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Özet 

Bu çalışmada sağlık iletişimi faaliyetlerinden biri olan madde bağımlılığı 

konulu kamu spotlarının hedef kitle konumundaki üniversite gençleri tarafından 

nasıl alımlandığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada 

Türkiye ve dünyada madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla üretilen, çeşitli 

televizyon kanallarında gösterilen ve internet üzerinden erişilebilen ikisi yerli ikisi 

yabancı olmak üzere toplam dört kamu spotuna yönelik alımlama analizi 

gerçekleştirilmiştir. Alımlama analizinin verileri odak grup görüşmeleri yoluyla 

toplanmıştır. Elde edilen bulgular madde bağımlılığıyla mücadele konulu kamu 

spotlarının hedef kitleye iletilmesi konusunda önemli bir eksiklik olduğunu ortaya 

koymaktadır. Yeşilay tarafından yayınlanmış olan kamu spotları karakterler, olay 

örgüsü ve görsel işitsel öğeler bakımından zayıf bulunmuş, bu nedenlerle başarısız, 

etkisiz ve işlevsellikten uzak olarak nitelendirilmiştir. Madde bağımlılığıyla 

mücadele amacıyla üretilen kamu spotlarının duygusal mesajlar yerine gerçekçi 

bilgilendirmeye yer vermesi, ve bu yolla eğitici olması öneriler arasındadır. 

Kişilere yönelik basmakalıp yargılardan uzak, farklı hedef kitlelere yönelik kamu 

spotlarının hazırlanması ve doğru mecralarda gösterilmesi gerekmektedir.  

Anahtar kelimeler: Sağlık İletişimi, Madde Bağımlılığı, Kamu Spotu, Odak 

Grup 
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HOW DO UNIVERSITY STUDENTS READ PUBLIC SERVICE ADS: 

A RECEPTION STUDY ON DRUG ADDICTION 

Abstract 

We aim to reveal how public service ads on drug addiction being one of the 

health communication activities, are received by university students, who are the 

target population. We have performed reception analysis on total four public 

service ads while two were national and the other two were foreign, which are 

produced for the purpose of fighting with drug addiction, broadcasted at various 

television channels in Turkey and the world and which may be reached through 

web. The reception analysis data have been collected via focus group interviews. 

The findings obtained reveal an important deficiency on transmitting public service 

ads for fighting with drug addiction to target population. Public service ads being 

broadcasted by the Green Crescent Society, are found weak in terms of characters, 

story line and visual-audio elements; and qualified as unsuccessful, ineffective and 

far from functionality based on mentioned reasons. It is recommended for the 

public services ads produced for the purpose of fighting drug addiction to give 

realistic information instead of emotional messages and to be educative through the 

same. It is required to produce public service ads far from stereotype judgement on 

persons and towards different target population and present the same at right 

media. 

Keywords: Health Communication, Drug Addiction, Public Service Ads, 

Reception Analysis, Focus Group 

1. GĠRĠġ 

Madde kullanımı bağımlı bireylerin yanı sıra ailelerini, çevrelerini ve toplumun tamamını 

tehdit eden, ekonomik ve sosyal sıkıntılara neden olan bir halk sağlığı sorunu olarak kabul 

edilmektedir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (United Nations Office on Drugs and 

Crime) tarafından 2016 yılında hazırlanan Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre 2015 yılında 

dünya çapında uyuşturucu kullanan kişi sayısı 247 milyon olarak gerçekleşmiştir. Bunların 29 

milyonu uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıklar yaşamakta fakat 6 kişiden sadece biri tedavi 

görmektedir. 12 milyon kişi enjekte edilen uyuşturucuları kullanmakta ve bu kişilerin 6 milyonu 

Heptatit C; 1,6 milyonu ise HIV ile birlikte yaşamaktadır (UNODC, 2016: x).   

 “İlaç niteliğine sahip bir maddenin beyni etkilemesinden kaynaklanan, maddenin keyif 

verici etkilerini duyumsamak veya yokluğundan kaynaklanan huzursuzluktan sakınmak için 

devamlı veya periyodik olarak madde alma arzusu ve bazı davranış bozukluklarıyla karakterize 

bir beyin hastalığı” (Uzbay 2015’ten aktaran Yüksel, 2017) olarak tanımlanan madde 

bağımlılığıyla mücadeleye yönelik olarak başta Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü gibi 

uluslararası kuruluşlar olmak üzere çeşitli bölgesel ve ulusal kurumlar tarafından stratejiler 

geliştirilmekte ve eylem planları ortaya konmaktadır. 

Avrupa Birliği 1993 yılında Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme 

Merkezi’ni (EMCDDA) kurmuş; 2006 yılından bu yana Türkiye’nin “ulusal temas noktası” 

görevi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Türkiye 
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Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından yürütülmüştür 

(TBMM, 2009: 13). TUBİM’in 2016-2018 dönemini kapsayan ve toplam 11 başlıktan oluşan 

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı “ Uyuşturucu İle Mücadelede İletişim” başlığı 

altında “kamuoyunda farkındalık oluşturmak, kamuoyunun doğru bilgilere sahip olmasını ve 

sürece etkin katılımını sağlamak” hedefleri doğrultusunda bir dizi stratejiye yer vermektedir. 

Stratejiler arasında “uyuşturucuya karşı bir tutum geliştirilmesi amacıyla iletişim kampanyasının 

düzenlenmesi” de yer almaktadır (TUBİM, 2016: 31).  

Çalışma kapsamında sağlık iletişimi faaliyetlerinden biri olan madde bağımlılığı konulu 

kamu spotlarının hedef kitle konumundaki üniversite gençleri tarafından nasıl alımlandığının 

ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmanın Türkiye ve dünyada madde bağımlılığı ile 

mücadele amacıyla üretilen kamu spot içeriklerini karşılaştırmalı olarak ele alması ve aynı 

zamanda Sağlık Yüksek Okulu öğrencileri ile İletişim Fakültesi öğrencilerinin bakış açısı 

farklılıklarını ortaya koyması açısından alana katkı sunabileceği düşünülmektedir.  

2. Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Medya Kampanyaları 

Sağlık hizmetlerinin tanınması, sağlıkla ilgili doğru bilgilerin yayılması, sağlık 

davranışlarının geliştirilmesi, sağlıkla ilgili tutumların değiştirilmesi gibi hedefleri içeren sağlık 

iletişimi (Çınarlı, 2008: 45) sağlığı ilgilendiren bir konuda bilgiyi ve farkındalığı arttırma, 

sorunun nedenleri ve çözüm yolları hakkında bilgilendirme, algılamaları, inançları, tutumları 

etkileme, davranış değişikliğinin yararlarını gösterme, mitleri ve yanlış anlaşılmaları çürütme 

gibi birçok rolü içerisinde barındırmaktadır (Thomas, 2006: 3). Medya, iletişim ve sosyal 

psikoloji kuramlarını uygulamalı pazarlama teknikleriyle birleştirerek bireylerde davranış 

değişikliği yaratmayı amaçlayan sağlık iletişimi kampanyalarının en önemli bileşenlerindendir. 

Bu kampanyalar çeşitli mesaj dizayn stratejilerini ve farklı iletişim kanallarını (kişilerarası 

danışma, destek grupları, workshoplar, gazete ve dergi yazıları, billboardlar, radyo-TV 

programları vb) kullanarak hedef kitleye sağlık enformasyonu iletir (Çınarlı, 2008: 144).  

