
Gençlerde alkol,
sigara ve
hintkeneviri
kullanımı

> Anababa olarak ya da öğretmen ve meslek  
 eğitmeni olarak neler yapabilirsiniz.
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Şunu YapabilirsinizSevgili Anneler-Babalar, Öğretmenler ve Meslek Eğitmenleri 

Anne, baba, öğretmen ya da meslek eğitmeni olarak bağımlılık oluşumunu önlemek ya da başlamışsa 

gelişimini durdurmak için önemli katkılar sunabilirsiniz. Bağımlılığa karşı önlemler, önceden varolan 

bağımlılık sorunlarına çözüm getirmez. Ama bağımlılığı engelleyebilir ya da yavaşlatabilir. Bu önlemler 

gündelik yaşamın içinde başlamalıdır: örneğin ailede, okulda, gençlerin buluşma yerinde, spor klübünde, 

marketde, petrol istasyonunda ve lokantada. Bağımlılığa karşı önlem çabalarının etkili olabilmesi için he-

pimizin katkılarına ihtiyaç var.

Bağımlılık yapan maddelerin tüketiminden gençleri uzak tutacak reçete çözümler yoktur. Ancak 

bağımlılığa karşı önlem çabalarının şöyle bir ortak istemleri vardır: Bağımlılık yapan maddelerin tüketimi-

ne karşı, yetişkinlerden açık seçik bir şekilde tavır ortaya koymalarını isterler. Bilinçli müdahale temeldir, 

çünkü olumsuz yöndeki gelişmeleri görmezlikten gelmek, gençler için tehlikeli olabilecek bağımlılık ya-

pan madde tüketimine yolaçabilir. Perspektive Thurgau, Kanton ve Gemeinde (Beldeler) adına bağımlılık 

yapan madde tüketiminin yol açtığı sorunlar in çözümü için destek sunar, sağlıklı olmayı teşvik eder ve bu 

amaç için önlemler geliştirir. Bu hizmetten, dahası bu uzman kişilerin desteğinden yararlanın.

Elinizdeki Broşür üzerine

Öneriler denenmiş yöntemler arasından seçilmiştir. Elinizdekibroşürde gençlerin en çok tükettiği 

bağımlılık yapan maddeler alkol, tütün ve hintkeneviri (esrar) hakkında bilgiler ve bağımlılığa karşı 

önlemler kunusunda öneriler bulacaksınız. İlaç ve yeni medya araçları da gençlerde sorunlu tüketime 

yolaçabilir.

Burada sözkonusu olan şu: çocukların ve gençlerin davranışlarını gözlemlemek ve rizikolu bir bağımlılığa 

yol açacak alkol, tütün ve hintkeneviri (esrar) tükettikleri şüphesi oluştuğunda zamanında ölçülü mü-

dahale etmek. Elinizdek broşür bu konuda sizlere destek sunmaktadır. Gelin, bağımlılığa karşı önlemler 

çerçevesinde etkili olabilmek için birlikte çaba sarfedelim.

Dostça selamlar

 Monika Knill Bernhard Koch
 Regierungsrätin Regierungsrat  
 Departement für Erziehung Departement für
 und Kultur Finanzen und Soziales

> Gençler için yeterince zaman  
 ayırın
Yetişkinlerin gençleri bazen anlayamaması nor-

maldir. Tanıdıklarınız ve arkadaşlarınızla konu üze-

rine konuşun, onların gençlerle ilişkilerinde edin-

dikleri deneyimleri öğrenin. Her şeyden önce de 

çocuklara ve gençlere yeterli zaman ayırın.

> Bağımlılık maddelerinin  
 tüketimi üzerine gençlerle 
 konuşun
Ailede huzur bozulur korkusuyla bağımlılık ya-

pan maddeler üzerine konuşmaktan kaçınmak 

uzun sürede hiçbir yarar sağlamaz. Göze çarpan 

davaranışları dile getirin. Çocuklar ve gençler 

sorunlara karşı tepki gösteren, dahası kendileri-

yle konuşan yetişkinlere ihtiyaç duyarlar. Gençler 

bağımlılık yapan maddelerle ilgilenseler de, bu 

maddeler üzerine genellikle yeterli bilgi sahibi 

değildirler. Sözkonusu maddelerin yol açacağı 

rizikolar üzerine bilgi edinin.

> Bağımlılık yapan 
 maddelere karşı eleştirel bir 
 tutum içinde olunuz
Çocuklar ve gençler yetişkinlerin bağımlılık 

yapan maddelere karşı olan tavrını sürekli iz-

lerler. Anne, baba ya da öğretmen ve meslek 

eğitmeni olarak aynı zaman da birer örneksiniz-

dir. O nedenle, örneğin kendi alkol ya da sigara 

tüketiminizi de sorgulayın ve bunun üzerine 

konuşmaktan kaçınmayın. Bağımlılık yapan mad-

delere karşı gençlerin tavırları henüz kesinleşmiş 

değildir. Genç gruplar içerisinde konu üzerine 

genellikle farklı yaklaşımlar görülür. Eleştirel bir 

tavır geliştirmeleri ve grup içindeki baskıya di-

renebilmeleri için gençlere yardımcı olabilirsiniz. 

