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NOTLAR 
 

1. ALKOL KULLANIM BOZUKLUKLARINI SAPTAMA ÖLÇEĞİ 
 
1. Alkollü içecekleri ne sıklıkta kullanırsınız? 
(0) Hiçbir zaman (1) Ayda bir veya daha az    (2) Haftada bir veya 
daha az  
(3) Haftada 2-4 kez (4) Haftada 5 kez veya daha fazla  
 
2. Alkol aldığınız zaman günde kaç standart içki içersiniz?  
(0) 1         (1) 2      (2) 3-4        (3) 5-6           (4) 7 ve daha fazla  
 
3. Bir seferde 6 veya daha fazla standart içki içme sıklığınız? 
(0) Hiç bir zaman     (1) Ayda bir kezden az     (2) Her ay     
(3) Her hafta      (4) Her gün veya yaklaşık her gün  
 
4. Geçtiğimiz yıl içinde kaç kez içmeye başladıktan sonra alkol alımını 
durduramadınız? 
(0) Hiç bir zaman     (1) Ayda bir kezden az   (2) Her ay       
(3) Her hafta      (4) Her gün veya yaklaşık her gün  
 
5. Geçen yıl içinde alkollü içki içmeniz nedeniyle normalde sizden bekleneni 
yapmakta kaç kez başarısız oldunuz? 
(0) Hiç bir zaman     (1) Ayda bir kezden az   (2) Her ay       
(3) Her hafta      (4) Hergün veya yaklaşık hergün  
 
6. Geçen yıl fazla alkollü içki içtiğiniz bir gecenin sabahında kendinize 
gelebilmek için alkollü bir içki almanız kaç kez gerekti? 
(0) Hiç bir zaman     (1) Ayda bir kezden az   (2) Her ay       
(3) Her hafta      (4) Hergün veya yaklaşık hergün  
 
7. Geçen yıl kaç kez alkollü bir içki içtikten sonra suçluluk veya pişmanlık 
duyduğunuz oldu?   
(0) Hiç bir zaman     (1) Ayda bir kezden az   (2) Her ay   
(3) Her hafta      (4) Hergün veya yaklaşık hergün  
 
8. Geçen yıl içinde ne sıklıkta alkollü içki içtiğiniz için ertesi sabah bir önceki 
gece olanları hatırlayamadınız? 
(0) Hiç bir zaman     (1) Ayda bir kezden az    (2) Her ay      
(3) Her hafta      (4) Hergün veya yaklaşık hergün  
 
9. Siz veya bir başkası sizin alkol almanız yüzünden yaralandı mı? 
(0) Hayır      (1) Evet, fakat geçen yıl değil      (2) Evet, geçen yıl içinde  
 
10. Bir arkadaşınız, bir doktor veya başka bir sağlık çalışanı size alkol almayı 
kesmenizi önerdi mi? 
(0) Hayır      (1) Evet, fakat geçen yıl değil      (2) Evet, geçen yıl içinde  
 
Kaynak: Saatçioğlu Ö, Evren C, Çakmak  D  (2002) Alkol kullanım bozuklukları 
tanıma testinin geçerliği ve güvenirliği. Türkiye'de Psikiyatri 4(2-3):107-113 
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2. ALKOL KULLANIMI DEĞERLENDİRME FORMU (MAST) 
 

 EVET HAYIR  
1- Şimdi veya biraz sonra bir kadeh atmak hoşunuza gider mi?   
2- Kendinizi normal bir içici olarak hissediyor musunuz? (Normal kavramı ile 
diğer insanlar kadar veya onlardan daha az içme veya hiç içki içmeme 
kastedilmektedir.) 

  

3- Akşam içki içtikten sonra sabah uyandığınızda akşamın bir bölümünü 
hatırlayamadığınız oldu mu?   

4- İçki içmeniz konusunda eşinizin, anne-babanızın veya yakınlarınızın 
endişe ettikleri veya yakındıkları oldu mu?   

5- Bir kaç kadeh attıktan sonra mücadele etmeden Içki içmeyi durdurabiliyor 
musunuz?   

6- İçki içtiğiniz için hiç suçluluk duydunuz mu?   
7- Arkadaşlarınız  ve yakınlarınız sizin normal bir Içici olduğunuzu 
düşünüyorlar mı?   

8- İstediğinizde  içki içmeyi durdurabiliyor musunuz?   
9- Adsız alkoliklerin (AA) bir toplantısına hiç katıldınız mı?   
10-İçtiğinizde hiç kavga ettiğiniz oldu mu?   
11-İçki içmeniz sizinle eşiniz, anne-babanız veya yakınlarınız arasında sorun 
oluşturdu mu?   

12-Eşiniz veya yakınlarınız içmeniz konusunda başkalarından yardım 
istediler mi?   

13-İçtiğiniz için arkadaşlarınızı kaybettiğiniz oldu mu?   
14-İçtiğiniz  için işte veya okulda sorunlarla karşılaştığınız oldu mu?   
15-İçtiğiniz için işinizi kaybettiğiniz oldu mu?   
16-İçtiğiniz   için arka arkaya bir kaç gün sorumluluklarınızı, aileniz veya 
işinizi ihmal ettiğiniz oldu mu?   

17-İçki içmeye sıklıkla öğleden önce mi başlarsınız?   
18-Hiç alkolle bağlantılı bir karaciğer sorununuz olduğu söylendi mi?   
19-Aşırı içki içtikten sonra hiç Deliryum Tremens veya aşırı titreme tablosuna 
girdiniz mi, gerçekte olmadığı halde sesler işitip, hayaller gördüğünüz oldu 
mu? 

  

20-İçmeniz konusunda başkasından yardım istediniz mi?   
21-İçki nedeniyle hastaneye yattığınız oldu mu?   
22-Bir psikiyatri kliniğine hiç yattınız mı?Eğer yattıysanız içki içmenizin 
bunda rolü  var mıydı?   

23-Sinirsel sorunlarınızdan dolayı psikiyatri polikliniğine,bir psikolog veya 
doktora başvurdunuz mu? Eğer başvurduysanız içki içmenizin bunda rolü 
var mıydı? 

  

24-Aşırı alkollü olarak veya alkollü içeceklerin etkisi altında araba 
kullandığınız için hiç tutuklandınız mı?   

(Evet ise kaç kere? :_ _)    
25-İçkiliyken diğer davranışlarınızdan dolayı tutuklandığınız veya birkaç saat 
dahi olsa göz altına alındığınız oldu mu?   

(Evet ise kaç kere? :_ _)      
 
Maksimum skor 67?dir. 10 ve daha düşük puan alanların ek bir farmakolojik 

tedaviye ihtiyacı yoktur.  
 

Kaynaklar  
 
Coşkunol H, Bağdiken İ, Sorias S ve ark. (1995). Michigan Alkolizm Tarama Testi’nin geçerliği. Ege 
Tıp Dergisi, 1-2: 15-18 

 
Sullivan, J.T.; Sykora, K.; Schneiderman, J.; Naranjo, C.A.; and Sellers, E.M. Assessment of alcohol 
withdrawal: The revised Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol scale (CIWA-Ar). British 
Journal of Addiction 84:1353-1357, 1989. 
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3. ALKOL YOKSUNLUĞU DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (CIWA-ar) 
 

 Hasta:_____         Tarih 
Saat:______ 
Nabız dakika sayısı: 
Kan basıncı:_____/____ 
 

Bulantı ve kusma- Bulantınız var 
mı? 
Kustunuz mu?’’ diye sorun. Gözleyin 
O bulantı ve kusma yok. 
1 hafif bulantı var, kusma yok 
2 
3 
4 Ara sıra bulantı 
5 
6 
7Sürekli bulantı ve sık sık kusma 

Taktil rahatsızlıklar- Kaşınma, iğne 
batması, yana, uyuşma veya cildinizin 
üstünde veya altında böcek yürüyormuş 
gibi hissetme oluyor mu? Diye sorun. 
Gözleyin 
O yok 
1 Hafif kaşınma, iğne batması, yana 
veya uyuşma 
2 Hafif kaşınma, iğne batması, yanma 
veya uyuşma 
3 Orta derecede kaşınma, iğne batması, 
yanma veya uyuşma 
4 Orta şiddette varsanılar 
5 Şiddetli varsanılar 
6 Çok şiddetli varsanılar 
7 Varsanıların sürekli olması 

Tremor-Kollar ileri uzatılarak 
parmaklar gözlenir. 
O Tremor yok 
1 Gözle görülmez, fakat parmak 
uçlarında hissedilebilir 
2 
3 
4 Orta derecede, hastanın kolları ileri 
uzatıldığında 
5 
6 
7 Şiddetli, kollar ileri uzatılmadığında 
dahi 

İşitsel rahatsızlıklar-Çevrenizdeki 
sesleri daha fazla fark ediyor musunuz? 
Bunlar sert mi? Sizi korkutuyorlar mı? 
Sizi rahatsız eden bir şey duyuyor 
musunuz? Burada olmayan sesler 
duyuyor musunuz? Diye sorun. Gözleyin 
O yok 
1 Çok hafif sertlikte veya korkutucu 
2 Hafif sertlikte veya korkutucu 
3 Orta derecede sertlikte veya korkutucu 
4 Orta şiddette varsanılar 
5 Şiddetli varsanılar 
6 Çok şiddetli varsanılar 
7 Varsanıların sürekli olması 
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Terleme Nöbetleri- Gözleyin 
O Görünen bir terleme yok 
1 Güçlükle fark edilecek terleme, 
avuç içlerinin nemli olması 
2 
3 
4 Alında belirgin ter taneciklerinin 
olması 
5 
6 
7 Terden sırılsıklam olma 

Görsel rahatsızlıklar- Işık çok şiddetli 
gibi geliyor mu? Renkler değişik 
görünüyor mu? 
Sizi rahatsız eden herhangi bir şey 
görüyor musunuz? Burada olmadığını 
bildiğiniz şeyler görüyor musunuz? Diye 
sorun. Gözleyin. 
O yok 
1 Çok hafif duyarlılık 
2 Hafif duyarlılık 
3 Orta derecede duyarlılık 
4 Orta şiddette varsanılar 
5 Şiddetli varsanılar 
6 Çok şiddetli varsanılar 
7 Varsanıların sürekli olması. 

Anksiyete-‘Kendinizi sinirli 
hissediyor musunuz?’ diye sorun. 
Gözleyin 
0 Anksiyete yok, rahat 
1 Hafif sıkıntı 
2 
3 
4 Orta derece sıkıntılı veya 
savunmada yani anksiyete 
anlaşılıyor. 
5 
6 
7 Akut panik durumlara benzer 

Başağrısı ve kafada dolgunluk hissi- 
“Kafanızda (Başınızda) farklılık 
hissediyor musunuz?” diye sorun. Baş 
dönmesini değerlendirmeyin. Şiddeti 
başka türlü derecelendirin. 
0 Yok 
1 Çok hafif 
2 Hafif 
3 Orta 
4 Orta şiddetli 
5 Şiddetli 
6 Çok şiddetli 
7 Son derece şiddetli 

Ajitasyon-Gözleyin. 
0 Normal aktivite 
1 Normal aktivieden biraz fazla 
2 
3 
4 Orta derecede yerinde duramama 
ve huzursuzluk 
5 
6 
7 Görüşmenin büyük bir bölümünde 
ileri geri yürüme 

Yönetim ve algılamada bulanıklık- 
“Bugün günlerden ne? Neredesiniz? Ben 
kimim?” Diye sorun. 
 
