela bazıları saçlarıyla oynar, 
bazıları ağzında sigara tutar, bazıları tespih çeker, bazıları sürekli bir şey içer, kimi 
parmak kimi emzik emer. Bazı insanlar ise elde sigara tutarlar. El şartlanmaları da 
bağımlılığın bir parçasıdır ama aslında fiziksel bir ihtiyaç değildir. 

 
 
 
Sigara kullanımını değerlendirin 
 

 
 

Değişim döngüsünün hangi evresindeler 
 SAYDAM 1-2 

 
 Yere değişim basamaklarını çizin 
 Kendilerini SİGARA KULLANIMIYLA ilişkili olarak değişim basamaklarından 

hangisinde hissettiklerini sorun.  
 

Değişim basamakları çizimi 

Farkındalık

Farkındalık öncesi

Karar 
Değişmeye niyetli olmak

Eylem

Sürdürme 

Tekrar başlama

 
 

2 
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Sigara kullanımını değerlendirme formu 
ÇALIŞMA 1 

SAYDAM 3-4 
 
Sigara kullanımını değerlendirme formunu dağıtın ve doldurmalarını isteyin. Doldurduktan sonra 
puanları toplamalarını isteyin. Aşağıdaki hesaplamaya göre gruptaki herkesin sihgara kullanımını 
bağımlılık şiddetini tartışın. 
 

7 -10 puan= şiddetli bağımlı 

4-6 puan= orta şiddette bağımlı 

4 puandan az= düşük şiddette bağımlı. 

 

 
 
Sigarayı bırakmadan önce 
 
 

SAYDAM 1-2 
 
Sigarayı bırakmadan önce yapılacakları saydam yardımıyla anlatın. 

 Kullandığınız sigara markasını sürekli değiştirin  
 Her gün içeceğiniz kadar sigarayı ayırın ve onu yanınıza alın 
 Çayla, kahveyle vs sigara içmeyin. Önce veya sonra sigaranızı için… 
 Ailenize, arkadaşlarınıza ve çalışma arkadaşınıza bırakmayı planladığınızı söyleyin ve 

onların desteğini isteyin.  
 Başkalarından sizin yanınızda sigara içmemelerini rica edin ve sigara içilen ortamdan 

uzaklaşın.  
 Sigarayı bırakmak için net bir tarih koyun 

 
 
 
 
Sigarayı bırakınca 
 

 
SAYDAM 1-3 

 
Sigarayı bırakma aşamasında dikkat edilecekleri saydam yardımıyla anlatın. 
 

 İnsanlar genellikle sigarayı bıraktıktan sonraki ilk birkaç hafta içinde yoksunluk belirtileri 
(uykusuzluk, asabiyet, kızgınlık, bıkkınlık, anksiyete, konsantre bozukluğu, kalp atışında 
azalma gibi) gösterirler. Bu normal ve geçicidir... 

 İlaç tedavisi sigarayı bırakma şansınızı 2 katına çıkartır. Eğer doktorunuz ilaç verdiyse 
bunu düzenli kullanın 

3 
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 Yemek sonrası sigara alışkanlığınızı kırmak için, yemeklerden sonra kısa bir yürüyüş 
yapın.  

 Bu günlerde uyanır uyanmaz önce çay veya kahve içmeyin.  
 Olumsuz düşünceler yerine olumluları koyun. “Ben sigara içmeyen bir kişiyim” 
 Ne yediğinize dikkat edin.  

 
 
 
Sigarayı Bıraktıktan Sonra 
 

 
SAYDAM 1-2 

 
Sigarayı bıraktıktan sonra yapılması gerekenleri saydam yardımıyla anlatın. 
 

 İlk bir ayda fiziksel belirtiler kaybolur ama sonra psikolojik belirtiler ortaya çıkar  
 Sigarayı bırakanların büyük çoğunluğunun ilk üç ay içinde tekrar başladığı gösterilmiştir. 

Bu nedenle ilk üç ayın atlatılması çok önemlidir.  
 

 
 
 
Tekrar sigaraya başlamamak için 
 

 
SAYDAM 1-2 

 
Sigarayı bıraktıktan sonra yapılması gerekenleri saydam yardımıyla anlatın. 
 

