
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 
 

 

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI 
PİLOT UYGULAMA SÜRECİ 

 
TBM BİLGİ: 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, tütün, alkol ve madde bağımlılığı gibi toplum ve gençliğin beden ve ruh 
sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, fuhuş, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe 
ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, millî kültürüne bağlı nesiller  
yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. 
 
Bağımlılık, artan bir kullanım oranı ve çeşitlilik ile her yaştan insanımızı tehdit etmektedir. Genç neslin 
önleyici ve koruyucu hizmetlerle desteklenerek tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji ve diğer tüm 
bağımlılıklarla mücadele kapsamında okullarda ve ulusal düzeyde bilinç oluşturulması önem arz 
etmektedir. 
 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıklarla mücadelede bilimsel temelli yaklaşım geliştirme, her yaş 
seviyesine uygun, bilimsel ve kanıta dayalı modüler eğitim programları geliştirme ve uygulama, 
toplumun bağımlılıklarla ilgili bilinç düzeyinin arttırılması, faaliyetlerini ülke genelinde yaygınlaştırma 
ve uluslararası alanda söz sahibi bir organizasyon olma ve savunuculuk gibi hedefleri ile birçok 
proje/program geliştirmekte ve uygulamaktadır. 
 
Bu programlardan biri de ülkemizde yaşayan gençlerin daha güvenli ve mutlu bir hayat sürdürmelerine 
katkıda bulunmak, çocuk ve gençlerimizin bağımlılıklarla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak amacıyla 
başlatılan “Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı’dır. Program, bağımlı olmayan bireyleri 
bağımlılık sürecine girme riskini en aza indirecek, evrensel temelli, bir eğitim programı olup program 
kapsamında başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm ilgili kesimlere önleyici eğitim hizmeti 
sunulması amaçlanmaktadır.   
 
Türkiye’de ilk defa bağımlılıkla mücadelede bu kadar büyük bir hedef kitleye hitap eden bir program 
geliştirilmiş ve pilot uygulaması yapılmıştır.  Bu program konu alan uzmanlarının desteği ile ülkenin 
sosyolojik yapısı, ihtiyaçları ve mevcut eğitim sistemi göz önüne bulundurulup tüm Türkiye’de 
uygulanabilecek bir şekilde geliştirilmiştir. 
 
Programın ilk ayağı 03 Ocak 2014 tarihinde MEB ile imzalanan protokol çerçevesinde başlatılmıştır. Bu 
kapsamda okul düzeyinde ve tüm ülkede “400 Formatör Eğitimci” ve bu formatörlerin eğitim vereceği 
“8000 Saha Eğitimcisi” ile doğrudan “8 Milyon Öğrenci” ye bağımlılıklarla ilgili eğitim verilmesi 
hedeflenmektedir 
 
Projenin pilot uygulaması İstanbul’da bulunan liselerde (3. Dört) gerçekleştirilmiştir. Program 
geliştirme süreci pilot uygulama süreci ile birbirini takip eder şekilde planlanmıştır. Karşılaşılan sorunlar 
çerçevesinde program güncellenip 2014-2015 eğitim dönemi başında hazır hale getirilecektir.  
  
Pilot uygulamanın gönüllü formatörlerle sürdürülmesi amaçlanmış ve bu doğrultuda duyuru yapılarak 
formatör olmak isteyen rehber öğretmenlerinin başvuru yapması istenmiştir. Birçok ilçeden gelen 197 
başvuru değerlendirmeye alınarak her ilçeden birer eğitimci belirlenip yüz yüze yapılan görüşmeye 
davet edilmiştir. Görüşmeler sonunda 33 ilçeden gönüllü olarak formatör olmak isteyen rehber 
öğretmenleri yapılacak eğitimlere katılmak üzere davet edilirken formatör adayı olmayan 6 ilçe için İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşülüp bu ilçelerden birer rehber öğretmenin eğitimlere katılmak üzere 



 

 
 

görevlendirmesi talep edilmiştir. Ayrıca eğitimlere Halk Salığı, Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Yeşilay’dan gelen katılımlarla katılımcı sayısı 58’e ulaşmıştır. 
 