0 Yönelimi tam ve toplama yapabiliyor. 
1 Toplama yapamıyor veya bugünün 
tarihinden emin değil. 
2 Zamana yönelimi bozuk, bugünün 
tarihinde iki günden fazla olmayan yanlış 
yanıt veriyor. 
3 Zamana yönetimi bozuk, bugünün 
tarihinde iki günden fazla yanılıyor. 
4 Yere ve/veya kişiye yönelimi bozuk 
                 

 Toplam puan 
 
Sullivan, J.T.; Sykora, K.; Schneiderman, J.; Naranjo, C.A.; and Sellers, E.M. assessment of 
alcohol withdrawal: The revised Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol scale 
(CIWA-Ar) British Journal of Addiction 84:1353-1357, 1989. 
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4. DELİRYUM DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

Hasta adı soyadı:                                                       Tarihi : 
 
1) Psikomotor etkinlik 2)Yönelim 
0. Normal 0. Normal 
1. Ilımlı etkinlik artışı (anksiyete, huzursuzluk)ya 
da azalması(hareketlerde ılımlı yavaşlama) 

1. Zaman, yer ya da kişi yönelimine  
bozulma 

2. Orta derecede etkinlik artışı (yatak ve  
sondalarla oynama, kalkıpgitmek isteme) ya da 
azalması (ancak uyarıyla etkinlik gösterme) 

2. Zaman-yer, zaman-kişi ya da yer-
kişi yöneliminde bozulma 

3. Aşırı derecede etkinlik artışı (tesbit 
gerektirecek düzeyde ajitasyon) ya da azalması 
(uyarıyla bile etkinlik göstermeme) 

3. Zaman, yer ve kişi yöneliminde 
bozulma (konfüzyon nedeniyle 
alınmazsa burada değerlendirilir) 

3) Dikkat 
0. Normal 
1. Dikkati yoğunlaştırmada güçlük (kendi 
çabasıyla dikkati sürdürebiliyor) 
2. Dikkatte dağınıklık çelinebilirlik (uyarı dikkati 
sürdürebiliyor) 
3. Dikkat tamamen dağınık (uyarıyla bile dikkati 
sürdüremiyor) 

4) Bellek 
0. Normal 
1. Anlık ya da yakın bellekte bozulma 
2. Anlık ve yakın bellekte bozulma 
3. Anlık, yakın ve uzak bellekte 
bozulma (konfüzyon nedeniyle yanıt 
alınamazsa burada değerlendirilir) 

5) Algılama 
0. Normal 
1. Canlı düşler ve/veya kabuslar 
2. Geçici varsanılar ve/veya yanılsamalar 
3. Kesin varsanı ve/veya yanılsamalar 
(halüsinatuar yaşantı) 

6) Düşünce süresi 
0. Normal 
1. Düşünce ve çağrışımlarda yer yerd 
kopma 
2. Düşünce ve çağrışımlar dağınık 
3. Enkoherans 

7) Düşünce içeriği 
0. Normal 
1 Aşırı değerlendirilmiş düşünce (uygun 
davranış göstermez, gerçek olmadığını bilir) 
2. Sanrı taslağı ( zaman zaman uygun davranış 
gösterir, gerçek olmadığını sorgulayabilir) 
3. Sanrı (uygun davranış gösterir, gerçeği 
değerlendirilez), sanrısal yaşantı 

8) Uyku uyanıklık döngüsünde 
bozulma 
0. Normal 
1. Gündüz uyuklarken gecenin 
çoğunu uyanık geçirme 
2. Gündüz uyurken tüm gece uyanık 
kalma 
3. Gece ve gündüz boyunca hemen 
hemen hiç uyumama ya da sürekli 
uyuma 
 

9) Gün içi değişkenlik/dalgalanma 
0. Dalgalanma yok/belirti yok 
1. Gündüz normal iken belirtilerin gece 
gözlenmesi 
2. Belirtilerin gündüz zaman zaman, gece 
sürekli gözlenmesi 
 
3. Belirtilerin hem gece hem gündüz 
dalgalanarak sürekli gözlenmesi 

10) Duygulanımda dalgalanma 
0. Dalgalanma yok 
1. Duygudurumda saatler içinde 
ortaya çıkan dalgalanmalar 
2. Duygudurumda dakikalar içinde 
ortaya çıkan dalgalanma (korku, öfke, 
ağlamaklılık gibi içinde bulunduğu 
durumla uyumsuz duygudurum 
değişiklikleri) 
3. Emosyonlarda şiddetli 
disinhibisyon (öfke nöbetleri, 
denetlenemeyen ağlama ya da 
gülmeler) 
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5. FAGERSTROM NİKOTİN BAĞIMLILIK TESTİ  
 
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 
 0---------------------------1 
 
6. Hasta olduğunuz ve yatakta yatmak zorunda olduğunuz günlerde dahi sigara içer 
misiniz?  
 
Hayır    Evet 
 0---------------------------1 
 
7- 10 puan: şiddetli bağımlılık 
4- 6 puan: orta derece bağımlılık 
4’ten az puan: düşük bağımlılık. 
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Kaynaklar 
 

M Atilla Uysal, Figen Kadakal, Çağatay Karşıdağ, Nazan Gülhan Bayram, Ömer Uysal, Veysel 
YılmazFagerstrom test for nicotine dependence: Reliability in a Turkish sample and factor 
analysis. Tuberk Toraks. 2004; 52(2): 115-121 

Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO. The Fagerström test for nicotine 
dependence: a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. Br J Addict 1991;86:1119-27. 
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6. BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERİN ELDE EDİLİŞ YOLLARI 
 

Kokain ve eroin 
 

 
Ecstasy 

 
 

LSD 
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7. BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERİN KİMYASAL FORMÜLLERİ 
 
Alprazolam 
 

Amfetamin Buprenorfin  

  

 

 
Kodein  
 

 
Eroin  

 
GHB 

 
  

 

 
Kafein  

 
Kokain  

 
LSD 
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Ecstasy (MDMA) 
 

Meskalin  Metadon  

 

 
 

 
Metilfenidat  
 

 
Morfin  

 
Naltrekson  

  
 

 
Nikotin  
 

 
Psilosibin (sihirli mantar) 

 
Esrar (THC) 
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8. YEŞİL REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN İLAÇLAR 
 

A     
ATİVAN TABLET      WYETH 20 Tablet Lorazepam  1 ve 2 mg 
ATİVAN EXPİDET 
TABLET WYETH 20 ve 50 Tablet Lorazepam  

1 ve 2,5 
mg 

     
ARKODİN TABLET GÜNSA 15 Tablet Codeine 20 mg 
   Dionine 10 mg 
   Phenobarbital 15 mg 
ADUMBRAN TABLET TEK 25 Tablet Oxazepam 10 mg 
ALTHECODİNE TABLET KURTULUŞ 15 Tablet Luminal  20 mg 
   Codeine 10 mg 
   Dionine 10 mg 

ARKODİN ŞURUP GÜNSA 125 cc Codeine Phosphate 
12,5 mg/5 
ml 

   Ephedrine HCl 10 mg 
ASEKOD TABLET TEK 20 Tablet Codeine Phosphate 30 mg 
APARKAN TABLET TÜR FARMA 50 Tablet Trihexyphenydyl HCl 5 mg 
ANKSEN KAPSÜL SANOVEL 30 Kapsül Cloroasepate Di K 5 ve 10 mg 
AKİNETON AMPUL ABBOTT 5x1 ml Ampul Biperiden  3,87 mg 
AKİNETON TABLET      " 50 ve 100 Tablet Biperiden HCl 2 mg 
APO-ALPRAZ TABLET BİOCER 30 ve 100 Tablet Alprazolam   0,5 mg 

B     
BALANS DRAJE B. AKŞİT 20 Draje Phenobarbital 15 mg 

BARBİNAL AMPUL SARPER Tek Ampul Phenobarbital 
200 mg/2 
ml 

BENZOKODİN TABLET DOĞU 20 Tablet Codeine 15 mg 
   Ephedrine HCl 10 mg 

C     
CODEPHAL TABLET LİBA 15 Tablet Codeine Phosphate 40 mg 
   Ephedrine HCl 25 mg 
CALCİDRİNE ŞURUP ABFAR 120 cc NembutaL Na 25 mg 
CODENUR TABLET ADEKA 15 Tablet Codeine 10 mg 
   Dionine 10 mg 
COVERAL ŞURUP WYETH 100 cc Codeine Phosphate 10 mg/5 ml 

COREX ŞURUP PFİZER 100 cc Codeine Phosphate 
12,5 mg/5 
ml 

CAFERGOT PB DRAJE NOVARTIS 20 Draje Butalbital 50 mg 
CONTRAMAL AMPUL A. İBRAHİM 1 - 2 ml x 5 Ampul Tramadol HCl 50 mg/ml 
CONTRAMAL DAMLA A. İBRAHİM 10 ml Tramadol HCl 100 mg/ml 
CONTRAMAL KAPSÜL A. İBRAHİM 10 - 20 Kapsül Tramadol HCl 50 mg 
CONTRAMAL SUPP. A. İBRAHİM  5 Supp. Tramadol HCl 100 mg 
CONTRAMAL RETARD 
TAB. A. İBRAHİM  30 Tablet Tramadol HCl 100 mg 
     

D     

DEFROL TABLET ECZACIBAŞI 20 Tablet 
Dextropropoxyphene 
HCl 40 mg 

DEMİZOLAM AMPUL DEM MEDİKAL 5 ampul  Midazolam 5 mg/5 ml 
DEMİZOLAM AMPUL DEM MEDİKAL 5 ampul  Midazolam 15 mg/3 ml 

DEPHEDRİNE SIROP BİOFARMA 150 cc Codeine Phosphate 
7,5 mg/5 
cc 

DOLOKSEN KAPSÜL        " 30 Kapsül 
Dextropropoxyphene 
HCl 65 mg 
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DIAPAM AMPUL BİOSEL 10-50-100 Ampul Diazepam 10 mg/2 ml 
DIAPAM DRAJE     " 25 - 50 Draje Diazepam  2 ve 5 mg 
DIAZEM AMPUL DEVA 10 -100 Amp. Diazepam 10 mg/2 ml 

