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Madde Bağımlılığı İle İlgili Çalıştay Düzenlendi 

Türkiye’de hükümetin özellikle üzerinde çalıştığı ve sorunun çözümü için kamu ve STK’ların birlikte çalışma 

yapmasını istediği madde bağımlılığı ile mücadele konusunda Fethiye’de de çalıştay düzenlendi. Muğla Üniversitesi 

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ‘madde 

bağımlılığı ile mücadele korunma stratejileri’ konulu çalıştaya kamu yöneticilerinin yanı sıra okul müdürleri, rehber 

öğretmenler ve STK’lar da katıldı. Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda 

yapılan çalıştayda 250’ye yakın davetli katıldı. 2 oturumda gerçekleşen çalıştaya Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Fatmagül Yur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İsa 

Eseoğlu’nun yanı sıra daire amirleri ve yoğun katılım gerçekleşti. Açılışta konuşan Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Fatmagül Yur; ”Uyuşturucu madde kullanımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençler 

arasında olmak üzere sadece bireyi değil, toplumun tamamını etkileyen biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan bir 

sağlık sorunudur. Ülkemizin son yıllarda hangi durumlardan sıkıntı yaşadığına bir bakacak olursak, öncelikle 

hastalığın altında yatan nedeni bulmamız sorunu daha köklü incelememize vesile olacaktır” dedi. 

Konunun Türkiye gerçeklerini rakamlarla ifade eden Yur; ”Bugün 3 kişiden biri uyuşturucu ve hırsızlık suçundan 

dolayı cezaevlerinde bulunmaktadır. Bu oranın terörden daha fazla olduğunu unutmamak gerekiyor. Kentlere göç eden 

büyük geniş aileler yerini çekirdek aileye bırakırken; bu yeni sosyolojide çekirdek ailenin çıkmazı ve kendi sorunlarını 

aşma noktasında yaşadığı toplumsal problemlerle yüzleşmeye başladık. 2017 yılında 136 bin 808 kişi eşinden boşandı. 

Bu boşanan ailelerin 100 bini çocuklu idi. Kentli ailenin en temel problemi sosyal ekonomik sorunlar karşısında çok 

çabuk dağılmaya başlaması, suç ve bağımlılık ile kolay bir ilişkiye sürüklenme durumunun ortaya çıkmasıdır. 

Günümüzün en büyük problemleri arasına giren bağımlılık kavramı birey, aile ve toplumsal yaşantımızı olumsuz 

şekilde etkilemeye başladı. Tıp dünyası tüm bağımlılık hallerini tedavi edilmesi gereken psikolojik bir durum olarak 

tarif etmektedir. Maddi ve manevi bütün aşırı bağımlılık halleri müdahaleye muhtaçtır. Madde bağımlılığı 

mücadelesinde temel unsur devlet, birey ve aile arasındaki ilişkinin koordinasyonunun sağlıklı, uyumlu olmasıdır. 

Türkiye’de ve dünyada her geçen gün alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı oranları maalesef artmaktadır. Maddeye 

başlama yaşları ise gittikçe düşüyor. Özellikle son yıllarda teknoloji ve kumar bağımlılığı tehlikeli boyutlarda artış 

göstermeye başladı. El birliği ile mücadele şarttır” diye konuştu. Çalıştayda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk 

Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve İçişleri Bakanlığı Türkiye uyuşturucu bağımlılığı izleme merkezi bilim kurulu 

üyesi Prof. Dr. 

Mustafa Necmi İlhan 

”Türkiye ve dünya 

bağımlılıkları ile 

mücadele ve birincil 

korunma stratejileri 

konulu sunum 

gerçekleştirdi. İlgi ile 

izlenen sunumda 

bağımlılık ile 

mücadelede yapılan 

korunma stratejileri 

ele alındı. 
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