PROJE TANITIM KİTABI

Projenin Amacı ve Yeri
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de madde kullanımı, önüne geçilmediği takdirde,
ülkelerin öncelikli sorunları arasında yer alacaktır. Madde kullanım problemi toplumsal
düzeni bozmakta, özellikle de toplumun en önemli yapıtaşı olan gençlere zarar
vermektedir. Problem en çok 14-25 yaş arası (risk grubu) gençleri hedef almaktadır. Ayrıca
toplumun birçok kesimini etkileyebilecek böyle bir sorun için gerekli tedbirler
alınmadığında, topluma yönelik zararı daha da büyük olabilir. Bu nedenle madde kullanım
problemi ile mücadeleyi hem bireysel hem de kurumsal olarak destekleyebilecek projeli
çalışmaların yapılması gerekmektedir.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilk olarak, 2009-2010
eğitim öğretim dönemi içerisinde Valilik ve Milli Eğitim olurları alınarak madde
kullanımının önlemek amacıyla projeli çalışmalara başlanmıştır. Bu projeler öncelikle
seçilen pilot bölgelerde uygulanmış, sonrasında yapılan değerlendirmelerle il genelinde
yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalar, istatistikî analizler sonucu başarıyla
sonuçlanmış ve Avrupa’da Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi
(EMCDDA) tarafından hazırlanan Madde Talep Azaltımı Faaliyetleri Bilgi Sistemi (EDDRA)
programına girmeye hak kazanan, madde kullanımını önleme adına ülkemizdeki ilk en iyi
önleme çalışmaları olmuştur.
2010 yılı itibariyle daha etkin olmak ve önleme faaliyetlerine süreklilik kazandırmak için
tüm çalışmalar tek çatı altında toplanmıştır. Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığına ulusal
kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel
gelişmeyi hızlandırmak amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı’na “Hedef Sensin – Madde
Kullanımına Hayır” Projesi sunulmuş ve İSTKA ana destekçi olmayı kabul etmiştir. Projenin
geri kalan bütçesi ise diğer destekleyici kurum ve firmalarca karşılanmıştır. İstanbul Ticaret
Odası ve ilçe belediyeleri proje destekçisi olmayı kabul etmiştir. Projenin kısa zamanda
İstanbul genelinde duyulmasıyla 18 yerel belediye de projeye destek vererek projenin
içerisinde yer almıştır.
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“Hedef Sensin – Madde Kullanımına Hayır” Projesi ile İstanbul genelinde gençlere, ailelere
ve öğretmenlere ulaşılmaktadır. Projede uygulanan çeşitli etkinliklerle gençlerin
farkındalık seviyelerinin arttırılması ve olumlu davranış değişikliği oluşturularak madde
kullanım probleminden uzak kalmaları sağlanmaktadır. Bununla birlikte gençler üzerinde
en çok etkiye sahip olan ailelerin ve eğitimcilerin eğitimi ile de gençlerin sosyal çevrelerinin
olumlu düzeyde kontrol altında kalması sağlanmaktadır. “Hedef Sensin – Madde
Kullanımına Hayır” Projesi aşağıda açıklanan başlıklar altında uygulanmaktadır.
Proje kapsamında uygulanan önleme çalışmaları Bilgilendirme Faaliyetleri, Sosyal Destek
Faaliyetleri ve Ölçme Değerlendirme Faaliyetleri olarak üç ana başlık altında toplanmıştır.

1) BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ
a) Arza Yönelik Önleme Çalışmaları
Arzla mücadele amacıyla çeşitli meslek gruplarına yönelik yapılan eğitim çalışmalarıdır.
Seminerler yoluyla maddeler ve etkileri, madde kullanımı, satışı ve satıcı profilleri gibi
konularda eğitimler verilmektedir. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalabilecek meslek
gruplarının aldıkları tedbirleri arttırması ve arzla etkin bir mücadele hedeflenmektedir.
Görsel içerikli eğitimler meslek gruplarının ihtiyaçlarına göre şekillendirilmektedir.
Bu bağlamda eğitilen meslek gruplarından bazıları şunlardır:
!"Emniyet mensupları,
"

!"Okul yöneticileri,
!"Cezaevi görevlileri,
!"Kargo şirketi çalışanları,
!"Özel Güvenlik görevlileri,
!"Okul servis şoförleri.