Kitle iletişimi kampanyalarının potansiyeli basit ve odaklanmış mesajları düşük maliyetle 

geniş kitlelere tekrar tekrar verebilmesinde yatmaktadır. Tütün kullanımının azaltılması, sağlıklı 

beslenmenin, fiziksel aktivitenin, bazı kanser türlerinin erken teşhisi için testlerin 

yaptırılmasının veya organ bağışının teşvik edilmesi sağlıkla ilgili davranış değişikliği yaratmak 

amacıyla gerçekleştirilen başarılı medya kampanya alanları arasında sayılabilir. Diğer yandan 

Wakefield ve arkadaşları (2010: 2)  yeterli bütçe ayrılmaması, uygunsuz veya başarısız bir 

formata sahip olması (sıkıcı mesajlar, hedef kitlenin yaşına hitap etmeyen bir içerik vb) gibi 

nedenlerle homojen mesajın heterojen izler kitle tarafından inandırıcı bulunmayabileceğini de 

ifade etmektedirler. 

Dejong ve Winsten (1990: 32) başarılı bir medya kampanyasının içermesi gereken temel 

öğeleri iyi tanımlanmış hedef kitle, hedef kitleyi anlamak ve kampanya materyallerini test 

etmek için araştırma, hedef kitlenin ihtiyaçlarından ve bilgisinden yaratılan mesajlar, 

kampanyanın sergilenmesini garanti edecek bir medya planı, ilerlemenin değerlendirilmesine 

yönelik prosedürler ve uzun dönemli taahhüt olarak sıralamaktadır. Yazarlar uzun dönemli bir 

stratejik planlama ile kampanyanın her biri ölçülebilir hedeflere sahip aşamalara bölünmesini 

önermektedirler. Bu hedefler sağlık sorununun öncelikli kaygı olarak saptanması, 

bilgilendirilmenin arttırılması ve sağlıklı tutum ve davranışların teşvik edilmesinin önünde 

engel oluşturan inançların değiştirilmesi, istenilen davranışın kişisel ve sosyal faydalarının 
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tanıtılarak değişimin motive edilmesi, yeni davranışsal becerilerin öğretilmesi, davranış 

değişikliğinin çok çeşitli engellerinin nasıl üstesinden gelinebileceğinin gösterilmesi, değişimin 

sürdürülebilmesi için özyönetim tekniklerinin öğretilmesi ve akranların, eşlerin veya kanaat 

önderlerinin desteğiyle değişimin korunması olabilir.  

Sağlık iletişimi alanında hazırlanan kamu spotları geniş bir biçimde planlanmış olan 

medya kampanyalarının adımlarından birini oluşturmaktadır. Kamu spotları “kamu kurum ve 

kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan ve 

Üst Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı olduğuna karar verilen bilgilendirici ve 

eğitici nitelikteki film ve sesler ile alt bantlarıdır” (RTÜK, 2012). Eğitim, sağlık, çevre, insan 

hakları, çocuk hakları, kadın hakları vb gibi konularda düşünmeye sevk eden, farkındalık 

oluşturmayı amaçlayan önemli iletişim yöntemlerinden biri olan kamu spotlarının halkın 

sorunlara ve çözümlerine aktif katılımını sağlayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.  

Madde bağımlılığını önlemeyi amaçlayan kamu spotlarının etkisi üzerine yapılan 

araştırmaların bazıları spotların sağlık bilgisinin aktarılmasında sınırlı etkileri olan bir yöntem 

olduğunu öne sürerken (Werb D vd., 2011; Hornik R vd. 2008); bazıları ise izleyicilerin 

demografik özelliklerini dikkate alarak hazırlanacak daha titiz ve ayrıntılı kamu spotlarına 

ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir (Green EC ve Witte K., 2006; Scheier LM, vd. 2011). 

Gençlerde madde bağımlılığını önlemeyi amaçlayan kamu spotlarının pek çoğu davranış 

değişikliği oluşturmak amacıyla korkuya dayalı mesajlar içermektedir. Bu spotlar, sağlıksız 

davranışın devamı ve tavsiyelere uyulmaması durumunda ortaya çıkacak olan negatif sonuçlarla 

izler kitlede korkuyu tetikleyerek davranış değişikliğine sevk etmeyi amaçlamaktadır (Witte, 

1992: 329) Diğer yandan korkuya dayalı kamu spotlarının etkililiği tartışmalıdır. Bazı 

çalışmalar kamu spotlarında korkunun uyarılmasının hedef kitlede düşmanlık, yabancılaşma 

veya alınganlık gibi duyguları beslediğini iddia etmektedir (Hastings vd. 2004;  Guttman ve 

Salmon 2004; Guttman 1997). Bunlara ek olarak korkuya dayalı spotların damgalamayı teşvik 

ettiği ve madde bağımlıları gibi kamu spotlarında ana hatları çizilen önerileri uygulamayı 

başaramayan bireyleri kınamayı ve basite indirgenmiş bir şekilde anlamayı teşvik edebileceği 

ifade edilmektedir (Guttman ve Salmon 2004; Guttman 1997). Kamu spotları aynı zamanda 

izleyicilerin bağımlılık ve gençlerin madde kullanımı gibi konuları anlayış biçimlerini 

şekillendirmede ve temel soruları açık bir şekilde dile getirebilmelerini sağlamada önemlidir. 

3. Yöntem  

Bu çalışmada Türkiye ve dünyada madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla üretilen, 

çeşitli televizyon kanallarında gösterilen ve internet üzerinden erişilebilen ikisi yerli ikisi 

yabancı olmak üzere toplam 4 kamu spotuna yönelik alımlama analizi gerçekleştirilmiştir. 

Analize konu edilen kamu spotlarının tamamı sivil toplum kuruluşları tarafından üretilmiştir. 

Yerli kamu spotları Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından; yabancı kamu spotları ise Drug-Free 

World adlı kamu yararı odaklı kar gütmeyen bir kuruluş tarafından yayınlanmıştır.   

Katılımcılara izletilen kamu spotlarının ilki Yeşilay tarafından yayınlanan “Madde 

Bağımlılığı Filmi”dir. Kamu spotu 16-18 yaş arasında bir grup gencin parkta oturarak sohbet 

ettiği sahne ile başlamaktadır. Bu gençlerin oturduğu bankın biraz ilerisinde ise yaşıtları bir 

erkek olan ana karakteri kendisiyle yaşıt bir başka erkek ile konuşurken görürüz. Gençler 

arkadaşlarını yanlarına çağırırlar. Bir sonraki sahnede hep birlikte yürüdükleri, kahkahalarla 

güldükleri ve parkta zıplayıp koştukları görülmekte; ancak ana karakter grubu arkadan takip 
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etmektedir. Kamu spotu gençlerin parktaki eğlencelerini ritmik ve gergin bir müzik eşliğinde 

vermektedir. Final sahnesinde ise ana karakter, sırayla koşarak bir duvardan atlayan 

arkadaşlarını takip etmez ve duvarın kenarında durarak eşikten aşağı bakar. Kamu spotu bir 

erkek sesiyle aktarılan “Kalabalığı takip etme, seni uyuşturacak her şeye hayır de” cümlesiyle 

sona erer. 