Sigara ve hintkeneviri kullanımına karşı eleştirel

bir tavır sergilemeleri için kendilerini destekleyin. 

Alkol tüketimi konusunda ise ölçülü bir tüketimi 

savunun.

> Tüketimi sınırlamayı deneyin
Gençler bağımlılık yapan maddelerin tüketimine 

ne kadar erken başlarsa, bağımlılık tehlikesi de o 

kadar büyük olur. O nedenle tüketime başlamayı 

mümkün olduğu kadar geciktirmek önemlidir. 

Gençler alkol, sigara ve hintkeneviri kullanmaya

başlamışlarsa, – örneğin broşürdeki bilgilerin 

yardımıyla – tüketimi sınırlamayı deneyebilir-

siniz. Zira bağımlılık yapan madde tüketimini 

sınırlayabilen kişi, kendi tüketimi üzerinde dene-

tim sağlamış demektir.

> Bağlayıcı sınırlar koyun
Okulda, iş eğitiminde ve ailede öğretmenler ve 

meslek eğitmenleri ya da anababalar bağımlılık 

yapan maddelerin tüketimi konusunda genç-

lere açık ve kesin sınırlar koymalıdır. Kuralları 

uygulamanız ve bunlara uyulmadığında açık 

seçik tepki göstermeniz önemlidir. Gençler böy-

lesi açık seçik kuralları genellikle kabul ederler. 

Tutarsız tavır ya da haksız cezalandırılmaya karşı 

ise genellikle baş kaldırırlar.
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> Gençler ne kadar
 sık alkol kullanıyor?
Gençler arasında alkol kullanımı hayli yaygındır. 

Bir araştırma sunuçları 14–15 yaş grubu genç-

leri için şunları gösteriyor: yaklaşık olarak erkek 

öğrencilerin dörtte biri, kız öğrencilerin ise altıda 

biri haftada en az bir kez alkollü bir içki içtiklerini 

belirtmektedir. 16 yaşın altındaki gençlere her 

türlü alkollü içki satışının yasalarca yasaklanmış 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu 

bulguların hayli yüksek olduğu görülecektir. 

Yine bu yaş grubundaki gençlerden yüzde 17’si, 

yaşamlarında en az bir kez körkütük sarhoş 

olduklarını açıklamışlardır (HBSC, 2007).

> Alkol nasıl etki yapar?
Alkolün ilk aşamada rahatlatıcı bir etkisi olabilir. 

Örneğin ağrılar katlanılır hale gelir, çekingen-

lik azalır, rahat bir ortam oluşur. İkinci aşamada 

bunların yerini isteksizlik, huzursuzluk, sinirlilik, 

keyifsizlik, depresyon ya da baş ağrısı benzeri 

hoş olmayan ve süresi alınan alkol miktarına göre 

değişen yan etkiler alır. Sözkonusu yan etkiler içki 

almaya devam edilererek durdurulabilir. Bu du-

rum, alkolün bir bağımlılık potensiyeli olmasına 

temel oluşturuyor. Burada alkol alan kişilerin be-

densel ve ruhsal özelliklerinin de önemli bir rolü 

var. Söz konusu kişiler zamanla bir kısır döngü 

içine girerek alkol bağımlısı olabilirler. Bünye za-

manla alkole alışır ve giderek her gün daha fazla 

miktarda alkolü kaldırabilir duruma gelir. Sonuçta 

kişiler, alkol kullanmanın ilk aşamasında ulaştıkları 

hazzı yeniden bulabilmek için, içki miktarını sürek- 

li artırmak zorunda kalırlar.

> Gençler neden 
 alkol kullanırl?
Genç insanlar yetişkinlere oranla hem rizikoya 

daha fazla açıktır hem de daha az deneyime sa-

hiptir. Uç deneyler gençler için çekicidir ve ben-

zeri deneyler yetişkinlerin dünyasına bir tür ait 

olma çabasıdır. Alkol, hem kolay edinilebilir bir 

içki hem de bir çok genç alkollü içki içmeyi enfes 

bir şey olarak görüyor. Yetişkin görünmek ister ve 

bir bira ya da alkollü bir içki ile buna ulaşacaklarını 

düşünürler. Bunda grup baskısının da etkisi var. 

Gençler, yaşıtlarıyla birlikte içki içerlerse, söz ko-

nusu grup içerisinde daha büyük kabül görecek-

lerini düşünüyorlar. Kendilerine alköllü içki içme 

nedeni sorulduğunda, gençler eğlenmek ve rah-

atlamak cevabını veriyor.