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b) Talebe Yönelik Önleme Çalışmaları
Talep azaltım çalışması olarak toplumun her kesimine yönelik yapılan çeşitli bilgilendirme
faaliyetlerinin tamamını kapsar. Hazırlanan farklı etkinliklerle gençlerin, ailelerin ve
eğitimcilerin farkındalık düzeylerinin artırılması ve madde kullanım problemiyle doğru ve
etkin bir mücadele amaçlanmaktadır. Bu kapsamda şu tür faaliyetler yürütülmektedir:
Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Eğitim Kursları:
Gençlerin madde kullanımını önlemeye yönelik temel bilgilerin yer aldığı, görsel olarak
etkileyici ve eğitici olan, 45 dakika süren eğitim sunumlarını kapsamaktadır. Düzenlenen
eğitimlerde genel olarak bağımlılık, akran baskısı, hayır deme ve karar verme becerisinin
geliştirilmesi, madde kullanımında risk ve koruma faktörleri gibi konulara değinilmektedir.
Son dört yılda farklı hedef gruplara yönelik toplamda 1.212 konferans ile 323.951 kişiye
ulaşılmıştır
Yıllara göre ilimizde gerçekleştirdiğimiz konferans sayısı
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Ailelere ve Öğretmenlere Yönelik Eğitimler:
Ailelere ve öğretmenlere yönelik eğitimlerde, madde kullanım problemi hakkında
farkındalık kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu eğitimlerle aile ve öğretmenlerin risk
altındaki çocukları tanıması ve tedbir alması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda son dört yılda
71 konferans ile 8.337 kişiye ulaşılmıştır.
Yıllara göre ilimizde gerçekleştirdiğimiz Aile-Öğretmen Konferans katılımcı sayısı
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Tiyatro Gösterimi:
Bu faaliyet ile ortaöğretim dönemindeki gençlere verilen temel eğitim sonrası, madde
kullanımı ve zararları hakkında verilmek istenen mesajların etkinliğini artırmak, gençleri
eğlendirerek öğretmek ve düşündürmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda İstanbul ilinde son
dört yılda profesyonel gruplarla oynanan toplamda 459 tiyatro gösterimi ile 199.868 kişiye
ulaşılmıştır.
Yıllara göre ilimizde gerçekleştirdiğimiz tiyatro oyunu sahneleme sayısı
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Eğitim Materyali:
Madde kullanımı ile ilgili gençlerin, ailelerin ve öğretmenlerin farkındalık seviyelerini
artırmak ve doğru bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla 4 farklı eğitim materyali
hazırlanmıştır. Tasarımı ve basımı yapılan eğitim materyallerinin dağıtımı, proje
kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası yapılmıştır. Bu amaçla son dört yılda 821.198
adet kitapçık hedef kitleye ulaştırılmıştır.
Yıllara göre ilimizde dağıtılan kitapçık sayısı
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Afiş Çalışması:
Hazırlanan farklı içeriklerdeki çalışmalarla madde kullanım problemini önlemde hedef
kitlelerin dikkatini çekmek, onların farkındalık düzeylerinin daha fazla artırılmasına katkı
sunmada bilgi alabilecekleri, danışabilecekleri sosyal medya uygulamalarına ulaşmalarını
sağlamak ve uygulanmakta olan çalışmaların görünürlüğünü artırmak amaçlanmıştır.
Afişlerden örnekler
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İnteraktif (Web) Faaliyetler:
Madde kullanım problemi ile ilgili gençlerin, ailelerin, öğretmenlerin farkındalık
seviyelerini artırmak ve doğru bilgiye kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan
genel web çalışmasıdır. Hazırlanan eğitim programlarına katılan/katılamayan başta
gençler olmak üzere aileler ve eğitimciler de dâhil edilmiştir. Böylece hem bilgi hem de
eğitim materyali olarak destek hizmetlerinin sunulabileceği her hedef grubuna ayrı ayrı
tasarlanmış internet siteleri geliştirilmiştir. Ayrıca sosyal medya paylaşım sayfalarında da
etkin olmak amacıyla “Hedefsensin” adıyla Facebook ve Twitter sayfaları hazırlanmıştır.
