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BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI

2015

DEĞERLENDİRME RAPORU

Birinci Dünya Savaşı, 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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DESTEK  
PROGRAMI 
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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 ve ulusal ve uluslararası kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
gerekli işbirliği ve ortak çalışma organizasyonlarını geliştirir. Bu mak-
satla kendi amaçlarına hizmet edecek faaliyetleri için, hedef kitlesinde 
gençlerin bulunduğu tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara ayni ve nakdi katkı 
sağlar. Bu temelde, gençlerin bağımlılığın başlıca hedef kitlesinde olması 
ve davranış geliştirmede akran faktörünün kanıtlanmış etkisi de göz 
önünde bulundurularak 2015 Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı 
açılmıştır.

Bağımlılıkla mücadele kavramı, içerdiği çok boyutlu mücadele alanlarının 
yanında kurumlar arası ortak projeler geliştirilmesini gerektiren ve bu 
alanda işbirliği temelli yaklaşımların önemsendiği bir yapıdadır. Bağımlı-
lıkla 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 bağımlıların 
rehabilitasyonunu da faaliyetleri arasına almıştır. Bu doğrultuda, Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti tarafından bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbir-
liği ve ortak proje uygulama anlayışını da geliştirecek şekilde bir destek 
mekanizması 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, 2015 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 temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef kitleler üze-
rinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama örneklerinin oluşturulması ve 
yeterli bilgilendirme ile farkındalığın yaratılmasıdır.

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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Öncelik 1: Gençler ve tanımlı hedef gruplar için bağımlılığa yönelik farkın-
dalık düzeylerini artıracak hedef odaklı, tematik ve yenilikçi önleme faali-
yetlerinin yapılması veya önleme araçlarının geliştirilmesi.

Öncelik 2: Bağımlılıkla mücadelede sosyal destek unsurlarının geliştiril-
mesi, bağımlı veya bağımlılık riski altındaki gençlerin destek modelleri ile 
topluma katılımlarının sağlanması.

Öncelik 3: Bağımlılıkla mücadele ve bağımlılık yapıcı maddeler hak-
kında bilimsel temellere dayanan araştırmaların gerçekleştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması.

2015 yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı için uygun başvuru  
sahipleri öncelikler bazında aşağıda yer almaktadır. 
 

2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı Uygun Başvuru Sahipleri

Öncelik 1: Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Federasyonlar, Ticaret ve Sanayi Odaları
Öncelik 2: Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Federasyonlar 
Öncelik3: Üniversiteler, Enstitüler, Araştırma Merkezleri

 

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı 750.000 TL’dir. 

 » Asgari tutar: 10.000 TL 

 » Azami tutar: 75.000 TL 

Başvuruda bulunan projeler yukarıda yer alan öncelikler ve destek limit-
leri dahilinde, projelerinin %100’üne 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 örgütlerinin, 
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 planlanmış-
tır. Bu program ile bağımlılıkla mücadelenin tüm yurtta paydaşlar eliyle 
etkin bir şekilde sürdürülmesi amaçlanmaktadır.

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı, Yeşilay tarafından Türkiye’de 
bağımlılıkla mücadeleye katkıda bulunmak ve çalışmalarını görünür kıla-
rak insanlarda farkındalık uyandırmak ve insanların daha duyarlı olma-
larını teşvik etmek amacıyla 2015 yılının Aralık ayında hayata geçirilmeye 
başlanan bir programdır.   

2015 yılında açılan Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programına, Türkiye 
genelinden toplam 193 farklı kurumdan başvuru yapılmıştır. Proje başvu-
ruları idari ve teknik değerlendirmenin ardından, bağımsız değerlendirme 
süreci ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti İcra Kurulu denetiminin yer aldığı çok 
aşamalı bir değerlendirme süreci içinde incelenmiştir.
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Bahsi geçen değerlendirme süreci sonucunda, 193 başvuru içinden 12 
projeye mali destek verilmesi uygun bulunmuş ve 10 proje uygulamaya 
geçmiştir. Program kapsamında, bağımlılık alanında faaliyet gösteren 
Sivil Toplum Örgütlerinin, Üniversitelerin ve Ticaret ve Sanayi Odalarının 
madde bağımlılığıyla mücadeleye doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağ-
layan etkili ve özgün projeleri hayata geçirilmektedir.

Şekil 1: Başvuru sahiplerinin kurum türlerine göre dağılımı

Şekil 2: Başvuruların bölgelere göre dağılımı

Bu değerlendirme raporu, 2015 –2016 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

Akıl Oyunları Kampı
Sihirli Değnek Eğitim ve 
Danışmanlık Derneği

Ankara, Antalya, Bursa,  
Balıkesir, Kayseri

Bağımlılığa Karşı Sanat: 
Parmaklıklar Ardında Bir Sanat 
Terapisi Deneyimi

Tüvana Okuma İstekli Çocuk 
Eğitim Vakfı

İstanbul

Bağımsız Yaşam Yaşam Derneği İstanbul

Hayata Bağımlı Ol Özgür Ol Romanlar Federasyonu Kocaeli

İnternete Bağlı Mıyız, Yoksa 
Bağımlı Mıyız

Uluslararası Eğitim, Proje ve 
İnovasyon Derneği

Tekirdağ

Kırklareli Bağımlılık Haritası Kırklareli Üniversitesi Kırklareli

Sokaktan Sahaya
2008 Yeni Mahalle Spor Kulübü 
Derneği

Balıkesir

Sporun Gücü Gençlerle
Ankara Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu

Ankara

Türkiye Alkol Politikaları 
Değerlendirme Projesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul, Tekirdağ, Konya

Yalnız Değil Birlikte, Karanlıktan 
Yeşile

Kütahya Gençlik ve Spor Kulübü 
Derneği

Kütahya
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AKIL OYUNLARI KAMPI

Destek Programı 2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2015/62

Başlangıç / Bitiş Tarihi 11.02.2016 - 11.08.2016

Toplam Süresi 6 Ay

Uygulama Alanları Ankara, Kayseri, Bursa, Balıkesir, Antalya

Başvuran Kurum / Kuruluş Sihirli Değnek Eğitim ve Danışmanlık Derneği

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

2013’te kurulan Sihirli Değnek Eğitim ve Danışmanlık Derneği, dezavan-
tajlı bireyleri çeşitli aktivite ve eğitimlerle toplumda var olmaları için 
desteklemekte, sosyal uyumu güçlendirmek için projeler uygulamakta-
dır. Daha önce suça sürüklenen çocukların toplumsal uyumuna yönelik 
çalışmalar yapılmış, sonrasında engelli bireyler okçuluk sporuyla tanış-
tırılarak sosyalleştirilmiş, işitme engelli çocuklar sanatsal faaliyetlerle 
kendilerini ifade etmiş, engelli ve engelsiz bireyler müzik eğitimi sonunda 
konserlerle kendilerini toplumda var etme mücadelesi vermiştir.

Dernek aynı zamanda, okçuluk ve akıl oyunlarının öğrencilerin akademik 
ve zihin çalışmalarına katkısı üzerinde araştırmalar yapmakta, aile ve 
öğrencilerle çalışmalar yürütülmektedir. 

Projenin Amaçları Proje; sosyo-kültürel ve sportif faaliyetler gibi koruyucu ve önleyici 
unsurlardan yararlanarak 600 öğrenciye bağımlılıklar ve sağlıklı yaşam 
konularında farkındalık ve bilinç kazandırılması, toplumun Yeşilay ve 
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) hakkında bilgi 
sahibi olmasını amaçlamıştır. 

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Akıl, Zeka, Oyun, Kamp, TBM

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

Sosyal beceri düzeyi düşük olan 11-15 yaş arası çocuk ve gençlerdir.

Proje Adı
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Uygulanan  
Temel Faaliyetler

Proje kapsamında, Yeşilay’ın yürüttüğü Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 
Eğitim Programı (TBM) eğitimi almış rehber öğretmenler ve kamp liderliği 
eğitimi almış bireylerden oluşan bir proje ekibi oluşturulmuştur. 

 » İlkokul-ortaokul öğrencilerinden oluşan toplamda 550 kişilik bir grupla 
Ankara, Kayseri, Bursa, Balıkesir ve Antalya illerinde 8 doğa kampı 
gerçekleştirilmiştir. 

 » Kamplarda TBM eğitim programı kapsamında, yaş gruplarına uygun 
tütün ve teknoloji bağımlılığı ile sağlıklı yaşam becerilerinin kazandırıl-
masına yönelik eğitimler verilmiştir. 

 » Ayrıca tüm öğrencilerin beğeniyle takip ettiği akıl-zekâ oyunları eğitim-
leri de verilmiştir. 

 » Kamp sonunda anket ve testlerle kampın değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Kamplarda öğrenciler; 

 » Ebru sanatı ile tanışmış ve bileklik-kolye yapımını öğrenmiştir. 

 » Ritim duygusu kazanarak, gitar çalmayı öğrenmiştir.

 » Kendilerini ifade etme becerilerini geliştirerek sahne performansı 
sergilemişlerdir.  

 » Farklı yörelerin müzikleriyle halk oyunları öğrenip sergilemiştir. 

 » Çeşitli akıl oyunlarıyla düşünme becerileri,  mantık yürütme ve zihinsel 
becerileri geliştirilmiştir. 

 » Uygulamalı okçuluk eğitimi almıştır. 

 » Çeşitli etkinlik ve çalışmalarla tütün ve teknoloji bağımlılığı ile sağlıklı 
yaşam konusunda bilgiler edinmiştir. 

 » Eski sokak oyunları oynamıştır. 

Somut Çıktılar  » Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, dezavantajlı ve riskli bölgelerde bulunan 
ilkokul ve ortaokullarda öğrenime devam eden 550 öğrenciye doğrudan 
ulaşılmıştır. 

 » 8 kamp yapılmıştır. 

 » Gitar, okçuluk, dans/tiyatro, akıl oyunları, ebru, halk oyunu çalışmaları 
yapılmıştır. 

 » 650 tişört, şapka ve çanta dağıtılmıştır. 

