
2016 
BAĞIMLILIKLA  

MÜCADELE MALİ 
DESTEK PROGRAMI 

DEĞERLENDİRME 
RAPORU





İÇİNDEKİLER
1 GİRİŞ 5

2 BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 
MALİ DESTEK PROGRAMI  9

3 PROJELERİMİZ 15

Bir Umut Ol 21

Çorlu AMATEM ile Yeniden Hayata Tutunmaya Var mısın? 24

Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde İyileştirme Süreci Uygulamaları 26

Fiziksel Engelliler Bağımlılıkla Mücadele Ediyor; Ülkenin Geleceğine 

Sahip Çıkıyor 29

Hayata Sporla Yeşil Işık Yak 32

Hayatının Kontrolü Sende, Farkında Ol Yeter! 36

İstikbal Göklerdedir 40

Maddeye Değil Sevgiye Bağlı Bir Gelecek 42

Müzikle Hayata Bir Adım Daha 44

Olumlu Davranış Kazandırma Projesi (OLDAKAP) 46

Teknolojiyi Yönet, Hayatı Yönet 48

 
4 BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ  53 

DESTEK PROGRAMI ÜZERİNE
GENEL BULGU VE TESPİTLER 





GİRİŞ

1





7

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI

2016

DEĞERLENDİRME RAPORU

Yeşilay, Birinci Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında bağımlılıkla müca-
dele etmek amacıyla, 5 Mart 1920 tarihinde merkezi İstanbul’da olmak 
üzere “Hilâl-i Ahdar” adıyla kurulmuştur. Yeşilay; sigara, alkollü içecekler, 
uyuşturucu maddeler, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele eden, 
halkımızın ve bilhassa gençlerimizin bütün zararlı alışkanlıklardan korun-
ması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren, 19 Eylül 1934 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararıyla “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan 
bir sivil toplum kuruluşudur. 

Ülkemizdeki sosyal kalkınma hedefinin bir parçası olarak, toplumumuzun 
ve özellikle de gençlerimizin beden ve ruh sağlığını tahrip eden tütün, 
alkol, madde, teknoloji, kumar bağımlılığı ve bütün zararlı alışkanlıklarla 
mücadele ederek millî değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek amacı doğrul-
tusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.   

Yeşilay, bu çerçevede bağımlılıklarla mücadele etmek üzere, toplumun 
bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirerek, insan onur ve saygınlığının 
korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç 
insanlara yardım ederek, toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesi-
nin geliştirilmesine sürekli katkıda bulunmaktadır. 

Genel Merkezi İstanbul’da yer alan, hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik 
diğer illerdeki faaliyetleri şubeleri aracılığıyla yürütmektedir. Ülke gene-
linde 107 şubesi, yurt içi ve yurt dışında 30 bini aşan gönüllü üyesiyle, 
çalışmalarını sürdürmektedir.
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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI

2016

DEĞERLENDİRME RAPORU

Yeşilay kuruluş amaçları ve stratejik hedefleri çerçevesinde bağımlılıklarla 
mücadele etmek üzere, toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete 
geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, 
yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım eder; toplumun 
bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine sürekli katkıda 
bulunur; ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
gerekli işbirliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirir. Bu maksatla 
kendi amaçlarına hizmet edecek faaliyetleri için hedef kitlesinde çocuk ve 
gençlerin bulunduğu üniversite ve sivil toplum kuruluşlarına ayni ve nakdi 
katkı sağlar. Bu temelde, gençlerin bağımlılık riski altında olması; kişisel 
ve sosyal becerilerinin ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık düzeylerinin 
artırılmasının kanıtlanmış etkisi göz önünde bulundurularak 2016 Bağım-
lılıkla Mücadele Mali Destek Programı yayınlanmıştır. 

Bağımlılıkla mücadele kavramı, içerdiği çok boyutlu mücadele alanları-
nın yanında kurumlar arası ortak projeler geliştirmeyi gerektiren ve bu 
alanda işbirliği temelli yaklaşımları önemseyen bir yapıdadır. Bağımlılıkla 
mücadelede önemli bir yer tutan önleme faaliyetleri, özellikle gençler 
üzerinde bağımlılığın hiç başlamadan veya erken aşamalarda gerçekleş-
tirilmesi halinde etkin sonuçlar vermektedir. Ülkemizde öncelikle madde 
bağımlıları olmak üzere bağımlılara yönelik sosyal destek mekanizmaları 
yetersizdir. Yeşilay, 2013 yılında tüzüğünde yaptığı değişiklikle bağımlılara 
yönelik rehabilitasyon hizmetini de faaliyetleri arasına almıştır. Bu doğrul-
tuda Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliği 
ve ortak proje uygulama anlayışını da geliştirecek şekilde bir destek meka-
nizması oluşturulmuştur.

Ülkemizde özellikle çocuk ve genç temelli yapılan program ve projelerden 
hareketle önleme faaliyetlerinde kullanılacak yöntemlerin ve bağımlılara 
yönelik yapılacak sosyal destek faaliyetlerinin hedef kitlenin hayata bakışı 
ve algılarına uyumlu şekilde seçilmesi önem taşımaktadır. Sahada yapılan 
projelere örnek olacak ve ülke çapında yaygınlaştırılacak şekilde yenilikçi 
uygulamaların geliştirilmesi 2016 yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek 
Programı içeriğinde yer almaktadır.

Söz konusu destek konsepti çerçevesinde geliştirilen Bağımlılıkla Müca-
dele Mali Destek Programının amacı; bağımlılıkla mücadele alanında 
önleme, sosyal destek temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef 
kitleler üzerinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama örneklerinin oluşturul-
ması ve yeterli bilgilendirme ile farkındalığın oluşturulmasıdır.

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamında, bu genel amaca 
ulaşmak için aşağıdaki öncelikler belirlenmiş ve bu öncelikler doğrultu-
sunda proje başvuruları değerlendirilmiştir.
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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI

2016

DEĞERLENDİRME RAPORU

Öncelik 1: Bağımlılıkla mücadelede tedavi ile entegre ve sürdürülebilir 
sosyal destek unsurlarının geliştirilmesi, ikincil veya üçüncül önleme faa-
liyetlerine konu olan gençlerin destek modelleri ile topluma katılımlarının 
sağlanması.

Öncelik 2: Gençler ve tanımlı hedef grupların bağımlılığa yönelik farkında-
lık düzeylerini artıracak; hedef odaklı, tematik ve yenilikçi önleme faali-
yetlerinin yapılması veya önleme araçlarının geliştirilmesi.
 

2016 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı Uygun Başvuru Sahipleri

Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Federasyonlar, Ticaret ve Sanayi Odaları
Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Federasyonlar 
Üniversiteler, Enstitüler, Araştırma Merkezleri

 

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı 1.000.000 TL’dir. 

Program toplam bütçesinin öncelikler bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

 » Öncelik 1: 600.000 TL  

 » Öncelik 2: 400.000 TL

Başvuruda bulunan projeler, yukarıda yer alan öncelikler ve destek limit-
leri dahilinde projelerinin %100’e kadar destek talep edebilmiştir. Eş 
finansman öngörülen veya proje bütçesi destek miktarından fazla olup 
kalan kısmın başvuru sahibi kaynakları tarafından finanse edildiği proje-
lere değerlendirmede ekstra puan verilmiştir.

Bağımlılıkla mücadelede amaca ulaşmak için geliştirilen destek prog-
ramları ile bağımlılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşla-
rının, üniversitelerin, enstitülerin, araştırma merkezlerinin ve ticaret 
ve sanayi odalarının madde bağımlılığı ile mücadeleye doğrudan ya da 
dolaylı olarak katkı sağlayan etkili ve özgün projelerinin hayata geçirilmesi 
planlanmıştır.

Bu program ile bağımlılıkla mücadelenin tüm yurtta paydaşlar eliyle 
etkin bir şekilde sürdürülmesi amaçlanmıştır. Bağımlılıkla Mücadele Mali 
Destek Programı, Yeşilay tarafından Türkiye’de bağımlılıkla mücadeleye 
katkıda bulunan ve çalışmalarını görünür kılarak toplumda farkındalık 
uyandırmak, onların daha duyarlı ve aktif vatandaş olmalarını teşvik 
etmek amacıyla 2016 yılının Aralık ayında hayata geçirilen bir programdır. 
İlk kez 2016 yılında çağrıya çıkılan Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Prog-
ramı’na Türkiye genelinden toplam 142 farklı kurum başvuru yapmıştır. 
Proje başvuruları idari değerlendirmenin ardından, bağımsız ve çok aşa-
malı bir değerlendirme süreci içinde incelenmiştir.
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Bahsi geçen değerlendirme süreci sonucunda, 142 başvuru içinden 12 
Projeye mali destek verilmesi uygun bulunmuş ve 11 proje uygulamaya 
geçmiştir. Program kapsamında bağımlılık alanında faaliyet gösteren sivil 
toplum örgütleri, üniversiteler ve ticaret ve sanayi odaları ile sinerji oluş-
turarak madde bağımlılığıyla mücadeleye doğrudan ya da dolaylı olarak 
katkı sağlamakta ve etkili ve özgün projeler uygulanmaktadır. Sivil toplum 
örgütleri, üniversiteler ve birlikler tarafından yürütülen projelerle hedef 
grupların bulunduğu ve yer aldığı her alanda projeler yürütülmekte ve 
yürütülen projeler farklı bölgelerde de uygulanmaktadır.