> Alkol tüketimi
 sakıncalı mıdır?
Gençler genellikle düzensiz şekilde alkol tüke-

tirler, ama içtiklerinde de büyük miktarda içerler 

(örneğin partilerde sarhoş olana dek içerler). Böy-

lesi bir içki kullanma alışkanlığı özellikle zararlıdır, 

çünkü vücut aşırı fazla içki alma durumunda tıbbi

deyimle zehirlenir. Bu zehirlenmeler ölüme 

bile yol açabilir. Gençler bira ve şarabı acımsı 

tadlarından dolayı pek sevmediklerinden, alkol 

oranı yüksek olan içkilerlerle tatlı içecekleri 

karıştırarak içerler. Bu da zehirlenme tehlikesini 

Gençlerden gençler için afiş

Elinizdeki broşürde göreceğiniz afiş-grafikler 

bağımlılık yapan maddeler alkol, tütün ve hintkeneviri 

(esrar) tüketimine karşı önlemler programı çerçevesin-

de hazırlanmıştır. Resim ve makale temel düşüncesi 

Oberstufe’den bir grup öğrenciye aittir. St. Gallen 

Schule für Gestaltung grafik meslek sınıfı öğrencileri 

sözkonusu temel düşünceleri geliştirerek bu afişi 

gerçekleştirmiştir.

>   www.be-freelance.net

> Bağımlılık yapan maddelerin  
 gençlerin eline geçmemesine  
 dikkat edin
Alkol ve tütün ürünlerinin 16 yaş altındaki genç-

lere satılması ya da bedava verilmesi yasaktır. Bu 

konuda yasalara aykırı hareket edildiğini görürse-

niz tepki gösterin: müşteri olarak böylesi durum-

larda sergileyeceğiniz bir tavır satıcılar üzerinde 

etkisiz kalmayacaktır. Çocuğunuza alkol ya da 

tütün ürünleri satılması ya da bedava verilmesi 

gibi bir durumla karşılaşırsanız, bu kişilere karşı 

suç duyurusunda bulunmayı düşünmelisiniz. Söz 

konusu yasal düzenlemelerin anlam ve önemi 

üzerine gençlerle konuşun.

> Destek arayın
Bazen yetişkinler de çaresiz kalır. Bu durumlarda 

arkadaş çevresinden ya da bağımlılığa karşı mü-

cadele uzmanlarından, gençlik, eğitim/öğretim 

ya da bağımlılık konularında danışmanlık hizmeti 

veren kuruluşlardan destek almakta gecikmeyin.

Genellikle söz konusu gençle ya da tarafsız bir 

kişiyle sorun üzerine yapılacak bir konuşma da 

çözüm yolunu açabilir. Tek başınıza sorunun üs-

tesinden gelemeyeceğinizi görmeniz ve bu ko-

nuda destek aramaya karar vermeniz de çözüm 

yolunda önemli ve cesaretli bir adımdır.

Alkol
Balo Kraliçesi   >
Alkol rüyaları 
bozabilir.

 Şunları bilmeniz gerekiyor
Alkol
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Alkol
arttırıyor, çünkü gençler içeceklerindeki alkol 

oranını tahmin edemezler. Gençler yetişkinlere 

oranla daha şiddetli tepki gösterirler. Vücutsal 

ağırlıklarının yetişkinlere oranla daha az olması 

nedeniyle, gençler alkolün etkisini – az bir miktar 

almış olsalar bile – daha çabuk hissederler 

ve daha çabuk sarhoş olurlar. Alkolün asıl 

etkisinin, alındıktan yaklaşık bir saat kadar sonra 

kendisini gösterdiği genellikle gözardı edilir. 

Saldırganlığın, şiddet olaylarının artması ve kaza 

rizikosunun yükselmesi alkol etkisinin sorunlu 

sonuçları arasındadır. Gençler özellikle içkili 

olduklarında daha sık kaza yapıyorlar. Arıca beyin 

ve karaciğer gibi organları henüz gelişmelerini 

tamamlamadığından, alkol gençlerin gelişimini 

önemli ölçüde engelleyebilir.

Gençlerde alkol bağımlılığı yetişkinlere göre çok 

daha hızlı, yani bir kaç ay içerisinde gelişebilir. 

Gençlik dönemindeki sakıncalı alkol tüketimi, iler-

leyen yıllarda alkol bağımlılığı rizikosunu yükseltir. 

 

> Yasal düzenlemeler
Satış ya da bedava verilmesi

> 18 yaşın altındaki gençlere aşağıdaki içkilerin 

satılması ya da bedava verilmesi yasaktır:

 a) «Alcopops» adı altında toplanan içkiler: ha-

fif alkollüler: etilenik alkol içeren içkiler ve öte-

ki alkol içeren tatlı içecekler (Designerdrinks).

 b) şınaps, kirş, votka, aperitif, rum benzeri eti-

lenik alkol içeren sert içkiler.

> 16 yaşın altındaki gençlere aşağıdaki içkilerin 

satılması ya da bedava verilmesi yasaktır:

 Alkol içeren bütün içecekler yani şarap, bira, 

mayalı elma suyu ve öteki mayalı içkiler.

> Ceza yasasına göre suçlu/fail-ilkesi uygulanır. 

