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Amaç: Grup çalışmaları, madde kullanımı rehabilitasyonunda etkili 
tedavi yöntemlerinden biridir. Ayrıca, bireyin maddeyi bırakmaya yönelik 
motivasyonu ve bırakabileceğine dair öz yeterlilik algısı tedavinin seyri 
için önemli faktörlerdir. Bu çalışmanın amacı da, grup çalışma sürecinin 
madde kullanıcılarının motivasyonel süreçleri (içsel, dışsal motivasyon 
ile kişisel yardım arama, tedaviye olan güven) ve öz yeterlilik algıları 
üzerindeki etkisini incelemektir.

Yöntem: Bu çalışma, 43 madde kullanıcısıyla yapılmış uygulamalı deneysel 
bir çalışmadır. Grup çalışma sürecinin, katılımcıların tedavi motivasyonu 
boyutları üzerindeki etkisini ölçmek için Tedavi Motivasyonu Anketi 
alt ölçekleri (içsel motivasyon, dışsal motivasyon, tedaviye güven ve 
kişilerarası yardım arama), öz yeterlilik algıları üzerindeki etkisini ölçmek 
için Genel Öz Yeterlilik Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Grup müdahale çalışması katılımcıların içsel motivasyon 

ve tedaviye olan güvenlerinde anlamlı bir artışa neden olurken, dışsal 

motivasyon, kişilerarası yardım arama ve öz yeterlilik algılarında bir 

değişikliğe neden olmamıştır. Ancak izleme sürecinde katılımcıların öz 

yeterlilik algılarında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür.

Sonuç: Madde kullanıcılarıyla yapılan grup çalışmaları, bireylerin 

tedaviye yönelik motivasyonlarını ve tedaviye olan güvenlerini 

yükseltmektedir. Bu nedenle madde bağımlılığı tedavi sürecinde grup 

çalışma uygulamaları, tedavinin etkililiğini arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Madde kullanımı, grup çalışması tedavi, 

motivasyonu, içsel motivasyon, tedaviye güven, öz yeterlilik

ÖZ

Introduction: Group work is one of the most effective treatment methods 
in rehabilitation of substance use behavior. In addition, the individual’s 
motivation to quit substance and self-efficacy perceptions of quitting 
are important factors for the course of the treatment. Therefore, the 
aim of this study was to investigate the effect of group work process on 
motivational processes (intrinsic and extrinsic motivation, interpersonal 
help seeking and confidence-in-treatment subscales) and self-efficacy 
perception of substance users.

Method: This is an experimental study with 43 substance users. The 
Treatment Motivation Questionnaire subscales were used to measure 
the effect of the group work on the dimensions of treatment motivation 
(intrinsic motivation, extrinsic motivation, confidence-in-treatment, 
interpersonal help seeking), and the General Self-Efficacy Scale was used 

to measure the effect of group work on the self-efficacy perceptions.

Results: The group work resulted in a significant increase in participants’ 
intrinsic motivation and confidence-in-treatment. However, group 
work did not result any significant change in extrinsic motivation, 
interpersonal help seeking and perception of self-efficacy. In the follow-
up process, a significant decrease was observed in the participants’ self-
efficacy perceptions.

Conclusions: Group work with substance users increases the intrinsic 
motivation and confidence-in-treatment of individuals. Therefore, group 
work practices will increase the effectiveness substance use treatment.

Keywords: Substance use, group work, treatment motivation, intrinsic 
motivation, confidence-in-treatment, self efficacy
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Madde kullanım davranışı son yıllarda artış göstermesi, ayrıca birçok 
biyopsikososyal sorunun temeli olması ve bu sorunlara eşlik etmesi 
nedeniyle müdahale edilmesi gereken bir halk sağlığı problemidir (1, 2). 
Madde kullanım oranı bazı yüksek riskli gruplarda daha fazladır. Genel 
popülasyonda yetişkinlerin %9’u madde kulanım bozukluğu tanı kriterlerini 
karşılarken, bu oran cezaevindeki yetişkinlerde %60, denetimli serbestlik 

GİRİŞ
ya da cezaevi öncesi adli sisteme dahil olan yetişkinlerde ortalama %30’dur 
(3). Adli popülasyonda madde kullanım davranışının bu denli yüksek 
olması, hangi tedavi modellerinin daha etkili olduğuna dair tartışmaları 
da beraberinde getirmiştir. Konuyla ilgili araştırmacılar, adli popülasyonda 
grup müdahale çalışmalarının madde kullanım bozukluğu tedavisinde 
en etkin tedavi modellerinden biri olduğu üzerinde durmaktadır (4). 
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Wagoner ve Piazza’nın (1993) 220 alkol ve madde kullanıcısıyla yaptıkları 
çalışmada, grup çalışmalarının denetimli serbestlik sürecindeki alkol 
kullanıcılarında olumlu bir tedavi seçeneği olduğu bulunmuştur (5). Bazı 
çalışmalar, grup terapisinin madde kullanım teravisinde en az bireysel 
terapi kadar etkili, hatta bazen uzun süreli maddenin bırakılmasında daha 
başarılı olduğunu savunmaktadır. Ayrıca grup çalışmasına katılan madde 
kullanıcıları maddeden uzak durma konusunda katılmayanlara göre 
daha başarılıdır (6, 7). Gamble ve O’Lawrence’in 6204 eroin kullanıcısıyla 
yaptıkları boylamsal çalışmanın sonucuna göre, grup çalışmasına katılan 
eroin kullanıcılarının %27’si beş yıl süreyle eroinden uzak kalabilmişken, 
grup çalışmasına katılmayan eroin kullanıcılarının %34’ü 12 ay içerisinde 
tekrar eroin kullanmaya başlamışlardır (8).

