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Sunum İçeriği
Madde bağımlılığı nedir?

Bağımlılık yapıcı maddeler nelerdir?

Bağımlılığın olumsuz etkileri

Madde kullanımı belirtileri

Bağımlılık nasıl başlar ve ilerler?

Kullanıcıların sığındığı gerekçeler

Bağımlılık nasıl tedavi edilebilir?

Madde kullanımının getirdiği yasal sorumluluklar
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Madde Bağımlılığı Nedir?

Vücudun bir ya da birden çok işlevini olumsuz
yönde etkileyen maddelerin kullanılması.

Bundan zarar görüldüğü hâlde bu maddelerin
kullanımının bırakılamamasına verilen addır.

Madde bağımlılığından korunmanın
en iyi yolu hiç başlamamaktır.
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Bağımlılık Yapıcı Maddeler

Bağımlılık
Yapıcı Maddeler

Tütün

Alkol

Opiyatlar: Morfin, Eroin, Kodein, Metadon
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Bağımlılık Yapıcı Maddeler

Uyaran
Maddeler

Kokain
Crack

Uyuşturan
Maddeler

Esrar
LSD
GHB
Sihirli mantarlar
Herbal spices

Amfetamin
Ecstasy
Metamfetamin
Captagon (SK-Bonzai)
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Bağımlılık Yapıcı Maddeler

Sentetik
Kannobinoid

Kokain
Maddesi

Esrar
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Bağımlılık Yapıcı Maddeler

Meth
Maddesi

Ekstasy
(MDMA)

Afyon
Türevleri
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Bağımlılığın Olumsuz Etkileri 
Nelerdir?
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Bağımlılığın Olumsuz Etkileri

Bağımlının kendine güveni azalır.

Bağımlının kontrolü zayıflar.

Bağımlının insani prensipleri ve değerleri yok olmaya başlar.

Kullandığı maddeler bağımlının vücudundaki savunma 
mekanizmalarını yok edip bağışıklık sistemini zayıflatır.

Bağımlının frengi, verem, AIDS, kanser, kangren, hepatit B ve
hepatit C gibi birçok ölümcül hastalığa kapılma riski artar.
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Madde
Bağımlılığın 
Olası Sonuçları
ve Zararları

DAVRANIŞLARI KONTROL EDEMEME
KALP KRİZİ
İNTİHAR
MİDE KANSERİ
GENÇ YAŞTA ÖLÜM
ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR
PARANOYA
AİLEVİ PROBLEMLER
DİŞ ÇÜRÜMELERİ
AKCİĞER İLTİHABI
CİNAYET
KISMİ FELÇ
KALP HASTALIKLARI
İŞ KAYBI
KAYGI
AĞIZDA TARTAR VE PLAK BİRİKİMİ
HAFIZA ERİMESİ
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Madde
Bağımlılığın 
Olası Sonuçları
ve Zararları

KAZALAR
KORKU
DÖKÜNTÜ VE SİVİLCELER
SOĞUK VE SOLGUN BİR CİLT
KELLİK
BALGAM BİRİKMESİ
AĞIZ VE GIRTLAK KANSERİ
GEÇİCİ HAFIZA KAYBI
KANSER
DENGE KAYBI
İŞTAH KAYBI
AKNE
ASTIM
HIZLI VE DÜZENSİZ KALP ATIŞLARI
BEYİN HASTALIKLARI
KALP ATIŞLARINDA ANİ ARTIŞ
AMFİZEM
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Bağımlılık Belirtileri

1. Fiziksel Belirtiler

2. Davranışsal Belirtiler

3. Psikolojik Belirtiler

Kullanılan maddeye bağlı olarak farklı belirtiler
olabileceğini unutmayınız. 
Bu üç alandaki bazı belirtileri gördüğünüzde, 
bu durumun başka bir sebepten kaynaklanıp 
kaynaklanmadığına emin olunuz.
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Fiziksel Belirtiler

Gözlerde kızarıklık ve göz bebeklerinde büyüme

Uyku bozuklukları (aşırı uyuma, uyuyamama vb.)

Ani kilo kaybı

Kusma veya iştahsızlık

Epilepsiye bağlı olmayan kasılma nöbetleri

Bitkinlik
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Fiziksel Belirtiler

Fiziksel görünümde değişiklik

Kişisel bakımı ihmal etme

Hareketlerde dikkat çeken koordinasyon bozukluğu
veya dengesizlik

Alışılmadık bir ağız kokusu

Vücutta veya ellerde istemsiz titreme
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Davranışsal Belirtiler

Okula ve derslere karşı ilgide azalma

Ders başarısında düşme

Dikkat vermede ya da odaklanmada azalma

Okul dışındaki aktivitelere (hobiler, spor vb.)
karşı ilgisizlik

Arkadaşlardan veya öğretmenlerden 
gelen şikâyetler
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Davranışsal Belirtiler

Arkadaşlarından ya da çevresinden sık sık borç almaya başlama

Kendini dış dünyadan uzaklaştırma, içine kapanma

Daha fazla özgürlük talep etmeye başlama

Göz kontağı kurmadan konuşmaya çalışma

Agresif davranışlarda bulunma
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Davranışsal Belirtiler

Kişilikte ortaya çıkan, açıklanamayan değişiklikler

Arkadaş grubunda veya her zaman gidilen mekânlarda değişiklik

Gözlerdeki kızarıklığı saklamak için göz damlası, gözyaşı sıvısı 
kullanmaya başlama

Suç işleme davranışı

Oluşabilecek kötü kokuları bastırmak için gereğinden
fazla parfüm kullanma
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Davranışsal Belirtiler

Duygu durumunda ani değişimler, asabiyet, ani patlamalar veya 
nedensiz gülme gibi davranışlar

Beklenmedik bir şekilde zaman zaman ortaya çıkan aşırı 
hareketlilik ve aktivite artışı

Genel bir motivasyon eksikliği, odaklanma güçlüğü, dalgınlık
veya uyuşukluk

Herhangi bir sebebi olmaksızın korku duyma, içine
kapanma, gerginlik yaşama veya aşırı şüphecilik
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Psikolojik Belirtiler

Kişilikte ortaya çıkan, açıklanamayan değişiklikler

Duygu durumunda ani değişimler, asabiyet, ani
patlamalar veya nedensiz gülme gibi davranışlar

Beklenmedik bir şekilde zaman zaman ortaya 
çıkan aşırı hareketlilik ve aktivite artışı
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Psikolojik Belirtiler

Genel bir motivasyon eksikliği, odaklanma 
güçlüğü, dalgınlık veya uyuşukluk

Herhangi bir sebebi olmaksızın korku 
duyma, içine kapanma, gerginlik yaşama
veya aşırı şüphecilik
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Kişi ne zaman
bağımlı sayılır?
Son 12 ay içerisinde şu belirtilerden en az üçünü gösteren kişi bağımlıdır:
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Kişi Ne Zaman Bağımlı Sayılır?