Şekil 1: Yararlanıcıların kurum türlerine göre dağılımı

Şekil 2: Uygulanan Projelerin Bölgelere Göre Dağılımı
Marmara: 2 - Ege: 2 - Karadeniz: 1 - İç Anadolu: 3 - Akdeniz: 2 - Güneydoğu Anadolu: 1 - Doğu Anadolu: 1

Bu değerlendirme raporu, 2016 - 2018 arasında yürütülen Bağımlılıkla 
Mücadele Mali Destek Programı kapsamındaki temel faaliyetleri, çıktıları, 
sonuçları ve değerlendirmeleri kapsamaktadır.





PROJELERİMİZ

3
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Desteklenen Proje Uygulayan Kurum Uygulama İli

Bir Umut Ol Bir Hayata Dokun Derneği İzmir

Çorlu AMATEM ile Yeniden Hayata 
Tutunmaya Var mısın?

Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı Tekirdağ/Çorlu

Denetimli Serbestlik 
Hizmetlerinde İyileştirme Süreci 
Uygulamaları

Denetimli Serbestlik Personeli 
Derneği

Manisa

Fiziksel Engelliler Bağımlılıkla 
Mücadele Ediyor; Ülkenin 
Geleceğine Sahip Çıkıyor

Fiziksel Engelliler Federasyonu Ankara

Hayata Sporla Yeşil Işık Yak 1071 Malazgirt Spor Kulübü Derneği Muş/Malazgirt

Hayatının Kontrolü Sende, 
Farkında Ol Yeter!

Hacettepe Üniversitesi 

Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve 
Araştırma Merkezi

Ankara

İstikbal Göklerdedir
Havacılık ve Extrem Spor Kulübü 
Derneği

Mersin/Anamur

Maddeye Değil Sevgiye Bağlı Bir 
Gelecek

Kutup Yıldızı Derneği Hatay/Antakya

Müzikle Hayata Bir Adım Daha
Sanat Gönüllüleri Eğitim ve 
Araştırma Derneği

Yalova

Olumlu Davranış Kazandırma 
Projesi (OLDAKAP)

Çankaya Oryantiring Gençlik ve 
Spor Kulübü Derneği

Ankara

Teknolojiyi Yönet, Hayatı Yönet
Ordu Genç İnovatif Girişimciler 
Derneği

Ordu
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BİR UMUT OL

Destek Programı 2016 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2016/041

Başlangıç / Bitiş Tarihi 28.11.2017 - 28.10.2018

Toplam Süresi 11 Ay

Uygulama Alanları İzmir

Başvuran Kurum / Kuruluş Bir Hayata Dokun Derneği

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

Bir Hayata Dokun Derneği, 2014 yılında hedefleri olan ama imkanları 
olmayan gençlerimize ve çocuklarımıza, sevginin, paylaşımın, başarının 
öne çıktığı bir çatı kurma fikri ile oluşturulmuştur. Daha önce madde 
bağımlısı kişilerin psikolojik ve sosyal uyum düzeyini artırmaya yönelik 
yürütmüş olduğu cezaevi kitap bağışı kampanyası ve sanatsal etkinliklere 
yönelik projelerle madde bağımlısı kişilerin sosyal hayata katılımlarına 
yönelik destekleyici çalışmalar yürütmüştür. 

Projenin Amaçları Madde bağımlısı olan kişilerin sosyal entegrasyonlarını sağlamak ama-
cıyla istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Madde bağımlılığı, istihdam, sosyal uyum.

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

Madde bağımlısı 15 kişi

Proje Adı
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Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 »  Sosyal hayata uyum amacıyla gençlere ön muhasebe, iletişim ve eğitim 
ve seminerlerinin düzenlenmesi,

 » Mesleki eğitim verilen kişilerin istihdama yönlendirilmesine yönelik 
kurumlarla işbirliklerinin geliştirilmesi,

 » Bağımlıların istihdamının artırılmasına yönelik işveren kuruluşları ve 
ilgili birliklerle birlikte seminerlerin düzenlenmesi,

 » Bağımlıların sosyal hayata uyum düzeyini artırmaya yönelik sanat tera-
pisi eğitimlerinin düzenlenmesi. 

Somut Çıktılar  » 12 bağımlı bireye mesleki eğitim ve iletişim eğitimi verilmiştir.

 » 12 bağımlı kişiden 5 kişinin işe yerleştirilmesi sağlanmıştır.

 » Bağımlıların istihdam sayısının artırılmasına yönelik 2 seminer düzen-
lenmiş ve bu kapsamda 5 kurum seminere dahil edilmiştir.

 » Bağımlıların sosyal uyumunu güçlendirmeye yönelik 12 bağımlı kişiye 
sanat terapisi eğitimleri verilmiştir. 

Sonuç Projeyle ulaşılan madde bağımlısı 12 kişiye verilen mesleki eğitimlerle iş 
gücüne katılımının artırılmasına katkıda bulunulmuş ve bu kapsamda 
5 bağımlı bireyin işgücüne katılımı sağlanmıştır. Bu bireylerin sosyal 
hayata katılımının artırılmasına yönelik bütüncül bir destek mekaniz-
masıyla psikolojik ve sosyal uyum düzeylerine yönelik etkinliklerle sosyal 
hayata katılımlarına katkıda bulunulmuştur. Bağımlı bireylerin sosyal 
ve ekonomik hayata katılımlarını artıracak yerel mekanizmalar hare-
kete geçirilerek sosyal uyum ve ekonomik alandaki kuruluşlarla panel ve 
seminerler düzenlenmiş ve kurumlarda bir farkındalık oluşturulmasına 
katkıda bulunulmuştur.
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Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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ÇORLU AMATEM İLE YENİDEN  
HAYATA TUTUNMAYA VAR MISIN?

Destek Programı 2016 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2016/003

Başlangıç / Bitiş Tarihi 20.12.2017 - 20.08.2018

Toplam Süresi 8 Ay

Uygulama Alanları Tekirdağ

Başvuran Kurum / Kuruluş Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı, 2015 yılında Çorlu Devlet Hastanesi bünye-
sindeki Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Mer-
kezi’nin kurulması ile bağımlıların tıbbi ve psikolojik tedavi hizmetlerine 
başlamıştır. Bu kapsamda Çorlu AMATEM, madde bağımlılarının ayakta 
veya yatarak tıbbi ve psiko-sosyal tedavileri ile tıbbi rehabilitasyonlarının 
yapıldığı tedavi merkezi olarak hizmet vermektedir.

Projenin Amaçları Çorlu Devlet Hastanesi bünyesinde 19 yatağı ile hizmet veren AMATEM’de 
tedavi olan bireylere, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ile bir-
likte mesleki nitelik kazandırılarak onların toplumla yeniden bütünleş-
melerini sağlamaktır.

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Alkol ve madde bağımlılığı, mesleki eğitim, sosyal uyum.

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

Alkol ve madde bağımlısı 60 kişi.

Uygulanan Temel Faaliyetler  » Bağımlı bireylere mesleki nitelik kazandırılması ve istihdam edilebilir-
liklerinin sağlanması amacı ile kurslar düzenlenmesi, 

 » Bilgisayar kullanımı (bilgisayar işletmenliği-operatör) kursu, 

 » El sanatları kursu,

 » Giyim teknolojisi kursu, 

 » Kuaförlük kursu. 

Proje Adı
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Somut Çıktılar  » 60 bağımlı bireye bilgisayar işletmenliği, el sanatları, giyim teknolojisi 
ve kuaförlük kursu olmak üzere mesleki eğitimler verilmiştir. 

 » 60 bağımlı kişinin İŞKUR ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yönlen-
dirmesiyle iş gücüne yönlendirilmesi için kurum ziyaretleri yapılmıştır.  

Sonuç Hedef grup olarak ulaşılan 60 alkol ve madde bağımlısı kişinin tıbbi ve 
psikolojik tedavileri yapılarak onların toplumsal hayata katılımını sağla-
maya yönelik mesleki eğitimler verilmiştir. Mesleki eğitim alan kişilerin 
toplumsal hayata katılımının artırılması ve ekonomik özgürlüklerinin 
sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetler kişilerin sosyal hayata katı-
lımlarında önemli bir değişiklik göstermiştir.  Hedef gruba yönelik verilen 
eğitimlerde, özellikle hedef grubun eğitimlere katılım düzeylerinin yük-
sek olması projenin en önemli çıktıları arasında yer almaktadır. Mesleki 
eğitimlerle iş gücüne katılımlarının sağlanmasına yönelik kurumlar arası 
işbirliklerinin geliştirilmesi de hedef gruplara verilecek destek mekaniz-
malarını artırmıştır. 

Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNDE  
İYİLEŞTİRME SÜRECİ UYGULAMALARI

Destek Programı 2016 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2016/024

Başlangıç / Bitiş Tarihi 25.12.2017 - 25.11.2018

Toplam Süresi 11 Ay

Uygulama Alanları Manisa

Başvuran Kurum / Kuruluş Denetimli Serbestlik Personeli Derneği

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

Dernek, Denetimli Serbestlik sisteminin ve hizmetlerinin geliştirilmesine 
katkı sunmak, denetimli serbestlik personelinin karşılaştığı sorunların 
çözümüne katkı sağlamak, denetimli serbestlik hizmetlerinde görevli 
personelin mesleki hak ve kazanımlarına yönelik çalışmalar yapmak, 
denetimli serbestlik personelinin bu amaçlar doğrultusunda dayanışma 
ve yardımlaşmalarını sağlamak amacı ile 2015 yılının Aralık ayında Mer-
sin’de kurulmuştur. Dernek, denetimli serbestlik müdürlüklerinin bulun-
duğu bölgelerde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Projenin Amaçları Bu çalışmayla bağımlılık kaynaklı suç nedenlerini ortadan kaldırmaya, 
yükümlülerin öz denetim becerilerini geliştirmeye ve sosyal yaşamda 
var olmayı öğrenebilmeye yönelik eğitim olanakları oluşturmak 
amaçlanmaktadır.

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Alkol ve madde bağımlılığı, mesleki edindirme, beceri geliştirme, sosyal 
uyum.

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

Denetimli serbestlik personeli.

Proje Adı
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Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 » Denetimli serbestlik personeline yönelik uygulanacak olan  
“Değişim Saati Programı” içeriğinin oluşturulması için 3 farklı çalıştay 
düzenlenmesi,

 » Değişim Saati olarak geliştirilen müdahale programının denetimli ser-
bestlik müdürlüklerindeki personellere uygulanmasına yönelik eğitimle-
rin düzenlenmesi,

 » Denetimli serbestlik personellerine verilen Değişim Saati Programı eği-
timleri sonucunda programa yeni alanların eklenmesine yönelik çalış-
tayların düzenlenmesi,

 » Değişim Saati Programı’nın denetimli serbestlik hizmetlerinde uygulan-
masına yönelik program tanıtımının yapılması.

Somut Çıktılar  » Denetimli serbestlik hizmetlerinde görev yapan personellere ve perso-
neller tarafından denetimli serbestlik kapsamında bağımlı bireye uygu-
lanacak olan “Değişim Saati Programı” oluşturulmuştur. 

 » Program kapsamında 4 ayrı bölgedeki denetim serbestlik müdürlükleri 
ve üniversitelerin katılımı ile program kapsamı belirlenmiştir.  

 » “Değişim Saati Programı” kapsamında Temel İletişim Becerileri, Etkili 
Konuşma ve Davranışlar, Hayır Diyebilme, Duygusal Zeka, Stres Yöne-
timi, Sorun Çözme Becerileri, Çatışma ve Anlaşmazlık Çözümleme, 
Kurum İçi İletişim Becerileri, Takım Çalışması ve Motivasyon alanlarını 
kapsayan program uygulanmak üzere tamamlanmıştır.

Sonuç Değişim Saati Programı ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde bağımlı-
lara yönelik uygulanan seminerlerin; standart, yapılandırılmış, ölçülebilir, 
sürdürülebilir ve interaktif hale getirilmesini sağlayacak şekilde program 
oluşturulmuştur. Program, denetimli serbestlik müdürlüklerinin yer aldığı 
tüm illerde uygulanmak üzere proje süresi içerisinde program uygulanmış 
ve hedef grup üzerindeki etkisi gözlemlenerek program tüm müdürlük-
lerde uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır. 

Değişim Saati Programı oturumlarının uygulanması ve yaygınlaştırıl-
ması için Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığına resmi yazı ile talepte 
bulunarak programın hedef gruplara yönelik açılması ve uygulanması 
sürecine geçilmiştir. Bu kapsamda bağımlı kişilerin en yoğun olduğu 
denetimli serbestlik müdürlüklerine yönelik yeni bir müdahale programı 
oluşturulmuştur. 
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Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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FİZİKSEL ENGELLİLER BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 
EDİYOR; ÜLKENİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYOR

Destek Programı 2016 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2016/121

Başlangıç / Bitiş Tarihi 22.12.2017 - 25.08.2018

Toplam Süresi 11 Ay

Uygulama Alanları Ankara

Başvuran Kurum / Kuruluş Fiziksel Engelliler Federasyonu

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

Federasyon fiziksel engellilere yönelik 14 yıldır faaliyetlerini sürdürmek-
tedir. Bu alana yönelik daha önce uygulamış olduğu projelerle fiziksel 
engellilerin toplumsal hayattaki yaşamlarını kolaylaştıracak ve kişisel 
becerilerini artıracak projeler yürütmektedir. Fiziksel engelliler ara-
sındaki uluslararası alandaki dayanışmayı artırmak amacıyla Almanya, 
Bulgaristan ve Makedonya’dan 150 kişi katılım sağlayarak kültürlerarası 
işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Birçok bölgede 
şubelerini oluşturmuş bir sivil toplum kuruluşu olarak bölgeler arasın-
daki engellilerin sorunlarına yönelik çalışmalar yürütmektedir. 

Projenin Amaçları Federasyonun ve federasyona üye derneklerin üyelerinin ve ailelerinin 
bağımlılık konusunda bilinçlenmesini ve bu sorunla mücadele beceri-
lerinin gelişmesini sağlamaktadır. Bu amaçla Ankara, Kahramanmaraş, 
Gümüşhane, Karabük, Yozgat, Kırıkkale, Ağrı ve Bursa’da fiziksel engelli 
üyelere ve üyelerin ailelerine bağımlılıklarla ilgili farkındalık eğitimleri-
nin verilmesi amaçlanmaktadır.

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Fiziksel engelliler, bağımlılıklar, farkındalık, bilinçlendirme.

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

Fiziksel engelli kişiler.

Proje Adı
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Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 » Ankara, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Karabük, Yozgat, Kırıkkale, Ağrı 
ve Bursa’daki fiziksel engelli üyelere ve üyelerin ailelerine bağımlılık-
larla ilgili farkındalık eğitimlerinin verilmesi.

Somut Çıktılar  » Proje kapsamında Yeşilay’ın geliştirmiş olduğu Türkiye Bağımlılıkla 
Mücadele Programı, (TBM) eğitimleri kapsamında teknoloji, madde, 
tütün ve alkol bağımlılığı eğitimleri TBM formatörleri tarafından veril-
miştir. Proje kapsamında fiziksel engelli üyelere yönelik verilecek olan 
5 il belirlenmiş; ancak diğer illerden gelen talepler doğrultusunda 8 ilde 
bağımlılıklarla ilgili farkındalık eğitimleri gerçekleştirilmektedir. 

 » Farkındalık eğitimleri kapsamında 462 fiziksel engelli kişiye eğitim 
verilmiştir. Fiziksel engelli kişilerin ailelerine yönelik 850 kişiye farkın-
dalık eğitimleri düzenlenmiştir. 

Sonuç Proje kapsamında, özellikle fiziksel engelli kişilerin engellilik durumları 
sebebiyle bağımlılık türlerine yönelik farkındalık eğitimleri alamadığı 
görülmekte ve buna yönelik engellilerin yoğun olarak bulunduğu illerde 
bağımlılıklarla ilgili farkındalık eğitimleri verilmiştir. Hedef grubun 
engellilik durumları sebebiyle özellikle tütün ve teknoloji bağımlılığı 
alanında eğitim talepleri olduğu görülmüş ve bu doğrultuda teknolojinin 
bilinçli kullanımı ve tütün bağımlılığının zararlarına yönelik farkındalık 
eğitimleri verilmiştir.

Proje kapsamında her bağımlılık türü ile ilgili TBM kitapçıkları verile-
rek engelli ve ailelerine yönelik bilinçlendirici materyallerin dağıtılması 
sağlanmıştır.
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Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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HAYATA SPORLA YEŞİL IŞIK YAK

Destek Programı 2016 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2015/014

Başlangıç / Bitiş Tarihi 22.12.2017 - 30.10.2018

Toplam Süresi 11 Ay

Uygulama Alanları Muş/Malazgirt

Başvuran Kurum / Kuruluş 1071 Malazgirt Spor Kulübü Derneği

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

1995 yılında kurulan dernek, 24 yıldır aralıksız olarak futbol liglerinde 
mücadele etmekte ve imkan ve şartlar dahilinde diğer spor dallarında 
faaliyet göstermektedir. Dernek, Muş ili ve Malazgirt ilçesinde etkisi yük-
sek ve yoğun bir taraftar grubu olan ve bölgenin en köklü spor kulübü 
olarak bilinmektedir. 2010 yılında çocukların bağımlılık ve terörden 
korunması amacıyla Muş İl Emniyet Müdürlüğünün yürütmüş olduğu 
“FUTPOL” projesine ortak olarak katılmıştır. Proje ile 120 sporcuya kıyafet 
alınmış ve 6 ay boyunca futbol antrenmanı yaptırılmıştır. Dernek ola-
rak projenin Malazgirt ayağının yürütücüsü olmuş, projenin başarı ile 
tamamlanmasını sağlamıştır.