DIAZEM KAPSÜL     " 25 - 50 Kapsül Diazepam 
2-5 ve 10 
mg 

DIAZEPAM DESITIN R. 
TÜP MEDSAN 5 Tüp Diazepam 5 ve 10 mg 
DİKOSAN TABLET KURTSAN 15 Tablet Codeine 10 mg 
   Dionine 20 mg 
DIOCODINE TABLET TACETTİN B. 12 Tablet Codeine  20 mg 
DIONIDIN KOMPRIME REKORDI 20 Komprime Codeine 10 mg 
   Dionine 10 mg 

DORFAN CF KAPSÜL AKDENİZ 20 Kapsül 
Dekstromethorphane 
HBr 10 mg 

DORMICUM AMPUL ROCHE 5 ml x 10 Ampul Midazolam 5 mg/5 ml 
              "     " 3 ml x 5 Ampul Midazolam 15 mg/3 ml 

              "     " 10 ml x 5 Ampul Midazolam 
50 mg/10 
ml 

E     
EFEKO SIROP BİLİM 100 cc Codeine Phosphate 15 mg/5 cc 
   Ephedrine HCl 15 mg/5 cc 
EFETAL TABLET ATABAY 15 Tablet Codeine Phosphate  10 mg 
   Luminal  10 mg 
   Ephedrine HCl 15 mg 
EKIVAN DRAJE EN İLAÇ 25 Draje Chlordiazepoxide  5 ve 10 mg 
ELİBRİN DRAJE MULDA 30 Draje Chlordiazepoxide  5 ve 10 mg 
ENOBRİN KAPSÜL      " 25 Kapsül Medazepam 5 ve 10 mg 
EPIZEP TABLET  FAKO 30 Tablet Clonazepam 60 mg 
EQUANIL TABLET WYETH 12 ve 75 Tablet  Meprobamate 400 mg 
ETOMIDATE - LIPURO 
AMP. B. İRENGÜN 10 ml x 10 Ampul Etomidate  

20 mg/10 
ml  

F     
FENOKODIN ŞURUP ADEKA 150 ml Codeine Phosphate 10 mg/5 ml 
   Ephedrine HCl 5 mg/5 ml 
FENOKODIN TABLET ADEKA 20 Tablet Codeine 20 mg 
   Dionine 10 mg 
FRISIUM TABLET T. HOECHST 20 Tablet Clobazam 10 mg 
     

G     
GAYAKODIN ŞURUP M. NEVZAT 120 ml Codeine Phosphate 125 mg 

H     
HALCION TABLET ECZACIBAŞI 20 Tablet Triazolam 0,25 mg 
HYPNOMIDATE AMPUL JOHNSON  10 ml x 5 Ampul Ethomidate 2 mg/ml 

I     
IMOVANE TABLET ECZACIBAŞI 20 Tablet Zopiklon 7,5 mg 
IPNOZEM TABLET BIOFARMA 20 Tablet Nitrazepam 100 mg 

J     
JUKODIN DRAJE TEMS 15 Draje Codeine  15 mg 
   Dionine 10 mg 

K     
KLIDRAX DRAJE FAKO 50 ve 100 Draje Medazepam 250 mg 
KODIS ŞURUP DEVA 100 cc Codeine Phosphate 10 mg/5 cc 
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   Ephedrine Sulfate 12 mg/5 cc 
KODIS TABLET DEVA 15 Tablet Codeine 20 mg 
   Dionine 10 mg 
KODULUMIN TABLET SELÇUK E. 12 Tablet Codeine  20 mg 
   Dionine  10 mg 
   Luminal 15 mg 
KODINEX TABLET AKPA 15 Tablet Codeine  20 mg 
   Dionine 10 mg 
KODIPEN TABLET SANTA F. 15 Tablet Codeine  10 mg 
   Dionine 5 mg 
   Ephedrine HCl 10 mg 
KODINAL TABLET ORO 20 Tablet Codeine 20 mg 
KODION TABLET GÜRAY 15 Tablet Codeine 10 mg 
   Dionine 20 mg 
KODIN KOMPRIME FETHİYE Ö. 15 Komprime Codeine  20 mg 
   Dionine 10 mg 
   Luminal  20 mg 
KOLUDINE ŞURUP YAVUZ 120 cc Codeine Phosphate 10 mg/5 cc 
   Ephedrine HCl 5 mg/5 cc 
KOLUDINE TABLET YAVUZ 15 Tablet Codeine  20 mg 
   Dionine 10 mg 
KODEN TABLET AKDENİZ        ? Codeine Pure 15 mg 
   Ephedrine HCl 10 mg 
KETALAR FLAKON PFIZER 10 ml Flakon Ketamine HCl 50 mg/ml 
  20 ml Flakon Ketamine HCl 10 mg/ml 

L     

LEXOTAN TABLET ROCHE 30 Tablet Bromazepam 
1,5 ve 3 
mg 

LİBRİUM DRAJE ROCHE 25 ve 30 Draje Chlordiazepoksit  5 ve 10 mg 
LİBRİUM AMPUL ROCHE 1 Ampul Chlordiazepoksit  100 mg 
LİBRİZAN TABLET ROCHE 25 Tablet Chlordiazepoksit  25 mg 
LİBROKSİL TABLET SABA 100 Tablet Chlordiazepoksit  5 mg 
LİZAN KAPSÜL NOBEL 25 Kapsül Diazepam 2 ve 5 mg 
LUDİONİN   KOMPRİME LİBA 15 Komprime Dionine 20 mg 
   Phenobarbital 20 mg 

LUDİCODİNE ŞURUP LİBA 150 cc Şurup  Codeine Phosphate 
8,3 mg/5 
ml 

   Ephedrine HCl 
8,3 mg/5 
ml 

LUDİCODİNE TABLET LİBA 15 Tablet Codeine  20 mg 
   Dionine 10 mg 
LUMİNAL TABLET BAYER  10 Tablet Phenobarbital  100 mg 
LUMİNALETTEN 
TABLET BAYER  30 Tablet Phenobarbital 15 mg 

M     
MOGADON TABLET ROCHE 10 Tablet Nitrazepam 5 mg 
MEPROL TABLET LOKMAN 20 Tablet Meprobamate 400 mg 
MİDAZOLAM ANTİGEN   
IV/IM AMPUL 

FİLİZ ECZA 
DEPOSU 10 Ampul Midazolam 5 mg/ 5 ml 

MİLTOWN TABLET ATABAY 20 Tablet Meprobamate 400 mg 
MALONTİN TABLET H. ARSAN 30 ve 100 Tablet Clonazepam 2 mg 
MİMİNAL AMPUL H. ARSAN  Phenobarbital  
MİMİNAL TABLET H. ARSAN 10 ve 20 Tablet Phenobarbital 10 mg 
MEPROSEDİN TABLET CARLO ER. 20 Tablet Meprobamate 100 mg 
MERGAL DRAJE S. FARMA 20 Draje Meprobamate 250 mg 
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   Ergotamine Tartarate 0,25 mg 
MEGREFOR 
KOMPRİME MULDA 30 Komprime Fenfluramine 23 mg 

N     
NEOCODİN TABLET ŞANLI 15 Tablet Codeine 20 mg 
   Dionine 10 mg 
NEOCODİN ŞURUP ŞANLI 125 cc  Codeine  
   Dionine  
   Ephedrine HCl  
NOBRAL KAPSÜL NOBEL 50 Kapsül Medazepam 5 ve 10 mg 
NOBRİUM KAPSÜL ROCHE 30 Kapsül Medazepam 5 ve 10 mg 

NERVİUM TABLET SABA 30 Tablet Diazepam 
2, 5, 10 
mg 

NOBRAKSİN DRAJE FAKO 25 Draje Medazepam 
5,10, 25 
mg 

NEMBUTAL KAPSÜL  ? ABFAR 10 Kapsül Nembutal Na 100 mg 
NEMBUTAL  Na AMPUL ABFAR 2ccx 5 Ampul Nembutal Na 100 mg 
NEMBUTAL Na SÜSP. ABFAR 50 cc Nembutal Na 100 mg 
NECUADON TABLET ANKA 20 Tablet Meprobamate 400 mg 
NEOTRANKİL TABLET N. AKTAŞ 20 Tablet Meprobamate 400 mg 
NEURİDİNE LİKİT ADİLNA 100 cc Veronal Sodique 3,5 g 
NOLUDAR TABLET ROCHE 10 Tablet Methyprylon 200 mg 
NUCODİN KOMPRİME APA  Codeine 20 mg 
   Dionine 10 mg 
   Phenobarbital 10 mg 
   Ephedrine HCl 10 mg 
NÖROCAP KAPSÜL İ. E. 30 Tablet Clorasepate Di K 5 ve 10 mg 

O     
OBETROL TABLET YURTOĞLU 60 Tablet Fenfluramine HCl 20 mg 
OSPASMİL TABLET SİFAR 20 Tablet Phenobarbital  15 mg 
   Ephedrine HCl 10 mg 

P     

PREVERAL ŞURUP WYETH 100 cc 
Dekstromethorphane 
HBr 150 mg 

PONDERAL TABLET ALİ RAİF 40 Tablet Fenfluramine  20 mg 
PARA-SANOL TABLET ADEKA 48 Tablet Meprobamate 150 mg 
PHENOBARBİTAL 
TABLET RADYUM 20 Tablet Phenobarbital 10 mg 
PHENOBARBİTALUM 
TABLET ŞANLI 20 Tablet Phenobarbital 100 mg 
PEKTOSEDİL TABLET FERİT İLAÇ 15 Tablet Codeine 20 mg 
   Dionine 10 mg 
   Phenobarbital 10 mg 
PEKTORAL ŞURUP KANSUK 200 cc Codeine Phosphate 210 mg 
PLEVRON ŞURUP SANO 150 cc Şurup  Codeine Phosphate 200 mg 
PENTAL SODYUM 
FLAKON İ. E. 1 Flakon Thiopental Na 0,5 ve 1 g 
PENTOTAL SODYUM  ABBOTT 1 Ampul Thiopental Na 0,5 ve 1 g 
PERACON DAMLA DR. F. FRİK 15 cc İsoaminile Cyclamate 750 mg 
PERACON DRAJE DR. F. FRİK 20 Draje İsoaminile Cyclamate 40 mg 
PERACON ŞURUP DR. F. FRİK 100 cc İsoaminile Cyclamate 800 mg 

R     

ROLADOL ÇINAY KİM      5 Ampul 
Tramadol HCI 100 mg/2 
ml 

100 
mg/2ml 

ROMİLAR DRAJE ROCHE 20 Draje Dekstromethorphane 15 mg 
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HBr 

ROMİLAR DAMLA ROCHE 20 cc 
Dekstromethorphane 
HBr 15 mg/ml 

ROMİLAR ŞURUP ROCHE 100 cc 
Dekstromethorphane 
HBr 15 m/5cc 

RİVOTRİL AMPUL ROCHE 5 Ampul Clonazepam 1 mg 
RİVOTRİL DAMLA ROCHE 10 cc Clonazepam 2,5 mg/ml 
RİVOTRİL TABLET ROCHE 30 Tablet Clonazepam 2 mg 
RADYOCODİN TABLET RADYUM 15 Tablet Codeine 15 mg 