İkinci kamu spotu olan “Güvenli (Safe)” ise Drug-Free World Foundation tarafından 

hazırlanmıştır. Spot, 20’li yaşlarında bir erkek olan ana karakterin ağzından verilen “Sentetik 

uyuşturucuların güvenli bir şekilde kafa yaptığını söylediler” cümlesiyle başlamaktadır. Bir 

sonraki sahnede ana karakter bir lunaparktadır ve bir arabanın yanında durmaktadır. Arabadan 

inen gençlerden biri olan bir kadın karakter renkli bir ambalaja sahip olan ve uyuşturucu 

olduğunu tahmin ettiğimiz paketi ana karaktere verir. Bu sahnenin ardından hızlı geçişlerle 

uyuşturucu madde paketleri daha ayrıntılı bir şekilde gösterilmekte, nasıl sarıldığı ve yandığına 

yer verilmektedir. Bir sonraki sahnede ana karakter neşeli bir şekilde koşan arkadaşlarını takip 

etmektedir. Spot tam bu noktada ana karakterin bir anda durduğunu, yüz ifadesinin değiştiğini 

ve arkaya doğru düştüğünü gösterir. Yine bu sahnede müzik yerini hızla atan kalbin sesine 

bırakır. Kamu spotu bundan sonra birbirini hızla takip eden bir dizi farklı sahneyi vermekte, bu 

sahneler birbiri ardınca karakterin maddenin etkisinde yaşadıkları ile gerçekte olanları 

karşılaştırmalı olarak izleyiciye aktarmaktadır. Bu sahnelerin ilkinde arkaya doğru düşen 

karakterin suya düştüğünü zannettiği ve suyun içerisinde iken bedeninden alevler çıktığı, bu 

esnada aslında yerde debelenmekte olduğu ve yardıma gelen arkadaşlarına saldırganca 

davrandığı görülmektedir. İkincisinde kendisini kimsenin olmadığı uzun bir koridorda gördüğü 

ve bu esnada tırnaklarıyla duvarı çizen bir elin çıkardığı sesi duyduğu, başını ellerinin arasına 

alarak “Hayır” diye haykırdığı gösterilmektedir. Üçüncü devam sahnesinde karakter yardım için 

yaklaşan sağlık görevlilerini koridorda kendisine doğru yürüyen gölgeler olarak algılamakta ve 

onlardan yerde sürünerek kaçmaya çalışmakta, bu sırada arkadaşları da korku içerisinde 

ağlamaktadır. Bir sonrakinde karakter yalnız olduğu koridorda duvarları yumruklamakta ancak 

aslında kolları bağlanmış bir şekilde sedye ile hastaneye kaldırılmaktadır. Kamu spotu ana 

karakteri hastane odasında kendisine oksijen bağlanmış bir şekilde yatarken gösterilen final 

sahnesi ile sona ermekte ve bu sahneye yine ana karakterin sesiyle verilen “Sentetik 

uyuşturucuların güvenli bir şekilde kafa yaptığını söylediler. Yalan söylediler. Sentetik 

uyuşturucular hakkındaki gerçeği keşfedin. drugfreeworld.org” cümlesi eşlik etmektedir.  

Çalışma kapsamında ele alınan üçüncü kamu spotu Yeşilay Danışmanlık Merkezi 

tarafından hazırlanan “YEDAM Kamu Spotu”dur. Spot bir mezarlık sahnesi ile başlamaktadır. 

30’lu yaşlarında bir erkek olan ana karakter
4
 sadece arabasının far ışıklarının aydınlattığı puslu 

ve sisli gece karanlığında mezar kazmaktadır. Bir sonraki sahnede kamera arabanın içerisinden 

karakteri göstermekte ve bu esnada araba camının çatlak olduğu anlaşılmaktadır. Spotun 

devamında karakterin sırayla mezarın içindeki oyuncak ayının, çocuk bisikletinin, evlilik (aile) 

cüzdanının ve kendisini takım elbise içerisinde gösteren bir fotoğrafın üzerine toprak attığı 

gösterilmektedir. Bu esnada kamera ara sıra karakteri yakın çekimle almakta ve karakterin 

terlediği görülmektedir. Spot ana karakterin mezarın içerisinde ayakta durarak kameraya baktığı 

sahne ile sona ermekte; bu sahnede müziğin sesi yükselmektedir. Ardından “Uyuşturucu en 

                                                 
4
 Spotun ana karakteri Türk televizyonlarında yayınlanan çeşitli dizilerde rol almış olan ünlü bir 

oyuncudur. 
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değerli varlıklarınızı elinizden alır” yazısı ekranda belirmekte, bu yazıyı “Seni dinlemeye 

hazırız” yazısıyla birlikte verilen YEDAM danışma hattı numarası izlemektedir.  

Katılımcılara izletilen son kamu spotu olan “E” Drug-Free World Foundation tarafından 

hazırlanmıştır ve Extacy’i konu almaktadır. Spot 20’li yaşlarında bir kadın olan ve sağlıklı 

görünen ana karakterin ağzından verilen “Extacy kafasının eğlenceli olacağını söylediler” 

cümlesiyle başlamaktadır. Takip eden sahnelerde sırayla elde bir hap (extacy), ağza atılışı ve 

gözbebeklerinde büyüme yer almaktadır. Kamu spotu bundan sonra insanların yüksek sesli bir 

müzik eşliğinde dans ettiği bir kulüpte geçmektedir. Ana karakter dans etmekte ancak giderek 

kötü hissetmektedir ve bu değişim izleyiciye sahnelerin arasında yerleştirilmiş olan bir saatle 

birlikte verilmektedir. Karakter önce göğsünü tutmakta, ardından başka bir sahnede tuvalet 

kapısına dayanmakta, nihayetinde dans eden insanların arasında sendeleyerek yere düşmektedir. 

Bu sahnede karakterin kendi sesinden “Extacy kafasının eğlenceli olacağını söylediler" cümlesi 

duyulur. Final sahnesinde karakter hastane yatağında, gözleri açık bir şekilde uzanmaktadır. 

Gözlerini kapar ve cümle devam eder: “Yalan söylediler. Uyuşturucular hakkındaki gerçeği 

keşfedin. drugfreeworld.org” 

3.1. Verilerin toplanması ve analizi 

Alımlama analizinin verileri odak grup görüşmeleri yoluyla toplanmıştır. Çalışmada 

Mersin Üniversitesi’nde Sağlık Yüksek Okulu Sağlık Yönetimi ve Hemşirelik bölümleri ile 

İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema ve Gazetecilik bölümlerinde eğitim gören iki, üç 

ve dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşan, her biri 6 kişilik dört ayrı odak grup görüşmesi 

gerçekleştirilmiştir. Grup odak görüşmelerine katılımcı seçiminde cinsiyet dağılımına dikkat 

edilmiştir. Odak grupların süresi 60-100 dakika olarak belirlenmiş; katılımcılardan öncelikle 

demografik bilgilerini ve çalışmaya katılmak için onamlarının sorulduğu formu doldurmaları 

istenmiştir. Onam formunda katılımcılara çalışmaya katılımın gönüllülük esasına dayandığı ve 

kimliklerinin gizli tutulacağı bilgisi verilmiştir. Bu doğrultuda grup odak görüşmelerine 

katılanların ad ve soyadlarına gizlilik ilkesi doğrultusunda çalışmada yer verilmemiştir. 

