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K.O.-Tropfen, BAYILTAN DAMLA 
K.O.-TROPFEN denilen bayıltıcı madde kişilerin içkisine sıvı veya toz olarak konuyor, çok 
ender olarak yemeğe  de karıştırılıyor.Çoğunlukla baygın olan kurbanlarını soymak veya 
onları taciz etmek için kullanılıyor. 

Genelde kokusuz ve  özel tadı olmayan bu maddelerin bazen damakta hafif tuzlu veya 
sabunumsu bir tadı olabilir. 

Bayıltıcı damlalar başlığı altında derlenen maddelerin isimleri şunlardır: 

GHB/GBL (sıvı ecstasy), Ketamin, zopiclon isimli uyku ilaçları veya diğer uyutan ve bayıltan 
maddeler. Bazen bunlara alkol-da katılabilir 

 

SENTOMLAR VE ETKİLERİ 

Bu maddeler kişinin bedensel durumuna ve alınan maddenin çeşitine göre değişir, özellikle 
önceden ilaç veya alkol alınmışsa. 

• Tacize uğrayan kişiler birden bire kendilerini yorgun hisseder. Hemen uyurlar ve 
ancak saatlerce sonra uyanırlar.Kendilerini yorgun, halsiz, zayıf ve hasta hissederler. 

• Bazıları hemen bayılmazlarsa kendilerini sanki pamuğa sarılmış gibi, iradesiz ve de 
sersem gibi hissederler ama bu uykuyla  uyanıklık arası durumu sonra hatırlamazlar, 
film kopmuştur.Serhoş  veya letarjik görünümleri olur. Miğde bulantısı, kusma, baş 
dönmesi, kalp spazmı veya adele gevşemesi gibi belirtiler kendini gösterir. 

• Bazı HIV-ilaçları (Proteas engelleyen Kaletra, Reyataz, Telzir, Norvir veya Invirase) 
bayıltıcı maddelerin örneğin GHB/GBL in vücuttan çabuk atılmasını engeller, böylece 
K.O damlalarının etkisi uzun sürer. 

 

Tehlikeli K.O Damlası 

Kişiler yaşadıkları sentomları özellikle film kopması veya hafıza  kaybolması gibi durumları 
alkol,uyuşturucu veya ilaç kullanılmasına bağlıyorlar.Kendine geldiklerin de değerli eşyaları 
kaybolmuşsa genelde bu durum dan kendilerini suçluyorlar. 

Soyguna uğramış, cinsel taciz görmüş veya iğfal edilmiş olmayı çok daha sonra idrak 
ediyorlar.Bu yüzden çoğu korkudan ve utançtan polise ihbarda bulunmuyor.Yaşanan 
olayların kronolojisi ciddi bir hafıza kaybı yüzünden mümkün olmuyor.Bu damlalar saldırıya 
uğrayanların ölümüne bile neden olabiliyor. 

 

HAFIZA KAYBINDA NE YAPILSIN? 

Ayıldıktan sonra kişiler bedensel yorgunluk, miğde bulantısı ve hatta hasta hissederler 
kendilerini.İşe gitmek mümkün olmaz çünkü kendilerin de değildirler sanki, tekrar yatıp 
uyumaya calışırlar.Şiddet mağduru olduklarını çok sonra idrak ederler. 

Böyle bir durumda yapılması gerekenler: 

• Hemen polisi ara ve bayıltıcı damla verilmiş olabileceğini söyle. Polis seni kan ve idrar 
tahlileri için bir doktora havale eder. 

• Cinsel tacize uğrayıp uğramadığını tespit et., hemen bir doktora git.İlk idrarını önce 
kendin delil için sakla ya da bir doktor tarafından idrar ve kan testi yaptır. Doktora 
mutlaka  K.O damlasından şüphelendiğini anlat. 
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• Hırsızlık olayı var mı yok mu kontrol et, örneğin cep telefonu, para, kredi kartı veya 
evdeki başka değerli eşyalar çalınmış mı?Banka hesabını, giriş ve çıkışları kontrol et, 
bankana haber ver ve hemen kredi kart hesabını kapattır. 

• Eger tacizcilerin evine girdiklerinden şüphe ediyorsan , hemen polise haber ver ki iz 
tesbiti yapılsın. 

MANEO profesyonel danışma ve yardım hizmeti verir. 

 

Dikkatli olun! 

Özellikle dış mekanlarda dikkatli olun: 

• Bar veya bir klüp te içki bardağını hep göz önünde tut. Kalabalıkta dikkatin 
dağılmasın. 

• Tuvalete giderken içki bardağını beraberinde götür veya hemen sonuna kadar iç 
.Bardak kontrolsüz kalmasın. 

• Geniş içki bardakları dar boğazlı şişelerden daha çok tehlike arz eder. Bardak elin de 
dolaşırken bile dikkatli ol. 

• Yabancı biri sana içki ısmarladığında o kişinin  davranışını izle ve  içkiyi doğrudan 
barmen den almaya dikkat et. 

• İçkin de sabunsu veya kimyevi bir madde tadı hissedersen,sakın içmeye devam 
etme. 

• Şüpheli bir durum da  kendini kötü hissediyorsan hemen arkadaşlarına  veya yetkili 
personele haber ver ve de 110 no dan polisi ara. 

 

Şahitler ve refaketciler için öneriler 

…Bar ve klüplerde aniden sersemleyen veya serhos gibi davranan kişilere dikkat edin. 