RİEDEX   ŞURUP FARMA 100 cc 
Dekstromethorphane 
HBr 120 mg 

REMİN TABLET SANOVEL 14 Tablet Zolpidem Hemitartarat 10 mg 

RİS-TUSSİN TABLET ŞİFA KİMYA 20 Tablet 
Dekstromethorphane 
HBr 15 mg 

RİS-TUSSİN ŞURUP ŞİFA KİMYA 100 cc 
Dekstromethorphane 
HBr 300 mg 

S     
SECOBARBİTAL SERT 
KAP. H.ARSAN 10 Kapsül Secobarbital 100 mg 
SEKODİN ŞURUP AKDENİZ 100 cc Codeine Phosphate 10 mg/5 cc 
SİNTOWN TABLET ŞANLI 20 Tablet Meprobamate 40 mg 

SEREPAX TABLET WYETH 20 Tablet Oxazepam 
10 ve 15 
mg 

SYRACOL ŞURUP ÇAĞDAŞ E. 125 cc  Codeine Phosphate 150 mg 
   Ephedrine HCl 100 mg 
STİLNOX FİLM TABLET SYNTHELAB. 20 Tablet Zolpidem Hemitartarat 10 mg 

T     

TRAMADOLOR AMPUL İLSAN 5 - 10 Ampul Tramadol HCl 
100 mg/2 
ml 

TRAMADOLOR 
KAPSÜL     " 10-30-50 Kapsül        "        " 50 mg 

TRANXİLENE KAPSÜL DOĞU 30 Kapsül Clorazepate 
 5 ve 10 
mg 

TRANKİLİN TABLET BİOFARMA 20 Tablet Meprobamate 400 mg 
TRANKO-ADAMON 
DRAJE İ. ETHEM 20 Draje Meprobamate 200 mg 

TRAVEX AMPUL       "     5 Ampul Tramadol HCl 
100 mg/2 
ml 

TRAVEX ORAL DAMLA       " 10 ml Damla       "         " 100 mg/ml 
TRAVEX KAPSÜL       " 10 Kapsül       "         " 50 mg 
TUCODİL TABLET DİLMEN 15 Tablet Codeine 20 mg 
   Dionine 10 mg 
   Phenobarbital 15 mg 
TUKALMİN DRAJE TEMS 20 Draje İsoaminile Citrate 40 mg 
TUSSIFED ŞURUP GLAXO W. 100 ml Şurup Codeine Phosphate 10 mg/5 ml 
   Pseudoephedrine HCl 30 mg/5 ml 
TUSSO ŞURUP DOĞU 150 cc Şurup  Codeine Phosphate 15 mg 
   Ephedrine HCl 20 mg 

U     
ULTRAMEX KAPSÜL ADEKA 10-30-50 Kapsül Tramadol HCI  50 mg 
ULTRAMEX ENJ. SOL. 
AMP. ADEKA IV/IM/SC2ml/5Amp. Tramadol HCI 100mg/2ml 
ULTRAMEX ORAL 
DAMLA  ADEKA 

10ml renkli cam 
şişe Tramadol HCl 100mg/ml 

V     
VALİBRİN KAPSÜL MULDA 25 ve 50 Kapsül Diazepam 2 ve 5 mg 
VALİUM SÜSPANSİYON ROCHE 100 ml Diazepam 40 mg 
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VALİUM TABLET ROCHE 25 ve 50 Tablet Diazpam 2 ve 5 mg 
VALİUM AMPUL ROCHE  Diazepam 10 mg 
VOLPAN KOMPOZE 
TABLET H. ARSAN 20 Tablet Codeine Phosphate 30 mg 
     
     

X     

XANAX TABLET ECZACIBAŞI 30 ve 50 Tablet Alprozolam 
0,5 ve 1 
mg 

Z     
ZEPAM TABLET AKPA 25 Tablet Diazepam 5 mg 
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9. KIRMIZI REÇETE İLE VERİLMESİ GEREKEN İLAÇLAR 
 

A     
ALDOLAN AMPUL   (İTHAL)  LİBA 3x 2 ml Pethidine HCl (Meperidine) 100mg/2 ml 
ALDOLAN AMPUL   (İTHAL)     " 5x 2 ml       "               "                     " 
ALDOLAN AMPUL   (İTHAL)     " 25x 2ml       "               "         " 

B     

BASTA AMPUL İLTAŞ 
(ÜRETİMİ 
YOK) Pentazocine Laktat 40 mg 

C     
CAPTAGON TABLET HAMBURG (YASAK) Fenetylline HCl  50 mg 

D     

DOLANTİN AMPUL HOECHST 
(ÜRETİMİ 
YOK) Pethidine HCl  100 mg 

DOLANTİN TABLET       "           "       " 15 mg 
DOLANTİN SUPP.       "           "       " 15 mg 
     
DOLİDİN AMPUL            "   
DOLİDİN DAMLA            "   
DOLİDİN TABLET            "   
DOLİDİN SUPP.            "   
     
DROGESIC TRANS. FLASTER J & J  5 Flaster Fentanyl    25 mcg / saat   2,5 mg 
DROGESIC TRANS. FLASTER     "      5 Flaster      "           50 mcg / saat   5,0 mg 
DROGESIC TRANS. FLASTER     "       5 Flaster      "           75 mcg / saat    7,5 mg 
DROGESIC TRANS. FLASTER     "       5 Flaster      "         100 mcg / saat 10,0 mg 
(İTHAL)     

F     
FENTANYL AMPUL   (İTHAL) J & J  50x2 cc Fentanyl Citrate 0,05 mg/ml 
FENTANYL AMPUL   (İTHAL)     "     50x10 cc            "        " 
FENTANYL AMPUL   (İTHAL)     " 10x10 cc  *            "        " 
     
FENTANYL CİTRATE AMPUL ABBOTT 5 x 2ml            "        " 
FENTANYL CITRATE AMPUL      " 5 x 10 ml            "        " 
FENTANYL CİTRATE AMPUL      " 10 x 5 ml            "        " 
(İTHAL)     
FENTANYL CİTRATE FLAKON      " 10 ve 20 ml            "        " 
(İTHAL)     
     
FENTANYL CİTRATE AMP.BP. FİLİZ  E. D. 10x2 ml Fentanyl Citrate 0,05 mg/ml 
FENTANYL CITRATE AMP.BP.       " 10x10 ml            "           " 
(İTHAL)     
     
     

M     

MORFİN AMPUL  GALEN 
0,01 g x10 
Ampul Morphine HCl 10mg/ml 

MORFİN AMPUL      " 
0,02 g x 5 
Ampul             " 20mg/ml 

     

MORFİN AMPUL  BİOSEL 
0,01 g x10 
Ampul             " 0,01 g/ml 

MORFİN AMPUL       " 0,02 gx3-5             " 0,02 g/ml 
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Ampul 

     
MORFİN AMPUL  İ. E. 0,01x10 Ampul             " 10mg/ml 
MORFİN AMPUL     " 0,02x10 Ampul             " 20mg/ml 
     
M-ESLON  MİC. PELL. KAPS.   NOBEL 21 Kapsül Morphine Sülfate 10 mg 
M-ESLON  MİC. PELL. KAPS.        " 14 Kapsül            " 30 mg 
M-ESLON  MİC. PELL. KAPS.        " 7 Kapsül            " 60 mg 
M-ESLON  MİC. PELL. KAPS.        " 7 Kapsül            " 100 mg 
(İTHAL)     
     
MST CONTINUS TABLET KANSUK 20 Tablet            " 10 mg 
MST CONTINUS TABLET       " 14 Tablet            " 30 mg 
MST CONTINUS TABLET       " 6 Tablet            " 60 mg 
MST CONTINUS TABLET       " 4 Tablet            " 100 mg 
(İTHAL)     

N     
NOPAN SUBL.TABLET  ALİ RAİF 20 Tablet Buprenorphine HCl 0,2 mg 
(İTHAL)     

P     
PETHIDINE ANTIGEN AMPUL FİLİZ  E. D. 10 x 2 ml Pethidine HCl (Meperidine) 100 mg/2 ml 
(İTHAL)     

R     
RAPİFEN AMPUL    (İTHAL) J & J 5 x 2 cc Alfentanil 0,5 mg/ml 
RAPİFEN AMPUL    (İTHAL)     " 5 x 10 cc       "       " 
RAPİFEN AMPUL    (İTHAL)     " 10x10 cc    *      "       " 
     
RİTALİN TABLET    (İTHAL) NOVARTİS 30 Tablet Metylphenidate HCl 10 mg 
     

ROHYPNOL TABLET ROCHE 10 Tablet 
Flunitrazepam 
(RUH.İPTAL) 2 mg 

ROHYPNOL AMPUL     " 5 Ampul          "                   " 2mg/ml 

S     

SEDALFA AMPUL  
(ÜRETİMİ 
YOK)   

SOSEGON AMPUL WİNTROP 
(ÜRETİMİ 
YOK) Pentazocin 30 mg 

SOSEGON TABLET       " 
(ÜRETİMİ 
YOK)       "   " 

     
SUFENTA  AMPUL   (İTHAL) J & J 5 x 2 ml  Sufentanil 0,005mg/ml 
SUFENTA  AMPUL   (İTHAL)     " 5 x 10 ml    
     
     
     

T      
TEMGESİC AMPUL    (İTHAL) SCHERING 5 Ampul Buprenorphine HCl 0,3 mg 
TEMGESİC TABLET   (İTHAL)       " 50 Tablet              " 0,2 mg 

U     
ULTIVA ENJ. FLAKON  GLAXO W. 5 Flakon Remifentanil HCl 1 mg 
ULTİVA ENJ. FLAKON                 "        " 5 Flakon          "           " 2 mg 
ULTİVA ENJ. FLAKON                 "        " 5 Flakon         "           " 5 mg 
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(İTHAL)     

V     
VENDAL RETARD TAB. LİBA 30 Tablet Morphine HCl 10 mg 
VENDAL RETARD TAB.    "   "         " 30 mg 
VENDAL RETARD TAB.    "   "         " 60 mg 
VENDAL RETARD TAB.    " 20 Tablet         " 100 mg 
(İTHAL)     
     

 
 
Kırmızı Reçetelere Yazılacak Olan Uyuşturucu Madde ve Müstahzarlarının Bu 
Reçetelere Yazılabilecek Azami Doz Miktarları 
 
UYUŞTURUCU MADDE / MÜSTAHZARLAR YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ 
* MORPHINE HCL    300 mg (Parenteral) 
Morphine HCl 0,01 g Ampul    30 Amp.  
Morphine HCl 0,02 g Ampul    15 Amp.  
* MORPHINE HCL 3 H2O    2700 mg (Oral) 
Vendal Retard 
Tablet 