 » 650 adet broşür dağıtılmıştır. 

 » 100 afiş kullanılmıştır.  
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Katılımcı  
Görüşleri

 

Hedef grupların ve ailelerinin görüşleri doğrultusunda faaliyetlerin sık-
laştırılması gerektiği belirtilmiştir.

Projenin  
Sürdürülebilirliği

Projenin diğer bölge ve illerde sürdürülebilirliği katılımcı görüşleri doğ-
rultusunda öngörülmektedir.

Projenin  
Yaygınlaştırma Alanları

Kampa katılan öğrenciler, aileler ve öğretmenlerin büyük çoğunluğu 
bu tarz bir kampa ilk kez katılmışlardır. Kamp içeriğinin dolu olması ve 
kişilerin aktivitelere katılma şansı bulmaları kampa olumlu bakış açı-
ları kazandırmıştır. Kamplarda çekilen fotoğrafların, videoların sosyal 
medyada paylaşımı beğeni/takip sayısını artırmış ve farklı illerde kamp 
yapılması konusunda teklifler alınmıştır. Düzenlenen kamplara katılan 
öğrencilerden alınan sözel görüşler ve öğretmen-velilerin geri bildirim-
leri bize kampların, doğa çalışmalarının daha sistemli ve daha ulaşabilir 
olması gerektiğini göstermektedir.

Sonuç Hedeflenen 550 çocuğun bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam konu-
sunda bilgi ve farkındalıklar düzeylerinin artırılmasına katkı sağlanmış-
tır. Bunların yanı sıra ilkokul ve ortaokullardaki Yeşilay kollarına aktif 
katılımları teşvik edilmiştir. 

Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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BAĞIMLILIĞA KARŞI SANAT: PARMAKLIKLAR  
ARDINDA BİR SANAT TERAPİSİ DENEYİMİ

Destek Programı 2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2015/118

Başlangıç / Bitiş Tarihi 11.12.2015 - 11.06.2016

Toplam Süresi 6 Ay

Uygulama Alanları İstanbul

Başvuran Kurum / Kuruluş Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV)

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

1994 yılında kurulan TOÇEV, okumak isteyen ancak  ailesinin maddi 
yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuk-
lara tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek vermektedir. 
“Okumak her çocuğun hakkıdır” felsefesi ile çocukların kültürlü, bilgili, 
uyumlu, üretken olmaları ve toplumsal hayata kazandırılmaları için her 
türlü çalışmayı gerçekleştirmektedirler.

Projenin Amaçları Maltepe Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan 12-17 yaş arası 
suça sürüklenmiş erkek çocuklarla sanat terapisi çalışmaları ile çocukla-
rın başa çıkabilme becerilerinin arttırılması, kendilerini keşfetme, kendi 
kendini düzene sokabilme ve etkili bir şekilde kendini ifade edebilme ve 
bağımlılıkla mücadele becerilerini geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sanat Terapisi çalışması öncesi ve sonrasında, çocuklara  testler uygu-
lanması ve bu testlerin analizlerinin makaleleştirilerek bağımlılıkla 
mücadelede sanat terapisi tekniğinin kullanımına dair literatüre sonraki 
araştırmalara da referans olabilecek bir kaynak kazandırılması ve bu 
kaynağın ilgili kamu kuruluşları ve sivil toplum kurumları ile paylaşılarak 
deneyim aktarımı sağlanması amaçlanmaktadır.

Tütün, alkol, madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh 
sağlığını tahrip eden zararlı alışkanlıklarda suça teşvik edilmiş çocuklar, 
risk altındaki hassas grupların başında gelmektedir. Bu nedenle, proje 
suça sürüklenmiş çocuklar için koruyucu, önleyici ve rehabilite edici faa-
liyetleri içermektedir.

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Cezaevi, Bilinçlendirme, Sanat, Bağımlılık, Gençlik

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

12-17 yaş arası suça sürüklenmiş erkek çocuklardır.

Katılımcı Cinsiyet Dağılımı Suça sürüklenmiş çocuklar seçildiği için cinsiyet dağılımı yapılamamıştır.

Proje Adı
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Uygulanan Temel Faaliyetler  » Proje kapsamında, Maltepe Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumunda 
kalan 12-17 yaş arası suça sürüklenmiş erkek çocuklarla beş ay boyunca 
haftada bir kez 3 saatlik sanat terapisi çalışmaları ile çocukların başa 
çıkabilme becerilerinin arttırılması, kendilerini keşfetme, kendi ken-
dini düzene sokabilme ve etkili bir şekilde kendini ifade edebilme ve 
bağımlılıkla mücadele becerilerini geliştirecek çeşitli sanatsal faaliyet-
ler gerçekleştirilmiştir.

 » Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar öncesi ve sonrası çocuk-
lara testler uygulanarak kişinin madde bağımlılığına dair görüşünde 
bir değişiklik olup olmadığı ölçülmüş ve bu çalışmanın sonuçları basılı 
yayın haline getirilerek kamu ve özel sektör kurumları ile paylaşılmıştır.

 » Proje görünürlüğünü arttırmak için proje başında kamu kuruluşları ve 
sivil toplum kurumları temsilcileri ve basın mensuplarının davet edil-
diği bir basın toplantısı düzenlenmiş ve bu toplantı sonrası projenin 
yazılı ve dijital medya kanallarında haberlerinin çıkması sağlanmıştır.

 » Yurt dışında bağımlılık alanında yapılmış sanat terapisi çalışmaları 
incelenerek hedef grup özelinde 20 oturumluk detaylı bir çalışma planı 
oluşturulmuştur. 

 » Hazırlanan detaylı çalışma planı ile cezaevine girerek uygulamaları 
gerçekleştirecek psikologların isimleri, Adalet Bakanlığı’na sunularak 
gerekli izinler alınmıştır.

 » 20 oturum olması planlanan sanat terapisi çalışmalarının ilk ve son 
oturumu ölçme ve değerlendirmeye ayırılmış olup, geriye kalan 18 otu-
rumda çocukların başa çıkabilme becerilerinin arttırılması, kendilerini 
keşfetme, kendi kendini düzene sokabilme ve etkili bir şekilde kendini 
ifade edebilme ve bağımlılıkla mücadele becerilerini geliştirebilmek 
amacıyla terapatik aktiviteler uygulanmıştır.
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Somut Çıktılar  » Proje, suça sürüklenmiş çocukların bağımlılıkla mücadele becerilerinin 
geliştirilmesi konusunda,  Adalet Bakanlığına bir model olmuştur.

 » Maltepe Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumunda kalan 12-17 yaş arası 
suça sürüklenmiş 40 erkek çocuğunda başa çıkabilme becerilerinin 
gelişmesi, korkutucu ve zorlayan hatıraları kontrol etme hissinin art-
ması, duygusal uyuşukluğun, aşırı uyarılma ve diğer rahatsız eden 
tepkilerin azalması, böylece kişinin madde kullanımı arkasında yatan 
nedenleri keşfetmesi ve onlarla kendi öz mücadele yöntemlerini geliş-
tirmesi sağlanmıştır.

 » Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışma öncesi ve sonrası çocuklara 
uygulanacak testlerle kişinin madde bağımlılığına dair görüşünde; 
çalışmalar sonrası bir değişiklik olup olmadığı ölçülerek sonuçları 
makaleleştirilmiş ve bir sonuç kitapçığı oluşturulmuştur. Bu kitapçık 
ile konuya dair bir çalışmanın Türkiye’de daha önce yapılmamış olması 
nedeniyle bağımlılıkla mücadelede sanat terapisi tekniğinin kullanı-
mına dair literatüre sonraki araştırmalara da referans olabilecek bir 
kaynak kazandırılmış olmuştur.

Projenin  
Yaygınlaştırma Alanları

Projenin özellikle Adalet Bakanlığında uygulanan sanat terapisti iyi uygu-
lama örneği olarak yaygınlaştırılması öngörülmektedir.
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BAĞIMSIZ YAŞAM PROJESİ

Destek Programı 2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2015/81

Başlangıç / Bitiş Tarihi 11.12.2015 - 11.06.2016

Toplam Süresi 6 Ay

Uygulama Alanları İstanbul

Başvuran Kurum / Kuruluş Bağımsız Yaşam Derneği

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

Aile fertlerinin madde bağımlısı olma riskini en az seviyeye indirmek için 
sağlıklı bir aile ortamının oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak, 
madde bağımlılığı ile ilgili adalet, eğitim, güvenlik, sosyal hizmet, yerel 
yönetim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve eşgüdüm 
içerisinde madde bağımlılığının önlenmesi ve tedavisine yönelik hizmet-
leri yürütmek, madde bağımlılarına maddi ve manevi yardım yapmak 
ve onların topluma kazandırılmasını sağlamak için ihtiyaç duyulan eği-
tim, rehberlik,  danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve terapileri ile ilgili 
araştırma ve destek çalışmaları yapmak, madde bağımlılığı konusunda 
toplumda yardımlaşma, dayanışma ve gönüllüğün tesisi için gerekli çalış-
maları yapmak, madde bağımlılığı ile mücadele hususunda milli politika-
ların oluşmasına yardımcı olmak için 2013 yılında kurulmuştur.

Proje Ortakları Suffa Vakfı

Projenin Amaçları Proje ile Bağcılar ilçesinde yaşayan 14-29 yaş arası bağımlı veya risk 
altında 30 erkek genç ve ailelerine bağımlılıkla mücadele becerilerinin 
kazandırılması amaçlanmıştır.

Dini temelli yaklaşımları içeren manevi değerler eğitimleri, aile 
danışmanlığı ve madde bağımlılığı konusunda koruyucu ve önleyici 
çalışmalarla gençlere yönelik sosyal destek çalışmaları geliştirerek 
risk grubundaki gençlerin topluma katılımlarına katkı sağlanması 
hedeflenmiştir.

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Madde Bağımlılığı, Bilinçlendirme, Mentörlük, Manevi Değerler

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

14-29 yaş arası bağımlı veya risk altındaki çocuk ve gençlerden oluşan 30 
erkek. 