Yani, çocuklara ya da gençlere alkol satan ya 

da bedava vermiş olan kişiler cezalandırılır.

> Yararlı İnternet Siteleri
> www.perspektive-tg.ch

> www.smartconnection.net

> www.be-freelance.net

> www.sucht-info.ch

> www.thurgau.blaueskreuz.ch

Ne yapmalı?
> Anababa olarak 
> Alkol kullanıyorsanız, bunu ölçülü yapa- 

 rak ve keyfini çıkararak çocuklarınıza  

 örnek olamalısınız.

>  Özel durumlarda, örneğin aile 

eğlencelerinde genç yaştaki çocuklarınıza 

kontrol  altında, az miktarda alkollü içki 

denemelerine izin verebilirsiniz.

> Oğlunuza/kızınıza alkolü istedikleri gibi  

 kullanabilme fırsatı da vermeyini.

> Alkol tüketiminin rizikoları üzerine  

 oğlunuzla/kızınızla konuşun. Özellikle  

 alkol tüketiminin yol açtığı yüksek kaza  

 oranına, ayrıca alkolün etkisiyle cinsel  

 aşırılık ve şiddete başvurma rizikosunun  

 arttığına dikkatlerini çekin.

> Oğlunuza/kızınıza sadece belli koşullar  

 altında arabanızı verin, yani alkol ya da  

 uyuşturucu almadan araba kullanma  

 koşuluyla.

> Marketler oğlunuza/kızınıza izinsiz  

 alkollü içecekler satarlarsa, satış   

 elemanlarıyla konu üzerine konuşmalı,  

 satışın tekrarı durumunda suç duyuru- 

 sunda bulunmalısınız. Aynı durum biri- 

 lerinin çocuğunuza bedava alkol vermesi  

 halinde de geçerlidir.

> Öğretmen ya da meslek   
 eğitmeni olarak
> İlkokul (Volksschule) öğretmeni olarak  

 yasakları tutarlı ve kesin uygulayın.

> Bağımlılık yapan maddelerin tüketimine  

 karşı, okulunuzun kendi iç yönetmenliği  

 kurallarına göre hareket edin. Böyle bir  

 yönetmelik yok ise, geliştirilmesi için  

 etkin çaba gösterin.

> Kazalara karşı önlem gerekçesini de gös 

 tererek, iş eğitimi yerinde her türlü alkol- 

 lü içecek tüketimini yasaklayın.

> Örnek olma gibi bir işlevi yerine getirin.

> Alkol tüketimi ve bunun yaratacağı  

 sonuçları işlemeyi derslerinizin bir   

 parçası yapın.

> Alkol konusunda anababaları sorumluluk  

 üstlenmeye çağırın.

> Birilerinin, okulunuzun öğrencilerine  

 yasak alkollü içecek satmış olduğunu  

 tespit ederseniz, suç duyurusunda

 bulunmayı düşünmelisiniz.  

<  Kendinde misin?

<  Ölü Balık
     Alkol uyuşturur
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> Sigara içmek sakıncalı mıdır?
İçilen her sigara sağlığa zararlıdır. Her sigarayla 

birlikte katran, karbonmonoksit, kadmiyum ve 

arsenik gibi birçok zehirli madde ciğerlere çekil-

mektedir. Solunum yollarının tahriş edilmesi 

için sadece bir sigara içilmesi yeterlidir. İçilen 

her sigara kişinin sportif verimliliğini düşürür, bu 

gençlerde de böyledir. Sigaranın akciğerlerde 

yolaçtığı zararların tedavisi genellikle mümkün 

değildir. Akciğer kanserinin oluşmasının en 

başta gelen nedeni sigaradır ve hemen hepsi 

öldürücüdür. 15 yaşından itibaren günde bir iki 

paket sigara içen her iki kişiden birisi sigaranın 

etkileri sonucu daha erken ölmektedir. Sigaranın 

kısa sürede kendini gösteren olumsuz etkileri de 

vardır. Astım hastalarında sigara astım krizlerine 

yolaçar, üşütme durumunda da iyileşme sürecini 

uzatır. Nefes kokması, sağlıksız cilt, nikotin 

kokan saçlar ve giysiler de sigara içmenin 

olumsuz sonuçlarından bazılarıdır. Ayrıca, sigara 

başkalarının, yani sigara içenlerle aynı ortamda 

bulunanların (pasif sigara içiciliği) sağlığını da 

olumsuz etkiler. Nargile ve benzeri tabak ürünleri 

de aynı şekilde sorunlara dahası tehlikelere yol 

açar.

> Yasal düzenlemeler
Satış ya da bedava verilmesi

> Thurgau Kantonu’nda 16 yaşın altındaki 

gençlere tütün ürünlerinin verilmesi ve satışı 

yasaktır.

Okullar, kamu binaları, iş yerleri

> Thurgau Kantonu’nda kamuya açık binalarda 

(okullar, sinemalar, spor salonları, kahveler, lo-

kantalar) sigara içilmesi yasaklamıştır, sadece 

kapalı ve «sigara içilebilir» yazısı ile işaretli olan 

odalarda sigara içilebilir.