Madde miktarını sürekli arttırmak.

Bırakıldığında veya azaltıldığında fiziksel ve ruhsal yoksunluk belirtileri yaşamak.

Bırakmak için gösterilen çabanın sürekli boşa çıkması.

Sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerini azaltmak veya tamamen terk etmek.

Maddeyi sağlamak, kullanmak veya bırakmak için çok fazla zaman harcamak.

Fiziksel veya ruhsal sorunlara rağmen kullanmayı sürdürmek.

Son 12 ay içerisinde aşağıdaki belirtilerden en az üçünü gösteren kişi bağımlıdır:
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nasıl
ilerler?

Bir kereden
bir şey olmaz.

Bir daha
kullanmam.

Ben
bağımlı
olmam.

İstersem
bırakırım.

Bu meret
bırakılmaz ki...

Bırakmak
zorundayım.

Artık
bırakacağım.

Bıraktım,
bir daha da
başlamam.
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Madde Kullanmaya Nerede ve Ne Zaman 
Davet Ederler?
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Madde Kullanmaya Nerede ve 
Ne Zaman Davet Ederler?
Maddeyi tanıtan, özendiren ve kullanma fikrini oluşturan genellikle 
yakın bir arkadaştır. Çünkü bu maddelerin zararlı olduğunu ve 
kullanılmaması gerektiğini herkes bilir.  

Madde kullanımı arkadaşlarınızla olduğunuz her yerde olabilir ama 
alkol, sigara, nargile kullanılan mekanlar, izbe yerler ve eğlence 
mekanları riskin daha yoğun olduğu yerlerdir. 
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Kullananlar Hangi Gerekçelere
Sığınıyorlar?

Merak ettim, denedim.
Sınırlarımı aşmak istiyordum.
İçimdeki asi dürttü beni.
Arkadaşlarıma fark atmak istedim.
Arkadaşlara uydum.
Grupça karar aldık, dışında kalamazdım.
Sorunlarımı çözemedim, madde kullanarak 
unuturum yahut çözerim diye düşündüm.
İddialı biri diye tanınıyordum, 
imajımı korumak istedim.
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Kullananlar Hangi Gerekçelere
Sığınıyorlar?
Madde kullananların bir kısmının itiraflarını 
okudunuz. Sizce bunlar geçerli, doğru veya 
anlamlı olabilir mi? 
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Nasıl Kandırıyorlar?

Benim iradem güçlüdür, ben bağımlı olmam.
Ben kendimi kontrol edebilirim.
Ottur, zararı yoktur. Bağımlılık da yapmaz.
Bir kere kullanmaktan bir şey çıkmaz.
Sadece zayıf insanlar bağımlı olur.
Herkes kullanıyor, bir şey olmuyor.
Madde kullanımı arkadaşlık ilişkilerimi arttırıyor.
İnsanın sosyal çevresinin genişlemesine yardımcı olur.
Madde, sadece kullanan kişiye zarar verir.
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Madde Kullanımını Reddeden Kişiyi 
Bekleyen Klişeler

Yağcılık
“Sen olmazsan buranın tadı tuzu kaçar.”

Yalnız bırakma
“Eğer gidersen bir daha yüzüne bakmam.”

Yalvarma, acındırma
“Ne olur, hatırım için bir kez… Beni kırma!”

Tehdit
“Kesinlikle seni bırakmayız!”

Aşağılama
“Hadi süt çocuğu sen de! Ana kuzusu…”
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Bir Yakınınız Kullanıyorsa...

Madde kullanım problemi hakkında herhangi 
bir bilgiye sahip olmadan arkadaşınızı 
suçlamaktan ve yargılamaktan kaçının. 

Madde kullanımına başlama sürecini ve 
nedenlerini bilmeden ahlak dersi 
vermeye kalkışmayın.

Arkadaşınız onunla kurmaya çalıştığınız 
iletişimde size karşıt tepki gösterebilir. 
İletişim kurmaktan vazgeçmeyin, 
pes etmeyin. 
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Bir Yakınınız Kullanıyorsa...

Arkadaşınızın her söylediğine güvenmeyin. 
Çünkü madde kullanan kişiler çok 
yalan söylerler.

Madde kullanımı sonucunda yaşadığı problemlerde 
arkadaşınıza sorumluluğun kendisinde olduğunu 
hatırlatın. Bu nedenle kendinizi suçlamayın.

Madde kullanımının doğru olarak algılanmasında 
güvendiğiniz kişilerden (aile, psikolojik danışma 
birimleri) bilgi desteği alın.
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Bir Yakınınız Kullanıyorsa...

Madde kullanmak amacıyla bulundurmanın 
bir suç olduğunu unutmayın. Bu nedenle 
bu süreçte kendinizi korumayı unutmayın. 
Arkadaşınızla yalnız kalmamaya dikkat edin.

Arkadaşınızı güvenebileceği bir uzmanla 
(psikolog, hekim gibi) görüşmeye 
teşvik edin.
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Ağa düşmemek için...
Bağımlılık yapıcı bir maddeyi kullanmaya davet eden bir kişiye karşı 
hangi söz, tutum ve davranışları benimseyebilirsiniz? Riskli 
durumların dışında kalmak için neler yapabilirsiniz?
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Uzak Kalmak

Bağımlılık yapıcı bir maddenin kullanılma
olasılığı olan ortamlardan uzak kalarak
kendinizi madde kullanımı ve bağımlılık
riskinin dışında tutabilirsiniz.
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Uygun Kişiler

Riskli yer ya da ortamlarda bulunmak
zorunda kaldığınızda olumlu alışkanlıklara
sahip arkadaşlarınızla birlikte olarak
ortamın riskinden korunabilirsiniz.
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Madde size ne verir?

Madde sizden ne alır?

Birlikte Tartışalım
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Hayır Diyebilmek

Bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili herhangi
bir teklif geldiğinde verebileceğiniz en
kısa ve net cevap Hayır! demektir.
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Hayır Demek Neden Önemli?

“Hayır!” demek, güvenli davranışın bir göstergesidir. İstenmeyen
taleplere ve tekliflere karşı “Hayır!” demeye başladıkça kişinin 
hayatı üzerindeki kontrol duygusu ve kendine olan güveni artar.

“Hayır!” demeyi öğrenemeyen kişi, madde kullanan arkadaşının
madde teklifini de reddedemeyecek ve sonuçta bağımlılığın ilk
adımı olan deneme basamağıyla karşı karşıya kalacaktır.

