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ad de kul la nı mı ala nın da ko ru yu cu ruh sağ lı ğı prog ram la rı bü yük önem
ta şı mak ta dır.1 Çün kü ba ğım lı lık, ge liş tik ten son ra te da vi si ol duk ça güç
olan bir has ta lık tır. Ba ğım lı lık ge liş tik ten son ra tam te miz kal ma yı (to -

tal abs ti nen ce) ba şar ma ora nı dü şük tür. Ba ğım lı lı ğın baş lan gı cın dan te da vi si ne
ka dar ge çen sü re de top lu ma yan sı yan olum suz yan la rı çok faz la dır. Ba ğım lı lı ğın
ge tir di ği sos yal ve eko no mik zor luk lar so nu cu in san lar ya sal ol ma yan ey lem ler
ya pa bil mek te ve suç iş le mek te dir ler. Pa ra ka za na bil mek için fu huş yap mak zo run -
da kal mak ta, kul lan dı ğı mad de yi sağ la ya bil mek için ki mi za man ba ğım lı ki şi ler
mad de sa tı şı na yö ne le bil mek te dir. Kul la nı cı lar kul lan ma yan in san la ra bi rer kö tü
ör nek oluş tur mak ta ve ye ni kul la nı cı la rın or ta ya çı kı şı nı ko lay laş tı ra bil mek te -
dir.2

Mad de kul la nı mı nın in san sağ lı ğı üs tü ne olum suz et ki si ne de niy le, mad de kul-
la nı mı ül ke nin sağ lık har ca ma la rı nı ar tır mak ta dır. İyi leş tik ten son ra ba ğım lı lı ğın
yi ne le me ora nı da çok yük sek tir. Öte yan dan her tür lü ön le me prog ra mı ma li ye ti-
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nin, te da vi ma li ye tin den da ha dü şük ol du ğu göz len miş-
tir. Genç li ğin mad de kul lan ma ma sıy la da ha üret ken ha -
le gel me si top lum sal ve eko no mik ge li şim de hız-
lan dı ra cak tır. Bu ne den le ko ru yu cu ça lış may la hem
mad de kul la nı mı nın olum suz so nuç la rın dan top lum ko-
ru na cak, hem de mad de kul lan ma ma nın olum lu yan la-
rın dan ya rar la na cak tır.³

Al kol ve mad de kul la nı mın da ko ru yu cu ruh sağ lı ğı
ça lış ma la rı nın amaç la rı te mel ola rak aşa ğı da ki le ri içe rir. 

Top lum da ba ğım lı lık ya pı cı mad de le rin kul la nıl -
ma ma sı nı sağ la mak,

Ba ğım lı lı ğın ge li şi mi ni ön le mek,

Bu mad de le rin ya rat tı ğı bi rey sel ve top lum sal so -
run la rı en gel le mek,

Top lum da sağ lık lı dav ra nış la rın ge liş me si ni sağ la-
mak.

Bir ko ru yu cu ruh sağ lı ğı prog ra mı nın te mel he def-
le ri ara sın da ilaç la rın tıb bi amaç lar la ve he kim le rin yaz-
dı ğı doz lar da kul la nıl ma sı, al kol lü içe cek le rin ya sal
yaş tan son ra ve kul la nım olum suz so nuç lar ge tir me di ği
bi çim de kul la nıl ma sı,  ya sal ol ma yan mad de le rin kul la-
nıl ma ma sı, tü tü nün hiç kul la nıl ma ma sı, ba zı ba ğım lı lık
ya pı cı mad de le rin (ti ner, ba li, vb) üre tim amaç la rı doğ-
rul tu sun da kul la nıl ma sı sa yı la bi lir.

Ön LE mE nİn bİ çİm LE Rİ vE AşA mA LA Rı

Ko ru yu cu ça lış ma iki ay rı bi çim de ya pı la bi lir.

1. Ar zı azalt mak: Bu ra da he def ya sal ol ma yan mad-
de le rin el de edi le bi lir li ği ni zor laş tır mak, ki şi le rin bu na
ulaş ma sı nı en gel le mek, mad de nin üre til me si ni dur dur-
mak tır. Ar zı azalt mak da ha çok gü ven lik güç le ri nin işi
ola rak gö rü le bi lir.

