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Introduction: This study has two objectives. The first objective of 
this study was the determination of some basic clinical and socio-
demographical differences among the adolescents with substance 
abuse who apply to a treatment center with support from their 
family or by order of the probation office. The other objective of this 
study was the determination of the predictive factors in maintaining 
soberness among adolescents who successfully complete the 
probation treatment process. 

Methods: The target population of this study is young adults under 
19 years of age who apply to a substance addiction center for ado-
lescents as a result of encouragement from their family or ordered 
by the Probation Office between 2005 and 2013. These two groups 
were analyzed in terms of socio-demographical characteristics such as 
age, the age at which they tried the substance, the age at which they 
applied to the treatment center, sex, substances they used, education 
period, employment history, and street life experience. The Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 18.0 software was used for the 
statistical analysis.

Results: It was detected that among the cases who applied to the 
treatment center with family support, their education period was lon-
ger than probation (PR) cases (p<0.0001), and the rates of previous 

treatment, their mother being alive, and having street life experiences 
were more frequent (p values: <0.0001; =0.010; =0.027; <0.0001, 
respectively) and employment history was higher among PR cases 
(p<0.0001). In terms of the substances used, ecstasy, alcohol, inha-
lants, and volatile substances are more common among those applying 
with family support (p=0.018; 0.001; <0.0001, respectively). Howe-
ver, use of cannabis was found to be more common among PR cases 
(p<0.0001). It was found that PR cases who successfully completed 
their treatment process had married parents (p=0.008) and had more 
years of education (p=0.004). It can be predicted that if the subject is 
well educated and does not use multiple substances or have an alcohol 
history, the treatment process for PR cases can be successfully comp-
leted. (R2=0.176; p<0.0001). 

Conclusion: The rates of completing the treatment among cases anal-
yzed in this study were higher than those among cases from adults. In 
the studies conducted, the results of the treatment efficiency among 
PR cases were inconsistent. This inconsistency may result from, except 
for legal obligations, having different circumstances such as socio-eco-
nomic factors during the treatment period. 
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ABSTRACT

Amaç: Bu çalışmanın iki amacı vardır. Bu çalışmanın ilk amacı, aile desteği 
ya da denetimli serbestlik kararı sonucu tedavi merkezine başvuran 
madde kullanım bozukluğu olan ergenlerin bazı temel klinik ve sosyo-
demografik farklılıklarının belirlenmesidir. Bu çalışmanın diğer amacı ise 
denetimli serbestlik tedavi sürecini başarı ile tamamlayan ergenlerde 
ayıklığı sağlamada öngörücü faktörlerin belirlenmesidir. 

Yöntemler: Bu çalışmanın evreni 2005-2013 yılları arasında bir ergen 
madde bağımlılığı merkezine, aile desteği ile gelen ya da denetimli 
serbestlik bürosunca yönlendirilen 19 yaşından küçük olgulardan 
oluşmaktadır. Bu iki grup yaş, maddeyi ilk deneme yaşı, tedaviye 
başvurma yaşı, cinsiyet, kullandıkları maddeler, eğitim süresi, çalışma 
öyküsü, sokak yaşantısı gibi sosyodemografik özellikler açısından 
incelenmiştir. İstatistiksel analiz için SPSS 18.0 programı kullanılmıştır. 

Bulgular: Tedavi merkezine aile desteği ile gelen olgularda eğitim 
süresinin denetimli serbestlik (DS) olgularına göre daha uzun olduğu 
(p<0,0001), önceden tedavi olma, annenin sağ olma ve sokak yaşantısı 
öyküsünün olma oranı daha sık olduğu (sırasıyla p değerleri: <0,0001; 

=0,010; =0,027; <0,0001), çalışma öyküsünün ise DS olgularında yüksek 
olduğu saptandı (p<0,0001). Madde tercihleri açısından, aile desteği ile 
gelenlerde ekstazi, alkol, inhalan ve uçucu madde kullanımının daha sık 
olduğu saptandı (sırasıyla p=0,018; 0,001; <0,0001). Buna karşın esrar 
kullanımı DS olgularında daha sık olarak bulundu (p<0,0001). Tedavi 
sürecini başarılı tamamlayan DS olgularının, ebeveynlerinin evli olma 
oranının daha yüksek olduğu (p=0,008) ve eğitim sürelerinin daha 
uzun olduğu (p=0,004) belirlendi. Tamamlanmış eğitim süresi fazla ise, 
çoğul madde kullanımı yoksa ve alkol kullanma öyküsü yoksa denetimli 
serbestlik tedavi sürecinin başarıyla tamamlanabileceği tahmin edilebilir 
(R2=0,176; p<0,0001). 

Sonuç: Bu çalışmada değerlendirmeye alınan olguların tedaviyi tama-
mlama oranı erişkinlik dönemine göre daha yüksektir. Yapılan çalışma-
larda, DS sisteminde tedavinin etkililiğine ilişkin sonuçlar tutarsızdır. Bu 
tutarsızlık tedavi sürecinde, yasal zorunluluktan başka sosyoekonomik 
faktörler gibi farklı şartlara sahip olunmasından kaynaklanabilir. 