38



39

Hayır Diyebiliyor musunuz?

Hayır, teşekkür ederim.

Hayır, bana göre değil.

Hayır dostum, sağ ol. Ben böyle iyiyim.

Hayır, eğer annem babam beni bu durumda görse
gerçekten çok üzülürdü.

Hayır, insanda yaptığı etkiyi sevmiyorum.

Siz ne zaman ve nasıl “Hayır!” demeniz gerektiğini
düşünüyorsunuz? Örnek cümlelerimizi inceleyiniz
ve kendi “Hayır!” cümlelerinizi oluşturunuz.
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Hayır Diyebiliyor musunuz?

Hayır, sağlıklı kalmak için çabalıyorum.

Hayır, ben bir sporcuyum, böyle şeyler yapamam.

Hayır, teşekkürler, ben eve gitmeliyim.

Hayır, ben okula gidiyorum. Bunu riske atmak istemem.
Hayır, yapamam. Ben işin kolayına kaçamam.

Siz ne zaman ve nasıl “Hayır!” demeniz gerektiğini
düşünüyorsunuz? Örnek cümlelerimizi inceleyiniz
ve kendi “Hayır!” cümlelerinizi oluşturunuz.
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Bağımlılık Tedavi Edilebilir

Kullanıcılar arasında “bu hastalığın tedavisi olmadığı” yolunda
bir kanı yerleşmiştir. Oysa uyuşturucu madde kullanan kişiler için
zor da olsa tedavi vardır. 

Tedavi ilkelerini eksiksiz yerine getiren kişilerde
uyuşturucu maddeyi bırakma ve “temiz kalma davranışı”
sıklıkla görülmektedir. 
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Tekrar Kullanılmamalıdır

Bunun yanı sıra temiz kalma davranışını gösteren kişileri bekleyen en büyük risk,
tekrar madde kullanımına başlamaktır. Kişi bu maddeleri bıraktıktan sonra,
bir daha hiçbir zaman tekrar kullanmamalıdır. Bir kez kullanması, onun
eski günlerine dönmesine ve yıkıcı sonuçlar yaşamasına neden olabilir.
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Tedavinin Başarısında İki Önemli Etmen

1. Kişinin tedavi olmayı istemesi: 
Eğer kişi tedavi olmayı kendisi istemiyorsa kimse ona zorla bıraktırmayı başaramaz.

2. Kişinin maddeyi bırakmaya kendini hazır hissetmesi:
Kişi maddeyi bıraktığı zaman alışkanlıklarını ve yaşadığı ortamı değiştirmek zorunda 
kalabilecektir. Kişinin tüm bunlara hazırlıklı olması gerekmektedir. 

Tedavi sonrası kişinin doğru bir sosyal çevre oluşturması, aile ilişkilerini daha verimli
şekilde yaşaması ve yaşamının her karesini doğru etkinliklerle doldurması temiz
kalma davranışının devamlılığını olumlu yönde etkileyecektir.
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TCK’da Madde Bağımlılığının Yeri

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı 
olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar 
hapis ile cezalandırılır.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satan, satışa arz eden,
başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan,
kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ile cezalandırılır. 

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da 
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.
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Teknoloji bağımlılığı
nedir?
Teknoloji bağımlılığı, teknolojiyi kullanmada 
ve onunla ilişkide kişinin iradesini 
kaybetmesi, kendini denetleyememesi 
ve onsuz bir yaşam sürememeye 
başlaması hâlidir.
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Belirtileri neler olabilir?

Teknoloji başında harcanan 
vaktin giderek artması 

Teknolojiden uzak kalınca huzursuzluk, 
uykusuzluk, öfke gibi yoksunluk belirtilerinin 

ortaya çıkması 

Ruhsal, sosyal, adli ya da bedensel 
bir sorun oluşturmasına rağmen 

teknolojinin kullanılmaya devam edilmesi
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Belirtileri neler olabilir?

Planlanandan daha fazla 
teknoloji karşısında kalınması

Zamanın büyük çoğunluğunun fiilen 
ya da zihnen teknolojiyle geçirilmesi

Teknolojinin, sorumlulukların 
(iş, okul, aile, bireysel temizlik gibi) 

yerine getirilmesini engellemesi Teknoloji başında geçirilen vakitle 
ilgili kontrolün kaybedilmesi



Sebepler neler olabilir?
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Kontrolsüz ve ölçüsüz kullanımın ne olduğuna dair bilgi eksikliği

Bağımlılığın sonuçlarını bilmemek veya önemsememek

Merak duygusunu kontrol edememek

Bağımlı arkadaş çevresinin içerisinde bulunmak



Sebepler neler olabilir?
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Can sıkıntısı ve yapacak daha iyi bir şey bulamamak

Dışlanma korkusuyla arkadaşlarının her istediğini kabul etmek

Problemleri nasıl çözeceğini bilmemek ve  sorunları çözmek
yerine teknolojiye yönelmek

Sosyal ilişki kuramamak ya da kurarken güçlük çekmek

Gerçek dünyada başarılamayan şeyleri  sanal dünyada
elde etmeye çalışmak
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Kimler risk altında?

Spordan uzak duran ve hareketsiz yaşamı  tercih edenler

Olumsuz ve bağımlı arkadaş çevresi bulunanlar

Ders başarısı sürekli düşük olan ya da  okul dışı faaliyetlere karşı 
isteksiz olanlar

Arkadaş edinme, iletişim kurma ve iletişimi  devam ettirme 
becerileri az olanlar
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Kimler risk altında?

Aile içi çatışmalar yaşayan, sağlıklı  iletişimi olmayan aile üyeleri

Hayatlarında kaliteli vakit geçirebileceği  aktiviteler bulunmayanlar

Sosyal ilişkilerinde kendini ifade etmekte güçlük yaşayanlar

Aileleri teknolojiyi olumsuz ve bilinçsiz kullanan bireyler
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Adım adım
teknoloji
bağımlılığı



11

Bağımlı Kullanım:  Sorunun Ağına 
Takılıp Kalmak
Kişinin artık kullanmak için herhangi bir 
sebebe ihtiyacı yoktur, bütün zamanını 
ve eylemlerini sırf bağlandığı teknoloji 
ürününe  göre belirler ve o ürüne ayırır.

Deneysel Kullanım: Merak
Kişi herhangi bir şekilde bir site, 
bir oyun, bir uygulama veya benzer 
bir teknoloji ürününden haberdar 
olur, onu merak eder ve dener.