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Video ve Belgesel Hazırlanması:
Madde kullanım problemini önlemede, yapılan çalışmaların sürdürülebilirliğini ve verilen
bilgilerin etkinliğini arttırmak amacıyla alandaki uzmanların farklı konu başlıkları altındaki
konuşmalarının yer aldığı içeriklere sahip, eğitici videolar ile tüm projeyi özetleyen,
projenin tanıtımını kapsayan reklam filmleri hazırlanmıştır. Çarpıcı görseller ve etkileyici bir
dille hazırlanan videolarla madde kullanımına karşı toplumda bilinçli bir farkındalık
oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda hedef kitlenin dikkatini çekebilmek ve çeşitli
mesajlar verebilmek için;
!"1 adet proje tanıtım filmi,
"

!"4 adet reklam filmi (kamu spotu),
!"1 adet belgesel filmi hazırlanmıştır.

Mavi Nokta Uygulaması
Madde kullanım problemi ile mücadelede ailelerin desteği
önemlidir. Düzenlenen bilgilendirme faaliyetleri ile bu ailelere
ulaşılmak istense de; ailelerin bu tür etkinliklere katılımının yeterli
düzeyde olmadığı bilinmektedir. Bu sebeple, daha fazla aileye
ulaşabilmek için ailelerin uğradıkları mekanlara mavi noktalar
kurulmuştur.
İstanbul’da her ilçede bulunan Halk Eğitim (HEM) ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK)
Merkezlerine “Risk Faktörlerine Karşı Bilinçli Toplum” oluşturmak
amacıyla toplam 220 adet mavi nokta kurulmuştur. “Madde
Bağımlılığı ile Mücadele Eğitim Setine” bu merkezlerden ücretsiz
ulaşılmaktadır. İlk kez 2012 yılında oluşturulan bu noktalarda yılın
ilk 6 ayında 251.140 adet kitapçık dağıtılmıştır.
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Özel Gün ve Haftalardaki Stant Faaliyetleri:
Madde kullanım problemine karşı iletişime geçemediğimiz bireylere ulaşabilmek için;
toplumun rağbet gösterdiği yerlerde bire bir bilgilendirme ve el kitapçıklarımızın
dağıtımının yapıldığı stantlar kurulmaktadır.
t  )B[JSBO %àOZB .BEEF ,VMMBON WF ,BÎBLÎMǘ JMF .àDBEFMF (àOàOEF İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak 4 gün boyunca
merkezi yerlerde çeşitli stantlar kurulmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında toplumun her
kesimine ulaşılabilmektedir. Bireylerin bire bir soruları cevaplanırken hazırlanan eğitim
materyallerinin de dağıtımı yapılmaktadır.
t  /JTBO 1PMJT )BGUBT FULJOMJLMFSJ LBQTBNOEB 7 gün boyunca Taksim Meydanında
bilgilendirme ve kitapçık dağıtımı yapılmaktadır.
tÃOJWFSTJUFMFSJOLBZUWFBÎMǵEÚOFNMFSJOEF üniversite kampüslerinde kurulan stantlarla
bilgilendirme ve kitapçık dağıtımı yapılmaktadır.
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2) SOSYAL DESTEK FAALİYETLERİ
Önleme çalışmalarının başarıya ulaşmasında, geliştirilen projelerin hedef kitlelere yönelik
uzun soluklu, uygun içeriklere sahip ve ölçülebilir olmasının önemli bir yeri vardır. Ayrıca
bu tür çalışmalar sadece hedef kitlenin farkındalık seviyesini artırmakla kalmamakta, aynı
zamanda hedef kitlede olumlu davranış değişiklikleri de oluşturmaktadır. Burada
uygulanan tüm projelerin ön-test ve son-test çalışmaları ile istatistikî olarak analizleri
yapılarak raporlaştırılmaktadır. Bu kapsamda farklı hedef kitlelere yönelik farklı içeriklerde
geliştirilen ve başarılı olan sosyal destek faaliyetleri aşağıda açıklanmıştır.
a) Akran Projesi:
Yapılan araştırmalarda “akran baskısının” gençlerin madde kullanımına başlamasında en
önemli etkenlerden biri olduğu belirtilmektedir. Madde kullanımına başlangıçta etkili olan
“akran baskısı”, hazırlanan proje ile “olumlu akran etkisine” dönüştürülerek, gençlerin
madde kullanım riskinden uzak kalmaları sağlanmıştır.