Anahtar kelimeler: Ergen, denetimli serbestlik, madde kullanımı 
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GİRİŞ
Birçok ülkede madde kullanan, madde temin etmek için suça karışan ve 
madde bağımlılığı sorunu olanlar zorunlu tedavi programlarına alınmak-
tadır. Bu uygulama “Denetimli Serbestlik” (DS) olarak adlandırılmaktadır. 
Türkiye’de 2005 yılında DS uygulamasının hukuksal zemini oluşturulmuş; 
sonraki yıllarda ise yeni düzenlemelerde bulunulmuştur. 

Türk Ceza Kanunu’nun 5237 sayılı 191’inci maddesinde “Kullanmak için 
uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundur-
mak” suçunda bulunan kişiler hakkında Denetimli Serbestlik Kararı veri-
lebileceği bildirilmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 5271 sayılı 109. 
maddesinde de bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada şüphelinin tu-
tuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebileceği bildiril-
mektedir. Bu karardan yararlanacak kişilerin, uyuşturucu, uyarıcı veya uçu-
cu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak 
dâhil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olması ve bunları kabul etmesi 
gerekmektedir (1).

Bu kanunlar kapsamında, haklarında karar verilen bireyler tedavileri için, ön 
görülen koşulları sağlayan hastanelere sevk edilmektedir (2). Sağlık kurum-
larında DS’de izlenmesi gereken program 2009 yılında sağlık bakanlığı tara-
fından bir genelge ile bildirilmiştir. Bugünkü uygulamada, DS kapsamındaki 
bireylerin, sevk edildikleri tedavi kurumundaki tedavi programına uymaları 
bunun yanı sıra madde kullanmadıklarını kanıtlamak üzere gerekirse toksi-
kolojik analiz için idrar örnekleri vermeleri istenmektedir (3). Bu şekilde, 
madde kullanan bireylerin hapsedilmeden toplumda izlenmesi mümkün 
olmaktadır. Türk Ceza Kanununda yapılan bu değişikliklerle, madde bağım-
lılığı sorunu olan kişiler artık suçlu olarak değil tedaviye ihtiyacı olan bireyler 
olarak görülmüştür.

Tedavi başarısı için bağımlılık sorunu olan kişilerin tıbbi, psikolojik, sosyal, 
mesleki ve hukuki ihtiyaçlarının karşılanması gereklidir (NIDA 2011). Ancak 
Türkiye’de bu hizmetler istenen düzeyin altındadır (4). Türkiye’de madde 
bağımlılığı tedavisi kamu psikiyatri hastanelerinin ve üniversite hastaneleri-
nin psikiyatri kliniklerinde ve bazı özelleşmiş merkezlerde (AMATEM-Alkol 
ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezleri) gerçekleştirilir.

Türkiye’de madde kullanıcıların DS programı adalet bakanlığına bağlı de-
netimli serbestlik bürolarınca yürütülmektedir. Bu program tedavi önce-
si başlar ve tıbbi tedavinin tamamlanmasından sonra en az 12 ay devam 
eder. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin öneri niteliğinde bir programı olmasına 
(5) ve yasaların açıkça denetimli serbestlik ofislerinde verilen danışmanlık 
hizmetlerinin ayrıntılarını tanımlamasına karşın denetimli serbestlik tedavi 
süresi kurumlar arası farklılıklar göstermektedir (2). Bu süre 1 ay ile 1 yıl 
arasında değişir (6). DS olgularında madde kullanımına yönelik uygulanan 
tedavilerden olumlu sonuçlar alınmaktadır (7). Bazı araştırmacılar istekli 
olmayan kişilerde tedavinin etkili olamayacağını hatta bunun tedaviye istekli 
hastaların haklarının ihlali olduğu bile belirtmektedir (8).

Türkiye’de DS sisteminin bazı eksiklikleri vardır. Uygulama alanında bu fark-
lılıklar yeni bir standardizasyon gerektirmektedir. Tedavi programının bü-
tünlüğünün sağlanması, programın sık değerlendirilmesi, programın birkaç 
aydan daha uzun süre devam etmesi, nitelikli ve fazla sayıda danışman ihtiya-
cı, tedavi programında motivasyon arttırıcı tekniklere, bilişsel-davranışçı yak-
laşımlara, birçok grup terapi ve program sonrası değerlendirme süreçlerine 
yer verilmesi bu sürecin olumlu tamamlanması için gerekli şartlardır (9). 

On dokuz yaş altındaki gençler de DS uygulamasından yararlanmaktadır. 
Uyuşturucu kullanan çocuklara ağır hapis cezaları verilmesi ayıklığı sürdür-
mek için etkin bir yol değildir. Çocukların gözaltına alınmaları bu eğilimin 
önlenmesi bakımından etkili olabilir ancak yeniden serbest kaldıklarında bu 

alışkanlığı nasıl yeneceklerini öğretmez. Bu anlamda daha yapıcı yaklaşımın, 
çocukların uyuşturucu kullanımı ile ilgili konuların ceza mahkemeleri değil 
de sosyal yardım ve güvenlik kurumları tarafından ele alınması görüşü ağır-
lık kazanmaktadır (10). 