Araştırma bulguları aktarılırken kişilerin her biri bir rakam ile temsil edilmiştir. Katılımcıların 

kendilerini temsil eden rakamlarla demografik özellikleri Tablo 1’de aktarılmıştır. 
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Tablo 1. Odak Grup Katılımcılarının Demografik Özellikleri 

Katılımcı Cinsiyet Yaş Okuduğu Bölüm 

1 Erkek  21 Sağlık Yönetimi 

2 Erkek  22 Sağlık Yönetimi 

3 Kadın 21 Sağlık Yönetimi 

4 Kadın 26 Sağlık Yönetimi 

5 Kadın 21 Sağlık Yönetimi 

6 Kadın 21 Sağlık Yönetimi 

7 Kadın 20 Hemşirelik 

8 Erkek  20 Hemşirelik 

9 Kadın 21 Hemşirelik 

10 Erkek  21 Hemşirelik 

11 Kadın 20 Hemşirelik 

12 Kadın 21 Hemşirelik 

13 Erkek  24 Gazetecilik 

14 Kadın 25 Gazetecilik 

15 Kadın 24 Gazetecilik 

16 Erkek  27 Gazetecilik 

17 Erkek  27 Gazetecilik 

18 Kadın 23 Gazetecilik 

19 Erkek  21 RTS 

20 Erkek  23 RTS 

21 Erkek  23 RTS 

22 Kadın 22 RTS 

23 Erkek  23 RTS 

24 Kadın 22 RTS 

Alımlama analizlerinin kullandığı veri toplama tekniklerinden biri olan odak grup 

görüşmeleri belirli bir konuda kişilerin bakış açılarını ve deneyimlerini ortaya çıkarmayı 

amaçlayan grup tartışmalarıdır. Tarihsel olarak ilk kez 1920’lerde pazar araştırma tekniği olarak 

adı geçen odak grup görüşmeleri daha sonra 1950’lerde Merton tarafından savaş dönemi 

propagandasına insanların verdiği tepkiyi incelemek üzere kullanılmıştır (Kitzinger, 1994: 103). 

Odak grup görüşmelerinde sorulara verilen yanıtlar gruptaki bireylerin birbirleriyle etkileşimi 

sonucunda oluşmakta ve böylece zengin bir veri seti oluşturulmasına yardımcı olmaktadır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013: 179). 

Grup odak görüşme soruları oluşturulurken 3 katılımcı ile bir ön çalışma gerçekleştirilmiş 

ve soru formuna son şekli verilmiştir. Çalışmada madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla 

üretilen kamu spotlarının hedef kitlesi konumundaki üniversite gençlerinin söz konusu spotları 

nasıl okuduğunu analiz edebilmek amacıyla katılımcılara şu sorular yöneltilmiştir: 1. Bu kamu 
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spotunu daha önce izlediniz mi? Nerede izlediniz? 2. Kamu spotunda yer alan karakterler ve 

olay örgüsü hakkında ne düşünüyorsunuz? 3. Kamu spotunun görsel ve işitsel öğeleri hakkında 

ne düşünüyorsunuz? 4. Kamu spotunu başarılı buldunuz mu? 5. Kamu spotu sizi etkiledi mi? 6. 

Sizce bu kamu spotu madde bağımlılığı ile mücadelede etkili olur mu? 7. Yeşilay tarafından 

hazırlanmış olan spotları diğerleriyle karşılaştırabilir misiniz? 8. Sizce madde bağımlılığıyla 

mücadele amacıyla üretilen kamu spotları nasıl hazırlanmalı/hangi özelliklere sahip olmalı? 9. 

Gençlerin yasadışı madde kullanımını engellemek amacıyla sizce neler yapılabilir/önerileriniz 

nelerdir? 

Çalışmanın Türkiye ve dünyada madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla üretilen kamu 

spot içeriklerini karşılaştırmalı olarak ele alması ve aynı zamanda Sağlık Yüksek Okulu 

öğrencileri ile İletişim Fakültesi öğrencilerinin bakış açısı farklılıklarını ortaya koyması 

açısından alana katkı sunabileceği düşünülmektedir.  

4. Bulgular 

4.1. Madde Bağımlılığı Spotu/YeĢilay 

Yeşilay tarafından yayınlanmış olan “Madde Bağımlılığı” adlı kamu spotu 24 

katılımcının sadece biri (K23) tarafından Youtube üzerinden izlenmiştir. Katılımcıların 

çoğunluğu spotun mesajını yetersiz bulmuş; olay örgüsünü ise “çelişkili”, “net değil”, “açık 

değil”, “bulanık”, “saçma”, “yüzeysel” ve “basit” gibi kelimelerle tanımlamışlardır. Spotun 

sonunda yer alan “Kalabalığı takip etme, seni uyuşturacak her şeye hayır de” mesajı ile olay 

örgüsünün uyumsuzluğu 24 katılımcının 7’si tarafından dile getirilmiştir.  

Sloganda başkalarını takip etme kendin düşün demesi ve arkadaşlarını takip etmesi 

karıştırdı biraz. Filmin başındaki çocukla mı alışveriş yapıyor yoksa arkadaşlarıyla mı 

bağlantısı var o işin tam anlayamadım. Girişteki o görüntü bize haberler veya dizilerde 

gördüğümüz köşe başında alışverişi yansıtıyor. Direk oraya odaklandım. (K2)  

Bence çok açık değil. Slogan verilmiş ama ben anlamadım. Konuyu bilmeseydim ben 

bunun uyuşturucu bağımlılığıyla alakalı olduğunu anlamazdım. (K4) 

Filmin madde bağımlılığı ile ilgili olduğu anlaşılmıyor. (K7) 

Slogan ve spotun süreci birbiriyle çelişkili. (K1) 

Katılımcılardan spotun görsel ve işitsel öğelerini değerlendirmeleri istendiğinde spotta 

kullanılan müziğin dikkat çekici olduğunu ifade etmişlerdir: 

Müzik spotu amacına ulaştırmış aslında, müzik dikkat çekiyor. Aynı ritimle gitmiyor, bu 

nedir diye baktırabilir kendine aslında o anlamda başarılı. (K16) 

Katılımcılardan yalnızca 3’ü spotu başarılı bulduğunu belirtmiştir. Radyo Televizyon ve 

Sinema bölümü öğrencisi olan bu 3 katılımcı spotun “bilindik kamu spotlarının üzerine 

çıktığını” (K20), “çok iyi olmasa da en azından mesajı verdiğini” (K23) ve “insanı kendi 

vicdanıyla muhakeme yaptırdığını” (K21) ifade etmişlerdir. Spotun katılımcıları etkileyip 

etkilemediği sorusuna verilen yanıtlar evet, hayır ve kısmen başlıkları altında değerlendirilebilir. 

Katılımcıların 13’ü bu soruya “hayır” yanıtı verirken, 6’si “evet” yanıtı vermiş; “kısmen” 

diyenler ise spotun sonunda seslendirilen mesajın kendilerini etkilediğini belirtmiştir. Bu soruyu 

takiben katılımcılara spotun madde bağımlılığıyla mücadelede etkili olup olmayacağı 

sorulmuştur. Katılımcıların 18’i “olmaz” derken; spotun kendilerini etkilediğini ifade eden 6 
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katılımcının 2’sinin spotun madde bağımlılığıyla mücadelede etkili olabilmesinin “izleyenin 

nasıl okuyacağına ve değerlendireceğine” bağlı olduğunu dile getirdiği görülmüştür. 