(30 x 10 
mg)   9 Kutu  

Vendal Retard 
Tablet 

(30  x 30 
mg)   3 Kutu  

Vendal Retard 
Tablet 

(30 x 60 
mg)   1 Kutu  

Vendal Retard 
Tablet 

(20 x 100 
mg)   1 Kutu  

*MORPHINE SULFATE    2700 mg  
MST Continus 
Tablet 

(20 x 10 
mg)   13 Kutu  

MST Continus 
Tablet 

(14 x 30 
mg)   6 Kutu  

MST Continus 
Tablet 

(6 x  60 
mg)   7 Kutu  

MST Continus 
Tablet 

(4 x 100 
mg)   6 Kutu  

         
M-ESLON Mikropellet Kapsül (21 x 10 mg)  12 Kutu  
M-ESLON Mikropellet Kapsül ( 14 x 30 mg)  6 Kutu  
M-ESLON Mikropellet Kapsül ( 7 x 60 mg)  6 Kutu  
M-ESLON Mikropellet Kapsül (7 x 100 mg)  3 Kutu  
*PETHIDINE HCL     1500 MG (Parenteral) 
Aldolan Ampul 100 mg    15 Amp.  
Pethidine Antigen Ampul 100 mg   15 Amp.  
*PETHIDINE HCL     6000 mg (Oral) 
*OXYMORPHONE    25 mg  
*HYDROMORPHONE    35 mg  
*POUDRE D'OPIUM    1250 mg  
*TEINTURE D'OPIUM    12,5 mg  
*CODEINE     1000 mg  
*CODEINE PHOSPHATE 1/2 
H2O   1400 mg  
*OXYCODONE     50 mg  
*HYDROCODONE    110 mg  
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*DIHYDROCODEINE    600 mg  
*ETHYL MORPHINE (DIONINE)   375 mg  
         
*FENTANYL     1500 microg (1,5 mg) 
Fentanyl Citrate Ampul 10 x 2 ml (50 mcg / ml)  1 Kutu  
Fentanyl Citrate Flakon 10 ml (50 mcg / ml)  3 Flakon  
Fentanyl Citrate Flakon 20 ml (50 mcg / ml)  1 Flakon  
Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul 10 x 2 ml (50 mcg / 
ml) 1 Kutu  
Transdermal Flaster (Fentanyl)   75 mg  
Durogesic   25 microg/saat Transdermal Flaster (5 x   2,5 
mg) 6 Kutu  
Durogesic   50 microg/saat Transdermal Flaster (5 x   5,0 
mg) 3 Kutu  
Durogesic   75 microg/saat Transdermal Flaster (5 x   7,5 
mg) 2 Kutu  
Durogesic 100 microg/saat Transdermal Flaster (5 x 10,0 
mg) 1 Kutu  
*ALFENTANIL     7 mg  
Rapifen Ampul 5 x 2 ml (0,5 mg / 
ml)   1 Kutu  
Rapifen Ampul 5 x 10 ml (0,5 mg 
/ ml)   1 Kutu  
*REMIFENTANIL         
Ultiva Enjektabl Flakon    1 Kutu  
*SUFENTANIL     0,05 mg  
Sufenta Ampul 5 x 2 ml (0,005 mg / ml)    1 Kutu  
Sufenta Ampul 5 x 10 ml (0,005 mg / ml)    1 Kutu  
*DEXTROPROPOXYPHENE 
HCL   1000 mg  
*TILIDINE HCL (Dalidine)    1000 mg  
*DIPHENOXYLATE HCL    38 mg  
*PENTAZOCINE (Basta, Sosegon Ampul -Tablet) 300 mg  
METHADONE     125 mg  
NORMETHADONE (Ticarda 
Damla)   112 mg  
*COCAINE     225 mg  
*METHYLPHENIDATE HCL   1200 mg   
Ritalin Tablet (30 x 10 mg)    4 Kutu  
*BUPRENORPHINE HCL    9 mg (Parenteral) 
Temgesic Ampul (5 x 0,3 mg)   30 Ampul  
*BUPRENORPHINE HCL    10 mg (Oral) 
Temgesic Sublingual Tablet (50 x 0,2 mg)  1 Kutu  
Nopan Sublıngual Tablet (20 x 
0,2 mg)   2 Kutu  
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10. TÜRK CEZA KANUNUNUN İLGİLİ MADDELERİ 
 
Geçici Nedenler, Alkol Veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 

         
Madde 34. - (1) Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu 

madde etkisiyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille 
ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye 
ceza verilmez. 

 
(2) İradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişi 

hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 
 
Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 
 
Madde 57. - (1) Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve 

tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine 
hükmedilen akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi 
altına alınırlar. 

 
(2) Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleştirildiği 

kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin 
ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme 
veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir. 

 
(3) Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteliğine göre, 

güvenlik bakımından kişinin tıbbi kontrol ve takibinin gerekip gerekmediği, gerekiyor 
ise, bunun süre ve aralıkları belirtilir. 

 
(4) Tıbbi kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, Cumhuriyet 

savcılığınca bu kişilerin teknik donanımı ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşuna 
gönderilmeleri ile sağlanır. 

 
(5) Tıbbi kontrol ve takipte, kişinin akıl hastalığı itibarıyla toplum açısından 

tehlikeliliğinin arttığı anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden koruma 
ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Bu durumda, bir ve devamı 
fıkralarda belirlenen işlemler tekrarlanır. 

 
(6) İşlediği fiille ilgili olarak hastalığı yüzünden davranışlarını yönlendirme 

yeteneği azalmış olan kişi hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre 
yerleştirildiği yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda düzenlenen kurul raporu üzerine, 
mahkûm olduğu hapis cezası, süresi aynı kalmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, 
mahkeme kararıyla akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir. 

 
(7) Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişilerin, 

güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü 
sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasına karar verilir. Bu kişilerin tedavisi, alkol ya 
da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığından kurtulmalarına kadar devam eder. 
Bu kişiler, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor 
üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir. 
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Suçta Tekerrür Ve Özel Tehlikeli Suçlular 
 
Madde 58. - (4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar 

arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, 
dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli 
damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen 
hükümler tekerrüre esas olmaz. 

 
(5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar 

dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz. 
 
Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma 
 
Madde 179. - (3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir 

nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen 
araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

 
Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti 
 
Madde 188. - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata 

aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve 
yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 
(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak 

nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan 
cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı 
dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir. 

 
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke 

içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, 
kabul eden, bulunduran kişi, beş yıldan onbeş yıla kadar hapis ve yirmibin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 

 
(4) Uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin olması halinde, 

yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
 
(5) Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, suç işlemek için teşkil edilmiş bir 

örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
 
(6) Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından 

düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her 
türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. 

 
(7) Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı 

madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan 
maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, nakleden, depolayan veya 
ihraç eden kişi, dört yıldan az olmamak üzere hapis ve yirmibin güne kadar adlî para 
cezası ile cezalandırılır. 
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(8) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, 
veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık 
hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi 
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

 
Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması 
 
Madde 189. - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının bir 

tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü 
güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

 
Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma 
         
Madde 190. - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak 

için; 
a) Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, 
b) Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alan, 
c) Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi veren, 
Kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
 
(2) Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, 

veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık 
hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi 
halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

 
(3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren veya bu 

nitelikte yayın yapan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
 
Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul 
Etmek Veya Bulundurmak 
 
Madde 191. - (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, 

kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Kendisi tarafından kullanılmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı madde 
etkisi doğuran bitkileri yetiştiren kişi, bu fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

 
(2) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli 

serbestlik tedbirine hükmolunur. 
 
(3) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişi, 

belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine 
uygun davranmakla yükümlüdür. Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen 
kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir. Bu uzman, güvenlik tedbirinin 
uygulama süresince, kişiyi uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasının etki ve 
sonuçları hakkında bilgilendirir, kişiye sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik olarak 
öğütte bulunur ve yol gösterir; kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık 
sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir. 

 
(4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona 

erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin 
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uygulanma süresinin uzatılmasına karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yıldan 
fazla olamaz. 

 
(5) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında kullanmak için 

uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan 
dolayı hükmolunan ceza, ancak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine 
uygun davranmaması halinde infaz edilir. Kişi etkin pişmanlıktan yararlanmışsa, 
davaya devam olunarak hakkında cezaya hükmolunur. 

 
Etkin Pişmanlık 

         
Madde 192. - (1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına 

iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç 
ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri 
merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya 
uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında 
cezaya hükmolunmaz. 

 
(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya 

bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi 
kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların 
yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini 
kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz. 

 
(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına 

ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi 
hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı 
indirilir. 

 
(4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için 

uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan 
dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara başvurarak tedavi 
ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. 

 
Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temini 
 
Madde 194. - (1) Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl 

hastalarına veya uçucu madde kullananlara veren veya tüketimine sunan kişi, altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 
Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali 
 
Madde 233. - (1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma 

yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

 
(2) Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden 

gebe kalmış bulunduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden 
kimseye, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. 
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(3) Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı 
maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve 
manevi özen noksanlığı nedeniyle çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır 
şekilde tehlikeye sokan ana veya baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

 
İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Yasak Eşya Sokmak 
 
Madde 297. - (1) İnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu veya uyarıcı 

madde veya elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, iki yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun konusunu oluşturan eşyanın, 
temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir suç oluşturduğu takdirde; fikri içtima 
hükümlerine göre belirlenecek ceza yarı oranında artırılır. 
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11. MEDENİ KANUNUN İLGİLİ MADDELER 
  
II. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama 

tarzı, kötü yönetim  
 
Madde 406.- Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü 

yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık 
veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve 
bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır.  

 
I. İlgilinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporu  
 
Madde 409.- Bir kimse dinlenilmeden savurganlığı, alkol veya uyuşturucu 

madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimi veya isteği sebebiyle 
kısıtlanamaz. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak resmî 
sağlık kurulu raporu üzerine karar verilir. Hâkim, karar vermeden önce, kurul 
raporunu göz önünde tutarak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilir.  

 
Madde 432.- Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde 

bağımlılığı, ağır tehlike arz eden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden biriyle 
toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde 
sağlanamaması hâlinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için elverişli bir kuruma 
yerleştirilir veya alıkonulabilir. Görevlerini yaparlarken bu sebeplerden birinin varlığını 
öğrenen kamu görevlileri, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek 
zorundadırlar. Bu konuda kişinin çevresine getirdiği külfet de göz önünde tutulur. İlgili 
kişi durumu elverir elvermez kurumdan çıkarılır. 

 
Madde 436.- Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, aşağıdaki kurallar saklı 

kalmak üzere, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbidir:  
 
1. Karar verilirken ilgilinin bunun sebepleri hakkında bilgilendirilmesi ve karara 

karşı denetim makamına itiraz edebileceğine yazılı olarak dikkatinin çekilmesi 
zorunludur.  