Tedavi modellerinin etkililiği tartışılırken, konuyla ilgili diğer çalışmalar ise 
bireyin tedaviye yönelik isteği ve maddeyi bırakacağına dair öz yeterliliğine 
vurgu yapmaktadır (9, 10). Madde kullanıcısının maddeyi bırakacağına dair 
isteği, tedaviye uyum ve motivasyonu ve profesyonelle işbirliği tedavinin 
etkililiği için önemli faktörlerdir (11). Bazı çalışmalar, özellikle adli sisteme 
dahil olan bireylerin tedavi sürecinde motivasyonlarını yükseltmenin 
zorluklarına değinse de, kısa motivasyonel çalışmaların dahi yüksek 
riskli bireylerin tedaviye olan uyumlarına, maddeyi bırakma isteklerine, 
kararlılıklarına ve tedaviyi sürdürmelerindeki etkisine işaret etmektedir 
(12, 13). Bu bağlamda motivasyonel terapi odaklı grup çalışmalarının ya 
da grup çalışma sürecinde motivasyonel öğelerin kullanılmasının, madde 
kullanıcılarının tedaviye olan uyum ve tedaviyi devam ettirmelerindeki 
önemi vurgulanmaktadır (14). Örneğin konuyla ilgili Blondell ve ark.’nın 
(2011) yaptıkları çalışmanın sonucuna göre, motivasyonel odaklı grup 
çalışmasına katılan madde kullanıcılarının, tedavide kalma ve tedaviyi 
sürdürme davranışlarının daha yüksek olduğu görülmüştür (15).

Bireyin maddeyi bırakacağına dair inancı ve motivasyonu, tedaviyi 
sürdürme ve tedaviden sonuç almada önemli bir faktör olsa da, bireyin 
maddeyi bırakabileceğine dair bilişsel süreci ve öz yeterlilik algısı, tedaviyi 
sürdürme ve tamamlamada diğer önemli motivasyonel mekanizmadır. 
Bilişsel bir süreç olan öz yeterlilik, bireyin davranışını değiştirmesinde 
ilk adımdır; dolaysıyla zayıf öz yeterlilik madde kullanıcısının tedaviye 
uyum ve tedaviyi sürdürmesinde önemli bir engeldir (16, 17). Ayrıca 
bireyin güçlü öz yeterlilik algısı relapsın önlemesi açısından da koruyucu 
bir mekanizmadır (18). Dolan ve ark. (2008) öz yeterliliği yüksek olan 
bireylerin maddeden uzak durabildiklerini ve maddeye tekrar başlama 
risklerinin düştüğü ya da benzer riskli davranışlara karşı kendilerini 
koruyabildiklerini ortaya koymuşlardır (19). Bu nedenle maddeyi bırakma 
konusunda bireyin öz yeterliliğini güçlendirmeye yönelik grup müdahale 
çalışmaları, tedavinin sürdürülmesinde önemli bir tedavi yöntemi olarak 
kabul edilmektedir. Konuyla ilgili Sheykhnezhad ve Seyedfatem’in (2019) 
100 madde kullanıcıyla yaptıkları çalışmada, grup müdahale çalışmasının 
madde kullanıcılarında maddeden uzak durma, relapsı önleme ve öz 
yeterlilik algıları üzerindeki etkisini incelemişler ve grup çalışmasının öz 
yeterliliğin gelişmesi ve maddeden uzak durmada etkili bir tedavi yöntemi 
olduğunu ortaya koymuşlardır (20).

Son yıllarda ülkemizde de madde kullanımını önleme ve müdahalesine 
yönelik çalışmalar ümit vericidir. Ancak konuyla ilgili çalışmaların sayısı 
çok sınırlıdır (21, 22). Uygun önleme, müdahale ve tedavi yöntemlerinin 
geliştirilmesi ve madde kullanıcılarının tedaviden etkin bir şekilde 
faydalanmalarını sağlamak için madde kullanıcılıyla yapılan çalışmaların 
etkililiğinin ölçülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle bu çalışmanın amacı, madde kullanıcılarıyla yapılan grup 
müdahale çalışmasının, katılımcıların maddeyi bırakma motivasyonları 
üzerindeki etkisini incelemek ve içsel motivasyon, dışsal motivasyon, 
kişilerarası yardım arama, tedaviye güven ile öz yeterliliklerinin 
geliştirmesinde etkili olup olmadığını araştırmaktadır. Literatürdeki önceki 
çalışmalar göz önüne alındığında (9, 21, 22) bu çalışmanın hipotezi, 
adli sisteme dâhil olmuş madde kullanıcılarıyla yapılan motivasyonel 

ve davranışsal odaklı grup çalışmasının, madde kullanıcılarının içsel 
motivasyonlarını, tedaviye olan güvenlerini, yardım arama davranışlarını 
ve öz yeterliliklerini olumlu etkileyeceği, ancak dışsal motivasyonlarında 
anlamlı bir değişikliğe neden olmayacağıdır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli
Bu çalışma öntest, sontest ve izleme çalışması yapılmış uygulamalı 
deneysel bir çalışmadır. Öntest-sontest desen çalışmalarında, müdahale 
çalışması yapılmadan önce katılımcılardan ölçüm alınır, daha sonra bu 
gruba ilgili müdahale uygulanır. Müdahale bittikten sonra katılımcılarda 
herhangi bir değişimin olup olmadığı anlamak için, aynı ölçüm araçları 
kullanılarak, ikinci bir ölçüm alınır (23). Bu çalışmada, ayrıca izleme 
çalışması için grup çalışması tamamladıktan bir ay sonra üçüncü bir 
ölçüm alınmıştır. Böylece müdahale öncesi ve sonrası bir değişim varsa, 
bu değişimin kalıcı olup olmadığı test edilmiştir.

Örneklem
Bu çalışma, yasa dışı bir madde kullanım nedeniyle denetimli serbestlik 
tedbiri almış 43 erkek madde kullanıcısıyla yapılmıştır. Katılımcıların idrar 
testlerinde Amatem tarafından yasa dışı bir madde tespit edilmiş olması 
şartı aranmıştır. Grup çalışmasına devam etmeyi engelleyecek düzeyde 
bilişsel bozukluğu olan, aktif psikotik belirtiler gösteren ve Türkçe 
okuma yazma bilmeyen bireyler grup çalışmasına dahil edilmemiştir. 
43 katılımcıdan her gruba en az 10 katılımcı olacak şekilde 4 farklı grup 
oluşturulmuştur. Katılımcılar her gruba seçkisiz olarak atanmıştır.

