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eðitim ve yaþ düzeyi, gelir grubu vb. faktörler göz önüne alýnarak 

yapýlmalýdýr.

Televizyon yayýnlarý karþýsýnda en hassas ve etkiye en açýk grubu oluþturan 

çocuk ve gençler, ekranda izlediklerini büyük oranda içselleþtirirler. 

Sporcular, televizyon kahramanlarý ve toplumda fark edilen kiþiler bu hedef 

kitlenin en belirgin özdeþim nesneleridir. Özdeþim, giderek azalan bir 

biçimde eriþkinlikte de devam eder. Gençlik çaðý ruhsal, bedensel, zihinsel 

ve toplumsal deðiþimlerin hýzlý yaþandýðý, karmaþýk bir dönemdir. Genç 

birey bir yandan baðýmsýz olmak için uðraþýrken, diðer yandan ait 

olabileceði yeni oluþumlara gereksinim duyar. Bu dönemde, üzerine uyan 

paltoyu bulmaya çalýþýr gibi çevresindeki kiþilerin dikkat çekici özelliklerini 

alýp denemeye baþlar. Modaya uyum, politik liderleri taklit, televizyon 

kahramanlarýna, popüler þarkýcý ve sanatçýlara öykünme eriþkin dönemin 

özdeþimlerine örneklerdir.

Son yýllarda madde kullanýmý ve baðýmlýlýðý, toplum-aile-birey üçgeninde 

hayatý ve kurumlarý etkileyen çok ciddi bir sorun olarak karþýmýza 

çýkmaktadýr.

El kitabýnda söz edilen madde, doðal veya yapay nitelikli, beyin ve baðlantýlý 

organlarý doðrudan veya dolaylý etkileyerek baðýmlýlýk yapan maddelere 

verilen isimdir. Madde kullanýmý, baðýmlýlýk yapan bu maddelerin vücuda 

dahil edilmesidir. Baðýmlýlýk, madde kullanýmýnýn biyo-psiko-sosyal 

süreçlere baðlý olarak ortaya çýkardýðý toplumsal sorundur. Baðýmlýlýk 

yapýcý maddeler denildiðinde tütün, alkol, uyuþturucu ve uyarýcý maddeler 

anlaþýlmalýdýr.







dünyasýnda uzun yýllar geçse dahi telafisi mümkün olmayan zararlar 

meydana gelebilecektir.

Haber bültenleri ve haber programlarýnda ise; madde, madde kullanýmý ve 

suçlarýna iliþkin haberlerin, sorunun ciddiyetine zarar vermeyecek þekilde, 

aðýrlýklý olarak madde ve kullaným biçimlerinin sözel sunumlarý eþliðinde 

hazýrlanmalýdýr.

Madde kullanýmý ve baðýmlýlýðýný önleme amaçlý eðitici, bilgilendirici, 

farkýndalýk arttýrmaya yönelik hazýrlanacak programlar, ulusal politikalar 

çerçevesinde ve temel insan haklarý doðrultusunda ilgili tüm taraflarýn; 

devlet, ilgili kuruluþlar, üniversiteler, medya, bilim insanlarý, eðitimciler ve 

ebeveynlerin ortak sorumluluðunu vurgulamalý, bilimsel destek eþliðinde 

oluþturulmalý ve olumlu modelleri iþlemelidir.

Bu kitapçýkta yer alan yol gösterici ilkeler, mücadelede güç birliðini, yapýcý 

ve bilgilendirici bilimsel yaklaþýmý, farkýndalýðýn arttýrýlmasýný ve 

destekleyici çözümleri içeren bir yayýn politikasýnýn ana hatlarýný 

oluþturmak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Toplumumuzun, özellikle çocuk ve 

gençlerimizin önündeki bu tehlikeye karþý yapýlacak mücadelede 

devletimizin tüm kurumlarýyla birlikte yayýn kuruluþlarýmýza da büyük 

görevler  düþmektedir.
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