 Unutmayın: Bir kereden bir şey olur! 
 Kendinizi test etmeyin 
 Stres, kaygı için sigara kullanmayın 
 Bugüne kadar sigarayı bırakmak için harcadığınız çabaları hatırlayın 
 Acil durum planı hazırlayın 

 
 
 
Kapanış 
 
 

      SAYDAM 3 
 

 Soruları olup olmadığını sorun 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun 
 Temel mesajları tekrarlayın 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin 
 Ödevleri dağıtın, bir sonraki oturuma ödevlerini muhakkak getirmelerini isteyin 

 

5 
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ÇALIŞMA 1 
 
SİGARA KULLANIMINI DEĞERLENDİRME FORMU 
 

1. Uyandıktan ne kadar sonra ilk sigaranızı içiyorsunuz? 
 

Bir saat sonra   31-60 dakika içinde 5-30 dakika içinde ilk 5 dakikada 

    0---------------------------1-----------------------------2-------------------------3 

 

2. Sigara içmenin yasak olduğu yerlerde, sigara içmemek zor geliyor mu? (Örneğin okul, 
hastane, sinema, otobüs, toplantı vb)  

 

Hayır    Evet 

    0---------------------------1 

 

3. Hangi sigarayı bırakmak sizin için daha zor, yani hangisi sizin daha değerli? 

 
Diğerleri   Sabah ilk sigaram 

    0---------------------------1 

 

4. Her gün ortalama kaç adet sigara içiyorsunuz?  
 

10 veya daha az  11 ile 20 arası  21 ile 30 arası  31 ve üstü 

    0---------------------------1-----------------------------2-------------------------3 

 

5. Uyandığınız ilk saatler içinde, gün içinde içtiğinizden daha çok sigara içiyor musunuz? 

 

Hayır    Evet 
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    0---------------------------1 

 
6. Hasta olduğunuz ve yatakta yatmak zorunda olduğunuz günlerde dahi sigara içer misiniz?  
 

Hayır    Evet 

    0---------------------------1 
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SİGARAYI BIRAKMAK 

 
 

 
Sigarayı bırakmadan önce yapılacaklar: 

 Kullandığınız sigara markasını sürekli değiştirin  
 Her gün içeceğiniz kadar sigarayı ayırın ve onu yanınıza alın 
 Çayla, kahveyle vs sigara içmeyin. Önce veya sonra sigaranızı için… 
 Ailenize, arkadaşlarınıza ve çalışma arkadaşınıza bırakmayı planladığınızı söyleyin ve 

onların desteğini isteyin.  
 Başkalarından sizin yanınızda sigara içmemelerini rica edin ve sigara içilen ortamdan 

uzaklaşın.  
 Sigarayı bırakmak için net bir tarih koyun 

 
Sigarayı bırakma aşamasında dikkat edilecekler:  
 

 İnsanlar genellikle sigarayı bıraktıktan sonraki ilk birkaç hafta içinde yoksunluk belirtileri 
(uykusuzluk, asabiyet, kızgınlık, bıkkınlık, anksiyete, konsantre bozukluğu, kalp atışında 
azalma gibi) gösterirler. Bu normal ve geçicidir... 

 İlaç tedavisi sigarayı bırakma şansınızı 2 katına çıkartır. Eğer doktorunuz ilaç verdiyse 
bunu düzenli kullanın 

 Yemek sonrası sigara alışkanlığınızı kırmak için, yemeklerden sonra kısa bir yürüyüş 
yapın.  

 Bu günlerde uyanır uyanmaz önce çay veya kahve içmeyin.  
 Olumsuz düşünceler yerine olumluları koyun. “Ben sigara içmeyen bir kişiyim” 
 Ne yediğinize dikkat edin.  

 
Sigarayı bıraktıktan sonra yapılması gerekenler:  
 

 İlk bir ayda fiziksel belirtiler kaybolur ama sonra psikolojik belirtiler ortaya çıkar  
 Sigarayı bırakanların büyük çoğunluğunun ilk üç ay içinde tekrar başladığı gösterilmiştir. 

Bu nedenle ilk üç ayın atlatılması çok önemlidir.  
 