Projeye 10-14 yaş arası erkek çocukları katılmıştır. Dernek futbol kulübü 
antrenörleri tarafından çocuklara öncelikle sporcu ahlakının kazandırıl-
masına yönelik eğitimler vermiştir.

Projenin Amaçları Malazgirt ilçe merkezi ve köylerde bağımlılık riski olan 9-18 yaşları ara-
sındaki çocuk ve gençleri spora yönlendirmek ve vakitlerini daha değerli 
geçirebileceği sosyal donatı alanlarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Spor, sosyal uyum, beceri, farkındalık. 

Proje Adı
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Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

9-18 yaş arasındaki 100 çocuk ve genç. 

Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 » 9-18 yaşları arasındaki çocuk ve gençlerin tespit edilmesi, 

 » Malazgirt ilçesinde futbol eğitimlerine yönelik iletişim kampanyasının 
yapılması, 

 » Futbol eğitimine katılacak olan çocuk ve gençlerin seçmelerinin 
yapılması, 

 » Futbol eğitimlerinin başlaması, 

 » Gençlik merkezinin kurulması, 

 » Kitap bağışı kampanyasının başlatılması, 

 » U13, U14, U15, U16 ve U17 amatör futbol takımlarının kurulması, 

 » Muş ili amatör lig maçlarına katılım sağlanması, 

 » Gençlik merkezinin açılışının yapılması, 

 » Çocuk ve gençlere TBM eğitimlerine yönelik farkındalık eğitimlerinin 
verilmesi. 

Somut Çıktılar  » Gençlik merkezi kurulmuştur. 

 » Kitap bağışı kampanyası sonucunda kütüphane oluşturulmuştur. 

 » Spora dahil edilen çocuklara 1200 saat futbol eğitimi verilmiştir. 

 » Resmi müsabakalara 54 çocuğun katılımı sağlanmıştır. 

 » 120 çocuk ve gence TBM eğitimleri verilmiştir. 

 » 146 sporcu yetiştirilmiştir. 

 » U13, U14, U15, U16 ve U17 takımları kurulmuştur. 

 » U15 takımı Muş ilinde şampiyon olmuştur. 

 » U13 takımı Muş ilinde ikinci olmuştur. 

 » 1071 Malazgirt Spor Kulübü Derneği Muş ilinde en centilmen takım 
unvanını almıştır. 
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Sonuç Proje kapsamında, 9-18 yaşları arasında 146 çocuk ve gence 6 ay boyunca 
futbol eğitimi verilerek 5 takım oluşturulmuştur. 2 takım amatör liglere 
dahil edilerek U15 takımı şampiyon oldu. U13 takımı amatör ligde ikinci 
oldu ve dernek amatör lig maçlarında en centilmen takım unvanını almış-
tır. Çocuk ve gençleri spora ve sosyal alanlara dahil ederek sosyal uyum 
düzeylerinin geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur. Amatör liglere dahil 
edilen çocuklar arasından 6 futbolcu üst liglerdeki takımlara transferi 
ve kurulan takımlardan 8 futbolcunun futbol federasyonu seçmelerine 
katılımları gerçekleşmiştir. Çocuklar ve gençler ilgi ve yetenekleri doğ-
rultusunda spora yönlendirilmiş ve futbol yetenekleri değerlendirilerek 
kişisel ve yaşam becerilerinin gelişimine katkıda bulunulmuştur. Çocuk 
ve gençlerin okul ve futbol dışı zamanlarını daha verimli değerlendirebil-
meleri için gençlik merkezi oluşturuldu ve gençlik merkezinde bağışlarla 
kurulan kütüphane ile gelişimlerine katkı sunulmuştur. Kurulan gençlik 
merkezinde çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal uyum düzeylerine kat-
kıda bulunacak sinema filmi etkinlikleri ile çocuk ve gençlerin toplumsal 
hayata katılımları ve akranlar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine kat-
kıda bulunulmuştur. Proje kapsamında çocuk ve gençler İstanbul’daki 
Başakşehir-Fenerbahçe maçına katılımları sağlanarak futbol alanındaki 
özgüvenlerinin artmasına ve sosyal iyilik hallerinin gelişimine katkıda 
bulunulmuştur.

Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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HAYATININ KONTROLÜ SENDE,  
FARKINDA OL YETER!

Destek Programı 2016 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2016/137

Başlangıç / Bitiş Tarihi 22.12.2017 - 25.08.2018

Toplam Süresi 11 Ay

Uygulama Alanları Ankara

Başvuran Kurum / Kuruluş Hacettepe Üniversitesi: Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma 
Merkezi

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (HOSMER), 12 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönet-
melik doğrultusunda faaliyetlerine başlamıştır. HOSMER kuruluşundan 
itibaren Okul Sosyal Hizmeti alanında faaliyetler gerçekleştirmiş ve ger-
çekleştirmeye devam etmektedir.

Projenin Amaçları Bu projenin temel amacı; madde bağımlılığını önlemeye dönük bilgilen-
dirme ve farkındalık çalışmaları yapmaktır. Bu amaçla lise öğrencileri, 
okul personeli ve ailelerle koruyucu önleyici çalışmalar kapsamında yer 
alan bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılacaktır.  Koruyucu önle-
yici çalışmalar, başka bir ifadeyle birincil önleme çalışmaları, henüz 
maddeyle tanışmamış, fakat bulunduğu yaş itibariyle her an maddeyle 
tanışma ihtimali yüksek olan bireylere yönelik yapılacak olan çalışmaları 
kapsamaktadır. Bu bağlamda lise öğrencilerinde bağımlılığın nasıl gelişti-
ğine,  toplum sağlığı açısından olumsuz etkilerine, toplum içinde var olan 
maddeye yönelik yanlış inanç ve tutumlara ilişkin bilgi ve beceri kazandı-
rılması amaçlanmaktadır.

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Bilinçlendirme, beceri kazandırma, farkındalık, önleme.

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

Bağımlılık riski bulunan lise öğrencileri.

Proje Adı
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Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 » Birincil önleme hizmetleri kapsamında öğretmenlere, idari ve hizmetli 
personele, ardından öğrencilerin ailelerine ve son olarak proje kapsa-
mına dâhil edilen öğrencilere verilecek bilgilendirme ve eğitim mater-
yallerin hazırlanması,

 » Yaşam Becerileri Eğitimi Programının Geliştirilmesi (öfke kontrolü, hayır 
diyebilme, ısrarlara karşı koyabilme, kendini ortaya koyma, iletişim 
becerileri, sorun çözme, stresle başa çıkma, kendini tanıma ile ilgili eği-
tim içeriklerinin oluşturulması),

 » Grup oturumlarının yapılması,

 » Proje kapsamına dâhil edilen okullarda yapılacak grup çalışmasındaki 
yaşam becerileri eğitiminin etki analizini yapabilmek için 2 okul deney, 2 
okul kontrol grubu olacak şekilde seçilmesi,

 » Grup çalışmalarının yapılması,

 » Grup çalışmalarının etki analizinin yapılması,

 » Proje çıktılarının paylaşılması.

Somut Çıktılar  » Madde bağımlılığını önlemek amacıyla 150 kadın ve 100 erkek olmak üzere 
250 personel, bilgilendirme çalışmalarına dahil edilmiştir.

 » Madde bağımlılığını önlemeye yönelik 375 erkek 125 kadın olmak üzere 500 
öğrenci, bilgilendirme çalışmalarına dahil edilmiştir.

 » Madde bağımlılığını önlemeye dönük 200 aileden 180’i kadın ve 20’si erkek 
olmak üzere 200 aile, bilgilendirme çalışmalarına dahil edilmiştir.

 » Yaşam becerilerine ilişkin 3 ayrı grup çalışması yapılmıştır.

 » Yaşam becerilerine ilişkin yapılacak olan grup çalışmasına 40 öğrenci 
katılmıştır.

 » Yaşam becerilerinin Duygularla ve Stresle Başa Çıkma alt boyutunun ön 
test ve son test değerlerinin, çeşitli sosyo-demografik değişkenlere göre 
karşılaştırılması amacıyla yapılan tekrarlı Anova testi sonuçları tabloda 
verilmiştir. Analiz sonucuna göre Duygularla ve Stresle Başa Çıkma alt boyu-
tunun ön test ve son test değerlerinin arasında sosyo-demografik değiş-
kenler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. 
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Somut Çıktılar Yaşam becerilerinin Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme alt boyutunun ön test ve 
son test değerlerinin, çeşitli sosyo-demografik değişkenlere göre karşılaş-
tırılması amacıyla yapılan tekrarlı Anova testi sonuçlandırılmıştır. Analiz 
sonucuna göre Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme alt boyutunun ön test ve son 
test değerlerinin arasında anne baba ile birlikte yaşama durumu açısından 
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Ortalama değer-
ler incelendiğinde anne babası birlikte yaşayanların Yaratıcı ve Eleştirel 
Düşünme son test puanları ön test puanlarına göre artış gösterirken anne 
babası birlikte yaşamayanların son test puanlarında azalma göstermiştir. 

