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KURUMU                 : XY 

RAPOR TARİHİ :2020 

RAPOR NO  :**** 
 

MÜRACAATÇININ 

Adı Soyadı             :  XY 

TC Kimlik Nosu :*********** 

Anne / Baba Adı :XY 

Doğ. Yeri-Tarihi :XY/1968 

Cinsiyeti  :Kadın 

Medeni Durum             : Dul 

Öğrenim Durumu :Lise 

İşi    :Hemşire 

İş Adresi  :XY 

Sosyal Güvencesi :Bağ-kur 

Aylık Gelirleri              :XY 

İkamet Adresi  :XY 

Müracaat Tarihi :XY 

Müracaat Nedeni :XY 

 

HİZMETTEN YARARLANACAK BİREYİN 

Adı Soyadı  :Ahmet  

TC Kimlik Nosu :********** 

Anne / Baba Adı :XY 

Doğ. Yeri-Tarihi :XY/1997 

Cinsiyeti  :Erkek 

Medeni Durum             : Bekar 

Öğrenim Durumu :Lise 

İşi    : Çalışmıyor 

İş Adresi  :- 

Sosyal Güvencesi : Yeşil-kart 

Aylık Gelirleri             : - 

İkamet Adresi  : XY 

 

SOSYAL İNCELEMENİN: 

Yapıldığı Yer  : Müracaatçının evi 

Nedeni   : Müracaatçı hakkında bilgi elde etmek. Gerekli tedavi planını oluşturmak. 

Bilgi Kaynakları : Ahmet Bey’in annesi, dayısı, kardeşi ve anneannesi  

 

GENEL TANITIMI: 

 

Ahmet 23 yaşında, madde bağımlısı bir gençtir. Ahmet bey, kendisi gibi bağımlı olan kardeşi 

Mehmet(19) , 52 yaşındaki annesi, anneannesi ve dayısıyla birlikte ….. ilçesinde ikamet 

etmektedir. Ahmet, anne ve babası boşandıktan sonra babasını bir daha hiç görmemiştir. Evin 

sosyoekonomik düzeyde geçimini annesi ve dayısı sağlamaktadır. Annenin kardeşi ev içinde 

yeğenleri Ahmet ve Mehmet’e fiziksel şiddet uygulamaktadır. 
 

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ: 
 

Müracaatçı Ahmet Bey, lise birinci sınıfta sigara deneyimleyerek esrar,tiner,bali gibi birçok 

maddeyi kullanarak eroine geçiş yapıyor. Eroini her gün tüketiyor ve 2-3 ayda bir, 1 hafta 

yüksek dozda madde kullanıyor. Ahmet bey bunu depresif durumuna bağladığını dile 



getirmiştir. Çok fazla depresif hissettiğinde daha fazla madde kullandığını ifade etmiştir. 

Tedaviye istekli olduğunu ancak tedavi olsa da olur olmasa da olur ikileminde gidip gelen 

biridir. Ahmet beyle görüşmede kendisinden bir duygulanım alınamamıştır. İfadelerinde 

arkadaşının madde kullanırken öldüğünden bahsederken sesinde bir titreme olmamıştır. 

Ahmet bey’in bazı anlarda uyumlu gözüktüğü fakat bazı zamanlarda sert çıkışlarda bulunduğu 

gözlenmiştir. Ahmet Bey’in bu tutumu tarafımızca  bipolar duygulanım bozukluğuna 

benzetilmiştir. Ahmet Bey’in evdeki diğer bireylerle ilişkisinin iyi olmadığı yalnızca kardeşi 

Mehmet’le iyi anlaştığı gözlemlenmiştir. Bunun sebebi olarak Mehmet beyinde madde 

kullanması, birlikte madde almaları ve kardeşinin Ahmet Bey’e maddeye ulaşmada yardımcı 

olabileceği gibi etkiler göz önünde bulunmaktadır. 

 

Aile içerisindeki anneanne Alzheimer hastası olduğundan ve de evde madde kullanan iki genç 

bulunduğu için ailenin komşularla ilişkisi yoktur yani aile, komşu ve akrabalarından izole 

olmuş durumdadır.  
 

İŞ DURUMU: 

 

Ahmet Bey’in annesi hemşiredir. Dayısının ne iş yaptığı bilgisi görüşmelerde elde 

edilmemiştir. 

 

Ahmet bey ve kardeşi herhangi bir işte çalışmamaktadır. Ahmet Bey yeşil-karttan 

yararlanmaktadır. 
 

EKONOMİK DURUM: 

 

Ailedeki ekonomik geçim anne ve annenin kardeşi tarafından sağlanmaktadır. Anne ve dayının 

maaşları dışında aile herhangi bir yerden ekonomik destek almamaktadır. 

 

ÖĞRENİM DURUMU: 

 

Ahmet Bey liseyi ailesinin teşvikiyle bitirmiş. Lise birinci sınıfta maddeyle tanışıp 

kullanmaya başladıktan sonra akademik başarısı düşmüş ve liseden düşük not ortalamasıyla 

mezun olmuştur. 