2. Ta le bi azalt mak: Bu tür mad de le re olan ta le bin
azal ma sı, ar zın da kay bol ma sı na yol aça cak ve böy le ce
so run ön le ne bi le cek tir. Ta le bi azalt ma da eği tim prog-
ram la rı en önem li ye ri iş gal et mek te dir.

Ko ru yu cu ça lış ma nın üç ay rı aşa ma sı var dır:4

Bi rin cil ko ru yu cu ça lış ma (pri mary pre ven ti on):
Bu ra da amaç he nüz hiç kul lan ma mış ki şi le rin kul lan ma-
sı nı en gel le mek tir. Tür ki ye gi bi al kol ve mad de kul la nı-
mı nın gi de rek ar tış gös ter di ği ül ke ler de bi rin cil
ko ru yu cu ça lış ma yü rüt mek bü yük önem ta şı mak ta dır. 

İkin cil ko ru yu cu ça lış ma (se con dary pre ven ti on):
Al kol ve ya mad de kul la nan an cak ba ğım lı ha le gel me-
miş ki şi le ri er ken ta nı mak, te da vi ve öne ri ler de bu lun-
mak, ba ğım lı ol ma sı nı ön le me yi içe rir.

Üçün cül ko ru yu cu ça lış ma (ter ti ary pre ven ti on): Bu
aşa ma da amaç mad de kul la nan ki şi le rin mad de kul lan-
ma yı bı rak ma sı ve bı rak tık tan son ra tek rar bu mad de le ri
kul lan ma ya baş lan ma sı nın ön len me si dir. Bu nun bir di -
ğer par ça sı ise, mad de kul la nı mı ile or ta ya çı kan za rar la-
rın ön len me si dir. Bu ra da amaç, bu la şı cı
en fek si yon lar dan ko run mak, su ça iten ne den le ri azalt-
mak ve di ğer fi zik sel za rar lar dan ko run mak ve ya en
azın dan bu za rar la rı dü şük dü ze ye in dir mek tir. Üc ret siz
en jek tör da ğı tı mı, kul la nan la ra yö ne lik eği tim prog ram-
la rı, me ta don te da vi si de bu ko ru yu cu ça lış ma bi çi mi
için de yer al mak ta dır.

RİSK FAK TÖR LE Rİ vE Ön LE mE

Ko ru yu cu ça lış ma yü rü te bil mek için risk fak tör le ri -
nin iyi bi lin me si ge re kir. Ba zı risk li dav ra nış lar ço cuk-
luk ça ğın dan iti ba ren gö rü le bi lir. Ço cuk la rın ki şi lik
özel lik le ri ve mi zaç la rı ile ri ki yaş lar da mad de kul lan-
ma ya baş la ma la rı ko nu sun da yük sek risk be lir ti le ri ola-
bi lir.5

Ai le içi et ken ler

Ço cuk la rın çev re le riy le ilk et ki le şim le ri ai le için de ger-
çek le şir ve bu nun et ki le ri olum lu ya da olum suz ola bi lir.
Bu yüz den er ken ge li şim sel dö nem de ai le içi iliş ki ler çok
önem li dir. Ai le için de ço cuk lar için mad de kul la nım ris-
ki ni art tı ran ya şan tı lar şun lar dır:6

Ebe veyn ler ve ço cuk ara sın da kar şı lık lı sev gi ve
bağ lan ma ek sik li ği,

Ye ter siz ve et kin ol ma yan ebe veyn lik,

Ev or ta mın da ki kar ma şa ve hu zur suz luk,

Ço cu ğun ba kı mı nı üst le nen ye tiş kin le dü zen li bir
iliş ki ek sik li ği,

Ebe veyn ler den bi ri nin ya da iki si nin de mad de
kul lan ma sı, psi ko lo jik bir ra hat sız lı ğı ol ma sı ya da suç iş-
le miş ol ma sı.