 
2. Bir kuruma yerleştirilen kişiye, alıkonulma kararına veya kurumdan çıkarılma 

isteminin reddine karşı en geç on gün içinde denetim makamına itiraz edebileceği 
derhal yazılı olarak bildirilir.  

 
3. Mahkeme kararını gerektiren her istem, gecikmeksizin yetkili hâkime 

ulaştırılır.  
 
4. Yerleştirme kararı veren vesayet makamı veya hâkim durumun özelliklerine 

göre bu istemin görüşülmesini erteleyebilir.  
 
5. Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, ağır 

tehlike arz eden bulaşıcı hastalığı olanlar hakkında, ancak resmî sağlık kurulu raporu 
alındıktan sonra karar verilebilir. Vesayet makamının daha önceden bilirkişiye 
başvurmuş olması hâlinde denetim makamı bundan vazgeçebilir. 

 
 



NOTLAR 
 

3. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı ve 
kötü yönetimde  

 
Madde 475.- Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü 

yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kısıtlanmış olan kişinin 
vesayetin kaldırılmasını isteyebilmesi, en az bir yıldan beri vesayet altına alınmasını 
gerektiren sebeple ilgili olarak bir şikâyete meydan vermemiş olmasına bağlıdır. 
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12. DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE 
KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ TEDAVİ VEYA MUAYENE 
TEDBİRİNE UYMA  
 
Madde 23 — Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol 

bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene 
tedbirlerine tâbi olma ve bunları kabul etme yükümlülüğü, şüpheli veya sanık 
hakkında bu maddelerden arınmak amacıyla hâkim veya mahkeme kararında 
öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde hastaneye yatmak da dahil olmak üzere, 
koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici tedbirlere tâbi olmayı ve bunları kabul etmeyi 
ifade eder. Bu yükümlülük, şüpheli veya sanığa bildirildiği tarihte başlar. 

 
Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla şube müdürlüğü veya büro 

tarafından, şüpheli veya sanığa on gün içinde sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere 
şube müdürlüğü veya büroya başvurması için bildirim yapılır. Şüpheli veya sanığın 
belirlenen süre içinde şube müdürlüğü veya büroya başvurması hâlinde sağlık 
kurumuna sevk yazısı yazılarak beş gün içinde bu kuruma başvurması istenir. Ayrıca, 
sağlık kurumuna şüpheli veya sanığın; kuruma başvurduğu tarih, uygulanacak tedavi 
programı ile tedavinin tamamlandığı tarihin bildirilmesi konusunda yazı yazılır. 
Şüpheli veya sanığın sağlık kurumunca belirlenen tedavi programına uymaması 
hâlinde durum bu kurum tarafından şube müdürlüğü veyabüroya iletilir. 

 
Şube müdürlüğü veya büroca şüpheli veya sanığın sevk tarihinden itibaren beş 

gün içinde sağlık kurumuna başvurmaması veya yükümlülüğe uyulmadığının sağlık 
kurumu tarafından bildirilmesi ya da şube müdürlüğü 

veya büro tarafından tespit edilmesi hâlinde durum Cumhuriyet başsavcılığına 
bildirilerek evrak sağlık kurumundan istenir ve kayıt kapatılır. 

 
Yükümlülük sona erdiğinde veya kaldırıldığında durum sağlık kurumuna 

iletilerek evrakın iadesi istenir, kayıt kapatılır ve evrak Cumhuriyet başsavcılığına 
gönderilir. 

 
Sağlık Bakanlığından, her yıl Ocak ayının onbeşine kadar yukarıda sayılan 

uçucu, uyarıcı veya uyuşturucu maddeler ile alkol bağımlılarının tedavilerinin 
yapılacağı merkezlerin bildirilmesi istenir. 

 
Denetim raporu 
 
Madde 43 — Denetim raporu, hükümlü, şüpheli veya sanık hakkında hazırlanan 

denetim planı doğrultusunda yapılan uygulamanın değerlendirildiği; raporun 
hazırlandığı dönemi takip eden sonraki üç aylık denetim sürecinde yapılması 
düşünülen mesleki çalışmaların açıklandığı belgedir. 

 
Bu rapor; denetimli serbestlik görevlileri tarafından elde edilen verilere 

dayanılarak denetim planını uygulayan uzman tarafından düzenlenir. Raporun 
denetim planını uygulayan uzman veya rehber tarafından hazırlanmasının mümkün 
olmadığı durumlarda, rapor şube müdürlüklerinde görev yapan sosyal çalışmacı, 
psikolog, sosyolog, öğretmen tarafından; bu uzmanların bulunmaması hâlinde kamu 
kurum ve kuruluşlarındaki yukarıda belirtilen uzmanlar ile psikolojik danışman ve 
rehber, özel eğitim uzmanından biri tarafından düzenlenir 
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Rehber görevlendirilmesi 
 
Madde 46 — 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince 

mahkeme, 191 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hâkim tarafından 
belirlenmemesi hâlinde şube müdürlüğü veya büro ile 5275 sayılı Kanunun 107 nci 
maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğincehâkim, rehberlikle ilgili görevleri yerine 
getirmek üzere çocuk ve yetişkin ayrımı gözeterek; suç türleri dikkate alınarak şube 
müdürlüklerinde veya bürolarda, bulunmaması hâlinde aile veya çocuk 
mahkemelerinden, ceza infaz kurumlarından, Sosyal Hizmetler ve Çocuk  

 
Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmî kuruluşlardan, Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarından, Sağlık Bakanlığına bağlı resmî 
kuruluşlardan, üniversitelerden, bu konuda faaliyet gösteren kanunla kurulmuş 
dernek ve vakıflardan, sosyolog, öğretmen, sosyal çalışmacı, psikolog, özel eğitim 
uzmanı veya psikolojik danışman ve rehberi, çocuk gelişimcisini rehber olarak 
görevlendirir. 

 
Şube müdürlüğü veya büroca, rehber ile ilgili bilgiler rehberlik hizmetlerine ilişkin 

deftere kaydedilerek ilgiliye bildirilir. Rehberlik görevi, denetim süresinin başladığı 
tarihten, denetim süresinin sona erdiği tarihe kadar devam eder. Rehberin şube 
müdürlüğü veya büro dışından görevlendirilmesi hâlinde, kendisine şube müdürlüğü 
veya büroca rehberlik görevinin konusuna göre, hükümlüye uygulanacak program ile 
hükümlünün iletişim bilgileri 

bildirilir. Şube müdürlükleri veya bürolar dışında yukarıda sayılan kurumlar, 
rehber olarak görevlendirilebilecek unvanlardaki uzmanların listesini her yıl Ocak 
ayında şube müdürlüklerine veya bürolara verir. Şube müdürlükleri veya bürolar bu 
listeleri Cumhuriyet başsavcılığı aracılığı ile mahkemelere gönderir. 

 
Çocuklara rehberlik hizmeti verecek uzmanın görevlendirilmesinde çocuk 

kurumlarında çalışanlara öncelik tanınır. Şube müdürlükleri veya bürolar her zaman 
bu kurum ve kuruluşlardan ayrıca aday göstermelerini isteyebilir. Rehber, mesleğini 
icra ederken suç işleyenlerin topluma kazandırılması için hükümlünün yakın 
çevresindeki meslektaşlarının bilgi ve görgüsünden yararlanır. Rehber yaptığı 
görüşmelerde ve elde ettiği bilgiler yönünden gizlilik kurallarına uymakla yükümlüdür. 

 
Tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazı ile rehberin görevi 
 
Madde 47 — Mahkemece ilam Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. 

Cumhuriyet başsavcılığınca ilam denetimli serbestlik genel defterine kaydedildikten 
sonra şube müdürlüğü veya büroya iletilir. Şube müdürlüğü veya büro ilamı denetimli 
serbestlik defterine kaydeder.  

 
a) 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “tedavi ve 

denetimli serbestlik tedbiri” aşağıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında yerine 
getirilir. 

 
1) 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesinde belirtilen tedavi ve denetimli 

serbestlik tedbirine hükmedilen hükümlüye, şube müdürlüğü veya büro bu tedbirin 
yerine getirilmesi amacıyla on gün içinde sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere 
başvurması için bildirim yapar. Hükümlünün belirlenen süre içinde şube müdürlüğü 
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veya büroya başvurması hâlinde sağlık kurumuna sevk yazısı yazılarak beş gün 
içinde bu kuruma başvurması istenir. Ayrıca, sağlık kurumuna hükümlünün kuruma 
başvurduğu tarih, tedavinin başladığı tarih, uygulanacak tedavi programı ile tedavinin 
tamamlandığı tarihin bildirilmesi konusunda yazı yazılır. 

 
2) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen hükümlüye 

ayrıca Yönetmeliğin 46 ncı maddesine göre tayin edilen rehber, hazırladığı denetim 
planı doğrultusunda; güvenlik tedbirinin uygulama süresince, hükümlüyü uyuşturucu 
veya uyarıcı maddenin kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir, kişiye 
sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik olarak öğütte bulunur ve yol gösterir; kişinin 
gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime 
gönderilmek üzere şube müdürlüğüne veya büroya verir. 

 
3) Hükümlünün sağlık kurumunca belirlenen tedavi programına uymaması 

hâlinde durum bu kurum tarafından şube müdürlüğü veya büroya iletilir. Hükümlünün 
sağlık kurumunca belirlenen tedavi programına uyup uymadığı, şube müdürlüğü veya 
büro ile rehber tarafından her zaman denetlenir. 

 
4) Şube müdürlüğü veya büroca hükümlünün sevk tarihinden itibaren beş gün 

içinde sağlık kurumuna başvurmaması veya denetim planına uyulmadığının 
belirlenmesi ya da sağlık kurumunca belirlenen tedavi programına uymadığının 
bildirilmesi hâlinde durum, mahkemeye iletilmek üzere derhal Cumhuriyet 
başsavcılığına bildirilir. 

 
5) Tedbir sona erdiğinde şube müdürlüğü veya büro tedbirin sona erdiğini sağlık 

kurumuna ileterek evrakın iadesini ister. Kayıt kapatılarak evrak geldiğinde 
mahkemeye iletilmek üzere derhal bağlı bulunulan Cumhuriyet 

başsavcılığına gönderilir.  
 
b) 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesinin ikinci fıkrasında “kullanmamakla 

birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya 
bulunduran kişi hakkında” verilen denetimli serbestlik kararının infazı; hazırlanan 
denetim planı doğrultusunda; güvenlik tedbirinin uygulama süresince rehber 
hükümlüyü uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasının etki ve sonuçları 
hakkında bilgilendirir, kişiye sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik olarak öğütte 
bulunur ve yol gösterir; kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık sürelerle 
rapor düzenleyerek hâkime gönderilmek üzere şube müdürlüğüne veya büroya verir. 
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13. DİĞER KANUN VE YÖNETMELİKLER 
 
A. KABAHATLER KANUNU 
Kanun No.  5326 
Kabul Tarihi : 30.3.2005        
 
Kumar  
 
MADDE 34.- (1) Kumar oynayan kişiye, yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Ayrıca, kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine 
karar verilir.  

