




Üsküdar Üniversitesi davranış bilimleri alanındaki 
uzmanlığı ve akademik birikimiyle madde bağımlılığı 

üzerine multidisipliner çalışan tek eğitim ve araştırma 
kuruluşudur. Bu amaçla yürüttüğü projeleri,

tespit ve çözüme yönelik mücadele eden
 iki merkez etrafında birleştirmiştir

BATAMER ve BAUMER özellikle gençleri tehdit altına 
alan “bağımlılık” konusunda ortak paydada birleşmiş 

iki önemli merkez olarak Üsküdar Üniversitesi’nin 
bünyesinde faaliyet göstermektedir.



İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) desteği ile kurulan BATAMER 
(Toksik ve Bağımlılık Yapan Maddelerin Kanıta Dayalı 
Tayin, Tarama ve Bilgi Danışma Merkezi) madde bağımlılığı 
mücadelesinin bilimsel/teknolojik yönünü geliştirmek amacına 
hizmet etmektedir.  Bu alanda üretilen  bilgi ve teknoloji ile 
özellikle çocuk ve gençlerin madde bağımlılığına yönelmeleri 
önlenmeye çalışılacaktır.

“Toksik ve Bağımlılık Yapan Maddelerin Kanıta Dayalı Tayin, 
Tarama ve Bilgi Danışma Merkezi” proje süresince tüm halka 
açık ve ücretsiz olarak tanı konulmasına hizmet edecek. 
Merkezde, analitik alanda en ileri teknolojiye sahip LC-MS/MS 
(Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatograf Ardışık Kütle Spektrometre) 
cihazı ile ölçümler yapılmaktadır. Hızlı, ucuz, “Altın Standart” 
kalitesinde analiz yöntemlerini içinde barındıran bu merkezde, 
alanında uzman farmakolog, eczacı, kimyager, psikiyatrist 
ve psikologlarla birlikte geniş kapsamlı bir tarama hizmeti 
verilmektedir. 

n Opiat grubu (Eroin gibi)
n Kokain grubu
n Esrar grubu 
n Amfetamin grubu (Ekstazi gibi)

BATAMER
(Toksik ve Bağımlılık Yapan Maddelerin 
Kanıta Dayalı Tayin, Tarama ve Bilgi 
Danışma Merkezi)

Proje süresince ücretsiz kan ve  
idrar taraması yapılacak

Analizi yapılan maddeler:
n Alkol
n Sentetik Esrar (Bonzai gibi) 
n Laboratuvar Testleri-Organik  
    Sıvılar



Son on yıla baktığımızda, uyuşturucu madde ticaretinde 
çeşitliliğin artmış, evvelce bilinen ve yaygın kullanımı olan 
narkotik maddelerin yerine psiko-aktif etkili yeni maddeler 
piyasaya girmiş olduğu görülmektedir. Bu yeni nesil psiko-aktif 
maddeler içerisinde sentetik kannabinoidler, katinonlar ve 
fenetilaminler ve diğer (triptaminler, piperazinler, halusinojen 
mantarlar, kratom, Salvia Divinorum gibi herbal karışımlar, 
harmine gibi bitkisel maddeler) yer almaktadır. 

Psiko-aktif maddelerin çeşitliliği, bu maddelerin deşifre 
olmaları ve yasal müeyyidelerin uygulanmasının ardından 
hızla yeni moleküller sentezlenmeye başlanması bağımlılıkla 
mücadelede en önemli sorunu oluşturmaktadır. Bu sebeple 
yasal engellerin aşılabilmesi için piyasaya sürekli olarak 
yeni bir sentez ürün sunulmaktadır. Bu durum psiko-aktif 
maddelerin laboratuvar ortamında analizini güçleştirmektedir. 
Bu nedenle Türkiye’de ilk defa genele yönelik ileri analiz 
gerçekleştirilecektir. 

Kullanıcılar bu maddeleri neden tercih ediyor: 
n Merak duygusu
n Değişiklik arayışı
n Bu maddelerin bir çoğunun hâlâ uyuşturucu madde kapsamında 

olmaması
n Madde kontrol testlerini geçebilmeleri 
n Ön tarama testlerinde yer almamaları
n Kokusuz olmaları nedeni  ile sosyal ortamlarda fark edilmeden 

kullanılabilmeleri 
n Kolay ulaşılabilmesi, kullanım pratikliği ile artan bir biçimde 
 tercih ediliyor.



Üsküdar Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren BAUMER 
(Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi) bağımlılık alanında 
bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek, gençlerin 
bağımlılıkla ilgili farkındalıklarını artırmak, nitelikli kişiliğe 
sahip, hayata karşı hazırlıklı bireyler olarak gelişmelerini 

GENÇLERLE BİRLİKTE 
BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ: 

BAUMER 

desteklemek, 
toplumdaki her 
kesimi doğrudan 
ya da uzaktan 
eğitim yoluyla 
bilgilendirmek ve 
bilinçlendirmek 
amacıyla 
çalışmalar 
yürütüyor. Bu 
amaçla başlatılan 
“Bağımsızlık 
Hareketi” 
ile gençlere 
“Bağımsız olun ve 
hayatı fark edin” 
mesajı veriliyor. 



Üsküdar Üniversitesi, gelecekle ilgili umutları ve hayalleri olan, 
yaşamda pek çok zorluğa hazır, zorluklar karşısında “bağımlı” 
olmayı değil, hayatı fark edip “bağımsız” olmayı tercih eden 
gençleri yaşama kazandırmak için “Bağımsızlık Hareketi”yle  
gençleri hayata karşı daha kararlı olmaya teşvik ediyor.

“Bağımsızlık Hareketi” neyi kapsıyor?
n BAUMER ile madde bağımlılığına karşı farkındalık eğitimleri
n BATAMER ile Üsküdar Üniversitesi  Merkez Yerleşkesi’nde 

proje süresince ücretsiz, tüm halka açık tayin, tanı ve tarama 
testleri 

n Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi 
ve Poliklinikleri’nde bilgi danışma hizmeti

n Bağımlılıkla ilgili bilgi paylaşma amaçlı sempozyum, seminer 
ve toplantılar 

n Belediyeler ve Milli Eğitim Müdürlükleriyle farkındalık 
yaratma amaçlı işbirlikleri

BAĞIMSIZLIK HAREKETİ



BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSU

GENÇLER İÇİN “YARIN DAHA 
GÜZEL BİR GÜN OLACAK”

Yaşamına sahip çık;
Hayatının sorumlusu sensin!

Kaygılarından kurtulmak senin elinde;
Sosyal cesaretini arttır.

Yaşam tüm anların toplamıdır;
Hayatı fark et, hayata dokun!

Hayal ettiğin her şey için;
Aklının sınırlarını keşfet!

Hayat tercihtir;
Hayır demeyi öğren!

Hayatı fark et; 
Bağımsızlığını ilan et!

www.uskudar.edu.tr