Bu ya şan tı lar, özel lik le ebe veyn le rin mad de kul la-
nı mı, ço cuk la rın ai le ile güç lü bağ lar kur ma la rı nı et ki ler.
Ai le ile ya kın bağ ku ra ma yan ço cuk lar, gü ven lik duy gu-
sun dan yok sun kal dık la rı için sağ lık lı ge li şim le ri ni ta-
mam la ya maz lar. Bu nu en gel le mek için, ai le ler ko ru yu cu
ön lem ler ala bi lir ler. Ço cuk la rı olum suz dav ra nış-
lar dan ko ru ya bi le cek et ken ler şun lar dır:7

1. Ço cuk ve ebe veyn ler ara sın da güç lü bağ la rın ol-
ma sı,

2. Ebe veyn le rin ço cu ğun ha ya tıy la ya kın dan il gi-
len me le ri,
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3. Ai le nin des tek le yi ci tu tum la rı, ço cu ğun mad di,
duy gu sal, bi liş sel ve sos yal ih ti yaç la rı nın kar şı lan ma sı,

4. Net sı nır lar be lir len me si ve tu tar lı bir di sip lin an-
la yı şı nın ol ma sı.

So nuç ola rak, ai le içi di na mik ler ço cu ğun ha ya tı nı
olum lu ya da olum suz et ki le me gü cü ne sa hip tir. Ör ne-
ğin, kar şı lık lı bağ lan ma ve il gi len me ge nel lik le be bek lik
ve er ken ço cuk luk dö ne min de ger çek le şir. Bu sü reç te ki
bir ek sik lik, ço cu ğun ge li şim sel dö nem le ri ek sik ya şa ma-
sı na ve do la yı sıy la ile ri ki yaş lar da olum suz dav ra nış ris-
ki nin art ma sı na ne den olur.8

Ai le dı şı et ken ler

Olum suz dav ra nış ris ki ni art tı ran bir di ğer et men de sos-
yal çev re dir. Ço cuk la rın okul, ak ran lar, öğ ret men ler ve
top lum la olan et ki le şim le ri, dav ra nış la rı nı şekil len di rir.
Bu et ki le şim de ya şa nan zor luk lar ço cuk la rın sağ lık lı
duy gu sal, bi liş sel ve sos yal ge li şi mi için risk ya ra tır. Ba -
zı risk fak tör le ri şun lar dır:

1. Sı nıf için de öf ke li ve dür tü sel dav ra nış lar gi bi uy-
gun suz dav ra nış lar,

2. Sos yal so run lar la ba şa çık mak ta ye ter siz lik,

3. Aka de mik ba şa rı sız lık,

4. Mad de kul la nı mı olan ak ran lar la iliş ki,

5. Top lum da mad de kul la nı mı nın ka bul le nil di ği ya-
nıl gı sı.

Er gen ler için mad de kul la nım ris ki ni en çok art tı-
ran et men, mad de kul la nan ak ran lar la ar ka daş lık et mek-
tir. Araş tır ma lar bu ris ki azalt mak için, iyi bir okul
or ta mı ve olum lu dav ra nış la rı olan ak ran lar la ar ka daş lık
kur ma nın, er gen le ri risk li dav ra nış lar dan uzak tut mak -
ta et kin ol du ğu nu or ta ya koy muş tur. Bu nun ya nı sı ra,
mad de le re ula şı mın ko lay ol ma sı, mad de sa tış çe şit le ri ve
mad de kul la nı mı nın top lum ta ra fın dan ka bul edil di ği
ya nıl gı sı da ris ki art tı ran et men ler dir.9 Ai le dı şın da ço-
cuk la rı olum suz dav ra nış lar dan ko ru ya bi le cek fak tör ler
şun lar dır:

1. Okul da ve sos yal çev re ler de ye tiş kin le rin, ço cu-
ğun ar ka daş la rı nı ve sos yal fa a li yet le ri ni kon trol al tın da
tut ma sı,

2. Ço cu ğun okul da ba şa rı lı ol ma sı ve ders dı şı sos-
yal fa a li yet le re ka tıl ma sı,

3. Ço cu ğun oku lu ve top lum ya ra rı na ça lı şan ku-
rum lar la güç lü bağ la rı nın ol ma sı,

4. Ço cu ğun mad de kul la nı mı na kar şı alı nan ön lem-
le ri ka bul et me si ve öğ ren me si.