Yaş, madde kullanımının süresi ve şiddeti, eştanıların varlığı, suç ile ilişkile-
rinin tipi ve boyutu, psikososyal işlevsellik düzeyi, ait olunan sosyal tabaka, 
tedavi öyküsü, madde kullanımı nedenleri, erken gelişimsel süreçler, deği-
şim motivasyonu, tedavi sürecine birebir katılma ya da iyilik halinin sürdü-
rülmesindeki ayrılıklar DS olgularının madde kullanıcıları arasında bir alt 
kültür olarak yer almasına neden olur (11). Ancak DS olgularının gerçekte 
bir alt grup olduğu araştırmalarla yeterince desteklenmemiştir. Denetimli 
serbestlik uygulaması kapsamında başvuran hastaların sosyodemografik ve 
klinik özelliklerini belirleyen (12,13), bu özelliklerin tedaviye yansımasını (6) 
değerlendiren çalışma sayısı oldukça sınırlıdır (14). Başka bir açıdan, mad-
de bağımlılığı tedavi programının kurallarına uyarak ayıklığını sağlayanlarla 
içmeye devam eden bireyler arasında sosyoekonomik durum, ruh sağlığı, 
kullanılan madde ve suç geçmişi açısından önemli farklılıklar vardır (15).

Bu çalışmanın iki hedefi vardır. Birinci hedef madde kullanımı nedeni ile ai-
lenin desteği ya da denetimli serbestlik kararı sonucunda tedavi merkezine 
gelen ergenlerin bazı klinik ve sosyodemografik özellikler açısından farklı-
lıklarını belirlemeye çalışmaktır. İkinci hedef ise denetimli serbestlik kararı 
sonucunda bir ergen tedavi merkezine yönlendirilen olguların ayıklıklarını 
sağlamada etken olan klinik ve sosyodemografik niteliklerin belirlenmesidir. 

YÖNTEM
Bu çalışmanın evrenini 2005-2013 yılları arasında bir ergen madde bağımlılığı 
merkezine, aile desteği ile gelen ya da denetimli serbestlik bürosunca yön-
lendirilen 19 yaşından küçük olgular oluşturmaktadır. Bu çalışmada incelenen 
dönem içinde merkeze başvuruların %66,3’ünü (n=1377) aile, %21,8’ini 
(n=455) DS olguları, geriye kalan %11,8’ini (n=245) diğer yollarla (sosyal 
hizmetler, okul, arkadaş vb) başvuranlar oluşturmaktadır. Aile desteği ve DS 
yoluyla başvuran 1832 kişi (1377 aile, 455 denetimli serbestlik) saptanmıştır. 
Aile desteği ile başvuran olgulardan 304’ü madde kullanımı olmaması, sadece 
ailenin danışmanlık almak için başvurması, çok sayıda bilginin eksik ya da ger-
çeği yansıtmaması vb. nedenlerle çalışma dışında bırakılmıştır. 

Veri Toplanması
Yarı yapılandırılmış bir veri anketi olguların sosyodemografik ve madde kul-
lanım özeliklerini belirlemek amacıyla kullanıldı. Bu form merkeze başvuran 
olguların dosyalarından yararlanılarak, bir pratisyen hekim ve bir eğitim hem-
şiresi tarafından dolduruldu. Merkeze başvuran her hasta için ayrı birer dos-
ya açılmakta tekrarlayan kontrollerinde de aynı dosya kullanılmaktadır. Hasta 
dosyaları klinik süpervisörü tarafından değerlendirilir, danışanın bir sonraki 
gelişinde gerçeği yansıtmayan bilgiler sorgulanarak düzeltilir, eksik olan bilgiler 
tamamlanır. Tamamlanmış dosya bilgileri bir forma aktarılır. Bu formlar başka 
bir eğitim hemşiresi tarafından veri tabanına kaydedilir. Veri anketinin top-
lanmasında görevli olan bu kişiler bağımlılık danışmanlığı yüksek lisans prog-
ramında özel öğrenci olarak eğitim almışlar, ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak 
Personelin Sertifikalı Eğitim Programı’na katılmışlardır.

Denetimli serbestlik olgularında, tedavi başarısı bir dizi idrar tahlili ve klinik 
değerlendirme sonucunda verilmektedir. Tedavi programı sırasında ikişer 
hafta ara ile toplam beş kez randevu verilir. Katılımcılara idrar toplama için 
randevular ilk başvurularında verilir. İlk gelişinden başlamak üzere 1, 5 ve 9. 
hafta idrar örnekleri alınır. Üç tahlilinde de idrarında madde saptanmayanlar 
tedavide başarılı olarak kabul edilir. İdrar tahlillerinin birinde ya da ikisinde 
madde saptananlar yeniden programa alınır. İlk üç toksikolojik analizin üçün-
de de madde saptananlar ile ikinci uygulamanın toksikolojik değerlendirme-
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sinin herhangi birinde madde saptananlar tedavide başarılı olmamış kabul 
edilir. Bu aşamanın sonunda, tedavi sonucunu bildiren rapor, Denetimli Ser-
bestlik ve Yardım Merkezi’ne gönderilir. Bu çalışmada olumlu sağlık kurulu 
raporunda ayıklığı sağlama tedavi başarısı olarak kabul edilmiştir. 