Veri Toplama Araçları
Sosyo-demografik Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından hazırlanan 
Sosyo-demografik bilgi formu 24 sorudan oluşmaktadır. Formda yaş, 
medeni durum, eğitim düzeyi gibi demografik soruların yanı sıra, madde 
kullanım risk faktörleri, madde kullanım süresi, kullanılan maddenin cinsi 
ya da madde kullanımı tedavisine ilişkin psikososyal sorular yer almıştır.

Tedavi Motivasyonu Anketi (Treatment Motivational Questionnaire): 
Tedavi Motivasyon Anketi (TMA) 26 maddeden oluşan, kendi kendini 
değerlendirme türünde 5’li Likert tipi bir ölçektir. Ryan ve ark. (1995) 
tarafından geliştirilen TMA’nın Dışsal Motivasyon (DM), İçsel Motivasyon 
(İM), Tedaviye Güven (TG) ve Kişilerarası Yardım Arama (KYA) olmak 
üzere 4 alt ölçeği vardır (9). Ryan ve ark. (1995) tarafından yapılan ölçeğin 
psikometri çalışma sonuçlarına göre, alt ölçeklerin iç tutarlılık güvenirlik 
katsayılarının 0,70 ile 0,98 arasında değiştiği ve ölçeğin yapı geçerliliğinin 
kabul edilebilir değerde olduğu görülmüştür (9). Ölçeğin Türkçe uyarlama 
çalışması Evren ve ark (2006) tarafından yapılmış ve tüm ölçeğin iç 
tutarlılık katsayısının 0,84, alt ölçeklerin iç tutarlılık katsayılarının 0,42 
ile 0,91 arasında değiştiği bulunmuştur. Araştırmacılar, ölçeğin madde 
korelasyonlarının anlamlı olduğu belirtmişlerdir (24). Bu çalışmada 
TMA’nın iç tutarlılık katsayısının yüksek olduğu görülmüştür (α=0,90).

İçsel Motivasyon (Intrinsic Motivation): İçsel Motivasyon, TMA 
ölçeğinin alt ölçeği olan İçsel Motivasyon alt ölçeğiyle ölçülmüştür. 11 
maddeyle ölçülen içsel motivasyon, bireyin tedaviye katılımı, uyumuna 
ilişkin motivasyonunu ve tedaviye devam etmesini engelleyecek suçluluk 
ve utanç gibi içsel motivasyonel faktörleri değerlendirmektedir (9). Bu 
çalışmada, ölçeğin iç tutarlılık katsaysının yüksek olduğu görülmüştür 
(α=0,92).

Dışsal Motivasyon (Extrinsic Motivation): Dışsal Motivasyon TMA alt 
ölçeklerinden Dışsal Motivasyon alt ölçeği ile ölçülmüştür. Ölçek, madde 
kullanan bireyin tedaviye devam etmesi ve katılımı konusunda talebi 
olan potansiyel dışsal faktörleri değerlendirmekte ve toplam 4 maddeyle 
ölçülmektedir (9). Bu çalışmada ölçeğin iç tutarlılık katsayısı α=0,65 olarak 
hesaplanmıştır.
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Tedaviye Güven (Confidence-in-Treatment): Tedaviye güven, TMA’nın 
Tedaviye Güven alt ölçeği ile ölçülmüştür. 5 maddeden oluşan ölçek, 
tedavinin seyri ve sonuçlarına ilişkin bireyin beklenti ve güvenini 
ölçmektedir (9). Bu çalışmada, ölçeğin iç tutarlılık katsayısının kabul edilir 
değerde olduğu bulunmuştur (α=0,52).

Kişilerarası Yardım Arama (Interpersonel Help Seeking): Tedavide 
yardım arama, TMA’nın Kişilerarası Yardım Arama alt ölçeğiyle 
ölçülmüştür. Ölçek, 6 maddeden oluşmakta ve bireyin tedaviye uyum, 
beklenti ve tedaviye devam etme konularını başkalarıyla paylaşma ve 
başkalarından destek alma motivasyonunu ölçmektedir (9). Bu çalışmada 
ölçeğin iç tutarlılık katsayısı α=0,84 olarak hesaplanmıştır.

Genel Öz Yeterlilik Ölçeği Türkçe Formu (General Self-Efficacy Scale): 
Sherer ve ark. (1982) tarafından geliştirilen Genel Öz Yeterlilik Ölçeği 
(GÖÖ), 23 maddeden oluşan kendi kendini değerlendirme türünde bir 
ölçektir (25). Orjinali 14’lü Likert tipi olarak geliştirilen ölçek, daha sonra 
5’li Likert tipi olarak değiştirilmiştir. Ölçeğin Genel Öz Yeterlilik ve Sosyal Öz 
Yeterlilik olmak üzere iki alt ölçeği bulunmaktadır. Ölçeğin ilk psikometri 
çalışması Sherer ve ark. (1982) tarafından yapılmıştır (25). Buna göre GÖÖ 
için iç tutarlılık katsayısı 0,86, açıklanan varyans oranı %16 iken, Sosyal Öz 
Yeterlilik Ölçeği’nin iç tutarlılık katsayısı 0,71 ve açıklanan varyans oranı 
%8,5 olduğu bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerlik çalışması 6 farklı kişilik 
ölçeğiyle yapılmış, yapı geçerlilik korelasyon katsayılarının kabul edilebilir 
aralıkta olduğu belirtilmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışması Yıldırım 
ve İlhan (2010) tarafından yapılmıştır (26). Çalışmanın sonuçlarına göre, 
ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,80, test-tekrar test güvenirlik katsayısı 
0,69 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışması Öz saygı Ölçeği, 
Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ile yapılmış, 
korelasyon katsayıları sırayla 0,48, 0,57,-0,30,-0,49 olarak hesaplanmıştır. 
Bu çalışmada ölçeğin iç tutarlılık katsayısının yüksek olduğu bulunmuştur 
(α=0,87).