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, 
mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.  

 
Sarhoşluk 
 
MADDE 35.- (1) Sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde 

davranışlarda bulunan kişiye, kolluk görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. Kişi, ayrıca sarhoşluğun etkisi geçinceye kadar kontrol altında tutulur.  

 
Tütün mamullerinin tüketilmesi 
 
MADDE 39.- (1) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında tütün mamulü 

tüketen kişiye, ilgili idarî birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından elli 
Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkra hükmü, tütün mamulü tüketilmesine 
tahsis edilen alanlarda uygulanmaz.  

(2) Toplu taşıma araçlarında tütün mamulü tüketen kişiye, elli Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. Kabahatin özel hukuk kişileri tarafından işletilen toplu taşıma 
araçlarında işlenmesi halinde bu ceza ilk başvurulan kolluk birim yetkilileri tarafından 
verilir. Kamuya ait toplu taşıma araçlarında işlenmesi halinde idarî para cezası verme 
yetkisi bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır.  

 (3) Özel hukuk kişilerine ait olan ve herkesin girebileceği binaların kapalı 
alanlarında, tütün mamullerinin tüketilemeyeceğini belirtir açık bir işarete yer 
verilmesine rağmen, bu yasağa aykırı hareket eden kişiye, elli Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. Bu ceza, şikâyet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir.  

 
B. TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE 
DAİR KANUN 
Kanun Numarası          : 4207                                                  
Kabul Tarihi                 : 7/11/1996                                             
Yayımlandığı R.Gazete: Tarihi:26/11/1996 Sayı: 22829                         
Yayımlandığı Düstur    : Tertip: 5  Cilt:   Sayfa:                             
                                                                                 
Amaç              
                                                            
Madde 1- Bu Kanunun amacı, kişileri tütün ve tütün malullerinin zararlarından, 

bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından 
koruyucu tertip ve tedbirler almaktır.                                  
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Tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklanan yerler        
                
Madde 2 - Sağlık, eğitim-öğretim ve kültür hizmeti veren yerler ile kapalı spor 

salonlarında ve toplu taşımacılık yapılan her türlü nakil vasıtaları ve bunların bekleme 
salonlarında, kamu hizmeti yapan kurum ve kuruluşlardan beş veya beşten fazla 
kişinin görev yaptığı kapalı mekanlarda tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaktır.                                       

 
Bu gibi mahallerde tütün ve tütün mamullerinin içilebilmesi için ayrı yerler tahsis 

edilir. Tahsis edilen yerden, sigara içilmeyen mahallere duman gidişini engelleyecek, 
havalandırma, tecrit etme gibi tedbirler alınır.                   

 
Diğer yasaklar      
                                                          
Madde 3 - Tütün ve tütün mamullerinin isim, marka veya alametler kullanılarak 

her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımının yapılması veya bunların 
kullanılmasını teşvik ve özendirici kampanyalar düzenlenmesi yasaktır.   

         
Onsekiz yaşından küçüklere tütün ve tütün mamulleri satışı yapılamaz.        
 
Uyarılar               
                                                       
Madde 4 - Tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerlerde, yasağı 

ve buna uymamanın sonuçlarını belirten uyarılar asgari on santimetrelik puntolarla 
herkes tarafından görülebilir yerlere asılır veya yazılır. Bu uyarıların yapılmasından 
ilgili yerlerin yetkili veya amiri durumundaki kişi veya kişiler sorumludur.  

                                                               
Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ve tütün mamulleri paketinin üzerinde 

açıkça görülebilir ve rahatça okunabilir şekilde, "Yasal uyarı: Sağlığa zararlıdır" 
ibaresi konulur. Bu ibareyi taşımayan tütün ve tütün mamulleri ithal edilemez ve 
satışa çıkarılamaz.                                                  

 
Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında satılan veya yolcu beraberinde 

yurda sokulan tütün ve tütün mamulleri hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.   
 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve özel televizyon kurumları ayda en az  

doksan dakika tütün ve tütün mamulleri alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı ve 
eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır.                            

 
Yasağa uymayanlar hakkında işlem             
                                 
Madde 5 - Tütün ve tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı ve yasağa 

ilişkin yazılı uyarıların bulunduğu yerlerde tütün ve tütün mamulleri içenlere, ilgili yerin 
yetkilisi veya amiri durumundaki kişi tarafından yazılı uyarı gösterilmek suretiyle 
yasağa uyması, aksi takdirde o yeri terk etmesi gerektiği bildirilir. Bu bildirime rağmen 
tütün ve tütün mamulleri içenler genel zabıta marifetiyle o yerden uzaklaştırılır.                                

 



NOTLAR 
 

İdari para cezası           
                                                  
Madde 6 - Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki zorunluluğu 

yerine getirmeyen tütün veya tütün mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerin 
memur olmayan yetkilisi veya amiri hakkında on milyon lira para cezası verilir.  

 
Bu Kanunun 5 inci maddesine göre uyarıda bulunmayan tütün ve tütün 

mamullerinin içilmesinin yasaklandığı yerin memur olmayan yetkilisi veya amiri 
hakkında on milyon lira para cezası verilir. Uyarıya rağmen tütün veya tütün mamulü 
içen kişi hakkında da aynı ceza uygulanır.                                       

 
Bu Kanuna göre sorumluluğu yerine getirmeyen memurlar hakkında ilgili 

mevzuat hükümleri uygulanır.                                                        
 
Adli para cezası     
                                                         
Madde 7 - Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 4 üncü maddesinin 

ikinci fıkrası hükümlerine aykırı hareket edenlere on milyon liradan beşyüz milyon 
liraya kadar ağır para cezası verilir. Tekerrür halinde bu cezanın yukarı haddine 
hükmolunur.                                                           

 
Para cezasına ilişkin hükümler        
                                        
Madde 8 - 6 ncı maddede yazılı para cezaları o yerin en büyük mülki amiri 

tarafından verilir. Para cezalarına dair kararlar ilgililere Tebligat Kanunu hükümlerine 
göre tebliğ edilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mahallin en büyük mal 
memurluğunca tahsil edilir. İdari para cezalarına karşı yedi gün içinde sulh ceza 
mahkemesine itiraz edilebilir.                                  

 
Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımı tarihinden önce Türkiye'de üretilen veya 

ithal edilen tütün ve tütün mamullerinin bir yıl süreyle 4 üncü maddenin ikinci 
fıkrasında belirtilen şart aranmaksızın satışlarına devam olunur.                

 
Geçici Madde 2 - Bu Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince ayrı yer 

tahsisi, 3 üncü maddede yasaklanan reklam panolarının kaldırılması ve 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrası gereğince yapılması gereken işler Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren bir yıl içinde yerine getirilir.                               

 
C. İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSARI KANUNU 
 
4250 sayılı Kanun 
 
İspirto ve ispirtolu içkilerle diğer maddelerin satışı                       
 
Madde 19 - (Değişik: 14/6/1984-3023/1 md.)                                   
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(Değişik: 24/11/2004 - 5259/7 md.)1 Açık olarak alkollü içki, bira, şarap ve ispirto 
ile her çeşit ispirtolu içki satmak isteyenler, belediye veya il özel idaresinden ruhsat 
almaya mecburdurlar. Belediye veya il özel idaresi, ruhsat vermeden önce, yetkili 
kolluk kuvvetinin görüşünü alır. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir.      

 
(Değişik: 11/1/2001 - 4619/3 md.) Öğrenci yurtları, spor kulüpleri, hertürlü 

öğretim ve 
eğitim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastahane, bezik ve briç salonlarında 

alkollü içkilerin satışı için ruhsat verilmez. Akaryakıt istasyonlarının mağaza ve 
lokantalarında ise, hacmen % 5 alkolden fazla alkol içeren yüksek alkollü içkilerin 
satışı için ruhsat verilmez. 

 
(Değişik: 11/1/2001 - 4619/3 md.) Alkol, bira ve şarap dahil her çeşit alkollü 

içkinin televizyon, kablolu yayın, radyo ve kamu yayın araçlarıyla reklamının 
yapılması, ayrıca, içki satış yerleri ile tüm ticari ve kamuya açık yerlerde, tüketilmek 
veya beraberinde götürülmek üzere onsekiz yaşından küçüklere alkollü içecek 
satılması veya sunulması yasaktır. Ruhsatlı bayiler, tüketici talepleri doğrultusunda 
alkollü içki bulundurulur ve bunlara satış mahallinde adil teşhir imkanı sağlarlar.  

 
D. TÜTÜN MAMULLERİ, ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN 
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI İLE SATIŞ BELGELERİNE 
İLİŞKİN YÖNETMELİK 
 
31/12/2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmi Gazete 
 
Tanımlar 

 
Alkollü İçki: Hacmen % 0,5 ve daha fazla alkol içeren bira, şarap ve Türk Gıda 

Kodeksinde yer alan distile alkollü içkiler ile bu kodekste yer almamakla birlikte 
belirtilen sınırlama dahilinde alkol içeren diğer içecekleri, 

 
 (24/08/2005 tar.25916 say.Resmi Gazete ile değişik) 2 Alkol: "Evsel Kullanım 

Alkolü" ve "Genel Amaçlı Kullanım Alkolü" olarak tanımlanan, piyasaya arz edilecek 
şekilde ambalajlı etil alkolü, 

 
Satış Belgesi Düzenlenmesi 

 
Madde 7- Yapılan inceleme sonucu talebin uygunluğunun saptanması üzerine 

Kurum tarafından satış belgesi düzenlenerek ilgilisine verilir. (22 Nisan 2004 tarihli ve 
25441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değişiklik Yön.ile ilave edildi.) Birden fazla 
işyeri bulunan kişilere her işyeri için ayrı bir satış belgesi düzenlenir. 

 
Öğrenci yurtları, spor kulüpleri, her türlü öğretim ve eğitim kurumları, 

kahvehane, kıraathane, pastahane, bezik ve briç salonlarında alkollü içkilerin satışı 
için satış belgesi verilmez. Akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında ise 
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hacmen %5 alkolden fazla alkol içeren yüksek alkollü içkilerin satışı için satış belgesi 
verilmez. 

  
(6 Kasım 2003 tarihli ve 25281sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Değişiklik 

Yön.ile ilave edildi.) Konaklama yerleri ve belediye mücavir alanları hariç olmak 
üzere, otoyollarda ve devlet karayollarında yapılacak ve açılacak yapı ve tesislerde 
alkollü içki satışına izin verilmez. Bu mahallerdeki perakende satıcılara sadece tütün 
mamulleri satıcılığı için satış belgesi verilebilir. 