Bu çalışmada tedavi başarısını etkileyen kriterler dizin incelenerek belirlen-
di. Bu bağımsız değişkenler yaş, maddeye başlama yaşı, maddeye başlama 
ile tedaviye kadar geçen süre, önceki tedavi öyküsü, eğitim düzeyi, anne 
ve babanın hayatta olması ve yaşları, sokak yaşantısı, çalışma ve adli sorun 
öyküsü, kullanılan maddelerin türü olarak belirlenmiştir. 

İstatistiksel Analiz
Bir dizi iki değişkenli analiz tedaviyi tamamlamayı öngören faktörleri be-
lirlemek için yapıldı. Bağımlı değişkenler “aile desteğiyle” ya da “denetimli 
serbestlik kararı” ile tedavi merkezine başvuran ergenler ve “denetimli 
serbestlik tedavi sürecini başarılı tamamlama (DS +)” veya “denetimli ser-
bestlik tedavi sürecini başarısız tamamlama (DS -)” olarak kategorize edildi. 
Ki-kare testi ve Fisher kesin testi kategorik değişkenlerin gruplar arası karşı-
laştırmaları için kullanıldı. İki değişkenli analizde anlamlı bağımsız belirleyicisi 
ikili (binary) lojistik regresyon analizi, faktörlerin etkisini incelemek amacıyla 
yapılmıştır. Lojistik regresyon analizi ileri basamaklı (olasılık oranı) yöntemi 
kullanılarak gerçekleştirildi. Sonuçlar %95 güven aralığı, p<0,05 (2–taraflı) 
anlamlılık derecesi ile değerlendirildi.

BULGULAR
Bu çalışmada 2005-2013 yılları arasında tedavi merkezine başvuran olgular 
arasından dosya bilgileri yeterli olan denetimli serbestlik bürosunca yön-
lendirilen (n=455) ve aile desteği ile başvuran (n=1073) toplam 1528 kişi 
yer aldı. Bu evrenin %85,4’ü erkek (n=1305), %14,6’sı (n=223) kızlardan 

oluşmaktadır. Çalışmada yer alan olguların yaş ortalaması 16,4±1,5, eğitim 
yılı ortalaması 8,3±2 olarak belirlendi.

Denetimli serbestlik olgularında erkek cinsiyette olma oranı belirgin olarak 
yüksek bulundu (p<0,0001). Denetimli serbestlik tedavi sürecini başarılı 
tamamlama oranı %72,1’dir. Denetimli serbestlik tedavi sürecini başarılı ya 
da başarısız tamamlayan gruplar cinsiyet açısından benzerdir. Ebeveynin 
medeni durumuna göre değerlendirildiğinde ebeveynlerin evli olma oranı 
aile desteği ile başvuran olgular (%72,2; n=773) ile DS olgularında (%72,2; 
n=337) benzerdir. Tedavi sürecini başarılı tamamlayan DS olgularının ebe-
veynlerinin evli olma oranı (%75,5; n=247), başarısız tamamlayanlara göre 
(%65,3; n=80) daha yüksektir (p=0,010) (Tablo 1).

Aile desteği ile tedavi merkezine başvuran olguların yaş ortalamaları, ilk te-
daviye başvurma yaşı, baba yaşı ve kardeş sayısı ortalamaları DS olgularına 
göre daha düşüktür. Bu klinik bulgular açısından denetimli serbestlik tedavi 
sürecini başarılı ve başarısız tamamlayan grupların benzer olduğu saptan-
dı. Maddeyi ilk denemeden tedaviye başvuruncaya kadar geçen süre aile 
desteği ile gelen olgularda denetimli serbestlik olgularına göre daha kısadır 
(p<0,0001). Bu klinik bulgu açısından denetimli serbestlik tedavi sürecini 
başarılı tamamlayan olgularda (23,7±20,9 ay), başarısız tamamlayan olgu-
lara (27,7±20,4 ay) göre daha düşük olmakla beraber, bu fark istatistiksel 
anlamlılık düzeyinde değildir (p=0,066). 

Aile desteği ile gelen olgularda eğitim süresinin DS olgularına göre daha 
uzun olduğu saptandı (p<0,0001). Denetimli serbestlik tedavi sürecini ba-
şarılı tamamlayan olguların eğitim süresi bu süreci başarısız tamamlayanla-
ra göre daha uzun olduğu saptandı (sırası ile 7,9±2,2; 7,2±2,1; p<0,004) 
(Tablo 2).

Tablo 1. Cinsiyet ve medeni durum açısından grupların değerlendirilmesi

                Aile              DS             DS(+)            DS (-)              Aile ve DS       DS (+) DS (-)

  n % n % n % n % χ2* p χ2 p

Cins Kadın 211 19,7 12 2,6 8 2,4 4 3,1 
74,319 <0,0001 0,180 0,671

 Erkek 86.2 80,3 443 97,4 320 97,6 123 96,9    

Medeni durum Evli 773 72,2 337 72,2 247 75,5 80 65,3 
0,000 0,997 6,570 0,010

 Boşanmış Dul 298 27,8 126 27,8 80 24,5 46 36,5    

*Ki-kare. Aile: aile desteği ile tedavi merkezine başvuran olgular; DS: denetimli Serbestlik bürosunca tedavi merkezine yönlendirilen olgular; DS (+): denetimli serbestlik 
tedavi sürecini başarılı tamamlayan olgular; DS (-): denetimli serbestlik tedavi sürecini başarılı tamamlamayan olgular