Proje Adı
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Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 »  Manevi Değerler Eğitmeni, Madde Bağımlısı Danışmanı (Sosyal Hizmet 
Uzmanı) ve iki eski kullanıcı Mentör kadrosuyla yer aldığı proje ekibi 
oluşturulmuştur.

 »  Proje süresince bağımlı veya bağımlılık riski taşıyan birey ve ailelerine 
bağımlılıkla mücadele becerileri kazandırılmış, onları bilinçlendirmek 
üzere eğitimler verilmiştir. 

 »  Aile Danışmanlığı ve Rehberliği, Ergenlik Dönemi Özellikleri, Madde Kul-
lanımında Arkadaş ve Aile Faktörü, Bağımlılık Döngüsü, Madde Bağım-
lılığı Belirtileri ve Tedavisi, Aile İçi İletişim, Değerler Eğitimi ve Gençlere 
Öğütler eğitim programları düzenlenmiştir.

 »  Yaklaşık 40 bağımlı birey ve yakınlarına, yaklaşık 80 bağımlılık riski 
altında bulunan genç ve ailelerine internet aracılığıyla, AMATEM, Yeşilay, 
kaymakamlık ve belediyenin yönlendirmeleriyle ulaşılmış, gençlerin ve 
ailelerinin rehabilitasyon, sosyal destek almaları sağlanmıştır.

 »  20 sosyal hizmet öğrencisine yönelik Bağımlılıkta Aile Danışmanlığı, 
Madde Bağımlılığı Belirtisi ve Tedavileri, Süpervizyon konulu eğitimler 
düzenlenmiştir.

 »  40 kişilik bağımlı veya bağımlılık riski bulunan bireylerin ailelerine; 
Ergenlik Dönemi Özellikleri, Aile İçi iletişim, Madde Kullanımında Aile ve 
Arkadaş konulu eğitimler düzenlenmiştir.

 »  Bağımlı veya risk altında olan bireylere; Stres Yönetimi, Hayır Diyebilme 
Teknikleri, Etkili İletişim ve Liderlik konulu eğitimler düzenlenmiştir.

 »  Bağcılarda ikamet eden 30 bağımlılık riski altında bulunan gence hafta-
lık bir saat manevi değerler eğitimi verilmiştir. 

 »  Rehabilitasyon sürecine dahil olan yaklaşık 40 genç ve ailesine de hafta-
nın her günü Gençlere Öğütler ve Değerler Eğitimi başlığı altında “Tevhid 
İnancı ve Akait, Peygamber Efendimizin Örnek Elayatı ve Namaz, Ümit-
sizlik, Mutsuzluk, Kaygı gibi Duygulara Dini Çerçeveden Bakış” konula-
rında eğitimler düzenlenmiştir.

 »  Proje başlangıcından itibaren rehabilitasyon ve eğitim faaliyetlerinden 
faydalanan 2 genç, mentör olarak yetiştirilmiş ve kendilerine Bağımlıyla 
İlk Görüşme Teknikleri, Empatik Yaklaşım, Temel Psikoloji Eğitimi ve 
Bağımlıyı Değişime Hazırlama eğitimleri verilmiştir.

 »  Mentörlük uygulaması ile dernek programına dahil olan yeni 
bağımlı bireylere ağabeylik ve rehberlik sisteminin oluşturulması 
amaçlanmıştır.
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Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 »  Proje kapsamında çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenerek gençlerin top-
luma adaptasyonu sağlanmıştır. Bu etkinlikler kapsamında, İstanbul 
Tarihi Yarımada Gezisi (Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii vb. ) gerçekleşti-
rilmiştir. Bu gezi ile gençlerin tarihi ve manevi değerlere temas etmesi 
amaçlanmıştır. Hayatlarının büyük bir kısmım bağımlılıkla geçiren 
gençlerin ülkemizin tarihi ve manevi değerlerinden yoksun olduğu ve bu 
ziyaretlerin hem motivasyonlarını hem de dini vecibelere yönelimlerini 
arttırdığı görülmüştür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emirgan Korosu 
Lale Festivaline katılım sağlanmıştır.

 » Hz. Yuşa Peygamber Kabristanı ziyareti gerçekleştirilmiştir. İstanbul 
Akvaryum Gezisi ve Sinema faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Doğa yürü-
yüşü, piknik organizasyonu, futbol vb. etkinlikler düzenlenmiştir.

Somut Çıktılar  »  20 sosyal hizmet öğrencisine Bağımlılıkta Aile Danışmanlığı, Madde 
Bağımlılığı Belirtisi ve Tedavileri, Süpervizyon konulu eğitimler 
düzenlenmiştir.

 »  40 kişilik bağımlı veya bağımlılık riski bulunan bireylerin ailelerine; 
Ergenlik Dönemi Özellikleri, Aile İçi iletişim, Madde Kullanımında Aile ve 
Arkadaş konulu eğitimler düzenlenmiştir.

 »  Bağımlı veya risk altında olan bireylere; Stres Yönetimi, Hayır Diyebilme 
Teknikleri, Etkili İletişim ve Liderlik konulu eğitimler düzenlenmiştir.

 »  Dernek faaliyetlerini yürütmede faydası olacak 3 adet Ex-user Mentör 
olarak yetiştirilmiştir.

 »  Gençlere ve ailelerine yönelik 80 eğitim gerçekleştirilmiştir.

 »  30 genç ve ailesi Bağımlılıkla Mücadele Becerisi kazandırılmıştır.

 »  3 genç işe yerleştirilerek istihdam olanağı sağlanmıştır.

Projenin  
Sürdürülebilirliği

Proje kapsamında eğitim verilen hedef grupların iş gücü katılım oranları-
nın artırılması ve hedef grupların iş gücündeki takibi ve sürekliliğinin sür-
dürülebileceği öngörülmektedir. 
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Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar

  

     



32

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI

2015

DEĞERLENDİRME RAPORU

HAYATA BAĞIMLI OL ÖZGÜR OL

Destek Programı 2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2015/174

Başlangıç / Bitiş Tarihi 23.12.2015 - 23.06.2016

Toplam Süresi 6 Ay

Uygulama Alanları Kocaeli

Başvuran Kurum / Kuruluş Romanlar Federasyonu

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

Ülkemizde ve Avrupa’da yaşayan Romanlar tarafından kurulmuş dernek-
ler arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yap-
mak, amaçlara uygun faaliyetlerin birlikte yapılması ve sürdürülmesini 
sağlamak, sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler düzenlemek, yardımlaşma 
ve dayanışmalarını sağlamak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur.

Proje Ortakları Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Sakarya Üniversitesi

Projenin Amaçları Proje ile, sigara, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı riski taşıyan 
Roman gençlere eğitim programları düzenleyerek sportif, kültürel, sosyal 
faaliyetler ile aidiyet duygularını geliştirmek ve toplumla ilişkilerinde 
özgüvenlerini artıracak çalışmalar yapmak, gençleri bağımlılığa iten 
sebepleri araştırmak ve alınabilecek önlemler konusunda çözüm önerileri 
sunmak amaçlanmaktadır.

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Madde Bağımlılığı, Romanlar, Sosyal Bütünleşme

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

12-18 yaş arası riski yüksek olan 275 çocuk ve gençlerdir. 

Proje Adı
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Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 » Projenin tanıtılması, faaliyetler hakkında bilgi verilmesi, basına ve 
kamuoyuna tanıtılması amacıyla 23 STK temsilcisi ve 10 gazetecinin de 
yer aldığı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 » Proje ortaklarından olan Sakarya Üniversitesi tarafından Romanların 
yoğun olarak yaşadığı mahallelerde 275 Roman ergen/çocuğa (12-18 yaş 
aralığındaki) yönelik yüz yüze anket çalışması gerçekleştirilerek bilim-
sel alan araştırması yapılmıştır. 

 » Romanların sorunlarına vakıf, Romanları temsilen seçilen 15 Roman 
bireyle yarı yapılandırılmış, sorularla derinlemesine görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir.

 » Anket ve görüşmelerde elde edilen veriler analiz edilerek, yorumlanmış 
ve rapor halinde getirilerek kitaplaştırılmıştır.  

 » Kitap haline getirilen rapor, proje ortakları, kamu kurum ve kuruluşları 
ve ilgili STK’lara dağıtılmıştır.

 » Ailelere yönelik madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme ve bilinç-
lendirme sağlamak amacıyla madde kullanımı ve zararları konulu aile 
seminerleri gerçekleştirilmiştir.

 » Çocuk ve gençlere yönelik sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin 
zararları konusunda bilgilendirici ve farkındalık oluşturucu seminerler 
gerçekleştirilmiştir. 

 » Romanların yoğun olarak eğitim gördüğü ilkokulda öğrencilere yönelik 
bağımlılıklar konusunda bilgilendirici ve farkındalık oluşturucu eğitim-
ler verilmiştir.

 » Sivil toplum kuruluşlarına yönelik 1 günlük insan hakları, önyargı, 
ötekileştirme, ayrımcılık, sosyal dışlanma, dezavantajlı gruplar, 
madde bağımlılığı sorunun boyutları, zararları, çözme yolları vb. 
içeren eğitimler verilmiştir.  Eğitim 40 STK temsilcisinin katılımı ile 
gerçekleştirilmiştir.

 » 39 kişilik öğrenci grubuna 2 eğitmen tarafından 2 günlük çalışma yapı-
larak ebru ile resim yapmanın püf noktalar öğretilmiştir.

 » 40 genç ile sinema organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 

 » 40 kişilik bir grupla rehber eşliğinde Çanakkale gezisi 
gerçekleştirilmiştir. 

 » Kandıra-Sarısu’da Anket ve görüşmelerde  70 kişilik bir grup halinde 2 
günlük kamp gerçekleştirildi. Kampta çocuklar, çeşitli spor aktivitele-
rine katıldı. (futbol, bisiklet, kano, yüzme )     

 » Ailelerle kamp sonrası piknik yapılmıştır. 

 » Kocaeli Fuarında konser gerçekleştirilmiştir. 
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Somut Çıktılar  » Bilimsel araştırmayla Romanların yoğun yaşadığı mahallelerde madde 
kullanımı ve bağımlılık profili belirlenmiş, risk haritası çıkarılmış ve 
araştırma kitap haline getirilmiştir.