İşlem
Öncelikle, Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde çalışan sosyal 
çalışmacı ve psikologlar madde kullanım nedeniyle denetimli serbestlik 
tedbiri alan bireylerle 3 seans bireysel görüşme yapmışlardır. Bireysel 
görüşme sonrası idrar testinde madde kullandığı tespit edilen ve kurum 
uzmanları tarafından madde bağımlılığı tedavi programına katılması 
uygun olduğu belirlenen bireyler grup çalışmasına dâhil edilmiştir. Grup 
çalışması süreci, Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı 
(SAMBA) grup çalışması uygulayıcı eğitimi almış bir doktor psikolog 
ve bir uzman sosyal çalışmacı tarafından yürütülmüştür. 2 oturum üst 
üste çalışmaya katılmayan katılımcılar, grup çalışmasından çıkarılmıştır. 
Bu nedenle grup çalışması 43 katılımcıyla başlamış, beş ay sonra 35 
katılımcıyla sonlandırılmıştır.

Grup çalışmasında, psikososyal müdahale programı olarak SAMBA grup 
çalışması referans olarak kullanılmıştır. Ögel ve ark. (2011) tarafından 
geliştirilen SAMBA tedavi programının amacı, alkol ve madde kullanım 
konusunda bireyleri bilgilendirmek, değişim motivasyonu sağlamak 
ve maddeyi bırakma konusunda bireylerin tedaviye olan uyumlarını 
arttırmaktır (27). Program temelde Bilişsel Davranışçı Terapi odaklı olması 
yanı sıra, programın geliştirilmesinde Diyalektik Davranış Terapisi ve 
Motivasyonel Görüşme tekniklerinden yararlanılmıştır. 15 oturumdan 
oluşan SAMBA’nın ilk on oturumunu uygulamak zorunluyken, son beş 
oturumun uygulanması, grubun dinamiğine bağlı olarak uygulayıcının 
tercihine bırakılmıştır. Bu çalışmada, programın zorunlu olan ilk 10 
oturumu uygulanmıştır. Çalışmaya başlamadan önce katılımcılara grup 
müdahale çalışmasının amacı kısaca anlatılmış ve çalışmaya katılmayı 
kabul eden katılımcılara bilgilendirilmiş onam formu verilmiştir. 
Çalışmaya başlamadan önce, ilgili ölçeklerin kullanılması için, ölçeklerin 
Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışmasını yapan yazarlardan gerekli izinler 
alınmıştır. Ayrıca uygulamaya başlamadan önce Ceza ve Tevkifevleri Genel 

Müdürlüğü’nden uygulama izni ve Hacettepe Üniversitesi Girişimsel 
Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik kurul kararı alınmıştır.

Çalışma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Grup çalışmasına başlamadan 
önce katılımcılara ilgili ölçekler uygulanmıştır (öntest). İki hafta sonra 
grup çalışmasına başlanmış ve her 15 günde bir, 90 dakika olmak üzere 10 
oturum uygulanmıştır. Grup müdahale süreci beş ayda tamamlanmıştır. 
Beş ay sonra ilgili ölçekler katılımcılara tekrar dağıtılmış ve ikinci bir 
ölçüm alınmıştır (sontest). Uygulamalara 1 ay ara verilmiş ve altıncı 
ayda katılımcılara ilgili ölçekler üçüncü kez uygulanmıştır (izleme). Grup 
müdahale süreci Şekil 1’de ayrıntısıyla verilmiştir.

İstatistiksel Analiz
Bu çalışmada verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini anlamak 
için, katılımcıların ölçek toplam puanları “z” puanına çevrilmiş, verilerin 
normal dağılım gösterdiği anlaşılmıştır. Öntest-sontest ve izleme 
uygulamalarından alınan ölçek toplam puanlarının aritmetik ortalama ve 
standart sapma puanları hesaplanmıştır. Ölçek toplam puanları arasındaki 
ilişki Pearson Momentler Çarpım Korelasyonu ile hesaplanmıştır. 
Ölçeklerin öntest-sontest ve izleme çalışması toplam puanları arasındaki 
değişimin anlamlı olup olmadığını anlamak için Wilcoxon İşaretli Sıralar 
Testi’nden yararlanılmıştır. Tüm analizler SPSS 20 paket programıyla 
yapılmıştır.

BULGULAR

Katılımcıların Sosyo-Demografik ve Psikososyal Özellikleri
Örneklemi oluşturan katılımcıların yaş ortalamaları 34,44’tür. Katılımcıların 
%41,9’u ilkokul mezunu, %55,8’i bir işte çalışmakta ve çalışanların 
%44,2’sinin aylık geliri 1001–2000 TL arasındadır. Katılımcıların %58,1’i 
en az bir kez suça karışmış, %30,2’sinin ise aile üyelerinin en az birinde 
bir suç davranışı vardır. Katılımcıların %39,5’inde en az bir kez kendine 
zarar verme davranışı varken, %27,9’u ise en az bir kez yaşam boyu intihar 
girişiminde bulunmuştur.

Madde kullanımı bakımından, katılımcıların ilk maddeye başlama yaş 
ortalaması 19, maddeyi kullanma süreleri ise ortalama 125,55 aydır 
(yaklaşık 5 yıl). Katılımcıların %20’si son bir ayda, %21,7’si ise 2–5 ay 
içinde en az bir madde kullanmıştır. Katılımcıların %58’i birden fazla 
maddeyi düzenli olarak kullanmaktadır. Ayrıca %39,5’i alkol, %97,7’si 
esrar, %32,6’sı ekstazi, %20,9’u kokain, %14’ü taş (crack kokain) ve %18,6’sı 
eroin kullanmaktadır. %25,6’sının aile üyelerinde, %76,7’sının ise arkadaş 
çevresinde en az bir madde kullanımı vardır.

İkili Korelasyon Sonuçları
Sonuçlara göre dışsal motivasyon ile içsel motivasyon (r=0,70, p<0,01), ve 
kişilerarası yardım arama davranışı arasında (r=0,70, p<0,01) yüksek bir 
ilişki varken, içsel motivasyon ile öz yeterlilik arasında orta düzeyde bir 
ilişki vardır (r=0,39, p<0,05). Ancak içsel motivasyon ile tedaviye güven 
ve kişilerarası yardım arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ayrıca 
özyeterlilik ile dışsal motivasyon (r=0,34, p<0,05) ve tedaviye güven 
arasında (r=0,36, p<0,05) pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu 
bulunmuştur (Tablo 1).