MAd de kul lA nı Mı nA yö ne lik ko ru yu cu 

çA lış MA yü rüt Me nin te Mel il ke le ri

Ko ru yu cu ça lış ma yü rüt mek, özel lik le mad de kul la nım
ala nın da dik kat ve özen ge rek ti rir. Bu ne den le çe şit li il-
ke ler be lir len me ye ça lı şıl mak ta dır. Aşa ğı da bun la ra ör -
nek ler ve ril miş tir. 

Ko ru yu cu ça lış ma la rın ön ce lik li ama cı ko ru yu cu
fak tör le ri art tı rıp risk fak tör le ri ni azalt mak tır.10

Ko ru yu cu ça lış ma lar si ga ra ve al kol gi bi ya sal olan
mad de le rin re şit ol ma dan kul la nıl ma sı, es rar ve ero in gi -
bi ya sa  dı şı mad de le rin kul la nı mı, uçu cu mad de ler gi bi
ya sal ola rak sa tı lan mad de le rin kö tü ye kul la nı mı ve re-
çe tey le sa tı lan ilaç la rın dok tor ta ra fın dan ve ril me den
kul la nıl ma sı gi bi her çe şit mad de kul la nı mı na yö ne lik
ve kap sam lı ha zır lan ma lı dır.10

Ko ru yu cu ça lış ma lar hi tap et tik le ri ye rel top lu-
luk la rın ya şa dık la rı mad de kul la nım so run la rı na öz gün
yak la şım lar da bu lun ma lı, be lir len miş ko ru yu cu fak tör ler
güç len di ril me li ve he def le nen risk fak tör le ri de ğiş ti ri le -
bi lir ol ma lı dır.10

Ko ru yu cu ça lış ma lar et kin lik le ri ni art tır mak için,
he def al dık la rı kit le nin yaş, cin si yet ve ırk gi bi özel lik-
le ri göz önün de bu lun du ra rak ha zır lan ma lı dır. De ği şik
ge li şim dö nem le ri nin so run la rı ve kul la nı lan mad de le ri
fark lı lık gös te rir. Ör ne ğin 9-10 yaş lar için me saj lar da ha
oto ri te tar zın da ola bi lir. An cak er gen lik dö ne min de oto-
ri te ye kar şı bir is yan ge li şe ce ği için, me saj la rın ve ril me-
sin de fark lı yön tem ler kul la nıl ma lı dır. Kü çük yaş lar da
so run da ha çok tü tün ve al kol kul la nı mı ol du ğu için ko-
ru yu cu prog ram lar da ha çok bu mad de le re uy gun ge liş-
ti ril me li dir. An cak er gen lik dö ne min den iti ba ren
eğ len ce, bar, dis ko kül tü rüy le bir lik te ecs tasy ris ki de or-
ta ya çı ka cak tır. Bu ne den le bu tür mad de le re yö ne lik
stra te ji ler oluş tu rul ma lı dır.11

Ko ru yu cu ça lış ma lar tek rar la nan mü da ha le ler le
bir lik te uzun sü re li ol ma lı dır. Uzun bir sü re bo yun ca
tek rar la nan bil gi len dir me ler ve eği tim ler amaç la nan ön-
le me he de fi ne ulaş ma yı ko lay laş tı rır. Araş tır ma lar, or-
ta o kul da baş la yıp li se de de vam et me yen ön le me
prog ram la rı nın is te ni len et kin lik te ol ma dı ğı nı gös ter -
miş tir.10