Sosyal Kullanım: Grupla Olmak
Kişinin belli bir teknolojik ürünü devamlı 
ve düzenli olarak kullanan bir çevresi 
vardır, o çevreye girmek veya grup 
içinde kalmak üzere kendisi de kullanır, 
grubun gündemine dâhil olur, dışında 
kalmaktan kurtulur.

Operasyonel Kullanım: Belli Bir Amaç Gütmek
Kişi zevk almak, problemlerden kaçmak, boş zaman 
doldurmak, can sıkıntısından kurtulmak, insanlardan 
uzak kalmak gibi bir amaçla bir teknolojik ürünü 
kullanmaya başlar ve kullanmaya devam eder.



Hayatımızdaki gerçekler yerini
sanallığa bıraktıkça, 
anı yaşama isteğimizi kaybederiz.
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Teknolojiyi kullanmak
ama nasıl?

13

Kullanma

Kötüye kullanma

Bağımlılık
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Kullanma
Sorumlu kullanım
Kullanım ile kimseye zarar vermemek ve 
genel ahlaki kriterlerin sanal alemde de 
geçerli olduğunu unutmadan kullanım.

Güvenli kullanım
Kötü niyetli kullanıcıların kişiye zarar 
vermesini önleyecek, özel hayatı, 
mahremiyeti, güvenliği koruyacak 
şekilde kullanım. 
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Kullanma
Aktif kullanım: 
Kullanımı sadece mevcut sanal malzemenin tüketilmesi olarak 
değerlendirmeyip sanal alemde herkesin yeteneğine ve ilgisine 
göre bir şeyler üretmeye çalışarak kullanım.

İşlevsel kullanım: 
Sadece oyun ve sohbet değil günlük 
hayatı kolaylaştıracak site ve uygulamaları 
bilerek ve öğrenerek kullanım.
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Kullanma
Faydalı kullanım: 
Sanal alemdeki gerekli gereksiz her şeyi seçmeden 
süzmeden kullanmak değil işe yaracak site ve 
uygulamaları ayıklayarak kullanım.

Bilinçli kullanım: 
Sanal alemdeki doğru bilgi kaynaklarını bilmek, yanlış bilgi ve 
yanlış bilgi kaynaklarını ayırt  edebilmek ve internette yazan
her şeyi doğru bilgi diye kabul etmeyip gerektiğinde eleştirel
de yaklaşarak düşünce ve davranış geliştirerek kullanım.
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Kullanma
Çevreci kullanım: 
Çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanım.

Stratejik kullanım: 
Arama motorlarının çıktılarını kontrol
ederek kullanım.

Dürüst Kullanım: 
Dolaşımda tutulan içeriğin telif haklarına
riayet ederek kullanım.
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Kullanma
Sağlıklı kullanım: 
Yanlış duruş veya uzun oturuşlar sebebiyle 
bedene zarar vermeyecek şekilde kullanım.

Bilgili kullanım: 
Temel teknoloji bilgisine sahip olarak kullanım.

Sınırlı kullanım: 
Günlük süre sınırlarına uyarak kullanım.
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Kötüye kullanma

İnterneti denetimsiz, sınırsız ve amaçsız,

Teknoloji kullanımını nasıl zararlı hale getiriyoruz?

Gündelik yaşamı ve sorumlulukları aksatacak şekilde, 

Uzun süreli,

Uygunsuz içeriklere maruz kalarak,

Fiziksel, sosyal, psikolojik ve zihinsel gelişimi 
olumsuz etkileyecek biçimde kullandığımızda, 

bu kullanım bizim için zararlı hale gelir.
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Kötüye kullanma

Fiziksel Gelişim

Kötüye kullanma aşağıdaki gelişim 
düzeylerini olumsuz etkiler:

Psikolojik Gelişim

Sosyal Gelişim

Zihinsel Gelişim

Manevi Gelişim



21

Fiziksel gelişim
Uyku düzeni bozulabilir.
Gençler daha fazla televizyon seyredebilmek, daha fazla 
internete girebilmek, daha fazla dijital oyun oynayabilmek ya 
da arkadaşlarıyla mesajlaşabilmek için daha az uyumaktadırlar.

Saldırganlık seviyesi ve dürtüsel davranışları artar, 

Dikkat eksikliği artar ve böylece öğrenme süreci
olumsuz etkilenir.

Uyku düzeni bozulduğunda ve ihtiyaç duyulan 6-8 saat arası 
uyku alınmadığında kişinin;
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Fiziksel gelişim
Beslenme sorunları oluşabilir.
Teknolojiye bağımlı yaşayan kişilerde zamandan kazanmak için 
şekerli gıdalar (abur cubur vs.) ve fast food tüketimi çok 
fazladır. Bu durum dengesiz ve sağlıksız beslenmeye ve kişinin 
aşırı kilo almasına neden olur. Ayrıca şeker vücutta bağımlılık 
oluşturan bir maddedir ve vücuda ihtiyaçtan fazla enerji verir. 
Bu enerji atılmadığında dürtüselliği arttırır.
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Fiziksel gelişim
Hareketsiz yaşam, hem sağlık için zararlı hem de
zihinsel, psikolojik açıdan da zararları vardır.
Var olan enerji spor ile faydalı bir şekilde
atılmazsa kişi sakin kalamayabilir,
dikkatini yoğunlaştıramayabilir.
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Psikolojik gelişim
Psikolojik gelişimde bireyin kendini ilgileri, yetenekleri ve 
kabiliyetleri doğrultusunda tanıması, artılarının eksilerinin 
farkında olması, eksik yönlerini geliştirmesi ve kendisiyle 
barışık olması beklenir.

Teknolojinin amaçsız ve sınırsız kullanımıyla birey kendine 
psikolojik gelişim için gerekli olan bu soruları soramayabilir, 
bu zamanı bulamayabilir ve bu ihtiyacı hissetmeyebilir.

Bunlar olmadan da duygularını yönetebilmesi, iradesini 
güçlendirip kendine söz geçirebilmesi, bir hedefe odaklanıp 
peşinden gidebilmesi çok zor olur hatta hiç mümkün olmaz.

Ben kimim?
Bilmek 

Kabul Etmek
Uyum Sağlamak

Artılarım
Eksilerim
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Psikolojik gelişim

İrade: İnsanın kendine söz geçirebilmesidir. Teknolojik aletler, 
kişinin iradesini yavaş yavaş ele geçirir.

Kahraman: Örnek alınacak kişi ve karakterlerdir. İnternet 
ortamında ve oyunlardaki kahraman özellikli modeller, olumsuz 
özellikleri olan modellerdir. Sağlıklı kahraman rol modelleri 
internet ortamında yok denecek kadar azdır.