Tablo 2. Yaş, başlangıç yaşı, ilk tedavi yaşı, tedaviye başvuruncaya kadar geçen süre (fark ay), eğitim süresi, anne yaşı, baba yaşı, kardeş sayısı açısından 
grupların karşılaştırılması

 Aile DS DS (+) DS (-)                       Aile ve DS                    DS (+) DS (-)

 Ort±SS Ort±SS Ort±SS Ort±SS t p t p

Yaş 16,1±1,6 16,9±1,1 17,0±1,1 16,9±1,1 -9,946 <0,0001 0,603 0,547

Başlangıç yaşı 14,3±1,8 14,4±1,8 14,5±1,8 14,2±1,9 -1,610 0,108 1,595 0,111

İlk tedavi yaşı 16,1±1,6 16,9±1,1 16,9±1,1 16,8±1,2 -9,985 <0,0001 0,912 0,362

Fark ay 19,2±20,7 24,9±20,8 23,7±20,9 27,7±20,4 -4,837 <0,0001 -1,842 0,066

Eğitim yılı 8,5±1,8 7,7±2,2 7,9±2,2 7,2±2,1 7,063 <0,0001 2,922 0,004

Anne yaşı 41,2±6,3 41,8±6,3 41,7±6,1 42,0±6,7 -1,465 0,143 -0,479 0,632

Baba yaşı 46,0±6,5 47,0±6,9 46,8±6,7 47,3±7,1 -2,353 0,019 -0,692 0,489

Kardeş sayısı 2,9±1,7 3,5±2,1 2,4±1,8 2,4±1,6 -5,693 <0,0001 -0,207 0,723

Yaş: tedavi merkezine başvurma yaşı; Başlangıç yaşı: maddeyi ilk deneme yaşı; İlk tedavi yaşı: ilk olarak madde bağımlılığı nedeniyle herhangi bir psikiyatrik yardım alma yaşı; 
Fark ay: ilk madde kullanımı denemeden herhangi bir tedavi merkezine başvuruncaya kadar geçen süre (ay); Eğitim yılı: tamamlanmış eğitim süresi (yıl); Aile: aile desteği 
ile tedavi merkezine başvuran olgular; DS: denetimli serbestlik bürosunca tedavi merkezine yönlendirilen olgular; DS (+): denetimli serbestlik tedavi sürecini başarılı 
tamamlayan olgular; DS (-): denetimli serbestlik tedavi sürecini başarılı tamamlamayan olgular
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Aile desteği ile gelen olgularda önceden tedavi olma, annenin sağ olma, 
sokak yaşantısı öyküsü olma oranlarının DS olgularına göre daha sık ol-
duğu (sırasıyla p<0,0001; 0,010; 0,027; <0,0001), buna karşın DS olgula-
rında yalnızca çalışma öyküsünün yüksek olduğu (p<0,0001) saptandı. Bu 
parametreler açısından denetimli serbestlik tedavi sürecini başarılı ve ba-
şarısız tamamlayan olgular değerlendirildiğinde, tedavi sürecinde başarı-
sız olan olgularda sokak yaşantısının daha sık olduğu belirlendi (p=0,027) 
(Tablo 3).

Aile desteği ile gelen ergenlerde ekstazi, alkol, inhalan (uçucu) madde kul-
lanımının DS olgularına göre daha sık olduğu saptandı (sırasıyla p=0,018; 
0,001; <0,0001). Buna karşın esrar kullanımı DS olgularında daha sık olarak 
bulundu (p<0,0001). Madde tercihleri açısından denetimli serbestlik tedavi 
sürecini başarılı ve başarısız tamamlayan olgular değerlendirildiğinde ise es-
rar, ekstazi, inhalan ve çoğul madde kullanımının denetimli serbestlik tedavi 
sürecini başarısız tamamlayan olgularda daha sık olarak saptandı (sırasıyla, 
p=0,031; 0,001; 0,045; 0,005) (Tablo 4).

Denetimli serbestlik olumluluğunu açıklamak amacıyla regresyon modeli 
oluşturulduğunda; değişkenlerden tamamlanmış eğitim süresi artıkça, ço-

ğul madde kullanımı yoksa ve alkol kullanma öyküsü yoksa denetimli ser-
bestlik tedavi sürecinin başarılı sonuç vereceği tahmin edilebilir. (R2=0,176; 
p<0,0001). Diğer değişkenler regresyon modelinde model dışı kalmıştır 
(Denetimli serbestlik tedavi sürecinde başarısızlık =2,823+5,3 çoğul mad-
de +0,852 eğitim süresi +0,308 alkol kullanımı).