Ko ru yu cu ça lış ma lar öğ ret men le rin eği tim le ri ni
de kap sa ma lı dır. Öğ ret men le re, sı nıf içi di sip li nin ku rul-
ma sı, sı nı fı yön len di re bil me be ce ri le ri ve ba şa rı lı ve
olum lu dav ra nış la rı olan öğ ren ci le ri tak dir ede bil me gi -
bi ye ti ler ka zan dı rıl ma lı dır. Eği tim alan öğ ret men le rin
öğ ren ci le ri da ha ba şa rı lı, da ha olum lu dav ra nış la rı olan
ve okul la bağ la rı güç lü olan öğ ren ci ler dir.10
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Ko ru yu cu ça lış ma lar da in te rak tif eği tim yön tem-
le ri kul la nıl ma lı dır. Bu amaç la ka tı lım cı bi çim de bir li-
der lik ya pıl ma sı uy gun dur. Ka tı lım cı bi çim de li der
gü cü nü ka tı lım cı lar dan alır. Baş ka la rı nın dü şün ce le ri ni
al mak da ha önem li dir.12

Ko ru yu cu ça lış ma lar, uy gu la na bi lir ve ka bul edi-
le bi lir ol ma lı dır. Dik kat edil me si ge re ken en önem li
nok ta lar dan bi ri si, ko ru yu cu ruh sağ lı ğı mo de li nin hem
he def kit le ye, hem de bu mo del le ri uy gu la yan la ra uy -
gun olup ol ma dı ğı nın be lir len me si dir.13 Çok kar ma şık
mü da ha le ler ge nel lik le uy gu la yı cı la rın sa hip ol ma dık la rı
de re ce de faz la be ce ri ge rek ti re bi lir, top lu mun norm la-
rıy la uyuş ma yan he def ler içe re bi lir ve ya aşı rı he ves li yö-
ne ti ci ler ta ra fın dan ida re edi lip uy gu la na ma ya cak
he def ler ta nım la na bi lir. Bu du rum da en et ki li ko ru yu cu
yön tem bi le ba şa rı sız ol ma ya mahkûmdur.11

Ko ru yu cu ça lış ma lar, mad de kul la nım dav ra nı şı
üs tü ne et kin ol ma lı dır. Ko ru yu cu yak la şım la rın mad de
kul la nı mı ile il gi li risk ya ra tan de ğiş ken le ri et ki le me si
he def len me li dir.11

Ko ru yu cu ça lış ma lar, fark lı aşa ma la ra yö ne lik ol-
ma lı dır. Ko ru yu cu ça lış ma la rın he de fi sa de ce hiç mad de
kul lan ma mış genç ler ol ma ma lı, kli nik te da vi ih ti ya cı bo-
yu tu na gel me miş ama dü şük dü zey de mad de kul la nan
genç ler de ol ma lı dır.10

Ko ru yu cu ça lış ma la rın önem li ge çiş dö nem le rin -
de uy gu lan ma sı, so nuç la rın da ha et ki li ol ma sı nı sağlar.
Ör ne ğin, or ta o kul dan li se ye ge çiş dö ne mi öğ ren ci ler
için, yaş la rı ve al dık la rı eği tim se vi ye si ba kı mın dan ko-
ru yu cu ça lış ma lar en et kin olu na ca ğı dö nem ler den bi ri-
si dir.  

He def kit le ye uy gun prog rAM lAr

Ai le te mel li prog ram lar

Ko ru yu cu ça lış ma larda ai le önem li bir he def tir. Ai le ye
yö ne lik ko ru yu cu ça lış ma lar ai le içi bağ la rı güç len dir-
me yi, iliş ki le ri ge liş tir me yi ve ebe veyn lik ye ti le ri ni ka-
zan dır ma yı he def le me li dir. Bu prog ram lar, özel lik le
mad de kul la nı mıy la il gi li ai le içi po li ti ka nın be lir -
len me si, ku ral la rın ko yul ma sı ve ko nu ya yö ne lik so-
run la rın tar tı şıl ma sı için eği tim ve bil gi len dir me yi içe-
rir. 