 > İlköğretim ve üstü seviyesindeki (Primar- 

und Oberstufe) öğrencilere okul alanları 

dahilinde, okul gezileri sırasında ve öğrenci 

kamplarında (Schullager) sigara içmek genel 

olarak yasaktır.

> Federal yasalara göre, gençler de işyerinde si-

gara içilmemesini talep etme hakkına sahiptir.

Reklam yasağı

> Okul binaları çevresine tütün ürünleri reklam-

afişlerinin asılması İsviçre genelinde yasaktır.

> Gençlere yönelik sigara reklamlarına yasalar 

izin vermiyor.

> Yararlı internet siteleri
> www.perspektive-tg.ch

> www.be-freelance.net

> www.gesunde-schule-thurgau.ch

> www.feelok.ch (gençler için)

> www.sucht-info.ch

> www.lung.ch/de/thurgau/startseite.html

Tütün
> Gençler ne kadar sık 
 sigara içiyor?
İsviçre’de sigara içenlerin sayısı bütün yaş 

gruplarında giderek düşmektedir. 14–15 yaş 

grubu gençlerinden yaklaşık yüzde 15’i hafta-

da bir kez, yaklaşık yüzde 10’u ise hergün si-

gara içtiklerini belirtmektedir. 15 yaş grubu 

erkek öğrencileri ortalama 12,8 yaşında, kız 

öğrencileri ise 13,1 yaşında ilk kez sigara içtiklerini 

açıklamışlardır (HBSC, 2007).

> Nikotin nasıl etki yapar?
Sigara, tütünün yanısıra birçok katkı maddesi 

kullanılarak üretilen bir endüstri ürünüdür. 

Tütünün içinde bulunan nikotin sinirleri hemen 

etkileyen bir zehirdir. Vücut nikotine alıştıkça, 

nikotinin etkisi de kendisini gösterir. Sigara 

gevşetici ya da uyarıcı etki yapabilir. Nikotin çok 

kısa zamanda bağımlığa yol açar. Sigara içmeye 

ne kadar erken yaşta başlanırsa, sigarayı bırakmak 

da o derece zor olur. Gençler bu bağımlılığı 

önemsemezler ve sigarayı bırakmanın kolay 

olduğunu sanırlar. Özellikle sigara kullanan 

kızlar, sigara içmekle kilo almayı denetim altına 

alabilecekleri yanılgısı içindedirler. Ama kilo alma 

öncelikle beslenme ve hareket etmeyle ilgili bir 

konudur. Ne olursa olsun, sigara içme alışkalığı 

biraz fazla kilolu olmaktan daha zararlıdır.

> Gençler neden sigara   
 kullanırlar?
Gençler sigara kullanarak bir yetişkin havasına gi-

rebilirler. Ayrıca, sigara içmenin hoş karşılanmadığı 

ya da yasak olduğu ortamlarda, bir sigarayla isyan 

gösterisinde bulunabilirler. Bir çok genç insanın 

sigarayı denemesinin bir başka nedeni de, en 

iyi arkadaşlarının sigara içiyor olmasıdır. Genç-

ler genellikle kendi yaşıtlarının çoğunun sigara 

içtiği yanılgısını taşıyorlar. Sigara içenler sigaraya 

karşı genellikle ikircikli bir tavır sergiliyor. Zira, 

sigara içen 15 yaşındaki gençlerin yarısı, sigarayı 

bırakmak istediklerini söylüyor.

Tütün
 Şunları bilmeniz gerekiyor

Özgürlük ve Macera >
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Hintkeneviri
  

> Gençler ne kadar sık
 hintkeneviri kullanıyor?
Birçok genç hintkenevirini (esrarı) dener. Ama bir 

çoğu hintkenevirini sadece bir kez denemekle 

kalır ya da seyrek şekilde sürdürür bu tüketimi. 15 

yaş grubundaki erkek öğrencilerden yüzde 

34,2’si, kız öğrencilerden de yüzde 26,8’i 

yaşamlarında en az bir kez hintkenevirini (esrarı) 

denemiş (HBSC, 2007). İsviçre’de 15-24 yaş grubu 

gençlerin yaklaşık yüzde 9’u hintkenevirini dü-

zenli olarak yani her gün kullanmaktadır. Bu da 

sorun yaratabilecek bir tüketim düzeyidir (ESPAD, 

2007). Hintkeneviri (esrar) tüketimi son yıllarda 

giderek azalmaktadır.

> Hintkeneviri nedir?
Hintkeneviri, Hindistan kökenli ve içinde kişiyi 

ruhsal yönden uyarıcı «Tetrahidrokannabinol» 

THC maddesi bulunan bir kenevir türüdür. 

Geliştirilmiş yetiştirme yöntemleri sayesinde, 

hintkenevirinin THC içeriği 20 yıl öncesine göre 

bugün genellikle daha yüksek bir düzeydedir. Es-

rar, kenevirin çiçeklerinden elde edilen reçinedir. 