Tekrar sigaraya başlamamak için yapılması gerekenler: 
 

 Unutmayın: Bir kereden bir şey olur! 
 Kendinizi test etmeyin 
 Stres, kaygı için sigara kullanmayın 
 Bugüne kadar sigarayı bırakmak için harcadığınız çabaları hatırlayın 
 Acil durum planı hazırlayın 
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Sigarayı bırakırken karşılaşabileceğiniz zorlukları ve bunları yenmek neler 
yapabileceğinizi yazın 

 
Sigarayı bırakırken 

karşılaşabileceğiniz zorluklar 
 

Bunları yenmek neler yapabilirsiniz 
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 Doğru ilaç kullanımını öğretmek ve ilaca uyumu sağlamak 

 

 
  Bir ilaç doğru zamanda içildiğinde, gerektiği yerde kullanıldığında ve uygun miktarda 

alındığında yararlı etki gösterir.  

 İlacı doğru kullanmak 
 Suboxone nedir? 
 Suboxone kullanma adabı 
 Unutulmaması gerekenler 

Legolar   

 
1 saat 

 

Oturum EK 2 
İLACI DOĞRU 
KULLANMAK  
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Dikkat 
 
 

Bu oturum opiyat bağımlısı olan ve Suboxone kullanan kişilere yöneliktir. Diğer madde 
kullanıcılarına uygulanması doğru değildir. 
 

 
 
Açılış 
 
 

 
 Herkese merhaba deyin 
 İsim kayıt listesini dağıtın ve toplayın 
 Bir önceki oturumdan akıllarında kalanları sorun 
 Geçen oturumda verilen ödevleri tartışın. Ödevlerini getirmeyenlere nedenlerini sorun, 

bir sonraki oturuma getirmeleri gerektiğini hatırlatın. 
 
 
 
İlacı doğru kullanmak  
 
 

SAYDAM 1 
 
İlacın doğru zamanda içildiğinde, gerektiği yerde kullanıldığında ve uygun miktarda 
alındığında yararlı etki gösterdiğini aspirin örneği ve saydam yardımıyla anlatın.  
 

 
 
 
Suboxone nedir? 
 
 

SAYDAM 1-7 
 
Aşağıdaki bilgileri saydam yardımıyla anlatın: 
 

 Suboxone ilacı buprenorfin ve nalokson isimli 2 ayrı maddeden oluşur.  
 Buprenorfin beyinde eroin veya başka opiyatların yerine geçer ve onlar gibi etki eder 
 Nalokson; kişinin vücudunda eroin veya başka opiyatlar  varsa yoksunluk belirtilerine 

yol açar. Dilaltı yolla alındığında, emilimi zayıftır, bu nedenle herhangi bir etki 
göstermez ve buprenorfin tek başına etki eder. Enjekte edildiğinde ise, nalokson, 
buprenorfinin etkisini kısa süre içinde zayıflatır ve eroin yoksunluk belirtileri ortaya 
çıkmasına neden olur. 

1 
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 İdrarda eroin veya başka opiyatlar, alkol ve benzodiazepin ilaçları çıkmadığı zaman 
suboxone başlanır. Bunların vücutta olmasının çeşitli riskleri vardır… 

 
Beynin çalışmasını ve suboxone'un etki mekanizmasını saydam yardımıyla anlatın 
 
Suboxone'un aşağıdaki yan etkilerini sıralayın. Eğer vücutta eroin varken kişi suboxone alırsa 
opiyat yoksunluk belirtisi çıkacağını vurgulayın. 
 

• Baş ağrısı 
• Kabızlık 
• Uykusuzluk 
• Yorgunluk 
• Uyku hali  
• Bulantı 
• Dengesizlik 
• Terleme 
• Libido azalması 
• Opiyat yoksunluk belirtileri  

 
 
 
 
Suboxone kullanma adabı  
 
 

SAYDAM 1-10 
 
İlaca başlamadan önce kanında eroin kalmamalı…Yoksa yoksunluk krizi şiddetli olur! 
-KANINDA EROİN BİTMEDEN İLACA BAŞLAMA  
 
Suboxone dil altı kullanılır. Yutarsanız veya damar yoluyla kullanırsanız işe yaramaz  
-İLACI DİLİNİN ALTINA KOY 
 
Damar yoluyla kullanılırsa hiçbir etkisi olmaz  
-BOŞUNA DAMARDAN ALMA 
 
İlaçla birlikte eroin veya diğer opiyatlar birlikte alınırsa, bunların bir etkisi olmaz 
-BOŞUNA EROİNLE KULLANMA 
 