Ai le içi bağ la rın oluş tu rul ma sı ebe veyn ler ve ço cuk-
lar ara sın da ki ile ti şi min te mel ta şı dır. Bu bağ lar, ebe veyn-
le rin ço cuk la rı na des tek ol ma yı öğ ren me le ri, ebe veyn ve
ço cuk ara sın da ki ile ti şi min güç len me si ve ai le bi rey le ri
ara sın da ki gü ven iliş ki si nin oluş ma sı ile güç le nir. Kı sa ca -
sı, ya pı lan ai le odak lı mü da ha le ler le ebe veyn lik dav ra-

nış la rı nın olum lu şekil de de ğiş ti ril me si, ge le cek te ço cuk-
la rın mad de kul la nım risk le ri ni azal ta cak tır.10

Ai le le ri de içe ren ko ru yu cu ça lış ma lar da amaç, ai le-
le rin ço cuk la rı nı mad de kul lan ma ya iten ne den le rin far-
kın da ol ma la rı nı, ço cuk la rı nın ha yat la rıy la da ha faz la
il gi len me le ri ni, ai le içi ile ti şi mi güç len dir me le ri ni, ço-
cuk la rı na ya şa dık la rı zor luk lar ko nu sun da des tek ol ma la-
rı nı ve vaz geç me den sü rek li mad de kul la nı mı na kar şı
olan tu tum la rı nı ve de ğer le ri ni on la ra an lat ma la rı nı sağ-
la mak tır. Ai le le rin bu prog ra ma ka tı lım la rı ve dü zel me -
ye da ir har ca dık la rı ça ba ye ter li ol ma dı ğı za man, ko ru -
yu cu ça lış ma lar is te ni len he de fe ula şa ma mak ta dır.14,15

okul te mel li prog ram lar

Ko ru yu cu ça lış ma la rın te mel he def kit le si ço cuk ve
genç ler dir. İlko kul ço cuk la rı için ya pı lan ön le me prog-
ram la rı aka de mik, sos yal ve duy gu sal öğ ren me üze ri ne
yo ğun laş ma lı dır. Bu prog ram lar er ken yaş ta mad de kul-
la nı mı na baş la ma, er ken yaş ta ag re sif dav ra nış lar, aka-
de mik ba şa rı sız lık, okul dan kaç ma ve uyum suz luk gi bi
risk fak tör le ri ne yö ne lik uy gu lan ma lı dır. Ve ri len eği ti-
min aşa ğı da ki baş lık la rı kap sa ma sı ge rek ti ği araş tır ma -
lar da gös te ril miş tir:11

Öz de ne tim,

Duy gu sal far kın da lık,

İle ti şim,

Sos yal prob lem çöz me ye ti si,

Aka de mik des tek.

Or ta o kul ve li se öğ ren ci le ri için ko ru yu cu ça lış ma-
ların aka de mik ve sos yal yet kin li ği art tır ma üze ri ne yo-
ğun laş ma sı öne ril mek te dir. Bu doğ rul tu da ve ri len
eği ti min aşa ğı da ki baş lık la rı kap sa ma sı ge rek ti ği be lir til -
miş tir:11

Ça lış ma alış kan lık la rı ve aka de mik des tek,

İle ti şim,

Ak ran İliş ki le ri,

Öz ye ter li lik ve dı şa dö nük lük,

Mad de ye kar şı ko ya bil me ye ti si,

Mad de kar şı tı tu tum la rın des tek len me si,

Mad de kul la nı mı na kar şı ki şi sel bağ lı lı ğın güç-
len di ril me si.

top lum te mel li prog ram lar

Top lu ma da ya lı ön le me prog ram la rı ço ğun luk la okul-
lar da uy gu la nan ye ni ve ya ra tı cı mad de kul la nı mı nı ön-
le yi ci eği tim le ri ve hal ka açık ola rak ya pı lan bil gi len-
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dir me ve ön le me se mi ner le ri ni içe rir. Med ya ve top lum-
sal ile ti şim ka na la rı bu amaç la kul la nı la bi lir.16,17 Ai le
odak lı ve okul odak lı top lum prog ram la rı nın bir lik te
yü rü tül me si, ay rı ay rı yü rü tül me sin den da ha et kin ol-
mak ta dır.10