 » Kitap haline getirilen veriler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
paylaşılmıştır.

 » Roman gençler ve ailelerine, madde kullanımı, zararları ve bağımlılık ve 
zararları konusunda seminerler verilerek madde kullanımına karşı far-
kındalık ve duyarlılık oluşturulmuştur.

 » Risk altındaki Roman çocuk ve gençlerin, sosyal rehabilitasyonu ve sos-
yal entegrasyonu sağlanmıştır.

 » Gezi, piknik ve sosyal etkinliklerle risk altındaki Roman çocuk ve genç-
lerin rehabilitasyonu ve sosyal entegrasyonu sağlanmıştır.

 » Projenin sonuçları basın toplantısıyla, sivil toplum örgütleriyle, yerel ve 
kamu erkânıyla nihayetinde kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Projenin  
Yaygınlaştırma Alanları

Proje kapsamında riski tespit etmeye yönelik yapılan anket ve araş-
tırma sonucundaki risk düzeyine uygulanan faaliyetlerin izlenmesini 
sağlamak ve anket çalışmasını aynı grupta tekrarlayarak projenin hedef 
grup üzerindeki değişimi gözlemleyerek faaliyetler yaygınlaştırılabilir 
durumdadır.

Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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İNTERNETE BAĞLI MIYIZ 
YOKSA BAĞIMLI MIYIZ?

Destek Programı 2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2015/014

Başlangıç / Bitiş Tarihi 07.12.2015 - 07.06.2016

Toplam Süresi 6 Ay

Uygulama Alanları Tekirdağ/Çerkezköy

Başvuran Kurum / Kuruluş Uluslararası Eğitim ve İnovasyon Derneği 

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

2015 tarihinde kurulan dernek; Trakya Kalkınma Ajansı, TUBİTAK, Ulusal 
Ajans ve KOSGEB hibelerinden yararlanarak çeşitli projeler yürütmüştür.

Projenin Amaçları Proje ile gençlerde ortaya çıkan internet ve teknoloji bağımlılığını azalt-
mak, internetin ve teknolojinin zararlarının bilinmesi ile birlikte ortaya 
çıkan farkındalık sayesinde internetin ve teknolojinin doğru kullanılma-
sını sağlamak, yapılan çalışmalar ile birlikte gençlerde bilimsel, eleştirel, 
yaratıcı ve yansıtıcı düşünmeyi geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda çocuk gelişimine destek sağlamak ve bağımlılığın temelle-
rini oluşturan etmenleri ortadan kaldırmak hedeflenmektedir.

Proje ile aynı zamanda; veli-genç arasındaki sorunları da çözmek amaç-
lanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda veli-genç arasındaki iletişimi artı-
rarak gençteki duygusal yoksunluğu azaltmak, kendine güvenli gençler 
yetiştirmek, veli-genç ikilisinin ortak zaman geçirebilecekleri etkinlikler 
gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

İnternet bağımlılığı, teknolojinin doğru kullanımı, inovatif atölyeler 

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

12-17 yaş arası teknoloji bağımlılığı riski bulunan çocuklar ve gençlerdir. 

Proje Adı
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Temel Faaliyetler

 » Yeşilay tarafından proje bütçesinin onaylanması sonrası proje için 
gerekli ekipmanlar alınmıştır.

 » Veli eğitmenimiz aynı zamanda kişisel gelişim koçu olduğu için velilerin 
çocuk ile iletişimi, aile iletişimi ve kişisel benlik gelişimi konularında 
ailelere destek olmuştur. Ailelerin kendi yaşadıkları durum ve çeşitli 
örnek durumlar üzerinden ideal ben ve öz kavramlarına ulaşma çalış-
maları yapılmıştır. Diğer atölyelerde rehberlik eden öğretmenler ise 
atölyelerdeki alanlarla ilgili ve bu alanda çalışmalar yapmıştır.  

 » Eğitmen hazırlıklarının yapılması esnasında eğitmenler çeşitli kaynak-
ları taramış, kendi oluşturdukları müfredatlarla atölye çalışmalarını 
birleştirmiş ve en verimli uygulama için ortam oluşturmuştur.

 » Zeka Oyunları Atölyesi oluşturulmuştur. Dernek merkezinde asgari 6, 
azami 14 kişi ile haftalık olarak gerçekleştirilen atölyede Kulami, Qbitz, 
Set ve Cliko gibi kutu oyunlarının yanında ahşap zeka oyunları ile mega 
bloklar oynatılmıştır. Kulami oyunu koordinat sistemini içerdiği için, 
Qbitz oyunu görsel zekayı artırdığı için, Cliko oyunu ise 3 boyutlu cisim-
lerin değişik açılardan görünümlerini içerdiği için seçilmiştir. Set oyunu 
ise görsel algının çeşitli özelliklere göre bağlantı kurması açısından ter-
cih edilmiştir. 

 » Bununla birlikte seçilen ahşap zeka oyunları ise çocukların sabır, bakış 
açısı, çözüm yöntemi geliştirme becerilerini geliştirmek için seçilmiştir. 
Mega bloklar ise çocukların çeşitli inşalar oluşturmasında üç boyutlu 
becerilerini geliştirmiştir.

 » Robotik Atölye oluşturulmuştur. Dernek merkezinde asgari 3, azami 6 
kişilik gruplar halinde haftalık olarak gerçekleştirilmiştir. Seçilen robot 
kitlere STEM (Science, Technology, Enginier, Math) ile uyumludur. Bu 
kitlerin seçilmesinin nedeni bütüncül bir bakış açısı ile disiplinlerarası 
birliğin sağlanmasıdır. Çocuklar, atölyede yaklaşık 600 parçadan olu-
şan kiti birleştirerek çeşitli robotlar üretmiştir. Üretim aşaması seçilen 
robotun zorluk derecesine göre 1 gün ile 3 hafta arasında değişmekte-
dir. Robotun yapım aşaması bittikten sonra kodlama ve programlama 
aşamasında geçilmektedir. Bu aşamada robotun çalışması için gerekli 
algoritmanın robotun beynine kaydedilmesi gerekmektedir. Küçük 
yaştaki çocuklar için bu durum rehber öğretmenlerimiz tarafından ger-
çekleştirilirken 11 yaş üzeri çocuklar kendi programlamalarını kendileri 
yapmıştır.
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Temel Faaliyetler

 » Kodlama Atölyesi oluşturulmuştur. Dernek merkezinde asgari 6, azami 
14 kişilik gruplar halinde kodlama atölyesi gerçekleştirilmiştir. Kodlama 
atölyesinde çocuklar öncelikle bilgisayarların çalışma mantığını kavra-
mış, daha sonra algoritma mantığını öğrenmişlerdir. Bit, byte ve katları 
ile ilgili çeşitli uygulamalar yapıldıktan sonra kendi bilgisayarlarında 
veya dernek bilgisayarındaki çeşitli dosyaların boyutlarını çevirmiş-
lerdir. Daha sonrasında algoritma mantığına giriş yaparak algoritma 
örnekleri vermişlerdir. Kodlama saati kapsamında Dünya’da birçok 
uygulama yapılmış olan code.org sitesi üzerinden çeşitli algoritmalar ve 
oyunlar oynanmıştır. Sonrasında Scratch programı aracılığında kendi 
algoritmaları ile çeşitli uygulamalar hazırlamışlardır.  Yaklaşık 2 saatlik 
süre sonunda çocuklar, Scratch ile çeşitli uygulamalar geliştirebilir, 
code.org aracılığı ile çeşitli oyunlar hazırlayabilir hale gelmiştir.

Somut Çıktılar  » Proje sonunda veli toplantılarına katılan kişiler farkındalık kazanmış 
ve bu konuda bilinçlendirilmiştir. Yapılan ön test ve son test uygulama-
ları ile velilerdeki değişimin ve bu konuda farkındalık değişimi tespit 
edilmiştir. Böylece farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarının etkisi 
somut bir hale getirilmiştir.

 » Atölyeler ile gençlerin yeni ilgi alanlarının oluşması sağlanmıştır. 

 » Atölyelerden yararlanan gençler teknolojik araçlardan uzaklaşarak 
farklı alanlara odaklanmıştır. Atölyelerden toplu halde yararlandıkları 
için sosyalleşme imkanları bulmuştur.

 » Her hafta 10 aile ile 5 saatlik veli toplantıları gerçekleştirilmiştir.

 » Her hafta 10 gençle 5 saatlik atölye çalışmaları uygulanmıştır

 » Her hafta atölye ve seminerlere katılan veli-genç ikililerine 2 saat gök-
yüzü gözlemi yapılmıştır.

 » Projeden 200 aile ve 200 genç yararlanmıştır.

Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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KIRKLARELİ BAĞIMLILIK HARİTASI

Destek Programı 2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2015/162

Başlangıç / Bitiş Tarihi 11.12.2015 - 11.06.2016

Toplam Süresi 6 Ay

Uygulama Alanları Kırklareli

Başvuran Kurum / Kuruluş Kırklareli Üniversitesi 

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

2007 yılında kurulan üniversite 10 fakültesi, 3 enstitüsü, 3 yüksekokulu, 
1 konservatuvarı, 7 meslek yüksekokulu ve 14 uygulama ve araştırma 
merkezi ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. 2016-2017 öğretim yılı 
itibariyle yaklaşık 27 bin öğrenciye eğitim verilen üniversitede 655 akade-
mik ve 281 idari personel bulunmaktadır.

Proje Ortakları Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Projenin Amaçları Proje ile, Kırklareli merkezde ev ziyaretleri ile alkol ve madde kullanımı 
açışından risk faktörlerini ortaya çıkaracak saha araştırması yapmak, 
özellikle çocukların yanında alkol kullanımının bir Trakya kültürü olma-
dığı bilincini oluşturmak amacıyla farkındalık eğitimleri vermek, bağımlı 
aileleri sosyal destek mekanizmaları ile desteklemek, gönüllü aileler 
işbirliğinde bağımlı hayatlar belgeseli çekmek ve ilde kurumsal işbirlik-
leri geliştirmek amaçlanmıştır.