 
Yasaklar  

 
Madde 12- Tütün mamulleri, alkol ve alkollü içki satıcılarının 4207, 4250 ve 

4733 sayılı Kanunlar ile Kurum tarafından yapılan  düzenlemelere uymaları 
zorunludur. 

 
(13 Kasım 2004 tarihli ve 25642 sayılı Resmi Gazete ile değişik) Toptan ve 

perakende satıcılar ile açık içki satıcıları ilgili mevzuatı çerçevesinde Kurumdan izin 
ve yetki almamış kişilerden ürün alamazlar ve bu kişilere ürün satamazlar. 
İşyerlerinde kaçak ve sahte ürün bulunduramazlar. 18 yaşından küçüklere hiçbir 
şekilde tütün mamulleri satışı yapılamaz. İçki satış yerleri ile tüm ticari ve kamuya 
açık yerlerde, tüketilmek veya beraberinde götürülmek üzere 18 yaşından küçüklere 
alkollü içecek satılması ve sunulması yasaktır.  

 
(24/08/2005 tar.25916 say.Resmi Gazete ile ilave)İşyerlerinden veya sanal bir 

işyerinden internet, televizyon, faks ve telefon gibi elektronik ticaret araçları 
kullanılarak her türlü tütün mamulü ve alkollü içki satışı ve bu yöntemle satılan 
ürünün kapıda teslim edilmesi şeklindeki uygulamalar yapılamaz. 

 
Satış Yerlerine Ait Şartlar 

 
Madde 13- Tütün mamullerinin isim, marka, veya alametler kullanılarak her ne 

suretle olursa olsun reklam ve tanıtımının yapılması veya bunların kullanılmasını 
teşvik edici ve özendirici kampanyalar düzenlenmesi yasaktır. Alkollü içki kullanımını 
teşvik edici ve özendirici kampanyalar düzenlenemez. Tütün mamullerinin 
markalarını çağrıştıracak şekilde sözcükler, şekiller, resim, renk ve harşer ile her türlü 
işaretler, satış yerlerinin dış yüzeyi, içerisi ve vitrinlerinde bulundurulamaz. Açık içki 
satıcıları, alkollü içkilerin ürün ve sunum kalitesini korumak, insan sağlığı ve kamu 
güvenliğini gözetmekle sorumludurlar.  

 
Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik 
Bakanlar Kurulunun 19/10/1999 tarih ve 99/13681 sayılı kararıyla uygun 

görülmüş ve 30/12/1999 tarih ve 23922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

 
İçkili yer bölgesi tespit edilemeyecek yerler 
 
a) Belediye teşkilatı bulunmayan yerler ile belediye hudutları ve mücavir alan 

dışında kalan yerlerde, 
b) Yabancı elçilik ve konsolosluklara ait bina ve tesisler; silah fabrika ve 

imalathaneleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, 
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kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri; emniyet, askeri ve sağlık 
kuruluş ve tesisleri; hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri; sanat müesseseleri, 
maden ocakları, inşaat yerleri genelevler ve spor tesislerinin yakınında, 

c) Konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyolları ve karayollarının her iki 
tarafında sınır çizgisine 200 metreden yakın mesafe içinde, 

d) Otogar ve otobüs terminallerinde,  
e) İbadethanelere 200 metreden yakın mesafede, 
f) Okul binaları ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin kaldığı öğrenci yurtlarına ait 

bina ve tesislere 100 metreden yakın mesafe içinde içkili yer bölgesi tespit edilemez. 
İçkili yer bölgesi dışında içkili yer açılamaz. 

Ancak, turizmin yoğun olduğu yörelerde, okulların yaz tatiline girdiği süre 
içerisinde umuma açık yerler ile içkili yerleri açmak veya mevcut iş yerini bu şekilde 
işletmek isteyenlere, 100 metre mesafe ve aynı binada bulunmama şartı 
aranmaksızın ruhsat verilir. Bu ruhsat, verildiği yıla ait yaz tatili dönemi için geçerlidir. 

  
Mesafe ölçümü 

 
Okullar ile umuma açık yerler ve içkili yerlerin açılmasına izin verilirken 

aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina 
kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır. 100 metre 
uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, 
yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.  

  
İnternet Kafeler; 

 
b) Ticari amaçla işletilen ve müşterilere, içerisinde bulunan Internet bağlantılı 

bilgisayarlar sayesinde uluslararası bilgi iletişim ağına erişim imkanı sağlayan veya 
bilgisayarlar aracılığı ile oyun oynanmasına imkan veren yerler Internet kafe olarak 
nitelendirilecektir. Internet kafelerin açılmasına izin verilirken, resmi veya özel okul 
binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunma veya özel eğitime 
muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumları ile okullar dışındaki diğer özel 
öğretim kurumlarıyla aynı binada bulunmama zorunluluğu aranmayacaktır. Bu 
yerlerde Internet bağlantılı bilgisayarlar dışında hiçbir şekilde 2559 sayılı Polis Vazife 
ve Selahiyet Kanunu’nun Ek 8’inci maddesinde belirtilen elektronik veya mekanik 
oyun alet ve makineleri bulundurulmayacaktır. 

 
Internet kafelerde bulunan bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zeka 

geliştirici nitelikteki oyunların oynatılması mümkün olmakla birlikte, 18 yaşından 
küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek, şiddet ve 
pornografi öğeleri barındıran veya kumar, uyuşturucu kullanımı ve benzeri kötü 
alışkanlıkları özendirici unsurlar içeren bilgisayar oyunlarının oynatılması veya 
bilgisayarlarda yüklü olması yasaktır. Bilgisayar oyunlarının hangilerinin bu 
kapsamda olduğunun tespit ve değerlendirmesi çocuk gelişimi konusunda 
uzmanların, sağlık görevlilerinin, öğretim görevlilerinin veya sivil toplum örgütlerinin 
de görüşlerinden faydalanılarak mülki amirliklerce yapılacaktır. 

 
Internet kafelerden faydalanma konusunda herhangi bir yaş sınırlaması 

olmayıp, 12 yaşından küçükler ancak veli veya vasisi ile birlikte veya bunların yazılı 
izni ile bu yerlere girebilecektir. 

 



NOTLAR 
 

Internet kafelerde, kumar siteleri, bahisler ve pornografik yayın içerikli siteler ile 
Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü zedeleyici ve anayasal düzeni 
yıkma amacına yönelik kurulan sitelere erişimin sağlanması ve sigara içilmesi 
yasaktır. Yukarıda belirtilen sitelere girilmemesi için, bilgisayarların bu tür yayınları 
yapan sitelere kapatılmasını sağlayacak filtre yazılımlarının kullanımı zorunludur. 
Konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınması ve her türlü suç unsuru taşıyan nitelikteki 
sitelerin kullanılmasına izin verilmemesi hususu iş yerinde Internet bağlantılı 
bilgisayar bulunduran işletmecilere veya mesul müdürlerine yazılı olarak tebliğ 
edilecektir. Ayrıca, işletmeciler, işyerinde sigara içilmeyeceği ve suç unsuru taşıyan 
nitelikteki sitelerin kullanılmayacağını belirten ilan panolarını müşterilerin rahatlıkla 
görebileceği bir yere asacaklardır. 

 
Yapılan yazılı tebligata rağmen bu tür web sitelerin kullanımına müsaade eden 

ve konulan yasaklara uymayan yerler hakkında öncelikle yazılı uyarıda bulunulacak, 
yazılı uyarıya rağmen bu siteleri açık tutanlar için, 2559 sayılı Polis Vazife ve 
Selahiyet Kanunu’nun 8’inci maddesine göre kapatma işlemi uygulanacaktır. 

 
Internet kafelerin açılış-kapanış saatleri diğer umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinde olduğu gibi 99/13681 karar sayılı Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak 
İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 41’inci maddesi doğrultusunda belirlenecektir. 

 
c) İçerisinde 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun Ek 8’inci 

maddesinde belirtilen nitelikte elektronik veya mekanik oyun alet ve makineleri (atari 
makineleri, playstation, televizyon atarisi, oyun kabinleri, vb.) bulundurulan yerler 
“oyun yeri” olarak nitelendirilecek olup, bu yerlerde bilgisayar bulundurulması ve bu 
bilgisayarlarda oyun oynatılması mümkündür. Oyun yerlerinin açılmasına izin 
verilirken resmi veya özel okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre 
uzaklıkta bulunma veya özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim 
kurumları ile okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarıyla aynı binada 
bulunmama zorunluluğu aranması gerekmekte olup, bu yerlerin izin belgelerinde 
“oyun yeri” niteliğinde olduğu belirtilerek tahkikatları ve izin işlemleri buna göre 
yapılacaktır. 

Bu yerlere, 99/13681 karar sayılı Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak 
İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 39’uncu maddesinde oyun yerleri için öngörülen 
hükümler uygulanacaktır. 

 
E. ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE 
VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA 
YÖNETMELİK      
 
16 Temmuz 2006 Tarihli Resmi Gazete 
Sayı: 26230 
 
E- Psikoaktif Madde Kullanımına Bağlı Ruhsal ve Davranışsal Bozukluklar 

(duygulanım bozukluğu, bağımlılık sendromu, alkol ve madde kullanımına bağlı 
psikotik bozukluk -alkol halusinozisi, alkol paranoyası-) ** 

1-Tedavi ile işlevselliği tam düzelen                                0 
2-Tedavi ile işlevselliği kısmen düzelen                           20 
3-Tedavi ile işlevselliği düzelmeyen                                 35 
**İş başvuruları ve vergi indirimi için düzenlenecek özürlü sağlık kurulu 



NOTLAR 

raporlarında bu derecelendirme dikkate alınmaz. 
 
F. SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ  
Resmi Gazete  
Tarih: 22.6.1972; Sayı: 14223  
 
Madde 10 - (Değişik: 31/5/1985-85/9529 K.)  
Sigortalılık süresi içinde aşağıdaki arızaların meydana gelmesi veya eski ve 

çalışmaya engel olmayan bir arızanın aşağıda yazılı seviyelere yükselmesi yahut 
1475 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesi hükmü gereğince, bedensel veya ruhsal 
sakatlık derecelerine uygun işlere yerleştirilenlerin, sigortalılık süresi içinde 
sakatlıklarının artması veya sakatlıklarına yeni hastalık veya arızaların eklenmesi 
nedeniyle çalışamayacak duruma geldiklerinin Kurum sağlık tesisleri sağlık 
kurullarınca belirlenmesi halinde, sigortalılar, çalışma gücünün en az üçte ikisini 
yitirmiş sayılırlar: 

 
14 - Tedaviye rağmen hafif işlerde bile çalışmaya imkan vermeyen psikozlar  
a) Organik psikozlar (senil demans, kronik alkolik, şizofrenik, affekti psiko-

manyak-depressif paranoid),  
e) Alkol, morfin, esrar, kokain ve benzerlerine bağlı psikozlar,  
 
 

 