Psikolojik gelişimde 5 önemli ihtiyaç vardır. Teknoloji 
bağımlılığı oluştuğunda psikolojik gelişim zarar görür ve bu 5 
ihtiyaç sağlıklı bir şekilde giderilemez:



26

Psikolojik gelişim
İrade: Bireyin, bir yetişkin ile konuşabilmesi, ona kendini 
anlatabilmesi ve gerektiğinde ondan yardım alabilmesi 
önemlidir. Teknolojiye bağımlılık yalnız kalmayı ve bu ihtiyacı 
internet ortamında gidermeyi beraberinde getiriyor.

Refik (Yol Arkadaşı): Hedef arkadaşı demektir. Psikolojik 
gelişimde sağlıklı akran ilişkileri çok önemlidir. Sağlıklı bir akran 
ilişkisi ve hedefleri ortak akranlarla iletişim, psikolojik gelişimi 
olumlu etkileyecektir. Teknoloji bağımlılığında birey sağlıklı 
hedef arkadaşlarını internet ortamında bulamayabilir.
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Psikolojik gelişim
Hedef: Kişinin kendisi, bugünü ve geleceği ile ilgili hedefleri 
olmalıdır. İnternet ortamında uzun zaman geçiren ve bağımlı 
hale gelen kişilerin gerçek hayatta hedef koymakta 
zorlandıkları gözlemlenmektedir.
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Sosyal gelişim
Bireyin yakın çevresiyle düzenli ve derinlikli, uzak 
çevresiyle de seviyeli ve mesafeli bir ilişki kurması, 
sağlıklı sosyal gelişim için önemli bir kriterdir.

Birey, hem yakın çevresiyle ilişkisinde ve 
iletişiminde, hem de uzak çevresiyle ilişkisinde ve 
iletişiminde duygularını, düşüncelerini ve 
ihtiyaçlarını kırmadan ve kırılmadan ifade 
edebilmelidir.
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Sosyal gelişim
Sağlıklı sosyal becerilere sahip olmak isteyen bir 
kişi toplumun içerisinde yer alarak, toplumun 
kültürünü, gelenek ve göreneklerini, toplumun 
kabullerini ve retlerini bilerek ilişkilerini 
şekillendirmelidir.

Teknolojinin kötüye kullanımında sosyal gelişim 
için gerekli, düzenli ve derinlikli ilişki ihtiyacı 
giderilememektedir. Bu durum da sosyal gelişimi 
olumsuz etkilemektedir.
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Zihinsel gelişim
Zihinsel gelişimin sağlıklı olabilmesi için aşağıdaki tutum ve 
davranışlara ihtiyaç vardır:

Bilgiyi sevmek

Doğru ve faydalı bilgi kaynaklarına yönelmek

Okumak, görmek, düşünmek

Bilgi kanallarını doğru kullanmak

Zihni temiz tutmak
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Zihinsel gelişim
Şayet teknoloji kullanımı, kişinin zihinsel 
kapasitesini boşa kullanacak şekilde gereksiz 
bilgiyle doldurmasına sebep oluyor ve bilgi o 
kapasitenin içerisinde kendine yer bulamıyorsa, 
yanlış ve zararlı bilgiler kişinin hayat kalitesini 
olumsuz etkiliyorsa veya zihin seyredilip 
unutulan eğlence görüntüleriyle dolmuş ve bilgi 
sevgisi kaybedilmiş ise teknolojinin kötüye 
kullanımı söz konusudur.
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Manevi gelişim
Teknoloji bağımlılığı bireyin manevi gelişimine 
de zarar verebilir. Gerçek hayattan uzaklaşmak 
ve sanal hayatı, hayatın merkezine koymak 
aşağıdaki ve benzeri zararları beraberinde 
getirebilir. 
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Manevi gelişim
Çocuklarda özellikle:

Teknoloji bağımlılığı, çocukların iç 
dünyasının ve hayal gücünün fakirleşmesine 
neden olabilmektedir. Bu durum, manevi 
gelişimin zarar görmesine ve çocukların 
büyüme süreçlerinin yavaşlamasına sebep 
olmaktadır.
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Manevi gelişim
Çocuklarda özellikle:

Tam olarak ne istediğini bilmeyen ama “ısrarla bir 
şeyler isteyen” çocukların maymun iştahları 
ölçüsüzce beslendiğinde, yaşamlarının ilerleyen 
yıllarında, ne istediğini bilmeyen tatminsiz 
yetişkinlere dönüşürler ve o yetişkinler, neler satın 
alsalar da içlerinde giderilemeyen bir boşluk hissiyle, 
yani manevi açlıkla yaşamlarını sürdürürler.
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Manevi gelişim
Ayrıca;

Değerlerin zarar görmesi,

Aile ilişkilerinin zarar görmesi,

Yalnızlık duygusunun artması ve gerçek
ilişkilere ihtiyaç duyulmaması 

gibi zararlar gözüküyorsa manevi gelişim zarar 
görüyor demektir ve bu durumda teknolojinin 
kötüye kullanımından bahsedilebilir.
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Teknolojik bağımlılıklar

İNTERNET VE
SOSYAL MEDYA

TELEFON
VE TABLET

OYUN
KONSOLLARI

BİLGİSAYAR
VE TELEVİZYON
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Sosyal medya
bağımlılığı

Canınız sıkılınca aklınıza gelen ilk seçenekse,

Gerçek hayatınızın önüne geçiyorsa,

Günlük hayatınızın ve sorumluluklarınızın aksamasına sebep oluyorsa,

Gerçek arkadaşlıkların yerini sanal arkadaşlıklar ve takipçiler alıyorsa,

Aşırı zaman alıyor ve ulaşılamadığında huzursuzluk oluşturuyorsa,

Sürekli bir şeyler paylaşma ihtiyacı duyuyorsanız, 
sosyal medya bağımlısı olduğunuzdan söz edilebilir.
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Oyun bağımlılığı
Giderek oyun başında daha fazla zaman geçirmek

Aile ya da arkadaşlarla birlikte vakit geçirmek yerine 
oyun oynamayı tercih etmek

Oyunlarda alınan başarı ve ilerlemeleri gerçek hayattaki 
başarılardan daha çok önemsemeye başlamak

Aileden uzaklaşmak, oyun başında geçirilen süreyle ilgili
tartışmalar yaşamak

Oyun başında geçirilen fazla süre sonucu notların kötüleşmesi, 
devamsızlık sorunları, arkadaşlık ilişkilerinin bozulması, uykusuz kalma 
sorunlarının görülmesi
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Kurtulmak için öneriler

Yavaş yavaş ama kararlı olarak azaltın.

Oyunun yerini doldurun (Spor,  hobi, vb.)