Marihuana ise hintkenevirinin çiçek uçlarına ve 

yapraklarına verilen addır. Marihuana, Almanca 

gündelik dilde «Grass» yani «ot» olarak da 

adlandırılır. Hintkeneviri ürünlerinin tatlı bir koku-

su vardır ve genellikle tütünle karıştırılarak içilir. 

Bu şekilde hazırlanan sigaraya Almanca gündelik 

dilde «Joint» ve bunun içimine de «kiffen» deni-

yor. Seyrek de olsa pasta, börek türü yiyeceklerin 

hamuruna ya da çaya karıştırılarak alındığı da 

görülür. Gençler hintkenevirini genellikle 

arkadaşları üzerinden edinirler. Ancak bu bitkiyi 

kendileri yetiştirenlerin sayısı da az değil.

> Hintkeneviri nasıl etki yapar?
Hintkeneviri «Joint» şeklinde, yani tütünle 

karıştırılıp alındığında kısa sürede etkisini gösterir. 

Yiyecek ya da içeceklere karıştırılarak alındığında 

bu süre biraz daha uzar. Hintkenevirinin etkisi 

alınan miktara, kaliteye ve kullanan kişinin o anki 

bedensel, ruhsal yapısına göre değişir. Hintkene-

viri, kişisel duyguları ve kişiyi çevreleyen atmosfe-

ri güçlendirir ya da bastırır. Ayrıca, algılama, tepki 

gösterme ve yoğunlaşma yetilerini zayıflattığı 

gibi; dikkati, kısa süreli belleği ve öğrenme gücü-

nü de azaltır. Hintkeneviri tamamen zararsız 

değildir, ama ölçüsü kaçırılmadığı sürece alkol-

den de daha zararlı değildir. Kişiyi bedenen 

bağımlı yapmaz, ama ruhsal bağımlılığa yol aça-

bilir. Hintkeneviri, daha «sert» uyuşturuculara 

geçişin ilk basamağını oluşturur denemez.

Tütün
> Anababa olarak 
> Sigara içilmesine karşı tavrınızı açıkça  

 gösterin.

> Konu üzerine bilgi edinin, oğlunuzla/ 

 kızınızla sigaranın yolaçacağı sorunlar  

 ve tehlikeler üzerine konuşun. Sigara 

 içilmesine karşı tavrınızda ısrarcı olun,  

 ama «ders verici» olmaktan ve yerine  

 getirilmesi zor taleplerden kaçının.

> Sigara konusunda kesin sınırlar koyun ve 

birlikte kararlar alın. Çocuklarınızın evde 

ya da sizin yanınızda sigara içmelerine 

tepkisiz kalmayın. Aynı şey çocuklarınızın 

arkadaşları için de geçerlidir. Kararlaştırı-

lan şekilde davranmadıklarında tepkinizi 

açık ve kesin gösterin.

> Oğlunuzu/kızınızı sigara içmemesi ya da  

 sigarayı bırakması konusunda destekle- 

 yin. Bu amaç için ödüllendirme yöntemine 

 de başvurulabilir.

> Bu konuda sorunlarla karşılaştığınızda  

 yardım almak için, uzman kişi ve   

 kuruluşlara zamanında başvurun.

> Sigara içen ana ve babalar  
 olarak 
> Çocuklarınızla kendi tütün tüketiminizin  

 olumsuz etkileri üzerine de konuşun.

> Çocuklarınızın yanında sigara içmeyin.

> Evin içinde ya da arabada sigara içmeyin.

> Misafirlerinizden, evinizde sigara içme- 

 melerini rica edin.

> Öğretmen ya da
 meslek eğitmeni olarak
> İlkokul (Volksschule) öğretmeni olarak  

 yasakları tutarlı ve kesin uygulayın.

> Okul alanlarında tütün ürenleri tüketimi- 

 ne karşı genelgeçer yönetmelik kuralları   

 – böyle bir yönetmelik henüz yok ise–   

 geliştirilmesini isteyin.

> Tütün ürenleri tüketimine karşı önlemle- 

 ri, ders dahilinde öğrencilerin katılımıyla  

 işleyin. Gerekirse yardımcı özgün eğitim  

 araçlarını kullanın.

> Sigara içmemenin olumlu bir imajını  

 güçlendirin. Bunu, örneğin «sigara  

 içmeme deneyi» gibi sınıf yarışmaları  

 düzenleyerek yapabilirsiniz.

> Sigara bırakma konusunda sunulan  

 desteklere dikkatleri çekin.

> Tütün ürenleri tüketimine karşı önlemler  

 çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere  

 anababaları da katın.

> Birilerinin, okulunuzun 16 yaşın altındaki  

 öğrencilerine tütün ürünlerini satmış  

 olduğunu tespit ederseniz, suç duyuru- 

 sunda bulunmayı düşünmelisiniz.