 

 

SAĞLIK DURUMU:  

 

Ahmet Bey’in herhangi psikiyatrik bir tanısı bulunmamaktadır. Kronik bir rahatsızlığı yoktur. 

Ancak bir sert bir uyumlu tutumundan bipolar duygulanım bozukluğu olabileceği 

düşünülmüştür. Madde kullandığı için Ahmet beyin ,AMATEM’de ve özel hastanelerde 

birden çok kez bulunduğu öğrenilmiştir. 

 

Ahmet Bey’in anneannesi Alzheimer hastasıdır, kardeşi Mehmet bey madde bağımlısıdır ve 

Ahmet beyin dayısında öfke kontrol problemi olduğu tespit edilmiştir. Onun dışında ailenin 

diğer fertlerinde herhangi bir sağlık sorunu olduğu gözlemlenmemiştir. 

 

SABIKA DURUMU:  

 

Ailede Ahmet bey dışında diğer bireylerin sabıka durumu hakkında bilgi elde edilmemiştir. 

Ahmet bey ise madde kullandığı ve maddeye ulaşmak istediği için birçok hırsızlık olayına 

bulaşmıştır. Bunlardan sadece 2 tanesi sabıkasına işlenmiştir. Diğer hırsızlık durumlarında 



aile kendi yöntemleriyle durumu kapatmaya çalışmıştır. Ve Ahmet bey, madde kullanırken 

yakalandığı için 1 tane denetimli serbestlik  sabıkası vardır. Toplamda siciline işlenmiş 3 

sabıka kaydı bulunmaktadır fakat bunun dışında madde satın almak için evdeki eşyaları 

çaldığı ve bazı marketlerden malzemeler çaldığı öğrenilmiştir. Aile marketlerin zararını 

karşılayıp, suç duyurusunda bulunulmamasını sağlamıştır. Ayrıca Ahmet beyin herhangi bir 

işte çalışamamasının bir sebebi denetimli serbestlik altında olmasıdır. 

 

 

 AİLE ve SOSYAL YAŞANTISI: 

 Ahmet Bey, 1997 doğumludur. Liseyi ailesinin teşvikiyle bitirmiş, akademik başarısı düşüktür. 

Şu an da annesi,anneannesi,dayısı ve kendisi gibi madde bağımlısı olan kardeşi Mehmet’le’un 

…… ilçesinde ikamet etmektedir. Ahmet Bey’in anne ve babası küçükken boşanmış ve Ahmet 

bey babasını bir daha hiç görmemiştir.Ahmet bey lisede sigaraya başlamış daha sonra tiner ve 

esrar gibi maddeleri denemiş ve şu anda her gün eroin kullanmaktadır. Ahmet beyin 

ifadelerinden, çok depresif olduğu zamanlarda daha fazla madde kullandığı öğrenilmiştir. 

Ahmet bey ve kardeşi Mehmet bey çalışmamaktadır. Evlerini dayısı ve annesi 

geçindirmektedir. Ahmet beyin kardeşi Mehmet dışında diğer aile fertleriyle ilişkisi zayıftır. 

Anneannesi Alzheimer hastasıdır ve evdeki diğer bireyler anneanneyle ilgilenmemektedir.  

 

Yapılan görüşmede ailenin komşulardan ve akrabalardan izole bir hayat sürdüğü, onlarla 

ilişkilerinin zayıf olduğu öğrenilmiştir. Fakat yine aynı görüşmede Ahmet beyin bazı 

zamanlarda başka bir akrabasında kaldığı öğrenilmiştir. Bunun sebebini Ahmet bey şöyle 

açıklamıştır, kardeşi Mehmet Bey’de madde kullandığı için temiz kalmak istediği zamanlar 

akrabasına gittiğini ifade etmiştir. Ve evdeki iki bireyde madde aldığı için birbirlerinden 

etkilendikleri ve birlikte madde kullandıkları temiz kalmak istediklerinde yine bunu birlikte 

yapmaya çalıştıkları öğrenilmiştir. 

 

Ahmet Bey’in madde satın almak istediğinde anneden ya da dayıdan zorla para istediği 

görüşmede elde edilmiştir. Evde herhangi bir sorun yaşandığında bunu dayı aracılığıyla 

çözmeye çalıştıkları ifade edilmiştir. Dayının da iki kardeşe fiziksel şiddet uyguladığı 

öğrenilmiştir. Ahmet Bey’in evdeki zamanını genelde madde alarak, uyuyarak, televizyon 

izleyerek ve yemek yiyerek geçirdiği öğrenilmiştir. Ahmet Bey’in madde bağımlısı olmadan 

önce sporu ve bilgisayar oyunlarını sevdiği de yapılan görüşmede elde edilmiştir. 

 

YAŞANILAN KONUT DURUMU: 

 

Yaşanılan konut aileye aittir. 3+1 evde ikamet etmektedirler. Evlerinin ısınma durumu gayet 

iyidir. Sosyoekonomik anlamda aile sıkıntı çekmemektedir. 

 

 

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ:  
 