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Alkol, Madde Kullanımı, Aile, Üniversite

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

1500 aile katılmıştır. Farkındalık düzeyi düşük aileler, katılımcı profilini 
oluşturmaktadır. 

Katılımcı Cinsiyet Dağılımı Hedef grup aile olarak belirlendiği için cinsiyet ayrımı gözetilmemiştir.

Proje Adı



39

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI

2015

DEĞERLENDİRME RAPORU

Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 » Projede görev alacak ve aynı zamanda Üniversite Genç Yeşilay Kulübü 
üyesi 30 öğrenciye Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kap-
samında formatör öğretmenlerce eğitimler verilmiştir. 

 » Projede ev ziyaretlerinde uygulanacak olan saha araştırması anket form-
larının demografik özellikler, sosyo-kültürel, ekonomik durum, alkol ve 
madde kullanımını kapsayacak şekilde tüm aileye yönelik hazırlanması 
sağlandı ve ev ziyaretlerinde uygulanacak olan anket formları Yeşilay 
Bilim Kurulu onayından geçmiştir. 

 » Anket formlarının pilot uygulaması 30 ev ziyaret edilerek yapılmış-
tır.  Pilot uygulama sonrasında anket formunun uygulaması sırasında 
öğrencilere dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bilgilendirme 
yapılmıştır.

 » Ailelere yapılacak ev ziyareti ve uygulanacak anket formu için Valilik ve 
İl Emniyet Müdürlüklerinden  gerekli yasal izinler alınmıştır. 

 » Valilik İl Proje ve Etüt Müdürlüğü tarafından Merkezdeki 12 mahalle 
muhtarı ile proje hakkında bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı 
yapılarak destekleri alınmıştır. 

 » Ailelere yönelik rehber kitap için Yeşilay’ın TBM el broşürleri (Madde 
Bağımlılığı, Alkol Bağımlılığı, Tütün Bağımlılığı, Teknoloji Bağımlılığı ve 
Sağlıklı Yaşam) yetişkinler boyutu ile kullanılmıştır.

 » 30 öğrenci ile toplamda 12 mahallede 1500 aileye ev ziyareti yapılmıştır. 
Bu ziyaretlerde anket uygulanmış ve aileye TBM el broşürleri (Yetişkin 
Modül) dağıtılmıştır. 

 » Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden bir sosyal çalışmacı ve psiko-
log ile riskli ailelere danışmanlık hizmeti verilmiştir. 

 » Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından riskli görülen 60 aileye 
sosyal destek amacıyla madde bağımlılığı üzerine eğitim verilmiştir. 

 » Proje sonucunda,  1460 hanedeki 4387 bireyden alınan veriler bilgisayara 
girilmiş ve analizleri yapılarak Kırklareli Bağımlılık Haritası Araştırma 
Raporu hazırlanmıştır. 

 » Proje sonunda yapılan saha araştırması ile elde edilen verilerin karşı-
laştırmalı analizlerinin yapıldığı araştırma raporu basılarak tüm kamu 
kurumlarına sosyal politikalara rehber olması için dağıtılmıştır. 
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Somut Çıktılar  » Bağımlılık alanında il genelinde araştırma yapılarak Kırklareli ilinin 
bağımlılık haritası oluşturulmuştur.

 » TBM kapsamında 30 üniversiteli gence, bağımlılık eğitimleri verilmiştir.

 » 12 Mahalle Muhtarı bağımlılıklar konusunda bilgilendirilmiştir.

 » Bağımlılık açısından risk oluşturan ailelere, Aile Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü tarafından sosyal destek ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

 » Kırklareli ilinde saha araştırması şeklinde gerçekleştirilen proje 
örnek bir proje olup, ülke çapında yaygınlaştırılması için çalışmalar 
gerçekleştirilebilir.

 » Proje ile ebeveynlerin çocukların yanında alkol kullanmasının farkında-
lık eğitimleri ile azaltılması sağlanmıştır.

 » Bağımlılık alanında ilk kez bir araştırmada hem aile hem de ergenlerin 
birlikte değerlendirilmesi sağlanmıştır.

 » 1500 aile, evinde ziyaret edilerek yüz yüze anket uygulaması yöntemiyle 
saha araştırması yapılmıştır. 

 » TBM eğitimi alan 30 Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencisi ile toplam  
12 mahallede 1500 aileye ev ziyareti yapılmış ve 4387 kişiye ulaşılmıştır. 

 » Kırklareli Bağımlılık Haritası Araştırma Raporu hazırlanmış ve ilgili 
kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmıştır. 

Projenin  
Yaygınlaştırma Alanları

Projenin hedef gruba yönelik ailelerin tespiti yapılarak yetişkinlere yönelik 
TBM farkındalık eğitimleriyle projenin yaygınlaştırılması öngörülmektedir.



41

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI

2015

DEĞERLENDİRME RAPORU

SOKAKTAN SAHAYA

Destek Programı 2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2015/62

Başlangıç / Bitiş Tarihi 07.12.2015 - 07.06.2016

Toplam Süresi 6 Ay

Uygulama Alanları Balıkesir/Ayvalık

Başvuran Kurum / Kuruluş 2008 Yeni Mahalle Spor Kulübü Derneği

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

2008 Yeni Mahalle Spor Kulübü, kuruluş amacı çerçevesinde 2008 yılın-
dan itibaren Ayvalık Yeni Mahalle’de yaşayan çocuk ve gençlerin kulüp 
sportif faaliyetlerine katılmalarını sağlayarak onları olası bağımlılık risk-
lerinden uzaklaştırmakta ve gençler arasındaki dayanışmayı sağlamakta-
dır. Kulübe bağlı, 204 lisanslı amatör futbolcu kayıtlıdır. Kulübün 61 üyesi 
bulunmaktadır.

Proje Ortakları Çamlık Yelken Kulübü

Projenin Amaçları Proje ile Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi Yeni Mahalle’de yaşayan ve futbola ilgi 
duyan 11-15 yaş grubu çocukların spora yönlendirilerek “Sokaktan Sahaya” 
kazandırılması amaçlanmıştır.

Proje kapsamında, kulüpte lisanslı gençlere, aileleri ile birlikte ve kulüp 
yönetimine yeni katılanlar ile birlikte sağlıklı yaşam ve bağımlılık eği-
timleri verilerek, aile-toplum-spor bağının güçlendirilmesi ve kulüp 
kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Böylece proje ile koruyucu ve 
önleyici faaliyetler geliştirilerek gençlerin bağımlılıklardan uzak bir hayat 
sürmeleri amaçlanmıştır.

Sporcuların temel yelken eğitimi almaları, sporcularımızın yelken sporu 
tanıtım etkinliklerine katılmaları sağlanacaktır.

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Gençler, Farkındalık, Bağımlılıkla Mücadele, Spor

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

11-15 yaş grubundaki 100 çocuk katılmıştır.  Riskli mahallelerdeki kız ve 
erkeklerden oluşan 100 çocuk katılımcı profilini oluşturmaktadır.

Katılımcı Cinsiyet Dağılımı Proje kapsamında cinsiyet eşitliği sağlanmış ve bu kapsamda hedef gru-
bun yarısı kız çocuklarından seçilmiştir.

Proje Adı
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Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 »  Ayvalık’ta 150 civarında katılımcı ile proje açılış etkinliği düzenlenmiştir. 
Etkinliğe proje ortaklarının yanı sıra Ayvalık’taki spor kulüpleri yöneti-
cileri ve sporcular, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul müdürleri, 
öğretmenler ve çok sayıda öğrenci ile halk katılım sağlamıştır. Açılış 
etkinliği yerel ve ulusal basında yer almıştır. Böylece ilçede projenin 
duyurusu ve tanıtımı geniş kitlelere yayılmıştır.

 »  Yaşları 11-13 arası 60 erkek, yaşları 13-15 arası 20 kız çocuğu futbol ant-
renmanlarına başlatılmıştır. 60 erkek çocuktan 15’i yaşları ve kondis-
yonlarından dolayı amatör altyapı lig maçlarına çıkamamış, diğer 45 
çocuk U11, U12 ve U13 amatör lig maçlarına asil ve yedek oyuncu olarak 
çıkmışlardır.

 »  Kız takımımızın bölgede rakibi bulunmadığı için Amatör Futbol Ligi maç-
ları olmamıştır. 

 »  Bu proje ile futbola başlayan 11-13 yaş grubundaki çocuklara lisans çıka-
rılmış, U-12 ve U-13 yaş gruplarında 2008 Yeni Mahalle Spor Kulübü’nden 
Balıkesir Amatör Futbol Ligine katılım sağlanmıştır. U-12 Körfez grubu 
3üncülüğü, U-13 Körfez grubu ikinciliğini kazanmıştır. 

 »  11-13 yaş grubu futbolcularından bazıları, bu proje sonrasında, Genç-
lerbirliği Spor Kulübü altyapı kadrosuna alınmak için değerlendirmeye 
davet edilmişlerdir.

 »  Temel yelken eğitimi verilmiştir.  44 çocuk bu eğitimlere katılmış, bun-
ların içinden 20 tanesi düzenli olarak Temel Yelken Eğitimine devam 
etmiştir. 

 »  Kulüp sporcularına ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde TBM eğitimleri 
Yeşilay’ın formatör öğretmeni tarafından verilmiştir. 

 »  Sporcuların ailelerine de TBM Yetişkin broşürleri dağıtılarak bağımlılık-
larla ilgili farkındalıklarının artması sağlanmıştır.

 »  Kulüp binasında bir mahalle kütüphanesi kurulmuş ve kitap kampanyası 
ile kütüphaneye 400 kitap bağışı sağlanmıştır. 

 »  23 Nisan Çocuk Bayramı’nda yelken eğitimlerine katılan çocuklar ile 
Ayvalık’tan iki büyük yelkenli tekne ile geziye çıkılmış ve çocukların 
güzel bir gün geçirmesi sağlanmıştır.