Madde Bağımlılığına Yönelik Koruyucu-Önleyici Eğitim Çalışmaları Sonra-
sında Ailelere Yönelik İhtiyaç Analizi 

Bu araştırma kapsamındaki ailelerin ergen çocuklara sahip olmaları 
yaşamlarındaki tüm sorunların ötesinde psiko-sosyal destek ihtiyacı alma 
gerekçelerini ortaya çıkarmıştır. Ailelerin önemli çoğunluğu (araştırma 
bölgesi) düşük bütçeli semt ve okullarındaki öğrenci grupları üzerinde 
olduğu için yoksulluk ya da yoksunluk sorunları yaşamaktadır. Annelerin 
çalışmadığı, çok çocuklu aileleri önemli sayıyı oluşturduğu ve ebeveynlerin 
ergenle iletişim konusunda sıkıntı yaşandığı gözlemlenmiştir. 

Aileler çocuklarını arkadaş çevresinden nasıl koruyabileceklerini, bağım-
lılığın kalıtsal olup olmadığını, eğer bağımlılık gelişmiş ise tedavi merkez-
lerinin nerede olduklarını ve nereye, nasıl başvurabileceklerini, bunların 
ücretli olup olmadığını sormuşlar ve bu konuda destek almaya çalışmış-
lardır.  Buradan ailelerin çocukların gelecekleri ile ilişkili kaygılarından 
psiko-sosyal destek ihtiyaçlarının var olduğu görülmüştür. 

200 aileye ergenle iletişim, bağımlılık yapıcı maddeler ve madde bağımlı-
lığı ile ilgili eğitim verilmiştir.

Sonuç Lise öğrencileri arasında bağımlılıklarla ilgili farkındalık düzeylerinin 
tespiti ve bağımlılıklara karşı davranış geliştirmeye yönelik beceri ve 
yetkinlikleri analiz edilmiştir. Yaşam becerilerine yönelik yapılan grup 
çalışmalarında ön test-son test uygulamaları yapılmış ve bu kapsamda 
özellikle anne baba ile yaşayan çocukların Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme 
yönünde bir artış olduğu görülmektedir. Özellikle Duygularla ve Stresle 
Başa Çıkma, Empati Kurma ve Öz farkındalık Becerileri, Karar Verme ve 
Problem Çözme Becerileri, İletişim Kişilerarası İlişki Becerileri’ne yönelik 
analizlere bakıldığında cinsiyet, yaş, sınıf, anne baba ile birlikte yaşama 
faktörü dikkate alındığında yukarıdaki grafikte yer aldığı üzere büyük bir 
fark oluşmadığı görülmektedir. Liseler arası okul türlerinde de bağımlılık-
larla ilgili bir farkındalık düzeylerinde bir fark olmadığı görülmektedir.

Ailelerin bağımlılıklara karşı nasıl bir iletişim yöntemi kullanılacağı, 
bağımlılık durumunun nasıl tespit edileceği ve bağımlılıklardan uzak 
tutulması için nasıl bir iletişim dilinin kullanılacağına dair sorularının 
fazla olduğu görülmektedir. 
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Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

Destek Programı 2016 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2016/039

Başlangıç / Bitiş Tarihi 22.12.2017 - 25.05.2018

Toplam Süresi 5 Ay

Uygulama Alanları Mersin

Başvuran Kurum / Kuruluş Havacılık ve Extrem Spor Kulübü Derneği

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

2010 yılında faaliyetlerine başlayan dernek, havacılık eğitimleri, model 
uçak eğitimleri, doğa gezileri, rüzgar sörfü eğitimleri ve doğa spor-
ları etkinlikleri ile ilgili faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle yelken 
kanat, yamaç paraşütü ve uçuş pisti yapılmasına yönelik çalışmalar 
yürütmektedir.

Projenin Amaçları 12-18 yaşları arasındaki 50 gence yönelik uğraşı terapisi (ergoterapi) 
kapsamında 3 aşamalı model uçak kursu verilmesi ve gençlerin kişisel 
gelişim eğitimi araçlarıyla bilinçlendirmelerine katkı sağlanması amaç-
lanmaktadır. Çocuk ve gençlerin ilgi ve yatkınlıkları dikkate alınarak 
model uçak yapım atölyesi kapsamında eğitimler verilerek sosyal bece-
rilerinin kazandırılması hedeflenmiştir. Bu alandaki motivasyonlarının 
artırılmasına yönelik alacakları eğitimlerle model uçak şenliklerine katı-
lımlarının sağlanması hedeflenmektedir. 

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Farkındalık, uğraş terapisi, sosyal beceri.

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

Bağımlılık riski olan 12-18 yaşları arasındaki 50 çocuk ve genç.

Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 » Model uçak kursuna katılacak gençlerin tespit edilmesi, 

 » Model uçak yapımı kursları, 

 » Kişisel gelişim seminerleri, 

 » Kurslara katılan gençlerle Mersin’deki 7. Bölgesel Mersin Radyo Kontrollü 
Model Uçak Şenliğine katılım. 

Proje Adı
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Somut Çıktılar  » 12-18 yaşları arasındaki 50 gence model uçak yapımı eğitimi verilmiştir. 

 » 12-18 yaşları arasındaki 50 gence kişisel gelişim eğitimleri verilmiştir. 

 » Proje kapsamında, 6 gönüllü uzmanın projeye katılımı sağlanmıştır. 

 » Model uçak yapımı eğitimi ve atölye uygulamasına katılan 50 gence 
katılım belgesi verilmiştir. 

 » Bölgesel Mersin Radyo Kontrollü Model Uçak Şenliğine 38 genç katılım 
sağlamıştır.

Sonuç Model uçak yapım atölyesi oluşturularak, hedef grup olarak ulaşılan 12-18 
yaşları arasındaki 50 gence yönelik model uçak yapımı eğitimleri veril-
miştir. Model uçak yapımı ile birlikte bu alanda yapılan şenlik ve fuarlara 
katılım sağlanmış ve çocukların üretmiş oldukları uçak yapım maketleri 
şenlik fuarlarında sergilenmiştir. Çocukları her türlü bağımlılıktan uzak 
tutarak ilgi ve yatkınları doğrultusunda sosyalleşmelerini sağlayacak 
imkanlar ve araçlar geliştirilerek çocuk ve gençlerin sosyal iyilik halleri-
nin iyileştirilmesine katkıda bulunulmuştur. 

Proje kapsamında oluşturulan atölyelerde çocuk ve gençlerin uçak yapım 
maketlerini geliştirebilmeleri ve akranlarına rol model olmaları açısından 
örnek teşkil etmektedir. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik 
kurulan atölye alanı ile projeye katılan 50 genç dışında diğer gençlere 
de model uçak yapım eğitimi verilmekte ve uçak şenliklerine daha fazla 
gençle katılım sağlama ve atölyenin kendi ürünlerini geliştirerek ürünle-
rini sergileme imkanı sağlanmıştır.

Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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MADDEYE DEĞİL SEVGİYE BAĞLI BİR 
GELECEK

Destek Programı 2016 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2016/056

Başlangıç / Bitiş Tarihi 12.12.2017 - 12.07.2018

Toplam Süresi 7 Ay

Uygulama Alanları Hatay

Başvuran Kurum / Kuruluş Kutup Yıldızı Derneği

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

Dernek, 2003 yılından itibaren Hatay ili genelinde birçok sosyal faaliyet 
içerisinde aktif olarak yer almaktadır. Madde bağımlılığını önlemeye 
yönelik projeler ile Antakya ve Defne ilçelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile birlikte birçok okulda eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. Dernek, 2014 
yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Maddeyi Değil 
Hayatı Yakala” projesini yürütmüştür.

Projenin Amaçları Gençlerin, zararlı alışkanlıklara karşı farkındalığın artırılması ve gelişim-
lerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 

Bu doğrultuda;

Spora ve sanata merakı, ilgi ve istidadı olan öğrencilerin teşvik edilmesi 
ve devamında ilgili öğrencilerin belirlenerek çeşitli kurs ve etkinliklerle 
sportif açıdan desteklenmesi ve gençlerin girişimcilik ve yaratıcılık 
becerilerini destekleyerek kültürel, sosyal ve yerel kalkınmaya katkıda 
bulunma,  

Öğrencilerin sağlıklı yaşamı içselleştirmelerini, insan hak ve özgürlükle-
rinden tam olarak yararlanmalarını, sağlıklı bireyler olarak yaşamın tüm 
alanlarına etkin katılımlarını  desteklemek, 

Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerinin 
ortaya çıkmasına imkan sağlanması, 

Genç ve çocuklar arasında, ortak bir amaç etrafında birlikte çalışmanın 
ve hoşgörünün teşvik edilmesi, 

Gençlerin toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirmek, yaratıcılık 
yoluyla kendilerini ifade etme becerilerine katkı sağlayarak özgüvenlerini 
geliştirmek amaçlanmıştır. 

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Farkındalık, spor, sanat, sosyal beceri.