Bir eğitim öğretim yılı süren projenin ilk aşamasında sınıflarında arkadaşları tarafından
örnek alınan, liderlik vasfına sahip, iletişim becerileri iyi seviyede olan öğrenciler okul
rehber öğretmenleri tarafından belirlenir. Okulda oluşturulan önleme grubuna yönelik iki
farklı eğitim içeriği uygulanır. Gençler iki haftada bir aldıkları eğitim içerikleri ile bir taraftan
kişisel becerilerini, diğer yandan da iki haftada bir yapılan gezilerle de sosyal becerilerini
geliştirmektedirler. Kişisel ve sosyal beceri eğitimleri ile kendilerini geliştiren gençler proje
kapsamında hem kendilerini madde kullanımı ve risklerinden uzak tutmakta hem de
aldıkları eğitimleri ve gözlemlerini de arkadaşları ile paylaşarak arkadaşlarının da madde
kullanım riskinden uzak kalmasına kakı sunmaktadırlar.
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Akran Projesi ilk olarak 2009-2010 eğitim öğretim yılında pilot bölge uygulaması ile
gerçekleştirilmiş ve bu uygulama ile birlikte Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı
İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından Türkiye’den ilk en iyi önleme projesi olarak seçilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, çeşitli üniversiteler
ve ilçe milli eğitim müdürlükleri projeyi desteklemektedir. Proje İstanbul genelinde
2009-2012 yılları arasında, 3 eğitim ve öğretim döneminde, toplam 8 ilçede 42 okulda
uygulanmış; toplam 1596 öğrenciye ulaşılmıştır.
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b) Sosyal Aktivite Projesi:
Madde kullanımına başlamada boş zamanlarını etkin bir şekilde ya da yetişkin kontrolünde
değerlendiremeyen gençler risk altındadırlar.
Proje; riskli bölgelerdeki okullarda bulunan, iletişim ve öfke kontrol becerisi düşük, sosyal
becerisi yetersiz olan ve bu nedenle de bağımlılık yapıcı maddelere yönelme riski bulunan
gençlere yönelik geliştirilmiştir.
Risk grubundaki gençler, okullardaki rehber öğretmenler tarafından belirlenmekte ve
gençlere proje ve aktiviteler ile ilgili bilgiler verilmektedir. Proje kapsamında gençlerin
ailelerinden aktivitelere katılabilme izni alınmaktadır. Uygulanan yere ve katılımcı sayısına
göre gençlere birçok aktivite içeriği sunulmakta ve uzman eğitimcilerle bu süreç
sürdürülmektedir. Planlanan aktivitelerle gençlerin iletişim ve sosyal becerileri artırılarak
boş zamanları etkin bir şekilde doldurulmakta ve madde kullanım riskinden uzak kalmaları
sağlanmaktadır. Uygulanan projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil
toplum kuruluşları, çeşitli üniversiteler ve ilçe milli eğitim müdürlükleri desteklemektedir.
Bu faaliyetle birlikte İstanbul’da 2009-2012 yılları arasında 5 ilçede toplamda 750 öğrenciye
ulaşılmıştır.
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c) Bağımlılıklara Karşı Bilinçlendirme (BKB) Programı:
Gençlerin farkındalık düzeyinin ve doğru karar verme becerilerinin artırılması gençleri
madde kullanımından da uzak tutacaktır. Bunu sağlamak için çeşitli etkinlikler
düzenlenmektedir. Daha fazla kitleye ulaşabilmek amacıyla i#BǘNMMLMBSB ,BSǵ
#JMJOÎMFOEJSNF 1SPHSBNw geliştirilmiştir. Ders temelli geliştirilen bu programda hem
eğitimci hem de öğrenci kitapçıkları geliştirilmiştir. Program içeriğinde, madde kullanımı,
süreci ve risk faktörleri işlenirken, problemden korunma yolları da anlatılmaktadır. Ayrıca
hayır deme becerisi, öfke kontrolü, karar verme becerisi gibi konu başlıkları da program
içeriğinde çeşitli aktivitelerle işlenmektedir.
Bu yürütülen program ile daha fazla hedef kitleye ulaşılması ve onlarda olumlu davranış
değişikliklerinin oluşturulması hedeflenmektedir.
d) Aile Destek Projesi:
Ailesinde madde kullanan gence sahip aileler, bu süreçte, gençlere nasıl ve nereden ne tür
destek sunabilecekleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip değillerdir. Bu kapsamda “çocukları
madde kullanmaktan veya uyuşturucu/uyarıcı madde bulundurmaktan yakalanan aileler”
tespit edilerek, çeşitli etkinlikler aracılığı ile onlara destekleyici bilgilendirmeler
yapılmaktadır. Proje kapsamında uzman personelin katılımıyla aile ziyaretleri
gerçekleştirilmektedir. Aile ziyaretleri ile madde kullanım problemi ile karşılaşan ailenin
gence nasıl yaklaşması ve destek olması gerektiği, ailenin bu süreçte nerelerden destek
alabileceği ve denetimli serbestlik kanunu hakkında ailelere bilgiler verilmektedir. Ayrıca,
madde bağımlısı gencin tedavi sürecinde ve sonrasında karşılaşacağı sorunlar tespit
edilmekte ve çözümü konusunda ailelere destek sağlanmaktadır.