 »  Kürek ve bisiklet ile uzun ekspedisyonlar yapan ve geleneksel kürek spo-
runu “Kürekle Gez” oluşumu ile yaygınlaştırmaya çalışan Sayın Hüseyin 
Ürkmez, projeye destek vermek amacı ile 1930 yapımı “İz” adlı ahşap 
piyade kayığını İstanbul’dan Ayvalık’a getirmiş, bir hafta boyunca spor-
culara kürek eğitimi vermiştir. 4 kürekçi ve 1 dümenci ile yaz aylarında 
Ayvalık Paşa Limanı’ndan denize açılarak genç sporculara geleneksel 
kürek sporunu, deniz ve denizciliği tanıtıp, deniz ile iç içe yaşamanın 
güzellikleri öğretilmiştir.  Farklı koylarda çevre temizliği yapılmış ve 
kürek çekerek çeşitli koyların ziyareti dolaşılması Ayvalıklılar ve turist-
ler tarafından büyük ilgi görmüştür. Ayvalık’ta Kürekle Gez, yerel ve ulu-
sal basında da yer almıştır.
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Somut Çıktılar  » 11-15 yaş arası 80 genç futbol eğitimi almıştır. 

 » 06-15 yaş arası 20 çocuk temel yelken eğitimi almıştır. 

 » Kız futbol takımı kurulmuştur.

 » Yaşları 11-13 arası 45 çocuk U11, U12 ve U13 amatör lig maçlarına asil ve 
yedek oyuncu olarak çıkmışlardır.

 » U-12 Körfez grubu 3’üncülüğü, U-13 Körfez grubu 2’nciliğini kazanmıştır.

 » 20 genç temel yelken eğitimi almıştır.

 » 200 genç, yaş gruplarına göre TBM eğitimi almıştır.

 » 200 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine yaş gruplarına göre TBM eği-
timleri verilmiştir.

 » Faaliyetler ile Yeni Mahalle’de yaklaşık 3.000 kişiye ve Ayvalık’da yakla-
şık 68.000 kişiye ulaşılarak bağımlılıklara karşı bilinç oluşturulmuştur. 

Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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SPORUN GÜCÜ GENÇLERLE

Destek Programı 2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2015/62

Başlangıç / Bitiş Tarihi 23.12.2015 - 23.05.2016

Toplam Süresi 6 Ay

Uygulama Alanları Ankara

Başvuran Kurum / Kuruluş Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 1974 yılında, kulüplerin kay-
nak ve güçlerini birleştirerek ortak kullanılabilecek saha ve tesisler ile 
sporla ilgili sandıklar veya işletmeler kurmak, malzeme temin etmek, 
spor yayını çıkarmak, kulüplerin yönetici ve sporcularının daha iyi yetiş-
mesini sağlamak amacıyla eğitim semineri, panel, sempozyum ve toplan-
tılar düzenlemek veya düzenlenecek bu tip etkinliklere katılımı sağlamak, 
kulüplerin sorunlarının çözümü için yardımcı olmak, amatör sporun 
gelişmesi ve yetenekli amatör sporcuların Türk sporuna kazandırılması 
için gereken ilgi ve desteği sağlamak, benzer kuruluşlarla federasyonun 
amacı doğrultusunda platform, birlik vb. gibi oluşturmak, Avrupa Birliği, 
Dünya Bankası vb. uluslararası kuruluşlar nezdinde federasyonun amaç-
ları doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunarak projeler hazırlamak, 
hibe, kredi, fon vb. gibi kaynaklardan yararlanmak amacıyla kurulmuş 
olup, faaliyetlerine bu amaç doğrultusunda devam etmektedir.

Projenin Amaçları Projenin genel amacı medyanın ve futbolun gücünü kullanarak madde 
bağımlılığına karşı bireysel ve toplumsal farkındalık oluşturmaktır. Top-
lumsal dayanışmayı güçlendirmek, gençleri sağlıklı yaşama teşvik etmek 
ve bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla gençleri spora yönlendirmek, 
Sivil Toplum Kuruluşları (Amatör Spor Kulüpleri, Yeşilay Cemiyeti Ankara 
Şubesi) birlikteliği ile madde bağımlılığından korunmak için önlemeye 
yönelik ortak çalışmalar gerçekleştirmek amaçlanmıştır.

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Gençler, Farkındalık, Bağımlılık, Futbol, Medya

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

Lise öğrencisi 689 gençtir. 

Proje Adı
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Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 » Proje ekibi bağımlılıklar konusunda bilgilendirilmiştir. 

 » Liseli genç grupların spora yönlendirilmesi ve eğitilmesi sağlanmıştır. 

 » Futbol turnuvası maç organizasyonları yapılmıştır. 

 » Ailelere yönelik TBM farkındalık eğitimleri verilmiştir. 

Somut Çıktılar  » 689 lise öğrencisine ulaşılarak riskli alanlardan uzak tutulması sağlan-
mış ve spora yönlendirilmiştir.

 » 689 öğrencinin ailelerine bağımlılıkla mücadele alanında farkındalıkla-
rını artırmaya yönelik 10 adet seminer programı gerçekleştirilmiştir.

 » 50 kurumla işbirliği gerçekleştirilmiştir.
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TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI  
DEĞERLENDİRME PROJESİ

Destek Programı 2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2015/193

Başlangıç / Bitiş Tarihi 19.01.2016 - 19.07.2016

Toplam Süresi 6 Ay

Uygulama Alanları Tekirdağ, Nevşehir

Başvuran Kurum / Kuruluş Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 2010 yılında kurulmuş bir vakıf üniversi-
tesidir. Kökü, Bezmialem Valide Sultan tarafından 1845 yılında sağlık hiz-
metine açılan Gureba-i Müslimin Hastanesi’ne dayanmaktadır. Üniversite 
olarak birçok projede yer almıştır. 

Projenin Amaçları Proje ile, uluslararası bir araştırmanın Türkiye kolu olarak bir araş-
tırmanın yürütülmesi ve toplumda alkollü içecek kullanımına bağlı 
olarak gelişen sağlık sorunlarının engellenmesi amacıyla kullanım 
düzeyini etkileyen faktörleri ve alkol kontrol politika ve faaliyetlerinin 
kullanım üzerine etkisini sürekli araştırmalar yoluyla değerlendirmek 
amaçlanmaktadır.

Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Alkol, politika değerlendirme araştırması

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

15 yaş ve üzeri alkol kullanım sıklığı olan 2200 kişidir. 

Proje Adı
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Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 » Anket formu, daha önce yapılmış olan niteliksel araştırmaların veri-
lerine dayanarak oluşturulmuş ve onay için Uluslararası Alkol Kontrol 
Merkezi (IAC)’ye  gönderilmiştir.  IAC ile yapılan görüşmeler ve pilot veri 
toplama ile anket tamamlanmıştır. Tamamlanan ankete kod yazılarak 
veri toplama programına girilmiştir. Anketler avuçiçi bilgisayarlar (PDA)
lar  ile veri toplanacak hale getirilmiştir.

 » Ön araştırmalar ile bilgi toplanmış ve Çevre Protokolü  ve anket for-
munda bu bilgilerden faydalanılmıştır. Ön araştırmalar; literatür 
tarama, alkol araştırması yapılabilirliği, niteliksel araştırma yöntemi 
ile yapılan alkol kullanım araştırmalarından oluşmuştur.   Türkiye’de 
alkol kullanımı algısı ve alkol kullanım biçimleri hakkında ayrıntılı bilgi 
sahibi olunması anketin oluşturulmasında ve araştırma sırasında kar-
şılaşılacak zorluklar ile ilgili yapılabilecekler hakkında toplumsal yapıya 
ayak uydurabilecek bir yaklaşımın oluşmasını sağlamıştır. 

 » Tekirdağ Muratlı ve Nevşehir Avanos Kaymakamlıklarından resmi 
yazışmalar ile araştırma izni alınmıştır. Veri toplama işlemi başlama-
dan önce her iki şehirde de Emniyet Müdürlüğü’ne başvurulmuş ve 
anketörler kimlik fotokopileri ile İlçe kaymakamlık iznini müdürlüğe 
bildirmiştir. 

 » Araştırma bölgelerinde araştırmanın tanıtımı ve duyurulması için 
yazışmalar ve görüşmeler sonucu Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, 
Milli Eğitim Müdürülüğü vb. kamu kurumlarına gerekli bilgilendirme 
ve duyurular iletilmiştir. İlgili ilçelerin belediye başkanları ile yapılan 
bilgilendirme toplantıları yerel yönetimlerin araştırmanın amacını net 
olarak anlamaları ve araştırmaya destek olmaları sağlanmıştır.

 » Hukuki düzenleme belgeleri, alkol kullanan kişiler ve alkollü içecek 
satan restaurant ve marketler ile yapılan araştırmalar sonucu Çevre 
Protokolü düzenlenmiştir. Pilot veri toplama işleminde 9 anket uygu-
lanmıştır. Pilot çalışmadan elde edilen veriler ile anketin son hali 
düzenlenmiştir. Anketin kodunun yazılması, anketin Türkiye’de uygu-
lanmaya uygun hale gelebilmesi için Uluslararası Alkol Kontrol Merkezi 
ile görüşmeler yapılmıştır. Uluslararası Alkol Kontrol Merkezi ülke 
şartlarına ve metodolojiye uygun şekilde sıralanmış, bazı farklı sorular 
eklenmiş şekilde kod yazımını tamamlamıştır. Anket ile birlikte IAC’ye 
gönderilmiştir. 

 » Protokol Türkiye’deki içme durumunu yasal ve çevresel tüm faktörle-
riyle inceleyen detaylı bir form olduğu için verilerin uluslararası karşı-
laştırmasında önemli bir veri kaynağı olmuştur.

 » Bezmialem Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) fon kaynağı için başvurul-
muş ve başvuru kabul edilmiştir. BAP’tan alınan fon Uluslararası Alkol 
Kontrol Merkezi Danışmanlığı için kullanılmıştır.