Müdahale 
öncesi 

ilgili 
ölçeklerin 

uygulanması
(Öntest)

1 AY 
BEKLEME 

SÜRESİ

Bekleme 
süresi sonrası 

ölçeklerin 
uygulanması

(İzleme)

GRUP 
MÜDAHALESİ

10 Oturum

Müdahale 
sonrası ilgili 
ölçeklerin 

uygulanması
(Sontest)

Şekil 1. Grup Müdahale Süreci
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Öntest-Sontest ve Izleme Çalışması Ölçümlerine Ilişkin Betimsel 
Sonuçlar
Katılımcıların öntest, sontest ve izleme çalışmalarından aldıkları puanlara 
ilişkin betimsel sonuçlar Şekil 2’de verilmiştir. Müdahale uygulaması 
yapılmadan önce ve sonra katılımcıların İM’den aldıkları toplam puan 
ortalamalarının değiştiği görülmektedir. Buna göre, grup çalışmasından 
önce katılımcıların İM’den aldıkları puan (M=33,67; SD=12,14) iken, 
sontestte puanlar yükselmiştir (M=39,4; SD=13,13). Ayrıca 1 ay sonra 
yapılan izleme çalışmasında katılımcıların bu yükselişi korudukları 
gözlenmiştir (M=39,25; SD=8,87). Bu sonuç, madde kullanıcılarıyla yapılan 
grup müdahale çalışmasının, madde kullanıcılarının içsel motivasyonlarını 
arttırdığına işarettir. DM’den alınan sontest puanlar ise (M=13,14; 
SD=2,88) öntest puanlarından yüksektir (M=12,41; SD=4,24). Ancak izleme 
çalışmasında önemli bir artış yotur. KYA öntest (M=15,93; SD=6,11) ve 
sontest (M=18,55; SD=6,15) toplam puan ortalamalarında bir yükseliş 
olmakla birlikte, izleme çalışmasında (M=19,87; SD=4,74) 1 puanlık bir 
artış gözlenmiştir. Grup müdahale çalışması, katılımcıların tedaviye olan 
güvenlerini arttırmıştır. Katılımcıların öntestte (M=17,41; SD=3,86) olan 
TG toplam puan ortalamaları, sontestte (M=20,31; SD=9,06) yükselmiştir. 
Ancak izleme çalışmasında puanlar düşmüştür (M=17,84; SD=4,48). Son 
olarak, katılımcıların GÖÖ’den aldıkları toplam puan ortalamalarının 
sontestte (M=55,17; SD=11,84) önteste göre (M=53,02; SD=7,77) yükseldiği 

görülmüş, ancak bir ay sonra öz yeterlilik toplam puan ortalamasında 
dramatik bir düşüş olduğu (M=39,87; SD=4,34) bulunmuştur.

Grup Çalışmasının Tedavi Motivasyonu Üzerinde Etkisine Ilişkin 
Sonuçlar
Araştırmaya katılan katılımcıların Tedavi Motivasyon Anketi alt ölçekleri 
(İM, DM, KYA, TG) öntest-sontest toplam puanları arasında bir değişim 
varsa bu değişimin anlamlı olup olmadığını anlamak için Wilcoxon 
İşaretli Sıralar Testi yapılmıştır. Tablo 2 incelendiğinde, ilk önce İM öntest-
sontest, sontest-izleme çalışması toplam puanları incelenmiştir. Buna 
göre katılımcıların İM öntest-sontest toplam puanları açısından sontest 
lehine anlamlı bir artış olduğu görülmektedir (z=-2,52; p=0,01). Buna 
göre, grup müdahale çalışması uygulandıktan sonra katılımcıların içsel 
motivasyonları pozitif yönde anlamlı artmıştır. Ayrıca katılımcıların sontest 
ve izleme çalışması İM toplam puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı 
görülmektedir (z=-0,66; p=0,59). Bu sonuç katılımcıların uygulama bittikten 
sonra içsel motivasyonel süreçlerini koruduklarını göstermektedir.

Katılımcıların DM’den aldıkları öntest ve sontest toplam puan 
ortalamalarında anlamı bir artış olmadığı anlaşılmıştır (z=-0,98; p=0,32). 
Bir ay sonra yapılan izleme çalışmasında da katılımcıların dışsal 
motivasyonlarında anlamlı bir değişiklik yoktur (z=-1,194; p=0,23). Bu 

Tablo 1. Ölçekler arası korelasyon ve betimsel sonuçlar

1 2 3 4 5

1. İçsel Motivasyon 1

2. Dışsal Motivasyon 0,70** 1

3. Kişileararsı Yardım Arama 0,70** 0,50** 1

4. Tedaviye Güven 0,09 -0,13 -0,29 1

5. Genel Öz Yeterlilik 0,39* 0,34* -0,47 0,36* 1

M 33,67 12,42 15,93 17,41 53,02

SD 12,47 4,25 6,12 3,87 7,77

Min. 11 4 6 9 38

Max. 55 20 3 25 78

M, ortalama; SD, standard sapma; Min, en düşük değer; Max, en yüksek değer.
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tablo 2. İçsel motivasyon anketi öntest-sontest ve sontest-izleme uygulamalarına ilişkin sonuçlar

 Öntest-Sontest Sontest-İzleme
N Sıralar Top. Sıralar Ort. z p N Sıralar Top. Sıralar Ort. z p

Negatif Sıra 7 17,07 119,50 -2,52 0,01**. 18 13,78 248,00 -0,66 0,5

Pozitif Sıra 24 15,69 376,70 11 172,30 187,00

Eşit 4 3

Toplam 35 32

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Şekil 2. Ön test, Son test ve İzleme Çalışması Sürecindeki Değişim
Not: İM = İçsel Motivasyon, DM = Dışsal Motivasyon, KYA = Kişilerarası Yardım Arama, 
TG = Tedaviye Güven, GÖÖ = Genel Öz Yeterlilik Ölçeği, M = Ortalama, SD = Standard 
sapma.