TARTIŞMA
Dizin incelendiğinde, Türkiye’de DS olgularını benzer klinik özellikler açısın-
dan inceleyen bir çalışma saptanmıştır. Söz konusu çalışma erişkinlik döne-
mi ile ilgilidir. Ergenlik döneminde DS gidiş özelliklerini saptamaya yönelik 
başka bir çalışma yer almamaktadır. Yüksek riskli olgularda tedavi sonucuna 
etki edecek bireysel özelliklerin belirlenmesi, tedavi ekibine olgu yönetimi-
ni gözden geçirerek daha uygun müdahale modelleri geliştirilmesine ve bu 
yolla olguların daha sık ve yakın izlemlerle ayık kalma oranını artırma olana-
ğını sağlar. Madde kullanımı olan veya suç işleyen kişilerin ortak noktaları olsa 
da aslında homojen bir grup olmadıkları vurgulanmıştır (13,16). Bağımlılık 
sorununu azaltmada tıbbi yaklaşımlar ceza yaklaşımlarına göre daha etki-
lidir (17). Uyuşturucu ile ilgili suçlar için hapis uygulamaları madde alma 
davranışı üzerinde caydırıcı değildir (18). Uyuşturucu suçlularının kişisel 
sorunları için iyi yapılandırılmış toplum temelli tedavi ve kapsamlı esenlen-

Arch Neuropsychiatr 2016; 53: 130-135 Yüncü ve ark. Denetimli Serbestlik Olgularında Ayıklığı Sağlamada Öngörücü Faktörler

133

Tablo 3. Önceden tedavi, anne ve babanın sağ olup olmadığı, anne ve babanın öz olup olmadığı, aile öyküsü, sokak yaşantısı öyküsü, adli sorun varlığı 
ve çalışma öyküsüne göre grupların karşılaştırılması

                 Aile                 DS                DS(+)               DS (-)                Aile ve DS             DS (+) DS (-)

 n % n % n % n % χ2* p χ2 p

Önceden tedavi 495 46,2 60 13,2 41 12,5 19 15,0 150,249 <0,0001 0,484 0,537

Anne sağ 1057 98,8 438 96,7 315 96,3 123 97,6 7,750 0,010 0,472 0,492

Baba sağ 1016 95,0 423 93,8 307 94,2 116 92,8 0,983 0,320 0,292 0,663

Anne öz 1051 98,4 443 98,0 321 98,5 122 96,8 0,301 0,665 1,254 0,263

Baba öz  1035 97,4 441 98,7 319 98,8 122 98,4 2,386 0,133 0,095 0,133

Aile öyküsü 365 34,1 157 34,6 109 33,3 48 37,8 0,031 0,860 0,805 0,860

Sokak yaşantısı 365 34,2 128 28,3 80 24,5 48 38,1 5,075 0,027 8,226 0,027

Adli sorun 518 48,5 245 54,0 178 54,3 67 53,2 3,803 0,057 0,044 0,834

Çalışma öyküsü 666 62,6 383 84,5 281 85,9 102 81,0 71,781 <0,0001 1,727 0,194

Önceden tedavi: daha önce bağımlılıkla ilgili bir durum neden ile psikiyatrik destek alınmış mı? Aile Öyküsü: ebeveynlerinde madde kullanımı var mı? Sokak Yaşantısı: on 
üç yaşından önce başlayarak, ailenin yasaklarına karşın çoğu zaman geceyi dışarıda geçirmek; Ana babasının ya da onun yerine tutan kişilerin evinde yaşarken en az iki 
kez geceleyin evden kaçma; Adli sorun: suça karışma, polisle başının derde girmesi; Çalışma öyküsü: herhangi bir işte çalışmış mı? Günü birlik işler hariç; Aile: aile desteği 
ile tedavi merkezine başvuran olgular; DS: denetimli Serbestlik bürosunca tedavi merkezine yönlendirilen olgular; DS (+): denetimli serbestlik tedavi sürecini başarılı 
tamamlayan olgular; DS (-): denetimli serbestlik tedavi sürecini başarılı tamamlamayan olgular

Tablo 4. Kullanılan maddelere göre grupların dağılımı

                 Aile                 DS                DS(+)               DS (-)                   Aile ve DS               DS (+) DS (-)

 n % n % n % n % χ2* p χ2 p

Sigara 874 81,5 389 85,5 282 86 107 84,3 3,639 0,065 0,219 0,657

Esrar  744 69,3 426 93,6 302 92,1 124 94,6 105,063 <0,0001 4,751 0,031

Ekstazi  321 29,9 109 24 64 19,5 45 35,4 5,613 0,018 12,739 0,001

Alkol 259 24,1 74 16,3 54 16,5 20 15,7 11,623 0,001 0,034 0,889

İnhalan 538 50,1 86 18,9 54 16,5 32 25,2 129,053 <0,0001 4,555 0,045

Benzo 90 8,4 31 6,8 18 5,5 13 10,2 1,086 0,351 3,251 0,095

Kokain 25 2,3 6 1,3 6 1,8 0 0,0 1,644 0,237 2,354 0,125

Eroin 19 1,8 2 0,4 2 0,6 0 0,0 4,177 0,052 0,778 0,378

Diğer 4 0,4 0 0,0 0 0 0 0 1,701 0,325 - -

Çoğul madde  329 24,5 106 21,3 65 17,8 41 30,8 2,033 0,154 9,861 0,002

Çoğul Madde: sigara dışında herhangi üç maddeyi bağımlılık düzeyinde bir arada kullanma



dirme hizmetlerinin verilmesi bu kişilerin topluma başarılı bir şekilde uyum 
sağlamasına neden olur. Ayrıca etkin tedavi ve esenlendirme olanaklarının 
sunulması madde kullanım sorunu olan kişilerin hapis ve benzeri adli ceza 
uygulamalarından korunmasının en etkin yoludur.