 » Veri toplama işleminin anketör bulunarak gerçekleştirilememesinden 
dolayı araştırma şirketi ile yapılmıştır.  Böylece veri toplama işlemleri 
kaliteli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
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Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 » Anket düzenleme, veri toplama programının kurulum ve yürütülme-
sinde, veri toplama işleminin metodolojik yönlendirmelerinde IAC’den 
danışmanlık hizmeti alınmıştır. Danışmanlık yöntem ile ilgili akademik 
destek ve veri toplama işlemleri ile ilgili bilgi işlem desteği konularında 
alınmıştır.  Türkiye’de alkol konusunda politika değerlendirmelerini 
ve uluslararası karşılaştırmaları mümkün kılacak kalitede veri elde 
edilebilmiştir. 

 » Araştırma şirketlerinden veri toplama işlemi için satın alma yapılması 
anketörlere sadece araştırmaya yönelik eğitim verilmesini sağlamıştır.  
Araştırmada kullanılacak tabletlerin sistem özellikleri ve analiz prog-
ramları bilgileri alınarak IAC’ye bildirilmiştir. Böylece anket sorularının 
yükleneceği sistemin uluslararası karşılaştırmalara teknik uygunluğu 
hakkında bilgi alınmıştır. Uygun olan tabletlere veri toplama prog-
ramı girilmiş, anket kodu ve IAC bağlantı ayarları yapılmıştır. Anketör 
eğitiminden sonra sahaya çalışmalarına geçilmiştir. Anketör eğitimi 
Tekirdağ ve Kayseri’de toplam 12 anketöre verilmiştir. Araştırmanın 
hassasiyeti, veri toplama programının teknik detayları, görüşmeciden 
onam alınması ve onun araştırma hakkında bilgilendirilmesi için dikkat 
edilmesi gerekenler konularında eğitim verilmiştir. 

 » Araştırma şirketinin anketör desteği ve anketör eğitimi ile istenilen 
yöntem ile veriler hızlı ve kaliteli bir şekilde toplanmıştır.

 »  Veri temizliği ve kalite analizi için toplanan verilerin analize uygun-
luğunu tespit edilmiş ve veri analizlerinde, eksik ve hatalı veri top-
lanmasından doğacak hataların en aza indirerek analizin geçerliliği 
sağlanmıştır.

 » Alkol politikaları, alkol kullanımı, alkol kullanımına ve alkol araştırma-
larına yönelik algılar hakkında elde edilmiş olan verilerin ve politikala-
rın düzenlenmesine yön vermek, politikaların kanıta dayalı bir şekilde 
yapılmasına akademik katkı sağlamak amacıyla analitik olarak incelen-
mesi ve raporlanması gerçekleştirilmiştir.  Verilerin analizinden elde 
edilen sonuçlarla Türkiye’ye uygun politikaların bilimsel tabanlı olarak 
yapılabilmesine katkı sağlayacak iki adet rapor elde edilmiştir. (Çevre 
Protokolü ve Alkol Politikaları Değerlendirme Projesi Raporu’dur. )

 » Proje ile gerçekleşen çalışma sonuçları Yeşilay, Sağlık Bakanlığı, Halk 
Sağlığı Kurumu, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, AMATEM ve İstan-
bul’daki çeşitli Üniversite ve kurumları olmak üzere toplam 50 kurum 
ile paylaşılmıştır. 
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Somut Çıktılar  » Nevşehir ve Tekirdağ’da 2200 kişiyle anket çalışması 
gerçekleştirilmiştir.

 » Ulusal kesitsel araştırmada; alkollü içecek kullanımıyla ilgili kişisel 
tüketim, piyasaya verilen içecekler ve toplumsal kısıtlayıcı ve özendirici 
faktörlerle ilgili bilgilerin bir arada değerlendirilmesiyle, karar vericile-
rin politikalara kanıta dayalı olarak yön vermesi sağlanmıştır.

 » Araştırma ile politika değişimleri ile içme alışkanlıkları arasında 
nedensellik ilişkisinin kurulabilmesi ve değişimlerin sürekli ana-
liz edilerek politika yapıcılara düzenli olarak yol gösterici veriler 
sağlanabilmektedir.

 » Türkiye, Avrupa’da uUlusal Alkol Kontrol Politikası olamayan birkaç 
ülkeden biridir ve bu proje ile Sağlık Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı 
ilk “Ulusal Alkol Kontrol Programı ve Eylem Planı” yürürlüğe girmeden 
önce bireysel ve toplumsal kontrol uygulamalarının etkilerinin değer-
lendirilmesi planlanmaktadır.

 » Uluslararası Alkol Kontrol Politikaları Değerlendirme Araştırması’na 
katılımı sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası karşılaştırılmasına da 
imkân vereceğinden küresel düzeyde alkol politikalarını etkileme açı-
sından da önemli bir çalışma olmuştur.

 » Proje ile toplumda 15 ve üzeri yaşlardaki kişilerde alkollü içecek 
kullanım sıklığı, miktarı ve zararlı kullanımı etkileyen faktörler 
belirlenmiştir.

 » Farklı alkol tüketim kültürü olan bölgelerde yapılan kontrol uygulama-
larının alkollü içecek kullanımına etkisini araştırılmıştır.

 » Uluslararası Alkol Kontrol Politikaları Değerlendirme Araştırması 
(lAC)’na katılan diğer ülkelerle karşılaştırmalar yoluyla farklı alkol kul-
lanım kültürlerinde etken politikaların ve uygulamaların tespit edilme-
sine katkıda bulunulmuştur.

 » 18 ve altı yaş grubundaki kişilere sorulmuş olup alkol tüketip 18 yaşında 
olan 173 kişi bulunmaktadır. Bu kişilerden 33 tanesi (%19,1) son 6 ayda en 
az 1 kez kendisi için birinden alkol almasını istemiştir. 

 » Bu 33 kişiden 1 (%3) tanesi babasından, 14 (%42,4) tanesi arkadaşından, 
1 (%3) tanesi çekirdek aile dışındaki bir akrabasından, 11 (%33,3) tanesi 
yabancı kimselerden, 6 (%18,2) tanesi ise partnerinden alkol talebinde 
bulunmuştur. 

 » 33 kişinin 13 tanesi (%39,4) bunu ayda 1 kez yapmıştır. 21 (%63,6) tanesi 
ise alkollü içecek olarak birayı tercih etmiştir. 

 » Alkol tüketen ve tüketmeyen her iki grubun da alkol teşvikini farkında-
lık düzeyi düşük olmakla birlikte, alkol tüketenlerde bu oran daha da 
düşüktür.
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Somut Çıktılar  » Çeşitli mecralarda sunulan alkol reklamlarının farkındalığı, alkol tüket-
meyen katılımcılarda daha yüksek orandadır. Her iki grupta da farkın-
dalık oranı en yüksek olan televizyon veya filmlerdeki reklamlardır.

 » Alkol tüketen ve tüketmeyen her iki kesimin de alkol reklamları hakkın-
daki düşünceleri genellikle olumsuzdur.

 » Alkol tüketenler tüketmeyenlere kıyasla, sarhoş sürücülerin polis tara-
fından yakalanma sıklığının daha yüksek olduğunu düşünmektedir. 

Projenin  
Yaygınlaştırma Alanları

Projenin özellikle alkol kullanım sıklığı fazla olan bölge veya illerde uygu-
lanabilirliği görülmektedir.

Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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YALNIZ DEĞİL BİRLİKTE  
KARANLIKTAN YEŞİLE 

Destek Programı 2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başvuru Kodu BAM/2015/112

Başlangıç / Bitiş Tarihi 13.01.2016

Toplam Süresi 6 Ay

Uygulama Alanları İstanbul

Başvuran Kurum / Kuruluş Kütahya Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Projeyi Uygulayan  
Kurum Hakkında

Kütahya Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 15.03.2005 yılında faaliyetlerine 
başlamıştır. 19.08.2009 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığına başvuru 
yaparak Gençlik ve Spor Kulübü unvanı almıştır. Kulüp bünyesindeki 
yönetim kurulu ve eğitmenler 2001 yılından bu yana gençlik ve spor faali-
yetlerinde aktif görevler almaktadır.

Dernek, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Bir-
liği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı gibi kamu kurum-
larının gerçekleştirdiği gençlik ve spor faaliyetlerine gönüllülük esasıyla 
gençleri yönlendirmektedir. Atletizm, badminton, basketbol, bilardo, 
izcilik, masa tenisi, oryantiring, dağcılık, bisiklet, basketbol, halk oyunları 
branşlarında lisanslı sporcuları bulunmaktadır. Yerel faaliyetlerde genç-
lerin çeşitli branşlarda spor yapmalarına destek vermektedir.

Proje Ortakları Kütahya Anadolu Aile Derneği Gençlik ve Spor Kulübü, Yeşilay Spor 
Kulübü, Yeşilay Cemiyeti Kütahya Şubesi

Projenin Amaçları Proje ile, çocukların, gençlerin ve diğer aile bireylerinin kendi içlerinde 
iletişimlerini sağlamak, teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere tüm 
bağımlılıkların sonuçları hakkında farkındalık yaratmak, aile bireylerinin 
beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklara hiç başlamamalarını 
sağlamak, başlayanların bir an önce bırakmalarına katkı sağlamak amaç-
lanmıştır.  

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ile gençlerin doğa sevgisi, 
spor kültürü, zamanı verimli kullanma, iletişim, kendini rehabilite etme 
gibi konularda bilinçlenmeleri sağlanarak zararlı maddelerden ve gerek-
siz teknolojiden uzak durmaları, sporu bir yaşam biçimi olarak görmeleri 
sağlanacaktır. Böylece proje ile koruyucu ve önleyici faaliyetler gerçekleş-
tirilerek bağımlılık konusunda gençlerin farkındalıkları arttırılacaktır.

Proje Adı
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Projede Ele Alınan Konular  
(Anahtar Kelimeler)

Doğa, Çadır, Aile, İletişim, Spor

Katılımcılar ve  
Katılımcı Profili

12-25 yaş arası farkındalık düzeyi düşük çocuklar ve gençlerdir. 