Düşünün! Sanal ortamdaki başarı ve 
saygınlık mı daha değerli, gerçek hayattaki mi?

Zararlarını, sizden aldıklarını değerlendirin.

Gerekirse uzman yardımı alın.
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Cep telefonu

1. Uyuduğumda cep telefonum ulaşabileceğim yerde durur.

2. Cep telefonumu her zaman yanımda taşırım.

3. Cep telefonumu sık sık kontrol ederim.

4. Cep telefonumu kullanmaktan günlük işlerime vakit ayıramıyorum.

Aşağıdaki cümlelerin en az 5’ine katılıyorsanız
cep telefonu bağımlısı olma riski taşıdığınız söylenebilir
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Cep telefonu

5. Kendimi kötü hissettiğimde cep telefonumu
kullanmak bana iyi gelir.

6. Başkalarıyla sohbette veya yemekte birlikteyken 
bile cep telefonumu sık sık kullanırım.

7. Cep telefonumu kullanmadığım zamanlarda 
kendimi kötü hissederim.

Aşağıdaki cümlelerin en az 5’ine katılıyorsanız
cep telefonu bağımlısı olma riski taşıdığınız söylenebilir
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Cep telefonu bağımlılığıyla
baş etmek için

Sabah uyandığınızda kendinizi hazır hissetmeden
(giyinmeden, kahvaltı etmeden vb.) cep telefonunuzu
elinize almayın. 

Güne pozitif ve sağlıklı şeylerle başlayın 
ve öyle sürdürün.
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Cep telefonu bağımlılığıyla
baş etmek için

Yatağınıza gitmeden en son 30 dakika önce telefonunuzu 
kontrol edin. Eğer mesajlarınız, cevapsız aramalarınız varsa 
dönüş yapmak için ertesi günü bekleyin. Uyku düzeninizi 
korumayı önceleyin.

Uyku düzeninizi korumayı önceleyin.



44

Cep telefonu bağımlılığıyla
baş etmek için

Cep telefonuyla yapmakta olduğunuz en 
önemsiz aktiviteyi azaltarak işe başlayın.
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Cep telefonu bağımlılığıyla
baş etmek için

Bir kişiyle yüz yüze iletişimdeyken cep telefonunuzu 
uzak bir yere koyma veya kapatma konusunda 
kendinizle anlaşın.
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Cep telefonu bağımlılığıyla
baş etmek için

Yemek yerken, arkadaşlarınızla gezerken, 
bir işle uğraşırken, cep telefonlarınızı 
kullanmayın.
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Sağlığımıza zarar
verebilir

İnternet kullanım süresi arttıkça saldırganlık, 
genel sağlık durumunda bozulma 
(göz yorgunluğu, sırt-boyun ağrıları, 
uykusuzluk, yorgunluk, hareketsiz kalma vb.) 
ve depresif belirtiler görülme 
oranı artmaktadır.
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Sağlığımıza zarar verebilir!



Başka zararları yok mu?

49

Kişiler arası duyarlılıkların azalması

Özgüvende düşüş

Çevreyle arasındaki ilişkinin zayıflaması 
ya da kopması

Sürekli uykusuz ve yorgun görünmeler



Başka zararları yok mu?
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İnternetteki arkadaşlıkları fiziksel 
arkadaşlıklara tercih etme

Sosyal gelişimde önemli ölçüde gerileme

Sosyal kaygı düzeyinde ve saldırganlık 
davranışlarında yükselme



Başka zararları yok mu?
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Giderek yalnızlaşma ve yüz yüze 
ilişki kurmakta güçlük yaşama

İçe dönüklük (çekinme-kaçınma hâli)

Kuru gözler, baş ve sırt ağrıları



Kendimi nasıl koruyabilirim?
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Alternatifler Oluşturun

Evde/okulda ya da ev/okul dışında severek 
yapabileceğiniz alternatifler bulun.

Bu bir spor ya da hobi çalışmasına 
katılmak da olabilir, okulda sınıfça ya da 
evde ailece oyunlar oynamak ya da 
sohbet etmek de olabilir. 



Kendimi nasıl koruyabilirim?
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Hep Oturmak Olmaz!

Sürekli teknolojik alet başında olmak, fiziksel
aktivitemizi kısıtlayarak hareketsiz bir yaşam
sürmemize sebep olur ve bu durum
sağlığımızı olumsuz etkiler.



Kendimi nasıl koruyabilirim?
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Ortak Vakitleri Çoğaltın

Aile olarak geçirdiğiniz ortak vakitlerin 
olmasına ve bu vakitlerde herkesin birlikte 
olmasına özen gösterin. Özellikle kahvaltı ve 
akşam yemeklerini beraberce yemeğe dikkat edin. 



Kendimi nasıl koruyabilirim?
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Zaman Sınırlaması Şart

Teknoloji ile geçireceğiniz zamanı 
başından planlayın.
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Bağımlılık riskinden 
korunmak için 
neler yapabilirim ?
Alışkanlıklarınızla Oynayın!
Alışkın olduğunuz teknoloji kullanma 
zamanını ve mekânını tam zıt saatlere ve 
mekânlara kaydırabilirsiniz.
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Bağımlılık riskinden 
korunmak için 
neler yapabilirim ?
Sosyal Beceriler Edinin!
Yeni yeni sosyal becerilerin kazanılması teknoloji bağımlılığının 
tedavisinde oldukça faydalı olabilmektedir. Kendini ifade 
edebilme, iletişim becerilerine sahip olabilme, öfke kontrolü, 
zaman yönetimi becerilerine sahip olabilme gibi…
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Bağımlılık riskinden 
korunmak için 
neler yapabilirim ?
Dış Durdurucu Kullanın!
Makul süreyle teknoloji kullanımlarınızın 
hemen ardına yapılması zorunlu bir iş 
planlayabilirsiniz.
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Bağımlılık riskinden 
korunmak için 
neler yapabilirim ?
Kendinize Hedefler Koyun!
Teknoloji kullanımınıza makul bir zaman 
sınırlaması koyabilir ve bu süreyi yavaş yavaş 
azaltabilirsiniz.
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Bağımlılık riskinden 
korunmak için 
neler yapabilirim ?
Çok Kullandığınız İşlevlerden Uzak Durun!
Sık kullandığınız teknoloji ürününün işlevinden olabildiğince 
uzaklaşıp alternatiflerine yönelebilir, örneğin sosyal medya çok 
kullanıyorsanız klasik mektuplara başvurabilirsiniz.
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Bağımlılık riskinden 
korunmak için 
neler yapabilirim ?
Hatırlatıcı Kartlar Kullanın!
Teknolojinin bağımlı kullanımının neler 
kaybettireceğini hatırlatıcı kartları evinizin 
uygun yerlerine asabilirsiniz.
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Bağımlılık riskinden 
korunmak için 
neler yapabilirim ?
Gerektiğinde Yardım İsteyin!
Başta okul rehber öğretmeni olmak üzere 
ihtiyaç duyduğunuzda uzman desteği 
alabilirsiniz.