…eğer bu kişiler tanımadıkları veya o mekanda yeni tanıştıkları kişiler tarafından ablukaya 
alınmış ve bu şahıslar „ biz zaten yardım ediyoruz“ tavrındaysalar , 

GÖRMEMEZLİK ETMEYİN! Serhoş zannedilen kişi içkili olmayabilir. 

• Ona ismini sorun ve taksi çağırmayı önerin. Ona eşlik edenlerin de adı soyadını 
sorun, yüzlerini , giysilerini , göze batan olguları aklınızda tutmaya çalışın. 

• K.O damlasının etkisin de olduğunu düşündügünüz kişi için hemen 112 den acil 
servisi arayıp bu şahsı doktorlara teslim edin, hayati tehlike olabilir. 

• Şüpheli bir durumda hemen personele haber verin ve de 110 no dan polisi çağırın. 
• Şüpheli olayları  her vakit MANEO ya bildirin ( 030-216 33 36) 

 

K.O Damlası üzerine bilgileri internetten alabilirsiniz. 

www.maneo.de 

 

YAŞANAN OLAYLARDAN ÖRNEKLER 

1. OLAY: 42 yaşında bir gey Maneo ya verdiği bilgide o akşam bankasından 950.- avro nun 
çekildiğini kendisinin ama hiç bir şey hatırlamadığını söyler.Telefon da sesinden  kafasının 
karmakarışık  ve dağınık olduğu anlaşılır. Bir akşam önce bir bara gitmiş ertesi sabah gittiği 
bara yakın bir parkta uyanmış.Gece içkiyi fazla kaçırmış ki hiç bir şey hatırlamaz. Sıcak bir 
gece olduğu için parkta yatmak ona kötü bir durum gibi gelmemiş,sadece şaşırmış çünkü 
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para çantasından biraz para çalınmış ama kredi kartı  duruyormu, demek ki biri bardağına 
ilaç koyup kendisini uyutmuş  sonrada banka hesabını soymuş ama elinde tabi ki delil yok. 

2. OLAY: 53 yaşında  bir memur internette 22 yaşında bir gençle tanışır onu seks için evine 
davet eder. Delikanlı adamın içki bardağına gizlice bilinmeyen bir sıvı  damlatır, bayılan 
adam ancak ertesi gün öğleye doğru uyanır. Bir sürü değerli eşya, bilgi sayar, fotoğraf 
makinası, cep telefonu ve para  çalınmıştır. Şaşkın adam kendisini suçlar neden bu kadar 
sorumsuz davrandım diye. 

3. OLAY: 25 yaşında  bir genç  bir haftalık tatil sonrası Berline geldiğinde uluslararası bir 
fantazi kostümler yarışmasına katılır. O gece soyunma odasında yalnız kaldığında biri yanına 
gelip yüzüne nemli bir bezi bastırır, hemen bayılan genç adam kendine geldiğin de tecavüze 
uğradığını anlar. 

4.OLAY: 23 yaşında bir ingliz Berlin de 35 yaşında bir erkekle tanışır.Bir kaç gece arka 
arkaya Berlin barlarını dolaşırlar, daha sonra 35 yaşındaki adamın yakında bulunan evine 
giderler.Delikanlı bundan sonrasını hatırlamıyor.Tekrar kendine geldiğinde çırılçıplak sırt üstü 
yataktadır, o yabancı adam kendisiyle seks yapmış ama hiç bir şey hatırlamıyor genç adam, 
şaşırıp kalmış .Şimdi aidse yakalanmış olmaktan korkuyor- 

 

MANEO projesi 

Berlin de şiddete karşı kurulan Maneo projesi 1990 da Mann-O-Meter derneği tarafından 
bağımsız çalışan bir proje olarak kuruldu. 

MANEO Almanya da en çok tanınan ve şiddete karşı ciddi deneyimi olan bir projedir. 

Proje çalışanları senede 300 den fazla şiddete mağruz kalmış geylere danışma hizmeti 
verir.Bu olayların listesini arşivler ve de şiddete karşı davranış biçimleri üzerine mağdurları 
aydınlatır.Dört önemli ana konu üzerindeki çalışmalarımız  MANEO yu son senelerde 
dinamik bir projeye dönüştürmüştür. 

Danışma hizmetlerimiz gey ve biseksüel gençlere ve olgun erkeklere mahsuzdur, Berlin de 
ikamet etmeleri zorunlu değildir, turist olarak da Berlin de bulunanlar bu hizmetlerden 
faydalanabilirler.Yaşanan tacizin olay yeri ve zamanı verdiğimiz hizmet için önem 
taşımaz.Verdiğimiz şiddete karşı önlem hizmeti MANEO ya bir sürü ödül kazandırmıştır. 

MANEO ve İlkelerimiz. 

Profesyonel çalışma ve bürokratik olmayan acil yardım: Edindiğimiz deneyimler ve 
profesyonel çalışmalarımız acil ve bürokratik olmayan başarılı bir yardım sistemini 
oluşturmuştur.Bizim için her başvuru önemlidir ve her başvuruya kişisel çözüm aranır.Tüm 
bilgiler tabiki gizli tutulur. 

Geyler geyler için: Biz kimseye ön yargılı davranmayız onları itham etmeyiz.Danışma hizmeti 
veren arkadaşlarımızın kendileri  gey veya biseksüel erkeklerdir.Bizim tek amacımız tacize 
uğramış, dış vurumculukla karşılaşmış kişilere kendi cinsel tercihlerini de yaşamakta 
yardımcı olmaktır. 

 