Etkilendiğini ifade eden diğer 4 kişi ise spotun “kullanan birini etkilemese de kullanmayanları 

etkileyebileceğini” ifade etmişlerdir. Madde bağımlılığıyla mücadele amacıyla yayınlanmış olan 

spot, bazı katılımcılar (K16, K14 ve K1) tarafından ise “özendirici” olarak nitelendirilmiştir:  

“(Madde bağımlılığıyla mücadelede) Tabii ki etkili olmaz hatta özendirebilir bile. Mekân, 

karakterlerin gülmesi eğlenmesi. 15-16 yaşındaki çocuğa izlet bunu, bu kafayı yaşıyorsa demek 

ki güzel bir şey diyebilir.” (K1)  

Kamu spotunun çözüm odaklı olmaktan uzak olması bazı katılımcılar tarafından dile 

getirilen diğer bir önemli konudur. Katılımcı 18“Ben uyuşturucu bağımlısı olsam, bir kere bile 

kullanmış olsam ve şunu izlesem devamını beklerim. Tamam da ne yapacağım? Çözüm yok.” 

derken; katılımcı 15 ise “Sorunu açık vermiyorsun, çözümü açık vermiyorsun ve insanların 

bundan ders çıkarmasını bekliyorsun.” yorumunu yapmıştır. 

4.2. Güvenli (Safe)/Drug-Free World 

Drug-Free World tarafından hazırlanmış olan kamu spotu “Güvenli” katılımcıların hiçbiri 

tarafından herhangi bir kanalda izlenmemiştir. Spotun olay örgüsü katılımcılar tarafından 

“başarılı”, “tutarlı”, “caydırıcı” ve “etkili” bulunmuştur:  

Çok etkili bir film olmuş. Giriş gelişme sonuç her şey vardı filmde. Yan etkileri anlatılmış. 

(K10) 

Yaşanan şey bu diyor. (K22)  

Bence de çok başarılı olmuş. Her insanda merak vardır. Kullanma dense de insan merak 

edebilir acaba nasıl bir his diye. Bu filmde karakterin neler yaşadığını, duygularını anlatmışlar. 

Şu ana kadar kullananlar ne hisseder bilmezdim, onu anladım şimdi. Etkileyiciydi gerçekten. 

(K12) 

Bu filmde sentetik uyuşturucunun kullananda nasıl bir etki yarattığı gösteriliyor. Güvenli 

dediler yalan söylediler diyor. Sonucunun nereye bağlandığı gösteriliyor yani. Kurgu çok 

başarılı olmuş. (K17) 

Tutarlı buldum. Kullanıyor, etkisini gösteriyor ve sonucu bağlıyor. (K14) 

Ana karakterin olay örgüsü boyunca yaşadıkları bazı katılımcılar tarafından 

“halüsinasyon” (K16) olarak nitelendirilirken, bazıları (K4 ve K17) spotta izleyicilere madde 

kullanımı sonrası “neler hissedildiğinin ve yaşandığının” aktarıldığı görüşündedir.  

Gösterilenler halüsinasyon değil tamamen yaşadıkları. Su içinde boğulma hissi yaşıyor, 

bedeninden ateşler çıktığını hissediyor, ellerini kollarını kontrol edemiyor, ses duyması falan. 

Güvenli bir şekilde dediği için aldıktan sonraki etkilerini gösteriyor. (K4) 

Katılımcılar spotun görsel ve işitsel öğelerinin “verilmek istenen mesajı desteklediğini” 

(K13), çığlık ve kalp sesi gibi gerçek seslerin müzik ile birlikte kullanımının olay örgüsünü 

güçlendirdiğini belirtmişlerdir:  

Bence etkili, kalp ritmi var orada, nefes var, tütünün yanış sesi var, görseli bütünlüyor 

sesler. (K14) 
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Yaşadığı korkuyu ve heyecanı vermesi açısından kullanıldığını düşünüyorum kalp sesinin. 

Kullanan kişinin neler yaşadığını ekrana taşıyor, başarılı. (K16) 

İzleyenle bütünleştiriyor. O maddeyi kullanırsan yaşayabileceğin her şeyi orada 

gösteriyor ve hissettiriyor duygusal olarak. Kalbinin nasıl atacağından, kafanın içinde neler 

oluşacağına kadar hissedebiliyorsun. (K17) 

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri ayrıca spotta “kırmızı, mor gibi uyarıcı 

renklerin seçimine” (K23) ve “ateş ile su gibi zıtlıkların kullanımına” (K21) dikkat çekmişlerdir. 

Katılımcı 22 ve katılımcı 20 spotun etkili olmasını öğelerin doğru kullanımına bağlamaktadır:   

Sinematografik öğeler bağlamında bir önceki izlediğimizde gayet sıradan geçişler vardı, 

bu çok iyi desteklenmiş. Maddenin etkilerini iyi desteklemişler bence etkileyiciliği arttırmış. 

(K22) 

Gece çekilmiş, karanlık, kasvet. İlk film gündüz çekilmiş, parlaklık var içine almıyor 

insanı ama burada öyle değil. (K20) 

Kamu spotu katılımcıların tamamı tarafından başarılı bulunmuştur. Radyo Televizyon ve 

Sinema Bölümü öğrencilerinden katılımcı 22 “Biz kendi televizyonlarımızda izlediğimiz kamu 

spotları için daha iyisi yapılabilir diyoruz sürekli, ben diyorum. Şu izlediğimizin üzerine ben ek 

bir şey koyamıyorum. Benim şimdiye kadar izlediğim en iyi kamu spotuydu, beni etkiledi.” 

yorumunu yapmıştır. Yine katılımcıların tamamı spotun kendilerini etkilediğini ve madde 

bağımlılığı ile mücadelede de etkili olacağını ifade etmişlerdir. “Güvenli” adlı kamu spotunda 

uyuşturucu madde paketlerine yer verilmesi katılımcıların dikkatini çekmiş ve üzerinde 

tartışılmıştır. Katılımcıların tamamı maddenin spotta yer alması gerektiği görüşündedir:  

Madde olmalı. Bu kötü diyecek ki ben de gördüğüm zaman çağırışım yapsın. İlk 

izlediğimiz kamu spotunda neyin kötü olduğuna dair bir fikrimiz yok yani. (K17) 

Anlamak için tanımak gerektiğini düşünüyorum. Neyden bahsettiğini göstermesi 

gerektiğini düşünüyorum. (K18) 

Spotu algılayıp düşünebilmesi için yer alması gerektiğini düşünüyorum. (K16) 

Spotta maddenin kullanımı işte madde bu, bir yerde görürseniz size bu şekilde etki 

edecek, buna dikkat edin anlamında olabilir. Bakma görme meselesi. Teşvik edici de olabilir ya 

da bunu niye gösteriyorlar çocuklara görürler denemek isterler denebilir. Teşvik de edebilir, 

uyarıcı nitelikte de olabilir. Burada etkileyiciliği arttırmış, gösterilmeli bence. (K22) 

Her şey çok netti bence. Yaşadığı süreci, geçirdiği travmaları çok net bir şekilde 

anlatıyordu. Ayrıca orada uyuşturucuların yer alması da bence iyi bir şey. Kullanmayan birine 

önerildiğinde aklına bu sahneler gelebilir kullanmaktan çekinebilir. Bence çok net bir filmdi. 