Denetimli serbestlik yasasının yürürlüğe girdiği 2005 yılından itibaren DS 
uygulaması kapsamında yeni bir hasta grubu Alkol ve Madde Bağımlıları 
Araştırma ve Tedavi Merkezlerine (AMATEM) başvurmaktadır. Amerikan 
Ulusal İstatistik Bürosu kayıtlarına göre 2009 yılında DS kapsamında yer 
alan 4,2 milyon kişinin (19), %60-70’ini madde kullanım bozukluğu sorunu 
olan kişiler oluşturmaktadır (20). Öte yandan ABD’de bağımlılık alanında 
çalışan kliniklerde yasa gücüyle tedaviye yönlendirilen hastaların oranları 
%40-50 düzeyindedir (21). Bu çalışmada incelenen dönem içinde merkeze 
başvuruların %21,8’ini DS olguları oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada yer alan olguların büyük bir çoğunluğunu erkek ergenler oluş-
turmaktadır. Bu bulgu madde kullanım oranının kadın olgularda daha düşük 
olduğunu bildiren dizinle tutarlıdır. DS ile gelen olgular arasında kadın olgu 
oranı aile desteği ile gelenlere göre çok daha düşük bulunmuştur. Bu iki 
açıdan önemlidir. Birincisi kadın olgular DS uygulamasına daha az sevk edil-
mektedir. İkincisi kadın DS olgularını kapsayan çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu 
gereksinim DS olgularında cinsiyetin gidişe olan etkisinin gösterilememiş 
olmasından ve kadın olgularda ayıklığı sağlamada etkili olan nedenlerin er-
keklerden farklılık göstermesinden kaynaklanmaktadır (22). 

Denetimli serbestlik tedavi etkinliği; uygulanan tedavi yöntemi ve yaşa-
nan toplumun özelliklerine göre değişmektedir. (14) ABD’de denetimli 
serbestlik tedbiri ile tedavi gören olgulara dair 2008 yılı verilerine göre 
tedaviyi tamamlayanların oranı %39,7 olup; tamamlamayanların oranı ise 
%31,8 olarak bildirilmiştir (23). Türkiye’de erişkinlerle yapılan bir çalışma-
da tedaviyi tamamlama oranının %51,9 olduğu, tedaviyi başarı ile tamam-
lama oranının yaş ile ters yönde bir ilişkisinin olduğu, en yüksek başarı ora-
nının %65,9 ile 26-30 yaş arasında olduğu bildirilmiştir (6). Tamamlamış 
olduğumuz çalışmada tedavi sürecini başarı ile tamamlama oranı %72,1, 
yaş ortalaması 16,9±1,1 olarak bulundu. Bu bulgu, Turan ve Yargıç’ın (6) 
küçük yaşın ayıklığı sağlamada daha avantajlı olduğunu bildiren sonucu ile 
uyumludur. Bu çalışmada yer alan olgular 10 hafta kadar izlendikten sonra 
sonuç raporları DS bürolarına yollanmıştır. Bu süre görece kısadır. Ancak 
DS sürecinde başarısızlık en yüksek oranda sürecin başlangıcında oluş-
maktadır. Gray ve ark. (24) özellikle ilk 100 günde başarısızlık oranını %30 
olarak bildirmiştir. 

Yapılan çalışmalarda DS sisteminde tedavinin etkililiğine ilişkin sonuçlar tu-
tarsızdır. Bu tutarsızlık tedavi sürecinde, yasal zorunluluktan başka sosyo-
ekonomik faktörler gibi farklı şartlara sahip olunmasından kaynaklanabilir 
(11,25). ABD’de tedavisi olumsuz sonuçlananların çoğu tedaviye yeniden 
yönlendirilmektedir (25). Böylece denetimli serbestlik tedbiri ile tekrar te-
daviye yönlendirilenler, şiddetli psikopatolojileri ve başarısız tedavi öyküleri 
nedeniyle daha düşük düzeyde motivasyon gösterirler. Tedaviden asıl bek-
lentileri karşılanmayan bu kişiler yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadır 
(26). DS uygulamasında tedaviyi erken bırakanlarda suç ile ilişkili öykülerinin 
daha eski olduğu, tedavi motivasyonlarının daha düşük olduğu, çok daha 
ağır psikiyatrik sorun ve işsizlik problemlerinin olduğu, özellikle eroin olmak 
üzere daha yüksek oranda madde kullanımlarının olduğu saptanmıştır (15). 
Bu çalışmada DS tedavi sürecinde yer alan olguların yalnızca 2’si (%0,6); aile 
desteği ile gelenlerin 19’u (%1,8) opioid kullanmaktadır. Bu bulgu Türkiye 
de ergenlik döneminde opioid kullanımına daha az sıklıkta rastlanması ile 
açıklanabilir (13). Aile desteği ile gelenler arasında opioid kullanımı daha sık 
olması, bu maddenin ağır fiziksel belirtilere neden olması, bunu sonucunda 
ailelerin bu sorunu daha erken farkına varması ile açıklanabilir. Ancak sınırlı 
olgu nedeniyle tedavi başarısı ile ilgili bir yorum yapmak güçtür.