Çok miktarda ilaç alınınca daha çok etki olmaz, çünkü etki bir plato çizer. Yani belli bir 
miktar dozdan sonra etki göstermez  
- BOŞUNA FAZLA İLAÇ ALMA 
 
Suboxone'da bağımlılık yapar. Kesilirken yoksunluk belirtileri olabilir. Ama yoksunluk 
belirtileri hafiftir. İlacı azaltarak kesmek gerekir. 
-O DA BAĞIMLILIK YAPAR 
 
Xanax, diazem, rivotril, roş gibi ilaçlarla veya alkolle birlikte kullanımı solunum 
depresyonuna yol açar  
- BAŞKA İLAÇLARLA BİRLİKTE ALMA 
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İlacı her gün düzenli olarak içilmelidir  
- HER GÜN İÇMEYİ UNUTMA 
 
Suboxone detoks amacıyla veya idame amacıyla kullanılabilir. Detoks amacıyla 
kullanıldığında sadece eroin veya başka opiyatların etkisi geçinceye kadar kullanılır. İdame 
tedavisinde uzun süreli kullanım söz konusudur  
- NİYE KULLANDIĞINI BİL  
 
Burada "dalgakıran ne işe yarar?" diye sorun ve aşağıdaki açıklamayı yapın 

"Eroini ilk bıraktığınızda madde isteğinizi şiddetli dalgalı denize benzediğini düşünün, 
bu büyük dalgalar ilk etapta önündeki dalgakıranı rahatlıkla yıkabilir. Suboxon ise bu 
büyük arzu dalgalarını kontrol eder, onları zarar veremeyecek kadar küçültür. 
Dalgakıran daha güçlü onarılıncaya kadar bu kontrole ihtiyacımız olabilir. Ama 
aslolan bu duvarı sağlam kurmaktır" 

 
Başka maddelerle birlikte kullanırsanız tedavi sonlandırılır, çünkü bu bir bağımlılık 
tedavisidir, tek başına eroin tedavisi olmaz…  
* KULLANACAKSAN SADECE SUBOXONE KULLAN  

 
 
 
Unutulmaması gerekenler 
 
 

SAYDAM 1-6 
 
İlacı anlamak deneyi 
 
Bu alistirma bir deneyden olusur. Önce kırmızı lahanayi 10 dk kaynar suyun içinde bekletin. 
Suyunu bir kavanoza ayirin. Çay bardaklarını yanyana dizin ve her birinin içine bir çay kaşığı 
yerleştirin. Çözeltilere yeni bir madde eklerken kimyasal reaksiyonun tamamen bitmesi için 
her adımdan sonra karıştırmanız çok önemlidir. 
Enjektörü aşağıdaki sıvılarla 5 ml'lik: 
 
1. 4 yemek kaşığı içme suyuna 1 çay kaşığı domestos (yaklaşık 20 ml ediyor): 3 tane 5 ml'lik 
enjektör 
2. limon suyu (2 tane 5 ml'lik enjektör) 
3. içme suyu: 1 tane 5 ml'lik enjektör 
4. saf domestos: 1 tane 5 ml'lik enjektör 
 
4 ayri çay bardagina birer parmak lahana suyu koyun. Lahana suyu insani normal halini 
göstermektedir. Lahana suyunun geçirdiği değişimleri açıkça gösterebilmek amacıyla  
 
1- Su ve domestos çamasir suyu karışımını gösterin ve bunun eroin oldugunu belirtin. Lahana 
suyuna su ve çamasir suyunu karistirin. Renk önce koyu mavi sonra koyu yeşile dönüsecektir. 
Eroin kullaniminin insan yasamini tamamen degistirdigini vurgulayin. Bunu bir bardak 
dışında tüm lahana sularına uygulayın. 
 
2- Limon suyunu gösterin ve bunun suboxone oldugunu belirtin. Lahana suyuna limon 
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suyunu karistirin. Suboxone kullaninca insanda degisiklik oldugunu ama bizi tamamen 
degistirmedigini vurgulayin. Şimdi çözeltinin rengi eski rengine yaklaşacaktır. 'Suboxone 
kullanırken, eroin kullanırken yapamadığınız şeylerin bazılarını (iş, okul, sosyal yaşantı) 
düzene oturtabilirsiniz" denebilir. Suboxone'un bagimlilik yaptigini hatirlatin. Bunu iki 
bardağa uygulayın. 
 