Hintkeneviri
Şunları bilmeniz gerekiyor

Nasıl bir yoldasın?  >

Sigaralar da uzun yaşamaz >

Ne yapmalı?
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> Öğretmen ya da meslek   
 eğitmeni olarak 
> Okul alanında, okul etkinliklerinde ve  

 öğrenci kamplarında (Schullager)   

 hintkeneviri yasağını tutarlı ve kesin  

 uygulayın.

> Okulda ya da iş yerinde hintkeneviri  

 tüketimine ilişkin kurallar ihlâl   

 edildiğinde ortak tavır geliştirilmesi için

 çaba gösterin.

> Kazalara karşı önlem gerekçesini de   

 göstererek, iş saatleri dahilinde hintkenevi- 

 rinin her türlü tüketimini yasaklayın.  

Gençlerin sakıncalı hintkeneviri tüketimini 

öğretmen ve meslek eğitmenleri genellikle 

anababalardan daha önce fark ederler, zira 

okulda ve iş yerinde söz konusu kişinin

verimliliğinde bir düşüş kendisini gösterir. 

Gençlerde görecekleri benzeri belirtilere – 

bunlar başka tür bunalım belirtileri de olabilir 

– öğretmen ve meslek eğitmenlerinin

tepki göstermesi önemlidir:

> Sakıncalı gelişmelere yol açabilecek   

 belirtiler fark ettiğinizde, gençlerle   

 konuşmaya çalışın ve anababaya da

 haber verin.

> Gençlere ve anababalara bu alandaki  

 danışmanlık kuruluşlarını salık verin.

> Öğretmen olarak, okulun kendi «erken  

 müdehale konseptine» uygun şekilde  

 davranın ya da böyle bir konsept yok ise,  

 geliştirilmesi için etkin çaba gösterin.

Hintkeneviri
> Gençler neden
 Hintkeneviri kullanırlar?
Uyuşturucu maddelerini denemek, gençler 

arasında çok sık görülen bir olgudur. Gençler 

hintkenevirini genellikle arkadaş grubu içerisinde 

alırlar. Böylece güçlü bir ait olma (birliktelik) duy-

gusunu yaşarlar. Ama işin özünde merak, 

eğlenme ve rahatlama arayışı vardır.

> Hintkeneviri tüketimi 
 sakıncalı mıdır?
Hintkenevirinin küçük yaştaki gençler (15 yaş altı) 

tarafından kullanılması genellikle sakıncalıdır. Ana-

babalar, öğretmenler ve iş yerlerindeki meslek 

eğitmenleri böyle bir durumu alarm olarak kabul 

edip harekete geçmelidir. Solunum organları, kalp 

ve dolaşım sistemi için hintkeneviri genellikle 

tütünden daha zararlıdır, çünkü hintkeneviri 

dumanı özellikle daha derine çekilir. Alınacak 

ölçüyü belirleme ve dolaysıyla bunun olası etkisini 

önceden tahmin edebilmek çok zordur, zira hint-

kenevirinin içerdiği THC miktarı yüksek şekilde 

değişkenlik gösterebilir. Fazla miktarda alınması 

korkuya ve paniğe yol açabilir. Ayrıca bellekte 

zayıflamanın yanısıra kişinin tepkilerinde yavaşlama 

da görülebilir. Bu nedenle hintkeneviri almış kişinin 

aynı zamanda araba ya da iş makinaları kullanması 

tehlikelidir. Hintkeneviri İsviçre’de yasaktır. Bu 

nedenle sözkonusu madde tüketiminin gençler 

için de para cezası gibi yasal sonuçları vardır. Hint-

keneviri düzenli alındığında kişinin algılama, 

yoğunlaşma ve öğrenme yetileri zayıflar. Uzun 

süreli ve yoğun alındığında ise, ruhsal bağımlılığa 

yol açar. Ruhsal ya da sinirsel sorunları olan kişilerin 

hintkeneviri kullanmaları depresyona ya da benze-

ri ağır ruhsal rahatsızlıklara yol açabilir ya da varolan 

rahatsızlığı daha da şeddetlendirebilir.

> Tüketimin sakınca sınırına 
 ulaştığı kendisini nasıl
 gösterir?
Hintkeneviri tüketiminin sakınca sınırına ulaşması, 

gençlerde öyle bir günden öbürüne ortaya çıkan 

bir şey değildir. Tehlike sınırının başlıca belirtileri 

şunlardır:

> Çocuğun üretkenliğinde ani düşmeler görül-

mesi, okula ya da işe gitmeyi ihmal etmesi.

> Kendi kabuğuna çekilmek, içe kapanıklık ve 

arkadaş çevresini aniden değiştirmek.

> Genel isteksizlik, ilgisizlik ve/ya da duygularda 

dengesizlik.

> Hintkeneviri tüketimi gencin yaşamında mer-

kezi bir yere gelir: onsuz rahatlama, uykuya 

dalma ve çalışma olanağı yok olur.

> Yasal düzenlemeler
Hintkeneviri üretimi, ticareti, bulundurulması ve 

tüketimi yasak olan bir uyuşturucu maddesidir. 