(K1) 

4.3. YEDAM Kamu Spotu/YeĢilay DanıĢmanlık Merkezi 

Katılımcılarla birlikte izlenen üçüncü kamu spotu olan YEDAM Kamu Spotu 24 

katılımcının sadece biri (K14) tarafından Youtube üzerinden izlenmiştir. Katılımcıların 11’i 

spotun hangi konuda hazırlanmış olduğunun sonda yer alan “Uyuşturucu en değerli 

varlıklarınızı elinizden alır” mesajına kadar anlaşılamadığını dile getirmişlerdir. Kameranın 

arabanın içerisinden karakteri gösterdiği sahnede araba camında fark edilen çatlak katılımcılara 
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konunun madde bağımlılığından ziyade trafik kazası olabileceğini düşündürtmüştür. Bu 

bağlamda spotun olay örgüsü  “yetersiz, vasat, kopuk, klişe ve üstü kapalı” bulunmuştur (K10, 

K21, K20, K23, K2). 

Başlangıcında bende şu etkiyi yarattı, dedim ki emniyet kemeri takın filan diyecek 

herhalde ya da yavaş araç kullanın. Öyle bir temayla başladı uyuşturucu yazısı çıkana kadar 

ben öyle zannettim. Hızlı giderseniz ailenizi kaybedebilirsiniz gibi. O yazı orada olmasa 

uyuşturucu olduğunu ben anlamam. (K17)  

Kamu spotunu izlerken en sonunu yakalayamamış olsaydım, yazıyı görmemiş olsaydım 

trafik kazası sonrası ailesini kaybetmiş bir kişinin ailesini mezara gömmesi gibi algılardım. 

Arabanın kırık camı var. Trafik kazası sonrası derdim. (K4) 

Katılımcılar spotta yer alan karakterler hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna ana 

karakterin gerçekçi bir profil çizmediği yönünde cevap vermişlerdir:  

Benim bildiğim uyuşturucu kullananların yüzünde çeşitli tahribatlar olur. Uyuşturucu 

kullanmadan önce ve kullandıktan sonraki halleri var madde bağımlılarının. Buradaki adam 

gayet yakışıklı, eli yüzü düzgün, hiç uyuşturucu kullanmış birine benzemiyor. (K17) 

Fotoğrafını görüyoruz geçmişteki halini ama o anki halinde bir değişim yok. Çöküntü 

olduğunu görsek o zaman fotoğrafın bir anlamı olabilirdi. (K20) 

Mezarın içindeki fotoğrafta karakter düzgün görünüyordu. Ama mezarın içindeki adamın 

da çok kötü bir hali yoktu. Bitik bir hali yoktu açıkçası. Sadece terlemiş normal bir insan vardı 

filmde. (K12) 

Sadece yazıdan uyuşturucu kullandığını anlayabiliyoruz (K5) 

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinden katılımcı 4 ana karakterin mezar kazmakta ve 

aile üyelerine ait objeleri gömmekte olmasına rağmen “ifadesiz” olduğuna dikkat çekerken, yine 

Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinden katılımcı 2 bu durumu “bağımlılığa bağlı bir körelme” 

olarak yorumlamıştır. Diğer bir katılımcı (K9) ise karakter sayısının bir kamu spotu için yeterli 

olmadığını, spotta aile üyelerinin bu durumdan nasıl etkilendiğinin de gösterilebileceğini ifade 

etmiştir. 

YEDAM kamu spotu çalışma kapsamında izletilen diğer üç spottan farklı olarak başrolde 

ünlü bir oyuncuya yer vermiştir. Katılımcıların 13’ü ana karakterin ünlü olduğunu bildiklerini 

belirtmişlerdir. Grup odak görüşmelerinde katılımcıların bunu fark etmesi üzerine kamu 

spotlarında kamuoyu tarafından tanınan ünlülerin oynatılmasının hedef kitleyi nasıl etkileyeceği 

tartışılmıştır. Katılımcıların bazıları ünlülere yer verilmesinin etkili olacağı görüşünde iken 

bazıları oyunculuk kariyeri olan birinin inandırıcılığının daha zayıf olacağını düşünmektedirler:  

Burada ünlü birinin kullanılması etkili olur diye düşünülmüş olabilir. Televizyon izleyen 

kesim ünlü biri deyip etkili bulabilir. (K14) 

Daha çok kendine çekebilir. Toplum tarafından benimsenmiş kişilerin oynaması daha 

dikkat çekici oluyor, daha odaklanıyoruz. Adını çıkaramasam da bu kişinin oyunculuğunu 

beğenirim. (K2) 

Bugün internet fenomenlerinin bile hayranları var. Ünlü birini onattığınız zaman 

hayranları kendi sayfalarında paylaşır. Daha çok insana ulaşabilir bu şekilde. (K1) 
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Ünlülerin olması şu açıdan iyi. Kişiler kendilerine idol olarak görüyorlar. Gençler 

özellikle, onun doğrusu doğru onun yanlışı yanlış olarak. (K3) 

Bence ünlü olması iyi bir şey değil. Ben bu kamu spotunu izlediğimde iyi rol yapmış 

diyebilirim ama hiç görmediğim halktan birisi olduğunda ya gerçekten böyle mi etkiliyor 

diyebilirim çünkü hiç tanımıyorum. Ama ünlüyü magazin haberlerinden tanıyorum. (K4) 

Ünlü oynatılmasından yana değilim. Güven vermeyecektir. (K16) 

Kamu spotu bile olsa giriş gelişme sonuç olur. Burada direk sonucu vermiş. Bir de bizim 

senaryomuz kötü ama oyuncu oynattık gibi olmuş. (K21) 

Spotun görsel ve işitsel öğeleri katılımcıların çoğunluğu (21 katılımcı) tarafından dikkat 

çekici bulunmamıştır. Katılımcı 11 ve katılımcı 14 kullanılan müziğin “gerilim kattığını” ifade 

ederken, katılımcı 1 ise “beklenti içerisine soktuğunu” belirtmiştir. Kamu spotunu başarılı bulup 

bulmadıkları sorusuna 24 katılımcının 22’si “hayır”, 2’si ise “evet” yanıtını vermiştir. Katılımcı 

21 “Ben komik buldum. (Gülüyor). Çok klişe. Bunu izlerken çat (kanalı) değiştirirsin” demiştir. 

Kamu spotu sizi etkiledi mi sorusuna ise 20 katılımcı “hayır” cevabı verirken 2 katılımcı “evet” 

demiştir. Katılımcı 8 “kısmen etkilediğini”, katılımcı 2 ise spottan ziyade “oyunculuktan” 

etkilendiğini ifade etmiştir. Spotun madde bağımlılığı ile mücadelede etkili olacağını düşünen 

katılımcı sayısı ise 5’tir. Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencilerinden katılımcı 24 

“Tamamen izleyene bağlı, bizi etkilememiş olabilir, sinematografik olarak eleştiriyoruz ama 

hitap ettiği kitle için etkili olabilir” yorumunu yapmıştır.  