3- Şimdi lahana suyuna içme suyu içeren şırıngayı enjekte edin. Bu, Suboxone üzerine eroin 
kullanmayı göstermektedir. Çözeltinin rengi değişmeyecektir. Suboxone kullanan kişi eroin 
kullanırsa etkisini görmez. Bunun eroin oldugunu belirtin. Dikkat! Hastalara bunun su 
oldugunu söylemeyin, domestos çamasir suyu olarak bilsinler. Herhangi bir degisiklik 
olmayacaktir. Suboxone içen birinin eroin kullanirsa etkilenmeyecegini vurgulayin. Bunu tek 
bardağa uygulayın. 
 
4- Son olarak son şırıngadaki saf Domestos'un alkol veya diazem gibi bir benzodiazepin 
oldugunu söyleyin. Lahana suyuna ekleyin. Çözelti siz karıştırırken önce maviden 
kahverengiye doğru koyulaşacak sonra tamamen beyaza dönecektir. Bununla birlikte 
suboxone üstüne alkol veya diazem kullaniminin ölüme yol açabilecegini vurgulayin. Bunu 
son adımda kullanmış olduğunuz bardağa uygulayın. 

Unutulmaması gerekenler 
 
Unutulmaması gerekenleri sıralyaın: 

 Suboxone tedavi programında hastaların reçete ve rapor işlemleri için idrar vermeleri 
zorunludur. 

 Gebelerde kullanılmaz 
 Ameliyat olacak veya anestezi alacaklar doktorunu bilgilendirmelidir 
 İlk dönemlerde araba ve makina kullanmamalıdır.  

 
Tek başına ilacın bağımlılık tedavisinde yararı olmadığını tedavinin aşağıdakiler bir araya 
geldiğinde etkili olduğunu vurgulayın. 

 İlaç kullanmak 
 Terapilere katılmak 
 Tedavinin kurallarına uymak 
 Tekrar madde kullanmamayı öğrenmek 

 
Bizim kliniğimizde… 
 
Kliniğinizde suboxone kullanımına ilişkin özel kurallar varsa bu saydama ekleyebilirsiniz. 
 
Hatayı bulMAma oyunu 

ÇALIŞMA 1 
 
Bu çalışmada ekteki kartlar kullanılacaktır. Kartları masaya kapalı olarak dağıtın. Gruptaki 
herkesin suboxone içtiğini söyleyin (varsayın). Gruptakilerin sırayla bir kartı seçmesini 
isteyin. Herkes kartını seçtiğinde kartı açar ve yüksek sesle okur. Aşağıda ilk grupta yer alan 
veya köşesinde "çarpı" işareti olan kartlardan birisini açanlar yanar ve oyundan çıkar. 
diğerleri ikinci tur için oyuna devam eder. İkinci turda kartlar karıştırılır ve yine kapatılır ve 
herkes sırayla kart çeker. Son bir kişi kalana kadar oyun devam eder. 
 

Damardan suboxone kullandım 



316 

Eroin kullandım 
Xanax, diazem, roş vb ilaç kullandım 
Çok alkol içtim 
Esrar kullandım 
İlacı fazla kullandım 
 
Ayaktan terapilere katıldım 
Tedavinin kurallarına uydum 
Tekrar madde kullanmaya başlamamak için yöntemler geliştirdim 
Her gün düzenli suboxone içtim 
İlacı dilimin altına koyarak içiyorum (veya düzenli idrar testi yaptırıyorum) 
Randevularıma düzenli gidiyorum 

 
Farkında nefes çalışmasını yaptırın  

 
 
“Şimdi rahat bir şekilde oturun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve rahatlayın. Bir 
elinizi karnınıza koyun, yavaşça burnunuzdan nefes alın ve ağzınızdan verin. Bu esnada 
karnınızın şiştiğini hissedin. Tekrar burnunuzdan nefes alın, nefesin soluk borunuzdan 
ciğerlerinize doğru indiğini hissedin. Karnınızın şiştiğini hissedin. Yavaşça nefesinizi ağzınızdan 
verin. Her nefes alıp verişinizde vücudunuzun ne kadar rahatladığını fark edin.  
 