Proje Adı
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Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

14-19 yaş arası 2000 erkek ve 2000 kadın.

Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 » Hedef grubun tespiti ve projeye katılımı,

 » Basketbol, futbol ve masa tenisi kurslarının düzenlenmesi,

 » TBM farkındalık seminerlerinin yapılması,

 » Hacivat-Karagöz gösterimi ve konserlerinin düzenlenmesi, 

 » “Sağlıklı Bir Yaşam” yürüyüşünün düzenlenmesi.

Somut Çıktılar  » Bağımlılıkla mücadele eğitimlerinde 20 okul ziyareti yapılmış ve bu kap-
samda 3.000 öğrenciye TBM farkındalık eğitimleri verilmiştir.

 » Okullara yönelik yapılan Hacivat-Karagöz etkinliklerine 3.000 öğrenci-
nin katılımı sağlanmıştır.

 » Çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen konsere 4.000 öğrencinin katılımı 
sağlanmıştır.

 » Sağlıklı yaşam yürüyüşü 200 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.

 » Basketbol, futbol, masa tenisi, kick boks spor dallarındaki etkinliklere 
her dalda 20 öğrencinin katılımı sağlanmıştır.

Sonuç Bağımlılıklarla mücadelenin en önemli risk grubu olarak görülen çocuk ve 
gençlerin bulunduğu alanlarda farkındalık eğitimlerinin verildiği ve okul dışı 
zamanlarını değerlendirebilecekleri ilgi ve yeteneklerine uygun sanat ve spor 
aktivitelerine yönlendirilerek önleyici faaliyetlerin en etkin şekilde uygulan-
dığı görülmektedir. Çocuk ve gençlere yönelik planlanan sanat ve spor etkin-
liklerine katılım sağlayan çocuk ve gençlerin etkinliklerdeki katılım sayısı ve 
düzeyinin fazla olması önleyici faaliyetlerin hedef grup üzerindeki etkisini 
göstermektedir. Çocuk ve gençlere sosyal donatı alanları ve sosyalleşebilecek-
leri araçların sunulması ile çocuk ve gençlerin etkinliklere katılım düzeyinin 
yüksek olması projeden beklenen çıktıya ulaşıldığını göstermektedir. 

Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar



44

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI

2016

DEĞERLENDİRME RAPORU

MÜZİKLE HAYATA BİR ADIM DAHA

Destek Programı 2016 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2016/110

Başlangıç / Bitiş Tarihi 25.12.2017 - 25.06.2018

Toplam Süresi 8 Ay

Uygulama Alanları Yalova

Başvuran Kurum / Kuruluş Sanat Gönüllüleri Eğitim ve Araştırma Derneği

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

Dernek 2011 yılından itibaren 13 üyesi ve 400 gönüllü üyesiyle çocuk ve 
gençlere yönelik kültür sanat alanlarında faaliyetlerini sürdürmekte-
dir. Yıllık planlamış oldukları etkinliklerde Türk Halk Müziği konserleri 
vermektedir.

Projenin Amaçları Madde kullanımı nedeniyle yasal sorun yaşayarak tedavi ve denetimli 
serbestlik tedbiri altına alınan bireylerle yürütülecek projelerde önemli 
bir engel; bireylerin etiketlenme riskidir. Denetimli serbestlik hizmetle-
rinde temel ilkelerden biri gizlilik ilkesidir. Söz konusu projede gizlilik ve 
ötekileştirme faktörlerinin önemi göz önünde bulundurularak, denetimli 
serbestlik personeli ve yükümlülerinin bir arada olduğu bir müzik ekibi 
oluşturulmuştur. Bu kapsamda dernek tarafından bağlama, gitar, ney ve 
perküsyon alanlarında müzik eğitimi verilerek kişilerin vakitlerini daha 
verimli değerlendirmesi amaçlanmaktadır.

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Farkındalık, sosyal beceri, sosyal uyum, müzik, sanat.

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

Projenin hedef kitlesi madde kullanım riski taşıyan, hakkında denetimli 
serbestlik kararı verilen ve projeye katılmaya gönüllü olan 40 yükümlü ve 
denetimli serbestlik personeli.

Proje Adı
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Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 » “Müzikle Bir Adım Daha Müzik Topluluğu”nun oluşturulması ve alt 
gruplar halinde müzik derslerinin verilmesi,

 » Müzik grubunun kurulması,

 » Konser için repertuvarın belirlenmesi ve provaların yapılması,

 » Konser etkinliği.

Somut Çıktılar  » Hedef gruba yönelik 10’ar kişilik gruplar halinde saz, gitar, ney ve per-
küsyon ekibine yönelik müzik eğitimleri verilmiştir.

 » Müzik eğitimlerine 40 kişinin katılımı sağlanmıştır.

 » Proje kapsamında 4 ayrı müzik grubu oluşturulmuştur.

Sonuç Hedef grubun bağımlılık risk durumu veya denetimli serbestlik süre-
cinde olması sebebiyle sosyal dışlanmaya maruz kaldığı görülmektedir. 
Projenin uygulandığı Yalova ilinde olduğu gibi birçok ilde aynı sorunla 
karşılaşılmaktadır. Hedef grubun toplumsal yaşama aktif olarak katı-
lım sağlaması için kişilerin ilgi ve becerilerine uygun müzik eğitimleri 
verilerek bir koro oluşturulmuş ve bu kapsamda konser verecek düzeye 
getirilmiştir. Sosyal dışlanma riskini en aza indirmek üzere verilen müzik 
eğitimleri bu doğrultuda oluşturulan müzik grubu ile halka yönelik ver-
dikleri konserle hedef gruba yönelik beklenen çıktıya ulaşıldığı görül-
mektedir. Hedef gruba doğrudan bir katkı sağladığı ve oluşturulan müzik 
grubu ile projenin yerelde sürdürülebilirliğinin oluştuğu görülmektedir. 

Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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OLUMLU DAVRANIŞ KAZANDIRMA  
PROJESİ (OLDAKAP)

Destek Programı 2016 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2016/021

Başlangıç / Bitiş Tarihi 22.12.2017 - 25.05.2018

Toplam Süresi 5 Ay

Uygulama Alanları Ankara

Başvuran Kurum / Kuruluş Çankaya Oryantiring Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

2015 yılında kurulmuş olan dernek, çocuk, genç ve yetişkinlere spor kül-
türünü aşılayarak, sağlıklı ve bilinçli birey olmaları için faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bu bağlamda da her hafta sonu düzenli olarak doğada 
antrenmanlar ve yürüyüşler düzenlemektedir. Aynı zamanda hedef gruba 
yönelik Oryantiring Federasyonunun düzenlemiş olduğu her resmi faa-
liyete katılmaktadır. 2015-2016 yılı Oryantiring Federasyonu 1., 2., 3. ve 4. 
kademe Oryantiring yarışmalarına sporcuları ile katılım, 2016 Oryantiring 
Türkiye Şampiyonasına ve 2016 Bergama Oryantiring yarışmasına katılım 
sağlanmıştır.

Projenin Amaçları Öğrencileri sigara ve madde bağımlılığından korumak için önleyici ve far-
kındalık yaratıcı faaliyetler düzenlemek projenin en önemli amacıdır. 

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Farkındalık, Sosyal Uyum, Akranlar Arası Dayanışma.

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

14- 18 yaş aralığında, Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 
okuyan 2000 öğrenci.

Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 » Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi, 

 » Şehitlik ve Bilim Merkezi gezileri, 

 » Hastane ziyareti, 

 » Kan bağışı kampanyası, 

 » Drama ile akran eğitimi, 

 » Sosyal etkinlikler. 

Proje Adı
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Somut Çıktılar  » Polatlı gezisine katılan 15-17 yaş arasındaki 45 öğrenciye Sakarya meydan 
muharebesi hakkında bilgi verilmiştir.  

 » Feza Gürsoy Bilim Merkezi gezisine katılan 15-17 yaş arasındaki 30 öğren-
ciye gezi etkinliği yaptırılmıştır.

 » ODTÜ ve Teknokent ziyaretine katılan 15-17 yaş arasındaki 30 öğrenciye 
gezi etkinliği yaptırılmıştır.

 » Sanatoryum Hastanesi ziyaretine katılan 15-17 yaş arasındaki 35 öğren-
ciye insan sağlığının önemi konusunda farkındalık düzeylerine katkıda 
bulunulmuştur. 

 » Drama ve akran eğitimine katılan 15-17 yaş arasındaki 250 öğrencinin 
madde bağımlılığı konusundaki farkındalığı artırılmıştır.   

 » Kan veren 15-17 yaş arasındaki 24 öğrencide toplum bilinci hakkında far-
kındalık oluşturulmuştur.  

Sonuç Bağımlılığın en yaygın olduğu hedef gruplara yönelik uygulanan önleyici 
faaliyetlere katılım düzeyinin fazla olması planlanan faaliyetlerin ama-
cına ulaştığını göstermektedir. Proje çıktılarına bakıldığında gençlerin 
milli değerlere yönelik duyarlılığın artırılmasının ve gençlerin toplumsal 
yaşamdaki birlik ve beraberliğini etkileyecek etkinliklere yönlendirilme-
sinin, gençlerin sosyal iyilik hallerine doğrudan katkı sağladığı görülmek-
tedir. Proje çıktılarında görüldüğü gibi drama ve akran eğitimine katılan 
gençlerin katılım düzeyinin yüksek olması bağımlılıklara yönelik bilinç 
düzeylerinde artış sağlandığı görülmektedir. 

Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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TEKNOLOJİYİ YÖNET, HAYATI YÖNET

Destek Programı 2016 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2016/044

Başlangıç / Bitiş Tarihi 22.12.2017 - 01.06.2018

Toplam Süresi 6 Ay

Uygulama Alanları Ordu

Başvuran Kurum / Kuruluş Ordu Genç İnovatif Girişimciler Derneği

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

Dernek 10.10.2014 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren der-
nek tüzüğündeki amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı, “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi- II” hibe 
programı kapsamında “İş’de Kadınlar” projesinde eş-başvuru sahibi ola-
rak başvuruda bulunmuştur. Bu proje, 30.09.2016 tarihinde resmi olarak 
imzalanmış ve uygulamaya başlanmıştır. Dernek bu projenin yazım ve 
yönetim aşamasında eş-başvuru sahibi sıfatıyla aktif olarak görev almış-
tır. Ordu ili Altınordu ilçesindeki eğitim kurumlarında “Teknoloji Bağımlı-
lığı” ile ilgili seminerler vermiştir.

Projenin Amaçları Ordu ili Altınordu İlçesindeki Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarında 
örgün ve yaygın eğitim gören 4241 öğrenciye yapılacak olan saha ana-
lizleri ile Teknoloji Bağımlısı ve okul terki riski olan 40 öğrenciye, velile-
rine ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme, farkındalık, sosyalleşme ve 
önleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Hedef kitleye verilecek olan mobil programlama ve robotik kodlama 
eğitimleri ile onların teknolojik ürünler üretmeleri amaçlanmaktadır. 
Geliştirecekleri mobil uygulama ve robotik tasarımları Ordu ili Altınordu 
ilçesinde yapılacak olan TÜBİTAK 4006 Bilim fuarlarında sergileyerek 
kendilerini başarılı hissetmeleri ve toplumda teknoloji bağımlılığına 
yönelik farkındalığın oluşturmaları amaçlanmaktadır.

   Öğrencilerin oryantiring, izcilik ve müzik eğitimleri ile sosyalleşmeleri 
sağlanacaktır. Ordu ili Altınordu ilçesi sahilinde oryantiring turnuvası 
düzenleyerek öğrencilerin sosyalleşmesi ve farkındalık oluşturarak tek-
noloji bağımlılığının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 

Proje Adı
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Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Yenilikçilik, robotik kodlama, farkındalık. 

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan 40 öğrenci. 

Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 » Örgün ve yaygın eğitimdeki 13-25 yaş aralığındaki teknoloji bağımlılığı 
riski yüksek olarak tespit edilen 40 öğrencinin belirlenmesi, 

 » Mobil programlama ve robotik kodlama eğitiminin gerçekleştirilmesi, 

 » Oryantiring ve müzik eğitiminin gerçekleştirilmesi, 

 » Ailelere, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik uzmanlar tarafından far-
kındalık eğitimi çalışmaları (seminer) yapılması, 

 » TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarında proje çıktılarının ve eğitim ürünlerinin 
sergilenmesi. Yanı sıra yerel TV yayınının gerçekleştirilmesi, 

 » Piknik etkinliğinin yapılması. 

Somut Çıktılar  » Proje kapsamında teknoloji bağımlılık riski bulunan 40 öğrenciye Mobil 
Programlama ve Robotik Eğitimi verilmiştir.

 » 40 öğrenciye oryantiring, izcilik ve müzik eğitimi verilmiştir.

 » 250 aileye “Teknoloji Bağımlılığı, Cinsel İçerik ve İstismar, Siber Zorbalık” 
eğitimi verilmiştir.

 » 4 öğrencinin “Teknoloji Bağımlılığı Farkındalık Faaliyetleri” (TÜBİTAK 4006 
Bilim Fuarı, Oryantiring, İzcilik ve Müzik Gösterisi)’ne katılımı sağlamıştır.

 » 40 öğrencinin katılımı ile teknoloji bağımlılığı farkındalığı için piknik faali-
yeti yapılmıştır.

Sonuç  » Çocuk ve gençler arasındaki teknoloji kullanımının artması ve teknoloji 
kullanımına yönelik bir sınırın olmaması sebebiyle teknoloji bağımlı-
lığı riski atmakta ve fiziksel, ruhsal ve sosyal anlamda kişinin yaşamını 
olumsuz etkilemektedir. Ordu ili Altınordu ilçesindeki Mesleki ve Teknik 
Eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan örgün ve yaygın eğitimdeki 
4241 öğrenci ile yapılan saha analizleri ile teknoloji bağımlısı ve okul 
terki riski olan 40 öğrenciye teknolojik araçlarla risk düzeyini en aza 
indirmek üzere robotik kodlama eğitimleri verilmiştir. Teknoloji bağımlı-
lığı ile mücadele etmek üzere çocuk ve gençlerde bilinç oluşturulması ve 
teknolojik araçlarla kendilerini geliştirmeleri sağlanmıştır. Bu kapsamda 
çocuk ve gençler,  teknolojik ürün üretmek üzere robotik kodlama eği-
timi ile ürün geliştirmiş ve Ordu ilindeki TÜBİTAK fuarında ürünlerini 
sergilemişlerdir. Teknolojinin bilinçsiz kullanımından bilinçli kullanı-
mına yönelen çocuk ve gençlerin hayatlarında olumlu değişimler göz-
lenmiş ve teknoloji bağımlılığına karşı bilinç düzeyleri artırılmıştır. 40 
çocuk ve gencin ailesine yönelik verilen Teknoloji Bağımlılığı eğitimleri 
de ailelerin teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık düzeylerinin artma-
sına katkıda bulunmuştur.
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Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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 » STK ve üniversitelerde proje hazırlama ve yürütme kapasitesinin oluş-
ması bakımından programın önemli katkılar sağladığı gözlemlenmiştir.

 » Projelerin planlanan faaliyetleri çoğunlukla gerçekleştirebildikleri ve 
hedeflerine ulaştıkları görülmüştür.

 » Program kapsamında desteklenen projelerde bağımlı bireylerin ve 
teknoloji bağımlılığı risk düzeyi yüksek çocuk ve gençlerin bulunduğu, 
bağımlı bireylere iş uğraş terapileri, sosyal beceri ve mesleki eğitimler 
verildiği, teknoloji bağımlılığı ile mücadelede robotik kodlama ve mobil 
programlama uygulamalı atölye eğitimlerinin gerçekleştiği, madde 
bağımlılığı ile mücadelede müdahale programı ve sosyal donatı alanları 
oluşturulduğu ve sosyal etkinliklerle birlikte farkındalık eğitimlerinin 
verildiği görülmektedir.

 » Program kapsamında, bağımlılıkla mücadele alanında akademik çalışma 
ve araştırmaların yapıldığı ve öne çıkan sonuçlarının çocuk ve gençlere 
yönelik özellikle önleme alanındaki faaliyetlere etki ettiği görülmektedir.

 » Program kapsamında desteklenen projelerle 13.794 kişiye doğrudan ula-
şılmıştır. Ulaşılan hedef kitleye bakıldığında bağımlı kişilerden 5 kişinin 
istihdama yönlendirildiği, 5 alanda (muhasebe, bilgisayar işletmenliği-o-
peratör, el sanatları, giyim teknolojisi, kuaförlük kursu) 72 bağımlı kişiye 
yönelik mesleki ve iş uğraş terapisi eğitimi verildiği ve bağımlı kişilere 
yönelik verilen sosyal uyum eğitimleri ile sosyal ve ekonomik hayata 
katılımlarına katkıda bulunulduğu tespit edilmiştir. 

 » Denetimli serbestlik kapsamındaki bağımlı bireylerin tedavi süreçlerinin 
iyileştirilmesine yönelik müdahale programı oluşturulmuştur.

 » Teknoloji bağımlılığı ile mücadelede en önemli risk grubu olarak görülen 
çocuk ve gençler arasındaki risk düzeylerinin tespit edilmesi sağlanarak; 
riski yüksek 40 çocuk ve gence yönelik robotik kodlama ve mobil prog-
ramlama eğitimleri verilerek çocuk ve gençlerin teknoloji bağımlılığı 
ile yine teknolojik araçlarla mücadele etmeleri sağlanmış ve teknolojik 
ürünler TÜBİTAK fuarlarında sergilenmiştir. 