Tablo 3. Dışsal motivasyon anketi öntest-sontest ve sontest-izleme uygulamalarına ilişkin sonuçlar

 Öntest-Sontest Sontest-İzleme
N Sıralar Top. Sıralar Ort. z p N Sıralar Top. Sıralar Ort. z p

Negatif Sıra 14 240,0 17,14 -0,98 0,32 9 139,5 15,5 -1,94 0,23

Pozitif Sıra 10 355,0 17,35 18 238,5 13,25

Eşit 1 5

Toplam 35 32

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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sonuç, grup müdahale sürecinin katılımcıların dışsal motivasyonlarında 
anlamlı bir değişikliğe neden olmadığını göstermektedir (Tablo 3).

Yine grup müdahale çalışmasının, katılımcıların kişilerarası yardım arama 
süreçlerinde anlamlı bir değişikliğe neden olup olmadığını anlamak 
için yapılan analiz sonucu, katılımcıların KYA öntest ve sontest toplam 
puan ortalamaları arasında anlamlı bir artış olmadığı anlaşılmış (z=-1,81; 
p=0,07), yine KYA sontest ve izleme toplam puan ortalarında anlamlı bir 
değişiklik yoktur (z=-1,53; p=0,12).

Grup müdahale çalışmasının katılımcıların tedaviye olan güvenlerini 
anlamlı olarak arttırdığı bulunmuştur (Tablo 5). Bu sonuca göre, 
katılımcıların TG öntest-sontest toplam puanları arasında anlamlı bir artış 
vardır (z=-2,16; p=0,03), ancak 1 ay sonra yapılan izleme çalışmasında 
katılımcıların tedaviye olan güvenleri anlamlı olarak düşmüştür (z=-2,02; 
p=0,04).

Tablo 6 incelendiğinde araştırma grubunun Genel Öz Yeterlilik Ölçeği 
sontest ölçümlerinde bir artış gözlense de (M=55,17; SD=11,84) bu artışın 
istatistiki olarak anlamlı olmadığı anlaşılmıştır (z=-1,01; p=0,30). Ancak 
Genel Öz yeterlilik Ölçeği sontest ve izleme çalışması toplam puanları 
arasında izleme çalışması lehine anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur 
(z=4,65; p<0,001). Bu sonuca göre, katılımcıların sontest sonrası öz 
yeterlilik algılarının düştüğü görülmektedir (M=39,87; SD=4,34). Bu sonuç, 
grup müdahale çalışması sürecinde katılımcıların öz yeterlilik algılarını 
korudukları, ancak tedavi bittikten sonra öz yeterlilik algılarının anlamlı 
olarak düştüğünü göstermektedir.

TARTIŞMA
Bu çalışmada, grup müdahale uygulamasının madde kullanıcılarının 

tedavi motivasyonu (içsel motivasyon, dışsal motivasyon, kişilerarası 
yardım arama, tedaviye güven) ve öz yeterlilikleri üzerindeki 
etkisi incelenmiştir. Maddeyi bırakma sürecinde bireyin maddeyi 
bırakabileceğine olan inancı ve motivasyonu bağımlılık tedavisinin 
en temel gerekliliklerindendir. Özellikle içsel motivasyonel dinamikler 
tedavinin olumlu seyri için kritik olmakla birlikte, düşük motivasyon 
madde kullanıcısının tedaviye uyumu, katılımı ve tedaviye devam etmesi 
için önemli engelliyici faktörlerdir (9). Konuyla ilgili yapılan çalışmalar, 
bireylerin içsel motivasyonel süreçlerinin gücü yükseldikçe tedavinin 
etkisinin artacağına işaret etmektedir (28). Ögel ve ark. (2016) 214 
madde kullanıcıyla yaptıkları SAMBA grup çalışmanın sonuçlarına göre, 
maddeyi bırakma motivasyonunun grup çalışmasını tamamlamada 
etkili olduğu, ayrıca grup sonlandıktan sonra katılımcıların maddeyi 
bırakmaya ilişkin motivasyonlarının arttığı bulunmuştur (21). Bu 
çalışmada da, grup müdahale uygulamasının madde kullanıcılarının 
içsel motivasyonlarını arttırdığı, bu motivasyonel sürecin grup 
çalışması bittikten sonraki bir aylık izleme döneminde de devam ettiği 
bulunmuştur. Bu bulgular ışığında, bağımlılık tedavisinin olumlu seyri 
için, kullanıcıların içsel motivasyonlarını, diğer bir deyişle özerkliklerini 
arttıracak grup çalışmalarının etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca grup 
çalışmaları, grup içerisinde katılımcıların bırakmaya yönelik birbirlerini 
destekleyici davranışları, katılımcıların çözemeyeceklerini düşündükleri 
birtakım sorunlara karşı alternatifleri görebilmelerine yardımcı olacak 
ve bu durumun bireylerin içsel motivasyonlarını ve maddeyi bırakmaya 
yönelik özerkliklerini olumlu etkileyecektir (29).

Her ne kadar içsel motivasyonel süreç bireyin maddeyi bırakmasında 
dışsal motivasyonel sürece göre daha etkili olsa da aile, arkadaş gibi 
sosyal çevrenin baskısı, bireyin madde kullanım nedeniyle ceza alması 
ya da alkollü araç kullanımı nedeniyle ehliyetine el koyulması gibi bir 

Tablo 4. Kişilerarası yardım arama anketi öntest-sontest ve sontest-izleme uygulamalarına ilişkin sonuçlar

 Öntest-Sontest Sontest-İzleme
N Sıralar Top. Sıralar Ort. z p N Sıralar Top. Sıralar Ort. z p

Negatif Sıra 11 144,50 13,14 -1,81 0,07 9 145,50 16,28 -1,53 0,12

Pozitif Sıra 19 320,50 16,87 20 288,50 14,43

Eşit 4 1

Toplam 34 30

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tablo 5. Tedaviye güven anketi öntest-sontest ve sontest-izleme uygulamalarına ilişkin sonuçlar

 Öntest-Sontest Sontest-İzleme
N Sıralar Top. Sıralar Ort. z p N Sıralar Top. Sıralar Ort. z p