Şimdi nefesinizi her verişinizde saymaya başlayın. Burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan verirken 
içinizden 1-2-3-4 diye sayın. Her 4 nefeste başa dönüp tekrar 1 diye saymaya başlayın. Saymaya 
odaklandıktan sonra tekrar nefes alıp verişinize odaklanın. Dikkatinizi bir saymaya bir nefes alıp 
verişinize ve karnınıza verin.  
 
Dikkatinizi dağıtan bazı düşünceler, duygular, anılar ya da sesler olabilir. Zihninizde bunlar 
dolaşmaya başladığında dikkatinizi tekrar nefes alıp verişinize verin. Kendinizi dikkatiniz 
dağılıyor diye eleştirmeyin. Derin ve uzun nefesler alıp vermeye ve nefesinize odaklanmaya 
devam edin.” 
 

 
 
Kapanış 
 
 

 
     SAYDAM 7 

 Soruları olup olmadığını sorun 
 Bu oturumdan akıllarında neler kaldığını sorun 
 Temel mesajları tekrarlayın 
 Gelecek oturumun tarihini belirleyin 

 

 
 



317 

 
ÇALIŞMA 1 
 

 
 

Damardan suboxone 
kullandım 

 
X 
 

  
 

Eroin kullandım 
 
 

X 

   
 
 

Xanax, diazem, roş vb 
kullandım 

 
X 
 

  
 

Çok alkol içtim 
 
 

X 

   
 
 
 

Esrar kullandım 
 

X 
 

  
 
 

Suboxone'u fazla içtim 
 

X 
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Ayaktan terapilere 
katıldım 

 
 
 

  
 

Tedavinin kurallarına 
uyuyorum 

 
 
 

   
 
 

İlacımı her gün düzenli 
içtim 

 
 
 

  
 

Tekrar kullanmamak için 
yöntemler geliştirdim 

 
 
 

   
 
 
 

İlacı dilimin altına koyarak 
içiyorum 

 
 
 

  
 
 

Randevularıma düzenli 
gidiyorum 
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İLACI DOĞRU KULLANMAK 

 
 

 
Bir ilaç doğru zamanda içildiğinde, gerektiği yerde kullanıldığında ve uygun miktarda 
alındığında yararlı etki gösterir. 
 
Suboxone nedir? 
 

 Suboxone ilacı buprenorfin ve nalokson isimli 2 ayrı maddeden oluşur.  
 Buprenorfin beyinde eroin veya başka opiyatların yerine geçer ve onlar gibi etki eder 
 Nalokson; kişinin vücudunda eroin veya başka opiyatlar  varsa yoksunluk belirtilerine 

yol açar. Dilaltı yolla alındığında, emilimi zayıftır, bu nedenle herhangi bir etki 
göstermez ve buprenorfin tek başına etki eder. Enjekte edildiğinde ise, nalokson, 
buprenorfinin etkisini kısa süre içinde zayıflatır ve eroin yoksunluk belirtileri ortaya 
çıkmasına neden olur. 

 İdrarda eroin veya başka opiyatlar, alkol ve benzodiazepin ilaçları çıkmadığı zaman 
suboxone başlanır. Bunların vücutta olmasının çeşitli riskleri vardır. 

 
Suboxone kullanma adabı 
 
İLACI DİLİNİN ALTINA KOY : Suboxone dil altı kullanılır. Yutarsanız veya damar yoluyla 
kullanırsanız işe yaramaz.  
 
BOŞUNA FAZLA İLAÇ ALMA : Çok miktarda ilaç alınınca daha çok etki olmaz, çünkü etki 
bir plato çizer. Yani belli bir miktar dozdan sonra etki göstermez  
 
BOŞUNA DAMARDAN ALMA : Damar yoluyla kullanılırsa hiçbir etkisi olmaz  
 
BOŞUNA EROİNLE KULLANMA : İlaçla birlikte eroin veya diğer opiyatlar birlikte 
alınırsa, bunların bir etkisi olmaz 
 
O DA BAĞIMLILIK YAPAR : Suboxone'da bağımlılık yapar. Kesilirken yoksunluk 
belirtileri olabilir. Ama yoksunluk belirtileri hafiftir. İlacı azaltarak kesmek gerekir. 
 