 » Programın hedeflerine paralel olarak önleyici faaliyetler kapsamında 
13.127 kişinin bağımlılıklar konusunda farkındalık düzeylerinde artış sağ-
landığı görülmüştür. Farkındalığı artırılan kişiler arasında eğitim veri-
len kişilerden 462’si fiziksel engelli ailelerden oluşmakla birlikte kamu 
kurum personelleri, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerden oluşmaktadır. 
Verilen eğitimlerde cinsiyet eşitliği dikkate alınarak hedef gruplara far-
kındalık eğitimleri verilmiştir.
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 » Bağımlılıklarla mücadelede önleyici faaliyetlere yönelik en önemli hedef 
grup olan çocuk ve gençlere uygun sosyal donatı alanların oluşturul-
ması, çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve 
sosyal alanlara yönelik etkinlikler kapsamında;

 »  500 çocuk ve genç 5 farklı spor dallarına yönlendirilerek spor ala-
nındaki farkındalığının artırılması sağlanmıştır.

 »  146 çocuk ve genç futbola kazandırılmıştır.

 »  Program kapsamında 50 çocuk ve gence sosyal beceri eğitimleri 
verilerek çocukların sosyal becerilerinin gelişimine doğrudan 
katkı sağladığı görülmüştür. 

 »  Program kapsamında 12-18 yaşları arasında 5 takım oluşturulmuş 
ve 54 çocuk amatör liglere kazandırılmıştır. Amatör liglere dahil 
edilen takımlar arasından 1071 Malazgirt Spor Kulübü Derneği’nin 
U15 takımı Muş ilinde şampiyon olmuştur. Çocuk ve gençlerin 
spora kazandırılarak amatör liglere dahil edilmesi ve oynadıkları 
ligde şampiyon olması, projenin çocuk ve gençler üzerindeki etki 
düzeyini göstermekte ve hedef grubun fiziksel, ruhsal ve sosyal 
anlamda iyilik hallerine doğrudan katkı sağladığı görülmektedir. 

 » Hedef grupların spora dahil edilmesi ile birlikte çocuk ve gençlerin ilgi ve 
yetenekleri değerlendirilerek amatör liglere dahil edilmiş ve şampiyon 
olan takımdaki 6 çocuğun bölgeler arasındaki bir büyük kulübe transferi 
gerçekleştirilerek projenin beklenen sonuçlara ulaşıldığı ve programın 
hedefine doğrudan katkı sağladığı görülmektedir. 

 » Programdaki projelerin bütününe bakıldığında sürdürülebilirliğinin 
sağlandığı görülmektedir. Projelerin sosyal uyum düzeyine yönelik faa-
liyetlerde hedef gruplara iş uğraş terapi eğitimleri ile birlikte mesleki 
eğitimlerle istihdama yönlendirilmesi ve kurumsal işbirliklerinin oluş-
turulması ile birlikte projenin sürdürülebilirliği için gerekli olan altyapı 
süreçlerinin tamamlandığı görülmektedir. 

 » Programın hedefine paralel olarak sürdürülebilirliğini sağlayan projelere 
bakıldığında “Hayata Sporla Yeşil Işık Yak” projesi Malazgirt Kayma-
kamlığı ve Muş Valiliği tarafından desteklenmekte ve projenin sürdürü-
lebilirliği sağlanmaktadır. “Teknolojiyi Yönet Hayatı Yönet”  projesinin 
bitiminden sonra Ordu ilindeki Anadolu Kültür Sanat ve Spor Kulübü, 
Ordu Rusumat 4 Gençlik ve Spor Kulübü,  Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Birimi, Ordu Üniversi-
tesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Bölümü, Altınordu 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Altınordu Halk Eğitim Merkezi Ve 
Akşam Sanat Okulu ile yapılan işbirliği ile projenin sürdürülebilirliği 
sağlanmaktadır. 
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“Çorlu AMATEM ile Yeniden Hayata Tutunmaya Var Mısın?” projesi kapsa-
mında bağımlı bireylere yönelik verilen mesleki eğitimler doğrultusunda 
işveren kuruluşları ve birlikleri ile yapılan işbirlikleri çerçevesinde mesleki 
eğitim alan kişilerin yönlendirilmeleri sağlanmış ve bu kapsamda yapılan 
işbirliklerinin proje bitiminden sonra da devam ettiği görülmüştür. “İstik-
bal Göklerdedir” projesi ile model uçak yapım atölyesi oluşturulmuş ve 
proje bitiminden sonra diğer çocuk ve gençlerin model uçak yapımı atölye-
sine katılımları gözlenmiş başvuru sahibi tarafından projenin sürdürülebi-
lirliği sağlanmaktadır. 

“Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde İyileştirme Süreci Uygulamaları” 
projesi kapsamında denetimli serbestlik kapsamındaki bağımlı bireylerin 
tedavi süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik müdahale programı oluştu-
ruldu ve oluşturulan müdahale programı bölgelerdeki 4 farklı denetimli 
serbestlik müdürlükleri tarafından uygulanabilirliğine karar verildi. 

“Bir Hayata Dokun Derneği” projesi kapsamında bağımlı bireylerin sosyal 
ve ekonomik hayata katılımının sağlanmasına yönelik 5 bağımlı bireyin 
istihdama yönlendirildiği ve takiplerinin yapıldığı görülmektedir. Proje 
bitiminden sonra istihdama yönlendirilen kişilerin iş durumlarının devam 
ettiği izlenmiş ve projenin sürdürülebilirliğinin sağlandığı görülmüştür.

 » Programın daha özel bir alana odaklı bir etki yaratabilmesi ve bu sayede 
Yeşilay tarafından tüm yararlanıcıların ihtiyaçlarına tam olarak etkin bir 
şekilde cevap verilebilmesi önem arz etmektedir. Kamu kurumları, der-
nekler, vakıflar, odalar vb. diğer yararlanıcıların tamamı yerine hedef-
lenen bir grubun (üniversite, okul ve gençlik alanında faaliyet gösteren 
STK) ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilecek şekilde tasarlanan bir 
program olması nedeniyle projelerin başarısının artığı ve program kap-
samında desteklenen projelerin sürdürülebilirliği görülmektedir.

 » Program kapsamında gerçekleştirilen projeler ile sosyal ekonomik 
yaşam alanı kısıtlı gençlerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının 
artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla sosyal yapının bir parçası 
haline getirilmesi sağlanmış ve gençlerin ilk defa bir işe, mesleki ve sos-
yal beceri atölyesine, tüketici konumundan teknolojik ürün üretmesi ve 
sanatsal etkinliğe katılmaları sağlanmıştır. 

 » Program, gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi, toplumdaki sivil top-
lum bilincinin ve üniversitelerdeki gönüllü faaliyetlerin artırılmasında 
önemli bir iyileşme sağlandığı ve projeler kapsamında gönüllülük bilin-
cinin oluşmasına katkıda bulunulduğu görülmektedir.

 » Gençlerin topluma karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri, 
duyarlılık ve farkındalıklarını arttırmaları sağlanmıştır.
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2016 Mali Destek Programı Kapsamında Desteklenen Projeler İçin

Toplam Proje Destek Tutarı 498.866,67 TL

Gerçekleştirilen Toplam Etkinlik Sayısı

Sportif Eğitimler

Sanatsal Eğitimler
Sosyal Beceri Eğitimleri
Bağımlı Bireylere Yönelik 5 Alanda Mesleki Eğitimler
Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimleri
Bağımlı Bireylere Yönelik Müdahale Programı 
Çalıştayları
Robotik Kodlama, Mobil Uçak Yapımı, Müzik Aletleri 
Atölye Çalışmaları
Tarihi, Kültürel Geziler ve Doğa Gezileri 
Okul Etkinlikleri
500 Öğrenci ile Anket Çalışması
Spor Alanında Kurulan Takımlar
İş Uğraş Atölye Terapi Alanları

Etkinliklere Katılan Toplam Kişi Sayısı 13.794

Projeler Kapsamında Elde Edilen Çıktılar, Materyaller

Proje Sonuç Raporları

Anket Sonuç Raporları

Atölye Fotoğrafları
Atölyelerde Üretilen Ürünlerin Sergileri
İş Uğraş ve Mesleki Atölye Alanları
İstihdam Olanağı Sağlanan Gençler
Kurulan Sosyal Donatı Merkezleri
Kısa Film Videoları

 » Program kapsamında gerçekleştirilen projeler ile bağımlılığın olumsuz 
etkilerine ilişkin farkındalık yaratılmış, bu konuda politika geliştirme, 
uygulama ve karar alma süreçlerini etkileme ve yerel ve ulusal kamu 
kurumları ile STK’lar arasında yeni ilişkiler geliştirme konularında dene-
yim ve bilgi edinmeleri sağlanmıştır.

 » Sonuç olarak program kapsamında yaklaşık 13.794 kişiye kazandırdığı 
bilgi ve deneyimlerle projeler, katılımcıların bireysel gelişmelerine ve 
özgüvenlerini artırmalarına yardımcı olmuş ve bağımlılık konusunda 
saha çalışmaları ve bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesine destek 
olunmuştur. Projeden elde edilen kazanımların aynı zamanda toplumun 
bağımlılık konusunda farkındalığında artış sağlaması, sadece projeler-
deki hedef gruplar değil onların çevrelerinin de farkındalık düzeylerinde 
artırması açısından programın devamlılığı önem arz etmektedir.

 » Bağımlılık ile mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının bağımlılıkla 
mücadele alanında teknik ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine 
katkıda bulunulmuştur.
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