Negatif Sıra 11 160,0 14,55 -2,16 0,03* 17 281,5 17,15 -2,02 0,04*

Pozitif Sıra 22 401,0 18,23 11 114,5 10,41

Eşit 2 3

Toplam 35 31

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Tablo 6. Genel öz yeterlilik ölçeği öntest-sontest ve sontest-izleme uygulamalarına ilişkin sonuçlar

 Öntest-Sontest Sontest-İzleme
N Sıralar Top. Sıralar Ort. Z p N Sıralar Top. Sıralar Ort. Z p

Negatif Sıra 13 16,04 208,50 -1,01 .30 29 15,50 434,0 -4,65 .000***

Pozitif Sıra 19 16,82 319,50 1 1,0 1,0

Eşit 3 3

Toplam 35 33

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001



Görgülü. Madde Kullanımında Grup Çalışmalarının Etkisi Arch Neuropsychitry 2020;57:241−247

246

takım dışsal faktörler, bireyin madde kullanımından uzak durması ya 
da maddeyi bırakması için önemli etkenlerdir (11). Bu çalışmada içsel 
ve dışsal motivasyon arasında pozitif yönde görece yüksek bir ilişki 
olduğu bulunmuş olsa da, grup müdahale uygulamasının bireylerin 
dışsal motivasyonel süreçlerini etkilemediği görülmüştür. Ülkemizde 
Aldemir ve ark. (2018) denetimli serbestlik sistemine dahil olmuş madde 
kullanıcılarıyla yaptıkları çalışmada benzer sonuçları ortaya koymuşlardır. 
Buna göre, madde bağımlılığı grup çalışmasına ya da motivasyonel 
görüşme odaklı gruba dahil edilmiş madde kullanıcılarının dışsal 
motivasyonel süreçlerinde anlamlı bir değişim olmamıştır (22). Oysa 
Miller ve Rollnick’e (1995) göre adli süreç, maddeyi bırakmada önemli 
dışsal motivasyonel bir faktördür (30). Her ne kadar grup katılımcıları 
denetimli serbestlik tedbiri almış ve psikososyal çalışmalara adli sürecin 
baskıyla dahil olmuş olsalar da, bu durum bireyler için motivasyonel bir 
unsur olmamıştır. Bunun nedeni SAMBA grup çalışmasının daha çok içsel 
motivasyonu harekete geçiren süreçlere odaklanıyor olması olabilir. Diğer 
yandan, içsel motivasyon bireyin özerkliğini temsil etmekte ve bireyin 
tercih, değer ve isteklerinden kaynaklanmaktadır. Buna karşın dışsal 
motivasyon bireyin davranışlarının bazı zorlamalar ya da aile, arkadaş ve 
diğer başka sistemlerin etkisinden kaynaklanmaktadır. Adli sisteme dahil 
olmanın katılımcıların özerklik duygusunu sarstığı ve bunun psikolojik 
dirence neden olduğu düşünülebilir.

Grup müdahale çalışmaları madde kullanım tedavisinde en etkin 
kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntemle, katılımcıların deneyimlerini 
paylaşmaları ve birbirlerini desteklemeleri cesaretlendirilir. Madde 
kullanıcılarıyla yapılan grup çalışmalarında temel olarak, katılımcıların 
alternatifleri görmeleri ve alternatif davranış örüntülerini keşfetmeleri 
hedeflenirken, aynı zamanda içsel odağın harekete geçmesi de 
hedeflenmektedir (29). Konuyla ilgili çalışmalar, içsel motivasyon arttıkça 
bireyin yardım arama davranışının da arttığını ortaya koymuştur (9). Bu 
çalışmada da içsel motivasyon ve kişilerarası yardım arama davranışı 
arasında yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Ancak grup müdahale 
çalışması, bireylerin kişilerarası yardım arama davranışlarında anlamlı 
bir değişim yaratmamıştır. Bu sonuç katılımcıların deneyimlerini, 
endişelerini ya da duygularını diğer katılımcılarla ya da diğer insanlarla 
paylaşmada isteksiz olduklarına işaret etmektedir. Diğer yandan bu 
çalışmada, katılımcıların içsel motivasyonlarının arttığı ve tedaviye olan 
güvenlerinin yükseldiği bulunmuştur. Yardım arama davranışında anlamlı 
değişim olmamasının nedeni, grup müdahale sürecinin katılımcılar için 
olumlu, faydalı olduğu ve bu sürecin onlar için motivasyonel bir destek 
olması olabilir. Bu motivasyonel destek katılımcılarda başkalarından 
yardım arama ihtiyacını ortadan kaldırmış olabilir. Diğer yandan izleme 
sürecinde de madde kullanıcılarının yardım arama ihtiyaçlarında anlamlı 
bir değişim yoktur. Bunun nedeninin katılımcıların sosyal dinamiklerinden 
kaynaklandığı söylenebilir. Örneklemi oluşturan bireylerin sosyal çevreleri 
incelendiğinde, suç davranışının (%30,2) ve madde kullanım davranışının 
(%76,7) yüksek olduğu görülmektedir. Bu olumsuz faktör, katılımcıların 
sosyal çevrelerindeki insanlara karşı güvenlerini sarsıyor ve bu nedenle 
yardım aramıyor olabilirler.

Madde kullanıcısının tedaviye olan güveni ve tedaviye katılımı, tedaviyi 
sürdürme ve bırakmada etkili motivasyonel bir faktördür. Bireyin 
tedaviye olan güveni arttıkça maddeyi bırakma motivasyonu da artmakta 
ve başarılı bir tedavi süreciyle sonuçlanmaktadır (31). Konuyla ilgili 
çalışmalar, grup çalışmalarının bireyin tedavi motivasyonunu arttırdığını 
ve madde kullanıcılarının bu süreçte tedaviye olan uyumlarının yüksek 
olduğunu ortaya koymuştur (32, 33). Bu çalışmanın sonuçları da 
literatür bilgileriyle uyumludur. Buna göre uygulanan grup çalışması 
katılımcıların tedaviye olan güvenlerini olumlu etkilemiştir. Ancak grup 
çalışması tamamladıktan sonra geçen sürede katılımcıların tedaviye olan 
güvenlerinin düşme eğiliminde olduğu görülmüştür. Bu sonuç, tedavi 
tamamlandıktan sonra madde kullanıcısının tedaviye olan ihtiyacının 
arttığını düşündürmektedir. Bu nedenle madde kullanım tedavisi 

çalışmalarının sürekliliğinin olması, kullanıcının maddeyi tamamen 
bıraktığından emin olmadan tedaviye ara verilmemesi ve tedavinin 
sonlandırılmaması gerektiği önerilmektedir.