Uygulanan  
Temel Faaliyetler

 » Temmuz ayında başlayıp, Ekim ayında biten 11 doğa kampı gerçek-
leştirilmiştir. Kamplar;  12-15 / 16-18/19-22 yaş grubundaki çocuk ve 
gençler ile bazı kamplar ise gençlerin aileleri ve öğretmenleri ile 
gerçekleştirilmiştir.

 » Gerçekleştirilen kamplarda; kaynaşma ve tanışma oyunları, teknoloji 
bağımlılığı ve aile içi iletişim hakkında sohbet niteliğinde eğitimler, 
survivor yarışmaları, kamp ateşi başında ailenin önemi, bağımlılıklar ve 
sporun gençler üzerindeki etkilerine yönelik sohbetler, doğa yürüyüşü 
ve bağımlılıklar ile ilgili sohbetler ve  Oryantiring (Arazide Yön Bulma)
Yarışmaları gerçekleştirilmiştir.

 » Kamplarda farklı yaş gruplarının beraber yapabilecekleri, aşırı perfor-
mans ve antrenman gerektirmeyen, doğa bilincinin ve sağlıklı yaşa-
mın aşılanabileceği spor branşları tercih edilmiş ve gençlerin, aileleri 
ve öğretmenleri ile birlikte eğlenceli ve kaliteli zaman geçirmeleri 
sağlanmıştır.

 » Teknolojik cihazlar ve cep telefonları kamp sürecince kullanılmamıştır.

 » Kamplarda TBM formatörü tarafından teknoloji bağımlılığı ile ilgili soh-
bet şeklinde eğitimler verilmiştir. Kamp ateşi faaliyetinde de Yeşilay’ı 
tanıtıcı sohbetler gerçekleştirilmiş ve bağımlılıklar hakkında gençlere 
bilgi verilmiştir.

 » Özellikle teknoloji bağımlılığının aile içerisindeki iletişim eksikliğinden 
kaynaklandığı ve bu sorunu ortadan kaldırmak için gençlerin ve ailele-
rinin birlikte zaman geçirebileceği, eğlenceli aktivitelerin gerçekleştiril-
mesi ile aileler için yönlendirici bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
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Somut Çıktılar  » Proje kapsamında 414 gence lisans çıkarılmıştır.

 » Proje sonunda 608 katılımcı bağımlılıktan bir süre de olsa uzak kalmış 
ve bağımlılıklar hakkında bilgi ve farkındalıkları artmıştır.

 » Çocuklar, gençler ve aileleri spora teşvik edilmiştir.

 » Kamplarda görev alan kamp liderleri ile tanışarak doğaya saygılı olan, 
bağımlılıktan uzak, yaşam boyu sağlık ve eğlence için spor yapan örnek 
bireyler ile bir araya gelmiş ve bu liderleri kendilerine örnek almaları 
sağlanmıştır.

 » Proje sonrasında, ailenin önemini bilen, aile içi iletişimin önemini 
anlamış, zihinsel-fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı, bilinçli, iradeli, 
hedefleri olan, doğa bilinci taşıyan, sporu bir yaşam biçimi olarak gören 
bireylerin oluşması sağlanmıştır.

Projenin  
Sürdürülebilirliği

Proje ortakları ile birlikte projenin sürdürülebilirliği yüksek olarak 
görülmektedir.

Proje Faaliyetlerine  
İlişkin Fotoğraflar
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 » STK ve üniversitelerde proje hazırlama ve yürütme kapasitesi oluşması 
bakımından programın önemli katkılar sağladığı gözlemlenmiştir.

 » Projelerin planlanan faaliyetleri çoğunlukla gerçekleştirebildikleri ve 
hedeflerine ulaştıkları görülmüştür.  

 » Program kapsamında desteklenen projelerin, özellikle dezavantajlı 
konumda veya yüksek bağımlılık riski altında bulunan gençleri sağlıklı 
yaşam ve spor uygulamalarına teşvik ettiği görülmüştür.

 » Program kapsamında, bağımlılıkla mücadele alanında akademik çalışma 
ve araştırmaların yapıldığı ve öne çıkan sonuçlarının gençler ve toplum 
üzerinde farkındalık yaratacak şekilde yaygınlaştırılmasının sağlandığı 
görülmektedir.

 » Gerçekleştirilen projelerde, bağımlı bireylerin bulunduğu aile fertleri-
nin davranış geliştirme ve bağımlılıkla mücadele becerileri kazanması 
sağlanmıştır. 

 »  Madde bağımlılığı ile mücadele alanında başarı göstermiş ve akranla-
rına örnek olarak nitelendirilebilecek eski kullanıcıların rol aldığı proje-
lere destek verilmesi projelerin başarısını olumlu yönde etkilemiştir.

 » Bağımlılık ile mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının mücadele ala-
nında bilimsel ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların 
oluşturulmasına yönelik projelerin uygulanması sağlanmıştır.

 » Program, bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddeler ile ilgili karşılaştırmalı 
saha analizlerinin gerçekleştirilmesi yönünde olumlu katkı sağlamıştır.

 » Program sivil toplumun etkinliği, kapasitesi ve katılımcılığı noktasında 
önemli etkiler göstermiştir.

 » Program kapsamında desteklenen projeler ile yaklaşık 17.000 bireye 
bağımlılık ile ilgili eğitim, etkinlik vb. verildiği, ayrıca projelerin tamam-
lanması ile birlikte 2015 yılında yaklaşık 17.000 civarında gencin, bireyin, 
bağımlılıklar konusunda farkındalık düzeylerinde artış sağlandığı tespit 
edilmiştir.

 » Sivil toplumun etkinliği, kapasitesi ve katılımı konusunda programın 
yarattığı etki göz önünde bulundurulduğunda, bu kurumların destek-
lenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Özellikle gençlere yönelik faaliyet 
gösteren dernek ve vakıflara yönelik, mikro hibe destekleri gibi alterna-
tif destek araçlarının daha esnek prosedürler ile sunulması noktasında 
Yeşilay’a önemli bir rol düştüğü düşünülmektedir.  
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 » Programdaki projelerde genel olarak sürdürülebilirliğin sağlandığı 
görülmüştür.  Sürdürülebilirlik açısından bakıldığında projelerin 
tamamlanmasının ardından proje konusu faaliyetlerin devam ettiril-
diği ortaya çıkmıştır.  Projelerin sürdürülebilirliğine ilişkin olarak öne 
çıkan öneri de alternatif destek araçları ile başarılı projelerin sürdürü-
lebilirliğinin desteklenmesidir.  “Sporun Gücü Gençlerle Projesi ” Valilik 
ortaklığında Kalkınma Ajansından, aldığı destek ile faaliyetlerini sür-
dürmektedir. “Akıl Oyunları Kampı” ve “Yalnız Değil Birlikte, Karanlıktan 
Yeşile” adlı projelerde yerel yönetimler ve farklı proje kaynaklarından 
aldıkları fonlar ile faaliyetlerine devam etmektedir.

 » 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 ve gençlik alanında faaliyet gösteren STK) 
ihtiyaçlarına doğrudan cevap verebilecek şekilde tasarlanan bir program 
olması nedeniyle projelerin başarısının arttığı düşünülmektedir.

 » Program kapsamında gerçekleştirilen projeler ile sosyal yaşamın dışına 
itilmiş gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi ve sosyal yapının bir 
parçası haline getirilmesi sağlanmış ve gençlerin ilk defa bir sosyal akti-
viteye katılmaları sağlanmıştır. 

 » Program kapsamında birçok projede gönüllü çalışmaların teşvik edil-
mesi ve gönüllülük bilincinin arttırılması sağlanmıştır.

 » Gerçekleştirilen projeler ile dezavantajlı gençlere proje kapsamındaki 
etkinlik ve eğitimlerle daha iyi koşullar sunulmuş, gençlerin toplumsal 
aidiyet duygularının güçlendirilmesi sağlanmış, kendilerini rahat ifade 
edebilmeleri, özgüvenlerinin artmasına neden olmuştur.

 » Gençlerin topluma karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri, 
duyarlılık ve farkındalıklarını arttırmaları sağlanmıştır.   

 » Program kapsamında,  gençlerin sorunlarına, mevcut uygulamalar-
dan farklı ve daha etkin çözümler sunan; bağımlılıkla mücadele de 
farkındalığı arttıran, farklı genç gruplarının kaynaşmasını, sosyal pay-
laşımı arttırmasını amaçlayan, yaratıcılığın ön planda olduğu projeler 
uygulanmıştır.

 » Program kapsamında gerçekleştirilen projeler ile bağımlılığın zarar-
larına 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. 
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 » Sonuç olarak program kapsamında yaklaşık 17.000 kişiye kazandırdığı bilgi ve deneyimle projeler, katılımcıların 
bireysel gelişmelerine ve özgüvenlerini arttırmalarına yardımcı olmuş ve bağımlılık konusunda saha çalışma-
ları ve bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesine destek olunmuştur. Projeden elde edilen kazanımlar, aynı 
zamanda toplumun bağımlılık konusunda farkındalığında artış sağlaması, sadece projelerdeki hedef gruplar 
değil onların çevrelerinin de farkındalık düzeylerinde artış sağlandığından programın devamlılığı önem arz 
etmektedir.

2015 Mali Destek Programı Kapsamında Desteklenen Projeler İçin 

Toplam Proje Destek Tutarı 535,282,61 TL

Gerçekleştirilen Toplam Etkinlik Sayısı

20 Doğa Kampı

3 İlde 6587 Kişiyle Anket Çalışması,
TBM Eğitimleri,
Sportif Eğitimler,
Sanatsal Eğitimler,

Atölye Çalışmaları

Etkinliklere Katılan Toplam Kişi Sayısı 17.000 Kişi
Projeler Kapsamında Elde Edilen Çıktılar, Materyaller 414 Gence Sporcu Lisansı,

Proje Sonuç Raporları,
Sanat Terapileri,
Reklam Filmi,
İstihdam Olanağı Sağlanan Gençler,
İl Bazında Bağımlılık Haritası,
Anket Raporları
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YEŞİLAY GENEL MERKEZİ

Sepetçiler Kasrı, Sarayburnu 

Fatih/İstanbul 

+90 212 527 16 83 

yesilay.org.tr
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