4.4. E / Drug-Free World Foundation 

Çalışma kapsamında izletilen son kamu spotu olan “E” 24 katılımcının hiçbiri tarafından 

izlenmemiştir. Spotun olay örgüsü bazı katılımcılar tarafından aynı kuruluş tarafından 

hazırlanmış olan ve çalışma kapsamında ikinci sırada izletilen “Güvenli” adlı kamu spotuna 

göre daha “karmaşık” (K3) bulunurken bazı katılımcılarsa (K8 ve K13) maddenin yan 

etkilerinin net bir şekilde gösterildiği görüşündedir: 

Gözbebeklerinin büyümesi gösterilmiş. Kullandığınızda hareketlerinizi hızlandırıyor, 

eğleniyorsunuz falan ama sonra bir düşüş kısmı var, yaşadığı sıkıntıları çok net göstermiş, 

lavaboya gitmesi orada rahatsızlanması, duvarlara dayanması falan. Daha net göstermiş 

diğerlerine göre. (K13) 

Spotun ana karakterinin kadın olması ve bununla beraber olayın geçtiği mekânın bir gece 

kulübü olması K22 tarafından “kadının metalaştırılması” olarak yorumlanmıştır:   

Neden burada kadın oynatılmış? Metalaştırma var. Gözümüzde daha “kötü” bir profil 

oluşturmuş bir mekan, gece kulübü. “O kötü mekâna”, öyle denir ya hep, giden neden genç kız? 

Maddeyi alan, dağılan genç kız.  

Katılımcılardan spotu görsel işitsel öğeler bağlamında değerlendirmeleri istendiğinde 

katılımcı 21 ana karakterin spotun başında ve sonunda yer alan konuşmaları sırasında giymekte 

olduğu kıyafet ile bir masumiyet vurgusu yapıldığını belirtmiştir: “Melek olmuş. Giysi tercihi 

beyaz. Temiz, pişmanlık.” Katılımcı 10 ise efektlerle ana karakterin yaşadığı baş dönmesinin 

izleyiciye başarılı bir şekilde aktarıldığını ve hissedildiğini ifade etmiştir.  

Kamu spotunu başarılı buldunuz mu sorusuna katılımcıların 17’si kısmen yanıtını 

verirken; 7’si “evet başarılı” yanıtını vermiştir.  Kamu spotunun katılımcıları etkileyip 
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etkilemediği sorusuna verilen yanıtlar içerisinde de “kısmen” öne çıkmıştır. Katılımcıların 

çoğunluğu Drug Free World tarafından yayınlanan diğer spot kadar etkilenmediklerini dile 

getirmişlerdir. Spotun madde bağımlılığıyla mücadelede etkili olup olmayacağı sorusuna 2 

katılımcı “emin değilim, belki” derken, 22 katılımcı “evet” demiştir.  

4.5. Yerli Kamu Spotlarının Yabancı Kamu Spotlarıyla KarĢılaĢtırılması 

Çalışmada analize konu edilen kamu spotlarının her birinin ayrıntılı olarak tartışılmasının 

ardından katılımcılardan Yeşilay tarafından yayınlanmış olan yerli kamu spotları ile Drug Free 

World tarafından hazırlanmış olan yabancı kamu spotlarını karşılaştırmaları istenmiştir. 

Katılımcılar yerli kamu spotlarını yabancılara göre “sıradan, muğlak, buyurgan ve yüzeysel” 

bulduklarını ifade etmişlerdir:  

Yeşilay filmleri çok sıradan. Dizi gibi, izlersin ama aklında kalmaz. Yabancı spotlarda 

neler olabileceği çok başarılı vurgulanmış. Yeşilay filmlerinde mesaj sonda veriliyor. 

Diğerlerinde özellikle ikinci filmde mesaj verilmeye başlandığı andan itibaren üzerinde 

düşünmeye başladım. (K12) 

İlk izlediğimiz spot gerçeği dolaylı yoldan yansıtıyordu. İkinci spotta ise gerçeği direk 

yüzüne çarpıyor. Ayrıca bizimkilerde sürekli bir emir var. Yapma. Diğerinde keşfedin, öğrenin 

diyor. Araştır, oku. (K23) 

Yabancı kamu spotlarında bir dayatma yok. Siz keşfedin diyor. Ama Yeşilay’ınkilerde 

üstten bir konuşma var. (K24) 

Yeşilay’ın spotlarında konulara daha yüzeysel, derin anlam yok. Diğer spotlar eğitiyor. 

Ayrıca öğrenmeye de itiyor, keşfet diyor. Bizimkilerde komut veriyor. (K22) 

Biz Yeşilay filmlerini izlerken uyuşturucu için çekilmiş mi çekilmemiş mi tartışması 

yaptık. Yabancı filmlerde ise ne kadar etkili olduğunu tartıştık. Yeşilay spotları muğlak. (K1) 

Yeşilay spotlarını ben caydırıcı bulmadım net olmadığı için ama yabancı spotlar gayet 

açıklayıcı ve caydırıcıydı. (K3)  

Yabancı filmler daha anlamlı olmuş, Yeşilay’ınkiler öyle değildi. (K4) 

Katılımcıların dikkat çektiği diğer bir konu yerli kamu spotlarının görsel ve işitsel öğeler 

bakımından zayıf olmasıdır. Katılımcılar bunu kamu spotlarına ayrılan bütçenin yetersiz 

olmasına bağlamışlardır: 

Drug Free World’ün spotlarında efektler ve çekim teknikleri kullanılmış. Profesyonelce 

çekilmiş ama Yeşilay spotları eline kamera alıp çekebileceğin şeyler. (K13) 

Bizde kamu spotu için ayrılan bütçenin tamamının kamu spotuna harcandığını 

düşünmüyorum (K17) 

Yeşilay spotları daha az bütçelerle çekilmiş. (K24) 

Yabancı olanlar görsel açıdan desteklenmiş. Bütün süreci saniyeler içerisinde etkili bir 

şekilde göstermiş. (K19) 

4.6. Madde Bağımlılığıyla Mücadeleye Yönelik Öneriler 

Kamu spotlarının tartışılmasının ardından katılımcılara madde bağımlılığıyla mücadeleye 

yönelik önerileri sorulmuştur. Bu öneriler, madde bağımlılığıyla mücadele amacıyla üretilen 
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kamu spotlarının barındırması gereken özellikler ve daha geniş bir çerçevede gençlerin yasadışı 

madde kullanımını engellemek amacıyla neler yapılması gerektiği soruları bağlamında 

tartışılmıştır. 

4.6.1. Kamu spotlarına yönelik öneriler  

Katılımcılar madde bağımlılığıyla mücadele amacıyla üretilen kamu spotlarının 

“klişelerden uzak, özgün ve üretildiği ve sunulduğu toplumun gerçeklerini yansıtan” bir içeriğe 

sahip olması gerektiğini ifade etmişlerdir: 

Bizim ülkemizde uyuşturucu sokak aralarında satılıyor. Gece çekilebilir, kuytu veya 

terkedilmiş yerlerde nasıl satılıyor işlenmeli. Bar ortamında 14-15 yaşındaki çocuklar bile 

bulabilir. (K10) 

Bunun bazı belirtileri var. Gözaltında torbalar olabilir, vücutta yaralar bereler olabilir, 

ruh halindeki değişiklikler olabilir. Ailenin bunu fark edebilmesi için bunların da göz önünde 

bulundurularak hazırlanması gerekiyor. En büyük katkıyı aile sağlıyor sonuçta. (K13) 

Yeşilay’ınkilerde annelerden duyulacak klişeler var. Bu nedenle çok dalga konusu oluyor. 