Trafik yasalarına göre «sıfır tolerans» geçerlidir: 

hintkeneviri kullanmış halde araba kullanan kişi, 

yakalandığında sürücü ehliyeti süresiz olarak elin-

den hemen alınır.

> Yararlı internet siteleri
> www.perspektive-tg.ch

> www.sucht-info.ch

> www.feelok.ch (gençler için)

Ne yapmalı?
> Anababa olarak
Anababa olarak kızınızın/oğlunuzun hintkeneviri 

kullandığından şüpheleniyorsanız ya da kullandığını 

öğrendiyseniz:

> Konuyu çocuğunuzla konuşun.

> Paniğe kapılmadan tepki göstermeye  

 çalışın, ama kendisini suçlama 

 yağmuruna da tutmayın.

> Hintkeneviri kullanmanın yol açacağı  

 sakıncalara dikkatlerini çekin.

> Konu üzerine tavrınızı açık ve seçik  

 ortaya koyun, kızınızla/oğlunuzla birlikte  

 kararlar alın.

> Durumun ağırlaştığını (ciddileştiğini) fark  

 edersiniz, uzman kuruluşların desteğini  

 isteyin. Kızınıza/oğlunuza bu alandaki  

 danışmanlık kuruluşlarını salık verin.

ich kann auch ohne kiffen  
abschalten und spass haben

Yetti artık!                                         >
Hintkeneviri (Esrar) çekmeden 

unutabilir, keyf alabilirim.



1514

Merkez bina > Perspektive Thurgau
   Schützenstrasse 15  |  Postfach 297  |  8570 Weinfelden
   Telefon 071 626 02 02  |  Telefax 071 626 02 01 
   info@perspektive-tg.ch  |  www.perspektive-tg.ch

   Telefon Zamanları:
   Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma 08.30 – 12.00 ve 13.30 – 17.00 arası
   Çarşamba 13.30 – 17.00 arası
   Görüşme için önceden randevü alınmalı, gerekirse çalışma saatleri dışında da
   görüşülebilir.
 
Bölgesel > Perspektive Thurgau 
Kuruluşlar  Oberstadtstrasse 6  |  Postfach 70  |  8500 Frauenfeld

  > Perspektive Thurgau 
   Bahnhofstrasse 33b  |  Postfach  |  8280 Kreuzlingen

  > Perspektive Thurgau 
   Bankstrasse 4  |  Postfach 313  |  8590 Romanshorn

  > Perspektive Thurgau 
   Begegnungszentrum Leuehof  |  Schmiedgasse 16  |  8253 Diessenhofen

  > Perspektive Thurgau 
   Gemeindehaus  |  Im Zentrum 4  |  9542 Münchwilen

Gençlik Sorunları > Gençlerin sorunları için bölgenizdeki Eğitim ve Aile Danışmanlık Kuruluşları   
   (Erziehungs- und Familienberatungsstellen) hizmetinizdedir. Bölgenizdeki   
   danışmanlık kuruluşlarına internet üzerinden şu adresten ulaşabilirsiniz: 
    www.paarberatung-tg.ch

Başka Hizmetler > İnternet üzerinden başka danışmanlık hizmetlerine şu adresten ulaşabilirsiniz: 
   www.sozialnetz.tg.ch

Thurgau Kantonunda Bağımlılığa Karşı 
Mücadele ve Danışmanlık Kuruluşları Malzeme (broşür, afiş vb.) Siparişi

Elinizdeki
Brosür 
A5, 16 sayfa
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Elinizdeki broşürün metni Zürih Kantonu Bağımlılığa Karşı 
Mücadele Kuruluşlarının aynı adlı broşürünün 2009 yılındaki 
4. baskısından uyarlanarak alınmıştır.

Afişler ve Kartlar
Alkol, tütün ve hintkeneviri (esrar) üzerine 
üçer adet > www.be-freelance.net 
(Bölüm: Wettbewerb  > The best of )

Anneler ve babalar için alkol, tütün, hintkeneviri (esrar) ve internet üzerine bilgileri içeren «…mit Jugendlichen 
darüber sprechen» adlı broşürler; öğretmen ve meslek eğitmenleri için öneriler; Arıntılı önlem önerilerini içeren 
Anababalara mektuplar internet üzerinden şu ardesten indirilebilir: > www.sucht-info.ch

Sucht Info Schweiz broşürleri 

Malzeme  Perspektive Thurgau 
Bedava siparişler (posta masrafları alınır) sadece Kanton Thurgau dahilinde geçerlidir. Sipariş için telefon: 
071 626 02 02 ya da internet üzerinden:   > www.perspektive-tg.ch (Publikationen > Materialbestellung)

CheckPoint 
Gençleri Koruma 
Afişler, Öneri Listeleri, Etiketler
Yaş Kontrölü Kartları



Gençlerde alkol,
sigara ve
hintkeneviri 
kullanımı

> Anababa olarak ya da öğretmen
 ve  meslek eğitmeni olarak neler 
 yapabilirsiniz.