Top lum prog ram la rı okul, fa a li yet ku lüp le ri, di ni
ku rum lar ve med ya yı da kap sa yan ge niş bir ke si me hi tap
et me li dir. Bu prog ram la rın et kin ola bil me si ve amaç la rı -
na ula şa bil me si için, her ke sim de uy gu la nan prog ra mın
içe ri ği nin ben zer ol ma sı ve tu tar lı ol ma la rı çok önem li-
dir.10

MAd de kul lA nı Mın dA ko ru yu cu prog rAM strA te ji le ri 

Tüm dün ya da yıl lar dır çok çe şit li ön le me yön tem le ri uy-
gu lan mak ta dır. Ba şa rı lı bu lu nan ön le me stra te ji le rin den
ba zı la rı aşa ğı da dır.

Bil gi len dir me

Bu yön tem de amaç, top lu mu mad de kul la nım yay gın lı -
ğı ve bi rey sel, ai le vi ve top lum sal so nuç la rı hak kın da bil-
gi len dir mek ve far kın da lı ğı nı ar tır mak tır. Si ga ra, al kol
ve di ğer mad de le rin ya rat tı ğı olum suz so nuç la rın gös te-
ril me si ne cay dır ma adı ve ril mek te dir. Ya sal ol ma yan
mad de kul la nı mı ile ce za e vi ne gir mek ve bu nun bi lin-
me si de bir tür cay dır ma dır. Cay dır ma, be lir li oran da ba-
şa rı lı ola bi lir. Tek ba şı na cay dır ma ye ter li bir ko ru yu cu
ça lış ma yön te mi ola rak ka bul edi le mez.16

İnsan la rı bil gi len di re rek kul la nıp kul lan ma ma ko-
nu sun da ka ra rı on la ra bı rak mak gi bi ta raf sız bir yak la-
şım da ol duk ça et ki li bir ko ru yu cu ça lış madır. Bi re yin
ken di si nce ka ra rın ve ril me si, baş ka la rı ta ra fın dan tel kin
edil me sin den da ha ba şa rı lı dır. Mad de kul la nı mı kar şı tı
bir de ğer ler diz ge si ya rat mak yi ne bil gi len dir me nin bir
par ça sı ola rak gö rü le bi lir. Bu yön te me kı sa ca ba ğım lı lık
ya pı cı mad de kul lan ma nın “mo da “ ol mak tan çık ma sı nı
sağ la mak de ne bi lir. Top lum sal du yar lı lı ğın ar tı rıl ma sı da
bil gi len dir me nin bir he de fi dir. Böy le ce top lum mad de
sa tı şı nın en gel len me si için ini si ya tif gös te re cek tir.16

psi ko sos yal Be ce ri eği tim le ri

Bu tür eği tim de amaç gen ce ka rar ver me, red det me gi bi
ya şam sal ve sos yal be ce ri le rin ka zan dı rıl ma sı dır. Be ce-
ri le ri ki şi sel ve sos yal be ce ri ler ola rak iki ye ayı ra bi li riz.
Ki şi sel be ce ri ler için de gen cin ken di ne olan gü ve ni ni,
ha yır di ye bil me ve so run lar la ba şa çık ma ye ti si ni ve ken-
di ne gü ve ni ni ar tır mak, stres le ba şa çık ma yı öğ ret mek
sa yı la bi lir. Sos yal be ce ri ler içe ri sin de ki şi le ra ra sı iliş ki le ri
dü zen le mek, boş za man la rı iyi de ğer len dir me yi sağ la-
mak sa yı la bi lir.18

Al ter na tif ler ya rat mak

Bu yak la şım da amaç ço cuk ve genç le re si ga ra, al kol ya
da di ğer mad de le ri kul lan mak ye ri ne baş ka et kin lik le re
yö nelt mek ve bun la rı kul lan ma dav ra nı şı nı de ğiş tir mek-
tir. Al ter na tif prog ram la rın uy gu lan ma sı özel lik le yük-
sek risk li grup lar da et kin bu lun muş tur. Eğ len me
ama cıy la mad de kul lan ma ya baş la mak sık kar şı la şı lan bir
du rum dur. Bu ne den le genç le re fark lı eğ len me alan la rı
ya rat mak ve boş za man la rı nı de ğer len dir mek et ki li bir
ön le me yön te mi ola rak bu lun muş tur.19