BAŞKA İLAÇLARLA BİRLİKTE ALMA : Xanax, diazem, rivotril, roş gibi ilaçlarla veya 
alkolle birlikte kullanımı solunum depresyonuna yol açar  
 
HER GÜN İÇMEYİ UNUTMA : İlacı her gün düzenli olarak içilmelidir  
 
KULLANACAKSAN SADECE SUBOXONE KULLAN : Başka maddelerle birlikte 
kullanırsanız tedavi sonlandırılır, çünkü bu bir bağımlılık tedavisidir, tek başına eroin tedavisi 
olmaz…  



320 

 
 
 
İlacın yan etkileri 
 
Suboxone aşağıdaki yan etkileri yapar. Eğer vücutta eroin varken kişi suboxone alırsa opiyat 
yoksunluk belirtisi çıkar. 
 

• Baş ağrısı 
• Kabızlık 
• Uykusuzluk 
• Yorgunluk 
• Uyku hali  
• Bulantı 
• Dengesizlik 
• Terleme 
• Libido azalması 
• Opiyat yoksunluk belirtileri  

 
Unutulmaması gerekenler 
 

 Suboxone tedavi programında hastaların reçete ve rapor işlemleri için idrar vermeleri 
zorunludur. 

 Gebelerde kullanılmaz 
 Ameliyat olacak veya anestezi alacaklar doktorunu bilgilendirmelidir 
 İlk dönemlerde araba ve makina kullanmamalıdır.  

 
İyileşmek için şunlar gerekir: 
 

 İlaç kullanmak 
 Terapilere katılmak 
 Tedavinin kurallarına uymak 
 Tekrar madde kullanmamayı öğrenmek 
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Kapanış 
 
 
 

 
Herkese katılımları için teşekkür edin. 
 
Ayık kalmanın önemini vurgulayın ve ayık kalmaları için göstermelerini isteyin. 
 
Dağıtılan bilgi notlarını arada gözden geçirmelerinin yararlı olacağını vurgulayın 

 
 
 
SAMBA değerlendirme formunun doldurulması 
 
 
 

 
SAMBA değerlendirme formunu dağıtın ve doldurmalarını isteyin 

 
 
 
Sertifika töreni 
 
 
 

 
Herkese sertifikalarını dağıtın.Sertifikaları imzalamayı ve tarih koymayı unutmayın. 

 
KAPANIŞ  

1 

3 

2 



322 

 
 

SİGARA, ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ PROGRAMI 
DEĞERLENDİRME FORMU 

 
 
1. Doğum tarihiniz  [………………] 
 
2. Cinsiyetiniz? 

 Kadın    Erkek        
 

3. Medeni durumunuz:  
 Evli    Bekar   Ayrı   Boşanmış  
 Dul    Diğer 

 
4. Eğitiminiz 

 Okur yazar   İlkokulu bitirmiş  Ortaokulu bitirmiş   
  Liseyi bitirmiş  Üniversiteyi bitirmiş 
 
5. Çocuğunuz var mı? 

 Evet   Hayır 
 
6. Daha önce herhangi bir psikiyatrik veya psikolojik tedavi gördünüz mü? 

 Evet   Hayır        
 
7. Tercih maddeniz nedir? 

 Esrar   Eroin   Kokain, Taş   Ekstazi 
 Alkol   Hap   Diğer, yazınız.......... 

 
8- Bu eğitim sırasında ne kadar şey öğrendiniz? 

 Çok   Orta  Az   Hiç 
 
9- Eğiticiler ne kadar başarılıydı? 

 Çok   Orta  Az   Hiç 
 
10- Eğitim sırasında fikrinizi ne kadar söyleyebildiniz? (ne kadar katılabildiniz?) 

 Çok   Orta   Az   Hiç 
 
11- Madde kullanmayı bırakabileceğinize inanıyor musunuz? 

 Evet   Kısmen   Hayır  Bilmiyorum 
 
12- Bu eğitimlerin madde kullanmaya bırakmanızda ne kadar yardımı olabileceğini 
düşünüyorsunuz? 

 Çok   Orta   Az   Hiç 
 
Eklemek istediğiniz düşünceleriniz varsa yazınız. 
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