64

Bağımlılık riskinden 
korunmak için 
neler yapabilirim ?
Spor Yapın!
Spor yapmak vücutta biriken enerjiyi sağlıklı 
bir şekilde boşaltmayı sağlayacağından 
bağımlılığın tedavi sürecini 
kolaylaştırabilecektir.
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Bağımlılık riskinden 
korunmak için 
neler yapabilirim ?
Düşüncelerinizi Kontrol Edin!
Teknoloji bağımlılığına sebep olan ya da 
teknoloji bağımlılığını arttıran otomatik 
düşüncelerinizi ve şartlanmışlıklarınızı
gözden geçirebilirsiniz.



KUMAR
• Ceza Kanunu’muzda, “Kazanç kastı ile oynanan kâr ve zararı baht ve 

talihe (şansa) bağlı bulunan oyun” olarak tarif edilen kumar isteyerek 
riske girme temelinde, kazanan ve kaybeden tarafların olduğu ve her 
iki tarafta da bir üretim işi olmaksızın servetin yeniden dağılımına 
verilen addır.

• Günümüzde hoşça vakit geçirme, eğlence ve dinlenme aracı olarak 
sunulan, şans ve bahis oyunlarını da içine alan yaygın bir yelpazeye 
sahiptir. Kumar, kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve 
ekonomik çok büyük zararları olan bir bağımlılıktır.



• Psikolojik sorunlara yol açar.
• Diğer bağımlılıklara kolayca bulaşma ihtimali kuvvetlenir (Alkol, sigara gibi).
• Kazanma hırsıyla bencil ve menfaatçi bir hale gelen birey kendine ve 

çevreye zarar vermekten kaçınmaz.
• Kumar tutkusu yüzünden ailesine ve çevresine karşı sorumluluklarını yerine 

getirmez.
• Fizikî zararlarla neticelenebilecek karmaşık bir ilişkiler ağına dahil olur (Bu 

tür sektörlerin kimlerin elinde olduğu bilinmemekte ve kişi kazananın 
olmadığı bir dünyanın içine itilmektedir).

• Maddi kayıp ile birlikte kişi; kendisine, ailesine ve topluma karşı zararlı hale 
gelir.



• Ailedeki güven ortamı kaybolur. 

• Ailede maddi kayba yol açar ve bu kayıplar yüzünden psikolojik, ailevî ve 
toplumsal sorunlar ortaya çıkar (boşanma, aile içi şiddet gibi).

• Kumarın finansmanı için girişilen ilişkiler aile düzenine ve bireylerine yansır.

• Haksız kazanç meşru hale gelir; kolay kazanç yeni nesillerin ideali haline gelir.

• İllegal yapı ve organizasyonlar bu yollarla güç ve servet kazanır.

• Çalışma, alın teri, hak ve hukuk gibi toplumun temeli olan anlayışlar itibardan 
düşer.

• Toplumsal ahlâk yara alır.

• Menfaat ve kazanma hırsı bütün toplumsal ilişkilere yansır.

• Toplumdaki huzur ve güven zedelenir.



Kişi kumar oynama düşüncesiyle başa çıkabilmek 
için …
• Kumar oynanan yerlerden ve internette kumar oynatılan sitelerden uzak durmalıdır.

• Kumar oynama düşüncesini oluşturan şeylerden uzaklaşmalıdır (at yarışı programları, casino
reklamları, piyango biletleri vs.)

• Kumarla ilgisi olan kişilerden uzak durmalıdır.

• Kumar üzerine yapılan tartışmalara girmekten kaçınmalıdır.

• Günlük ihtiyacı karşılayabilecek kadar para bulundurmalı, gereği dışında kredi kartları ve ATM 
kartlarını kullanmamalıdır.

• Yaşam tarzının değiştirilmesi, olumsuz alışkanlıkların yerine olumlu davranışların konulması 
gerekmektedir.

• Gerek kumar oynayan kimse gerekse yakınındaki birisinin kumar oynadığını bilen birisi bağımlılık 
tedavisine başvurmaktan ve bu yolla kumarla mücadele etmekten kaçınmamalıdır.

• Destek için iletişime geçmek ve güvenilen bir aile dostundan ya da bir yardım istemelidir.

• Başka şeylerle meşgul olmak önemlidir. Dikkati başka aktivitelere çevirmek (evde iş yapmak, spora 
gitmek gibi) faydalı olacaktır.



Nasıl yardımcı olabilirim?

• Para idaresine sınırlar koyarak veya aile içerisinde finansal 
sorumluluğu üzerinize alarak hem kişinin kumar oynamasına hem de 
nüksün oluşmasına karşı önlem almış olursunuz.

• Kumar oynayan kişinin yalvarma, tehdit ya da suçlama yoluyla para 
istemesine karşı hazırlıklı olmalı ve stratejiler geliştirmelisiniz.

• Hem kendiniz hem de kumar oynayan kişinin terapi desteği alması 
sorunla daha kolay baş etmenize yardımcı olacaktır.



Risk faktörleri

• Kumar oynayanlar kaybettiklerini bir 
seferde geri almayı umarlar. Bu 
gerçekleşmeyince davranışlarını ve 
kayıplarını yalanlarla örtmeye çalışırlar.

• Kumar oynamak için gereken parayı 
sağlamak üzere, sahtekârlık, dolandırıcılık, 
hırsızlık, zimmetine para geçirme gibi yasa 
dışı eylemlerde bulunabilirler.

• Kumar oynama yüzünden önemli bir 
ilişkisini, işini, eğitimini tehlikeye atar ya 
da kaybederler.

• Kayıplarını telafi edemeyeceğini fark eden 
bağımlılarda ağır bunalımlar, depresyon 
ve hatta intihar vakaları görülür.



• Toplumları derinden sarsan ve toplumun temeli olan aileyi yıkan bu kötü 
alışkanlığın etkisi kişiyle sınırlı olmadığından bu patolojik bağımlılığı bir halk sağlığı 
sorunu olarak ele almak gerekir. Bu rahatsızlığın tedavisi mümkündür. Patolojik 
kumar bağımlılığının tedavisinde sıklıkla madde bağımlılığı tedavisi modeli 
uygulandığından bu kişiler madde bağımlılığı tedavi bölümlerine 
yönlendirilmelidir.