Al ter na tif et kin lik ler ara sın da spor, sa nat, mü zik,
top lum sal et kin lik ler sa yı la bi lir. Bu tür et kin lik le rin he -
def gru ba uy gun se çil me si, ka tı lı mı ba şa rı yı ar tır mak için
ge rek li dir. Bu na bir ör nek ola rak ge ce maç la rı nın dü zen-
len me si sa yı la bi lir. Gen cin çev re sin de sa de ce mad de kul-
la nan ya da bu na eği lim li ki şi ler var sa, al ter na tif or tam-
lar da ye ni in san lar la ta nış ma sı nı ve ye ni ar ka daş lık lar
kur ma sı nı sağ la mak önem ta şır.8,19

top lum sal Mü ca de le

Top lu mun ko ru yu cu ça lış ma ya ka tıl ma sı çok ak tif ve et -
kin ön le me yön te mi dir. Bu yön tem son yıl lar da kul la-
nıl ma ya baş lan mış ve çok ba şa rı lı bu lun muş tur.  Si vil
top lum ör güt le ri bu yön tem de et kin bir ro le sa hip tir.
Yön te min ama cı, bi re yin “dar çev re si ” için de ön le me et-
kin lik le ri yap ma sı dır. Bun lar için de bil gi len dir me ya da
du yar lı lı ğı ar tır mak sa yı la bi lir.20 Top lum sal mü ca de le
prog ra mı oluş tu ru lur ken ula şıl ma sı ge re ken bi rey ler ka -
ba ca şun lar dır:

Top lum sal li der ler,

Yan daş lar (Dok tor lar, hem şi re ler, öğ ret men ler,
spor an tre nör le ri, okul ida re ci le ri, sos yal hiz met uz man-
la rı, psi ko log lar, bes len me uz man la rı, po lis, avu kat vb),

Gö nül lü ler.

çev re sel yak la şım

Bi rey top lum da tek ba şı na ya şa mı yor. Çev re siy le et ki le-
şim için de ya şı yor. Ör ne ğin, ar ka daş la rı mad de kul la nı-
yor, film ler de mad de kul la nan in san la rı gö rü yor, al kol
en düs tri si nin rek lam la rı na ma ruz ka lı yor, iş, okul ve ai -
le ya şa mın da bir çok zor luk la kar şı la şı yor.21 Tüm bun lar -
la ba şa çık ma yı öğ ret me den ya da uy gun ko şul la rı
ya rat ma dan bi re yin mad de kul la nı mıy la mü ca de le et -
mek ya rar lı ol ma ya cak tır. Si ga ra ya da al kol en düs tri si
ba zı me saj la rı top lu ma ilet mek te dir.22 Bu me saj lar la her
or tam da iç mek ce sa ret len di ril mek te, iç me nin po tan si yel
risk le ri kü çüm sen mek te, iç me den ya şa mak ko nu sun da
bi re yin ce sa re ti kı rıl mak ta ve tü ke ti mi ar tır mak he def-
len mek te dir. Çev re sel yak la şı mı içe ren ko ru yu cu ça lış-
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ma lar da rek lam ya sak la rı, sa tı şa kon trol, yaş sı nır la ma sı
gi bi et kin lik ler ya pıl mak ta dır.22

TAR Tış mA

Mad de kul la nı mı na yö ne lik ko ru yu cu ça lış ma yön tem-
le ri uzun yıl lar dır tar tış ma ko nu su dur. Bu ko nu da çok

sa yı da araş tır ma ya pıl mış tır. Ko ru yu cu ça lış ma la rı nın et-
kin li ği nin öl çül me si da hi önem li bir bi lim sel alan ha li ne
gel miş tir.10 An cak en önem li ger çek tek bir yön te min ba-
şa rı lı ola ma ya ca ğı dır. Çok sa yı da ve ku ra lı na uy gun ko-
ru yu cu ça lış ma yön tem le ri nin ba şa rı lı ol ma şan sının
ol du ğu gös te ril miş tir.
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