Daha özgün bir şeyler olmalı. İnsanları şok edecek şeyler olabilir. Televizyonda yayınlanmasa 

da internette yayınlanabilir. Çünkü bizim kitlemiz zaten gençler. (K20) 

Maddenin etkisini anlatırdım. Bilinçsiz bir toplumuz insanlar okumuyor araştırmıyor 

bunun teşvik edilmesi lazım. (K23)  

Katılımcı 12 kamu spotlarının yayınlanma saatlerini eleştirerek mesajın hedef kitleye 

ulaşabilmesi için prime time’da yer alması gerektiğine dikkat çekmiştir:  

Geçen gün evdeydim. Televizyonu açtım. O kadar çok kamu spotu var ki. Akşam 

vermiyorlar. Ne zaman televizyon izleniyor? Akşam. Gündüz arka arkaya veriyorlar. Akşam 

dizilerden başka bir şey yok. Akşam ver ki millet izlesin. Madem bu kadar önemsiyorsun, 

dizilerin reklam aralarında bunları ver. Tüm aile televizyonun karşısına ne zaman geçiyor 

biliniyor bu. (K12)  

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 4. 

maddesinin 7. fıkrasına göre “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve 

yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün 

ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusunda uyarıcı, eğitici mahiyette 

yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari otuz dakikası 17:00-22:00 saatleri arasında 

olmak üzere 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır ve yayınların kopyaları her ay düzenli olarak 

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar, aylık 

doksan dakikalık süreye dâhil edilmez. Bu süreler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 

denetlenir.” (RTÜK, Ty.) 

4.6.2. Madde kullanımının engellenmesine yönelik öneriler  

Grup odak görüşmelerinde katılımcılara yöneltilen son soru “Gençlerin yasadışı madde 

kullanımını engellemek amacıyla sizce neler yapılabilir/önerileriniz nelerdir?” şeklindedir. 

Katılımcılar gençlerin ve ailelerin konu hakkında bilgilendirilmesinin, gençlerin sosyal yönden 

desteklenmesinin ve satıcılara yönelik yaptırımların arttırılarak kararlı bir şekilde 

uygulanmasının önemine değinmişlerdir:   
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Derslerde madde kullanımının yan etkileri, neden kullanılmaması gerektiği, kendisine ve 

ailesine zararları konuşulmalı. Karşınıza böyle biri çıktı ve bunu satmak istiyor ne yapılması 

gerektiği anlatılmalı. Çocuklara bir altyapı vermek lazım. Bir danışma hattı olmalı, satıcıları 

görenin ihbar etmesi için, polislerin de ön kapıdan alıp arka kapıdan çıkarmaması lazım. 

Cezalar olmalı ki adamın aklı başına gelsin. (K10) 

Bilgilendirme ve danışma merkezleri kurulabilir. Artık ilkokul ve ortaokulların dışında da 

satılıyor. Bu merkezler okullarda da olmalı. Sağlık politikası korumayı amaçlamalı. Olduktan 

sonra tedavi etmek çok da etkili olmuyor. (K9)  

Bunu bitiremezsin, senin ülkenin dışında da gelişen bir şey. Bazı ülkelerin ekonomileri 

buna dayanıyor. Devlet, kamu spotlarının ötesinde gençleri sosyal alana yönlendirmede sınıfta 

kalmamalı. En tepeden en alttaki gelir gurubuna sahip insanlara kadar yayılabilmeli. Kullanımı 

azamiye indirdiğin zaman zaten kontrolü sağlamışsın demektir devlet olarak. Bundan sonra 

kamu spotlarına geçilsin. (K16) 

Sivil toplum kuruluşlarının güvenirliği yok Türkiye’de. İşte Uyuşturucuyla Mücadele 

Derneği’nde şu kadar esrar ele geçirildi haberlerini okuyoruz. (K15) 

Uyuşturucu kullanan insanlar sevgisizlik içinde olan insanlar. Aile ve arkadaşlar önemli. 

Boşlukta olan insanlar eğilimli. Mutlu olan, hayatı yolunda giden insanlar pek bulaşmıyor. 

(K20)  

Ailelere lisede veli toplantılarında bilgi verilmesi gerekiyor. Bu toplantılarda sadece 

çocukların başarı durumları anlatılıyor. Bizim lisede rehberlik ve danışmanlık öğretmenlerimiz 

vardı. Bu hocaların bütün okullarda olması gerektiğini ve bilgileri gizli tutabilecek kişilikte 

olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir arkadaşım kullanıyorsa ben güvenip bunu hocama 

söyleyebilmeliyim. (K4) 

5. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Sonuç olarak madde bağımlılığıyla mücadele konulu kamu spotlarının hedef kitleye 

iletilmesi konusunda önemli bir eksiklik olduğu tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında izletilen 

kamu spotlarından iki tanesi sadece iki katılımcı tarafından internet üzerinden izlenmiştir.  Bu 

nedenle televizyonda özellikle prime time’da kamu spotlarının daha sık yayınlanması ve sosyal 

medya platformlarının daha etkin kullanımı önerilebilir.  

Katılımcıların çoğu Yeşilay tarafından yayınlanmış olan kamu spotlarını karakterler, olay 

örgüsü ve görsel işitsel öğeler bakımından zayıf bulmakta, bu nedenlerle başarısız, etkisiz ve 

işlevsellikten uzak olarak nitelendirmektedir. Madde bağımlılığıyla mücadele amacıyla üretilen 

kamu spotlarının duygusal mesajlar yerine gerçekçi bilgilendirmeye yer vermesi ve bu yolla 

eğitici olması öneriler arasındadır. Spotlarda sloganın olay örgüsü ile desteklenerek tutarlılığın 

sağlanması, buyurgan bir dil kullanılmaması ve yeterli bütçe ayrılarak mesajı net bir şekilde 

veren çarpıcı spotların hazırlanması gerektiği belirtilmektedir. Kişilere yönelik basmakalıp 

yargılardan uzak, farklı hedef kitlelere yönelik kamu spotlarının hazırlanması ve doğru 

mecralarda gösterilmesi önerilebilir.  

Kamu spotlarında ünlü kullanımının spotun dikkat çekiciliğini arttıracağı ve mesajın daha 

geniş bir kitleye ulaşması açısından pozitif bir etki yaratacağı ancak spotun başarılı olabilmesi 

için tek başına ünlü kullanımının yeterli olmadığı dile getirilmiştir. Katılımcılar etkili bir spot 

için güçlü bir olay örgüsü ve doğallığın gerekliliği konusunda hemfikirdir. 
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Son olarak katılımcılar kamu spotlarının madde bağımlılığı sorunu için tek başına çözüm 

olamayacağını ifade etmişlerdir. Öncelikle madde kullanımının negatif sonuçları ve madde 

kullanmamanın faydalarının çocukluk çağlarından itibaren okullarda anlatılması önerilmiştir. 

Tedavi programlarına erişimin kolaylaştırılması, bilgilendirme ve danışma merkezlerinin 

sayısının arttırılması, uyuşturucu sağlayıcılarla bağlantıların koparılmasına yönelik önlemlerin 

alınması, cezaların arttırılarak etkin bir şekilde uygulanması öneriler arasındadır.  

Gerçekten de madde bağımlılığı biyolojik, sosyal, hukuki ve idari pek çok yönü olan bir 

sorundur. Bu çok yönlü soruna bağlı olarak madde bağımlılığını önleme faaliyetleri de çok 

yönlü olarak ele alınmalıdır. Gençlerde madde kullanmayı reddedebilme becerisinin 

geliştirilebilmesinin çevresel faktörlerle de sıkı sıkıya bağlı olduğu düşünülürse madde 

bağımlılığına yol açan sosyo-kültürel ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi gerekmektedir.  
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