• Kişiye göre düzenlenen tedavi programıyla başarıya ulaşmak mümkündür. Bunun 
için ilk olarak kumar bağımlılığının (kumar oynayan kimse tarafından) patolojik bir 
rahatsızlık olduğunun kabul edilmesi zorunludur.



ALIŞVERİŞ

• Alışveriş bağımlılığı; Bu psikolojik hastalık, kişinin alışveriş yaparak 
rahatlaması, mutlu, güçlü ve kendini diğer insanlardan daha üstün 
hissetmesi gibi belirtiler göstermektedir.  

• İnsanlar kendilerini iyi hissetmek için alışveriş yapmak istemektedirler 
ancak bağımlılıkta durum farklıdır. Bu bir davranış biçimidir. Aldıktan sonra 
bir keyif ve rahatlama hissi yaşar, ancak bir süre sonra pişmanlık ve suçluluk 
duygularını yaşamaya başlar. 

• Alışveriş bağımlılığı, tedavi edilmesi gereken psikolojik bir rahatsızlık 
olmasının yanı sıra aslında ciddi bir bağımlılık türüdür. Günümüzde sık 
karşılaşılan bir tür davranış biçimidir.



• Onyomani olarak isimlendirilen alışveriş bağımlılığında; takıntılı, 
dürtüsel bir davranış örüntüsü söz konusudur. 

• Genellikle ihtiyaç dışı ve kontrolsüz bir şekilde aşırı alışveriş yapma 
arzusu, para harcama, aşırı para harcama ile ilgili yoğun bir zihinsel 
meşguliyet şeklinde kendini gösterir. 

• Kişi genellikle kızgın, kaygılı ya da üzgün hissettiğinde alışveriş yapma 
ihtiyacı duyar, alışveriş esnasında keyif, zevk, coşku hissederken, 
alışveriş paketlerini gördükçe rahatlar, uzun vadede suçluluk, sıkıntı ve 
utanç hisleri belirmeye başlar. 

• Bir süre sonra harcanan para miktarı ve yapılan alışveriş kişinin 
hayatında problem yaratmasıyla durum hastalıklı bir kısır döngü halini 
alır.



• Bağımlılığın temel ilkeleri, alışveriş bağımlılığı tedavisi için de geçerlidir. Olayın 
farkında olmak, karar vermek, eyleme geçmek gerekir.  

• Alışveriş bağımlılığı rahatsızlığı olan kişiler başta bunun bir bağımlılık olduğunu 
kabul etmekte güçlük çekerler çünkü onlara göre bu bir bağımlılık değil tamamen 
ihtiyacının karşılanması yönündedir. Fakat zamanla bu durum kendilerini de maddi 
olarak zora sokmaya başladığından tedavi olmayı düşünmeye başlarlar. 

• Bu tarz durumlarda öncelikle kişinin tedaviye başlarken alışveriş bağımlılığı 
olduğunu kabullenmesi gerekmektedir. Kişi bu durumu kabullendikten sonra 
tedavi süreci başlamaktadır.

• Alışveriş bağımlılığından kurtulmak için psikolojik destek, bireysel ve grup tedavi, 
aile ve arkadaş desteği oldukça önemlidir. Kişinin çevresindekiler kişiye bu yönde 
destek olduğunda tedavi süreci daha da iyi bir şekilde atlatılmaktadır.



CİNSEL

• Nemfomani, kişinin cinsel davranışlarını kontrol altına alamadığı bir durumdur. Cinsel bağımlılık, 
hiperseksüalite ve kompulsif cinsel davranış gibi farklı isimlerle anılır. 

• Nemfomani kadınlarda hiperseksüaliteye verilen spesifik isimdir. Erkeklerdeki karşılığı ise satiriasis
olarak adlandırılır. 

• Rahatsızlıkta görülen ve devamlı olan cinsel düşünceler kişinin çalışma, ilişki kurma ve günlük 
aktivitelerini gerçekleştirme gibi yeteneklerini etkiler. 

• Nemfomani, madde bağımlılığı ile bazı benzer özellikler taşısa da kişi bir maddeye değil bir 
aktiviteye bağımlıdır. 

• Tipik davranışlar arasında kontrol edilemeyen mastürbasyon, sürekli pornografi kullanımı, 
teşhircilik, röntgencilik, aşırı seks yapma eylemi ve cinsel dürtülere direnememe sayılabilir. 

• Tedavi, belirtileri kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Rahatsızlık, tedavi edilmezse zaman 
geçtikçe daha da kötüleşme eğilimi gösterebilir.



Nemfomaniye bağlı gelişen davranışlar ve 
tutumlar şunları içerebilir:
• Cinsel dürtüleri frenleyememe ve cinsel eylemde bulunan diğer kişilerin sınırlarına saygı duymama

• Cinsel aktivitede duygusal tatmin aramama

• Genellikle bir dizi ilişkiyle sonuçlanan başkalarını cezbetme, aşık olma ve yeni romantizmlere başlama saplantısı

• Suçluluk ve utanç duyguları

• Dürtülerin finansal, tıbbi veya sosyal sonuçlara rağmen kontrol edilememesi

• Aşırı derecede yoğun cinsel dürtülere karşı durmada tekrarlayan başarısızlık

• Davranışı durdurma, azaltma veya denetleme amaçlı çok sayıda başarısız girişim

• Seks yapmak ya da cinsel bir deneyimi iyileştirmek için aşırı zaman ve enerji harcanması

• Cinsel davranışların amacından daha uzun sürmesi

• Cinsel bağımlılık nedeniyle sosyal etkinliklerden vazgeçme ya da işle ilgili sorumluluğunu yerine getirmeme

• Kişinin istediğini elde edemediğinde ortaya çıkan sıkıntı, endişe, huzursuzluk ve öfke ile karakterize cinsel öfke bozukluğu

• Çalışmalar cinsel bağımlılık ile risk alma arasında güçlü bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Cinsel bağımlılık bir kişinin; cinsel yolla 
bulaşan enfeksiyonlar, fiziksel veya duygusal yaralanma gibi sağlık sonuçları olsa bile risk almaya devam etmesine neden olabilir.



Nemfomani tedavisi nasıl yapılır?

• Cinsel bağımlılık; psikolog, psikiyatrist veya cinsel terapist gibi bu 
alanda deneyimli tıp uzmanlarının tedavisini gerektirir. 

• Tedavi, altta yatan nedene göre değişebilir, ancak genel olarak 
danışmanlık ve davranışsal psikolojik destek şeklinde planlanır. 

• Nemfomani ruhsal hastalık, endişe veya kişilik bozukluğu ile ilişkiliyse, 
ilaçlar tedavi planının bir parçası olarak verilebilir.





teşekkür ederiz