Hem aile desteği ile gelenlerde hem de DS olgularında en sık kullanılan 
yasadışı madde esrardır. Ayrıca tedavi süreci başarısızlıkla sonuçlanan DS 
olgularında da bu maddenin daha sık kullanıldığı saptanmıştır. Esrar dışın-
da ekstazi ve uçucu madde kullanımı olumsuz tamamlanan DS olgularında 
daha sık bulunmuştur. Erişkin DS olgularının %85,2’sinin esrar kullandığı 
(6), ayrıca hem yaşam boyu kullanımda hem de idrar analizlerinde en sık 
kullanılan maddenin esrar olduğu saptanmıştır (12). Türkiye’de ergen mad-
de kullanıcılarının esrar ve uçucular gibi kolay elde edilen bu maddeleri 
tercih ettikleri, bu maddelerin sokakta yaşayan, ebeveyn rol modeli olma-
yan çocuklarda yaygın olarak kullanıldığı saptanmıştır (27). Tedavi başarısı 
kullanılan madde çeşidine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, kullanılan 
maddelerinin eşit dağılımı ile yapılacak bir araştırmaya gereksinim duyul-
maktadır. Çoğul madde kullanımı tedavinin erken dönemde terk edilmesi-
ne neden olan bir durumdur (28). Bu çalışmada da çoğul madde kullanımı 
olan ergenlerin DS sürecinin daha yüksek oranda başarısızlıkla sonuçlandığı 
saptanmıştır. Erişkinlik döneminde de çoğul madde kullanıcıları arasında 
DS programını tamamlama oranı düşüktür (6). Bu yazının hazırlandığı dö-
nemde sentetik esrar (bonsai, jamaika) kullanımında bir artış olduğu kli-
nik olarak gözlenmekteydi. Ancak sentetik esrar kurumumuz toksikoloji 
laboratuvarında Temmuz 2014 tarihinden sonra rutin olarak çalışılmaya 
başlandı. Bu yazı 2005-2013 yıllarını kapsadığından sentetik esrar ayrıca de-
ğerlendirilememiştir. İleride yapılacak çalışmalarda bu maddeyi kapsayacak 
şekilde planlanması gerekir.

Dizinde maddeye erken yaşta başlamanın süreci olumsuz etkileyen faktör-
ler arasında olduğu bildirilmiştir (29). Oysa bu çalışmada maddeye başlama 
yaşı açısından incelenen gruplar arasında fark saptanmamıştır. Öte yandan 
ilk tedavi yaşı da DS tedavi sürecinin başarısı için belirleyici değildir. Aile 
desteği ile gelen olguların DS olgularına göre daha erken yaşta tedaviye 
başvurdukları belirlendi. 

Dizinde düşük eğitim düzeyinin bağımlılık tedavisini olumsuz yönde etki-
lediği bildirilmektedir (30). Ayrıca ülkemizde yapılan çalışmada sayısı az 
olmakla beraber üniversite mezunlarının tamamı tedavi sürecini başarılı 
olarak tamamlamıştır (6). Bu çalışmada da eğitim yılı daha fazla olan DS 
olgularının tedavi sürecini daha yüksek oranda başarı ile tamamladıkları 
saptanmıştır. 

Ayıklığı sağlamada işsizliğin olumsuz bir etkisi olduğu bildirilmektedir (30). 
Erişkin DS olgularında, madde kullanımını öngören tek değişkenin iş duru-
mu olduğu saptanmıştır (12). Bu çalışmada aile desteği ile gelen olgularda 
çalışma öyküsü daha düşük bulunmuştur. Buna karşın çalışma öyküsü varlığı 
DS gidişi hakkında bir öngörücü faktör değildir. 

Bu çalışmanın en önemli kısıtlılığı geriye dönük olmasıdır. Çalışmanın diğer 
kısıtlılıkları ise çalışmada yapılandırılmış bir ölçek kullanılmamış olması, adli 
süreç ile gelen kişilerin gösterebildiği savunucu tutum nedeniyle verilerin 
çeşitliliği ve güvenilirliğinin azalmasıdır. Yine de bildiğimiz kadarı ile ülkemiz-
de ergen DS olgularında yapılan ilk çalışmadır. Tedaviye başvurma yolu ne 
olursa olsun madde kullanım bozukluğu olan ergenlerin gidişini belirleyen 
çalışmalara ihtiyaç vardır.

Geçmiş 20 yılda zorunlu madde analizi, zorunlu fizik ve ruhsal tedavi, kamu 
hizmetinde bulunma ve tazminat ödeme, suçluların adli kontrol altında 
toplum içinde yaşamını sürdürmeleri madde kullanımını durdurmaya yö-
nelik uygulamaların temelini oluşturmaktaydı (14). Bazı çalışmalarda DS 
olgularında kontrol ve monitorizasyonun artması ile DS sürecinin olumsuz 
sonuçlanması arasında doğrusal bir ilişki olduğu bildirilmiştir (31). Hangi 
tedavi yönteminin en başarılı olduğu tartışmalı bir konu olmakla beraber iyi 
düzenlenmiş, uygun şekilde gerçekleştirilmiş ve sürdürülmüş tedavi prog-134
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ramlarının hem suç öyküsü hem de madde kullanımı üzerine olumlu etki-
leri vurgulanmıştır (32).
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