Öz yeterlilik, bireyin bir davranışı değiştirebileceğine olan inancı ve 
başetme gücüdür. Bilişsel bir süreç olan öz yeterliklik, temelde bireyin 
riskli durumlarda maddeden uzak durabileceğine olan inancı olarak da 
ifade edilir (16). Madde kullanım tedavisinde bireyin baş etme gücü, ve 
öz yeterliliği tedavinin olumlu seyri icin önemlidir. Öz yeterlilik madde 
kullanımının tahmin edilmesinde de önemli bir aracı değişkendir 
(17). Ayrıca motivasyonun ortaya çıkmasını sağlayan temel psikolojik 
ihtiyaçlardan biri de özerklik ve yetkinliktir. Müdahale programları sadece 
özerklik gibi içsel odağın geliştirilmesinde değil, yeni davranış tarzları ve 
baş etme stilleri konusunda optimal düzeyde yetkinlik desteği sunması 
nedeniyle de öz yeterliliğin gelişmesi için etkilidir. (34). Konuyla ilgili yapılan 
çalışmalar, grup çalışmalarının uzun dönemde dahi madde kullanıcılarının 
öz yeterlilik algıları üzerindeki olumlu etkisine vurgu yapmaktadır (35). 
Ancak bu çalışmada, grup çalışma sürecinin madde kullanıcılarının öz 
yeterliliklerinde anlamlı bir değişime neden olmadığı bulunmuştur. Diğer 
yandan, izleme sürecinde katılımcıların öz yeterlilik duygularında anlamlı 
bir düşüş gözlenmiştir. Bunun nedeni olarak katılımcıların bireysel ve 
sosyal dinamiklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Katılımcıların 
%25,6’sının aile üyelerinde, %76,7’sinin ise arkadaş çevrelerinde madde 
kullanım davranışı vardır. Madde kullanan bir sosyal çevrede yaşıyor olmak 
ve program tamamlandıktan sonra katılımcıların madde kullanımı olan 
bireylerle etkileşimlerinin artması, maddeden uzak kalabileceklerine olan 
inançlarını sarsmış ve maddeyi bırakabileceklerine dair öz yeterliliklerini 
olumsuz etkilediği söylenebilir.

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları vardır. İlk olarak, madde kullanım davranışı 
iki cinsiyet açısından farklılıklar barındırmaktadır. Yapılan çalışmalar, 
erkeklerin madde kullanım nedenleriyle kadınların madde kullanım 
nedenleri arasında farklara vurgu yapmaktadır (36, 37). Ancak bu çalışma 
sadece erkek katılımcılarla yapılmış ve grup müdahale çalışmasının iki 
cinsiyet açısından yarattığı potansiyel farklar incelenmemiştir. Bu nedenle 
ardıl çalışmalarda kadın katılımcılarla da çalışılması, cinsiyetler arası 
madde kullanım dinamiklerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca 
bu çalışmada izleme çalışması bir aylık bir süreyle sınırlı tutulmuştur. 
Süredeki bu sınırlılık nedeniyle katılımcılardaki uzun süreli değişimler 
ölçülememiştir. Oysa madde kulanım davranışı komplike bir davranış 
olması nedeniyle bireyin bırakmaya dair motivasyonu etkileyebilecek 
birçok faktör vardır. Ayrıca madde kullanmayı bırakmada ilk üç ayda 
relapse oranı en yüksek seviyede olup, bu oranın üçüncü ay sonrası 
düşmeye başladığı bilinmektedir (38). Bu nedenle konuyla ilgili yapılacak 
çalışmalarda, izleme çalışma süresinin bir aydan fazla tutulması ve 
zamanın neden olduğu değişimlerin ölçülmesi önerilmektedir.

Diğer yandan bu çalışma, ülkemizde madde kullanımı olan bireylerle 
yapılan grup çalışmalarının etkililiğinin değerlendirildiği ilk çalışmalardan 
biridir. Özellikle adli popülasyon göz önüne alındığında, adli sisteme 
dahil olmuş madde kullanıcılarıyla yapılan grup çalışmalarının etkililiğini 
ölçen bilimsel çalışmaların sayısı çok sınırlıdır. 1980 yıllarından beri 
madde kullanıcılarına yönelik grup çalışmaları Amerika’da sık kullanılan 
bir tedavi yöntemi olmasına rağmen, Amerika’da bile yirmi yıl içinde 
sınırlı sayıda prospektif çalışma yapılmıştır (29). Ayrıca ülkemizde 
motivasyonel teknikler yeni yeni çalışılmakta, madde kullanım tedavisinde 
motivasyonel öğelere ilişkin sınırlı sayıda bulgular elde edilmektedir. Bu 
nedenle bu çalışmanın ülkemiz madde kullanım bozukluğunu önleme ve 
müdahale literatürüne ve adli sisteme dâhil olmuş bireylerin maddeden 
uzak durmalarına ve hatta residivizmin önlenmesi için uygulama ve 
programların geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak, grup çalışma süreci madde kullanıcılarının tedaviye olan 
uyumlarını arttırmıştır. Özellikle bireylerin madde kullanma isteklerini 
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azaltmayı, maddeyi bırakmaya yönelik motivasyonlarını arttırıcı ve 
stresle başa çıkmalarını destekleyen motivasyonel ve bilişsel-davranışçı 
grup çalışmaları, katılımcıların özerkliklerini ve içsel motivasyonlarını 
yükseltmekte ve tedaviye olan güvenlerini arttırmaktadır. Her ne kadar 
grup çalışma süreci katılımcıların özerklik duygularını olumlu etkilemiş 
ve içsel motivasyonlarını yükseltmiş olsa da, dışsal motivasyonlarını 
arttırmamış, öz yeterlilik duygularında ve kişiler arası yardım arama 
davranışlarında anlamlı bir değişime neden olmamıştır.
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