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2011 yılında yapılan pilot uygulama ile proje sonucunda 144 aileye ulaşılmış ve uygulama
safhasında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler daha
kapsamlı ve yaygın projelerin geliştirilmesinde önemli katkı sağlamıştır. Uygulanan projeyi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, çeşitli üniversiteler
desteklemiştir.

e) Eğitimli Aileler Güvenli Mahalleler Projesi:
Proje ile ailelerin madde kullanımı hakkında bilgi düzeylerini ve aldıkları tedbirleri
araştırmak ve bu konularda ailelerin farkındalık düzeyini artırmak hedeflenmiştir. Projenin
ilk aşamasında emniyet müdürlükleri ve belediyeler aracılığı ile riskli bölge tespiti
yapılmıştır. Daha sonra belirlenen bölgelerde rastgele ziyaretler yapılarak risk grubunda
bulunan aileler ile uzman görüşmeleri yapılmıştır. Uzman personelimiz çeşitli envanterlerle
aileyi bilgilendirmiştir. Proje Emniyet Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve gönüllü öğrencilerle
(İBB Gençlik Meclisi veya İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci kulüpleri) birlikte ilçe tabanlı
olarak uygulanmıştır. Yürütülen faaliyetin sonucunda ailelerden ve öğrencilerden elde
edilen veriler birleştirilerek ilçede alınması gereken tedbirler tespit edilmiş ve ilgili
kurumlarla paylaşılmıştır. Bu bağlamda bir ilçede 644 aile ziyareti yapılmıştır.
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3) ÖLÇME DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ
a) Araştırma Faaliyetleri:
İstanbul genelinde madde kullanım yaygınlığının tespitine ve uygulanan sosyal destek
projelerinin etkinliğini değerlendirmeye yönelik geliştirilen anket çalışmalarını
kapsamaktadır. Uluslararası ölçeklerden uyarlanan ve ülkemizde de kullanılan anketlerde,
demografik bilgiler, risk ve korunma faktörleri ve madde kullanım yaygınlığı hakkında
sorular bulunmaktadır. Bu yapılan çalışmalar 3 basamaktan oluşmaktadır.
#JSJODJCBTBNBLUB problem alanlarının ve riskli bölgelerin belirlenmesi için il genelinde
anket araştırması yapılmaktadır. Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü olarak 2010 yılında il genelindeki ortaöğretim öğrencilerine yönelik, madde
kullanım düzeyi ve risk faktörlerini ortaya çıkarıcı, uluslararası nitelikte bir anket
uygulanmıştır.
ƞLJODJ CBTBNBLUB yapılan anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler, istatistik
programla analiz çalışmaları yapılarak raporlaştırılmaktadır. Bu kapsamda riskli bölgeler
belirlenmiş ve problemin en aza indirilmesi için projeli çözüm yöntemleri geliştirilmiştir. Bu
değerlendirme esnasında projeli çalışmaların yapılacağı pilot bölgeler de seçilmektedir.
ÃÎàODà CBTBNBLUB çözüm için geliştirilen projelerin, uygulanma safhasında pilot
bölgelerde araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Proje sürecinde ön-test ve son-test
çalışmaları yapılarak, uygulanan projelerin hedefine ulaşıp ulaşmadığı tespit edilmektedir.
2011-2012 eğitim öğretim yılı içerisinde “Hedef Sensin – Madde Kullanımına Hayır” Projesi
kapsamında da üç ilçede anket araştırması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler
raporlanarak madde kullanımını önlemeye yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla
paylaşılmaktadır.
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Projeye Finansman Katkısı Sağlayanlar
Projenin finanse edilmesinde ana destekçi olarak İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)
bulunmaktadır. Ayrıca, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve 18 ilçe belediyesinden destek
alınmıştır.

BASINA YANSIYANLAR
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