 

FORMATÖR EĞİTİMİ: 
 
17-22 Şubat 2014 tarihlerinde pilot 
uygulama kapsamında İstanbul ilinde 39 
ilçedeki 41 formatöre 6 gün süren 
bağımlılıklarla mücadele eğitimi verilmiştir. 
Bu eğitimlerde Tütün Bağımlılığı, Alkol 
Bağımlılığı, Madde Bağımlılığı, Teknoloji 
Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam eğitiminin yer 
aldığı TBM Alan Bilgisi Eğitiminin yanında 
eğitimcilerin sınıf içinde uygulamalardan 
daha fazla verim almalarını sağlamak 
amacıyla TBM Yöneticiliği Öğrenme Alanı ve 
TBM Eğiticiliği Öğrenme Alanı eğitimleri de 
verilmiştir.  
 
 
Eğitimlere katılan katılımcıların listesi  Ek1’de mevcuttur 
 
Formatör Eğitim Programında verilen eğitimler ve eğitimciler; 
Eğitim Hazırlık ve Planlama Çalışmaları:   Alpaslan Durmuş 
Hedef Gruba Özel Eğitim Paketi Oluşturma:  Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk 
Eğitim Sürecinde ve Sonrasında Yapılacak Çalışmalar: Prof. Dr. Ayşen Gürcan 
Eğitici Eğitimi Organizasyonu:    Dr. Turgay Şirin 
Teknoloji Bağımlılığı:     Mehmet Dinç 
Tütün Bağımlılığı:     Gülsevin Şen 
Alkol Bağımlılığı:     Prof. Dr. İlhan Yargıç 
Madde Bağımlılığı:     Uğur Evcin 
Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma:  Dr. Mustafa Çetin  
Öğrenme ve Öğretme:     Doç. Dr. Ayşe Esra İşmen Gazioğlu  
Eğitim Ortamının Hazırlanması ve Yönetilmesi:  Yrd. Doç. Dr. Azize Nilgün Canel  
Ölçme ve Değerlendirme:    Yrd. Doç. Dr. Mustafa Otrar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Eğitimler sonunda hem eğitimleri 
veren uzman eğitmenlere hem de 
eğitime katılan ilçe 
formatörlerinden anketler 
doldurarak eğitim hakkında görüş ve 
önerilerini aktarmaları istenmiştir. 
 
Uzman eğitimci anketini Ek2’de, 
Formatörler tarafından doldurulan 
anketi Ek3’te mevcuttur. 

 

 

 

Formatörlere doldurtulan anketlerden gelen sonuçlara göre şunları söyleyebiliriz: 

TBM FEP katılımcılarının %42,5’u erkek, %57,5’u kadındır. Bu çerçevede formatörlerimizin 

cinsiyetlerine göre dengeli bir dağılım olduğu söylenebilir. Katılımcılarımızın %90’ı 20-39 yaş 

aralığındadır. Genç bir profili işaret eden bu veri, katılımcıların  görev yaptıkları kurum tipi itibarıyla 

dağılımları (%35’i lisede görev yapmaktadır) ile birlikte değerlendirildiğinde formatörlerimizin pilot 

uygulamadaki hedef kitlemizle uygun bir profilde oluştuğu  tespiti yapılabilir.  

Katılımcıların değerlendirmeleri incelendiğinde, katılımcılarımızın programın uygulanma sürecinde 
hem ders dışı hem de ders içi ortamlarda yeterli bir bilgilenme süreci yaşadıkları 4,18’lik ortalama 
puana istinaden söylenebilir. Bu gruptaki cevaplarda görülen bazı düşük puanlı değerlendirmelerin 
sebebi, eğitim öncesinde gönderilen program ve işleyişe dair dokümanın (ve içerdiği bilgilerin) herkese 
ulaşmamış olmasıdır. Bunda da programa davet edilen bazı formatör adaylarının görevlendirmeyle 
gönderilmiş olmaları dolayısıyla dokümanın kendilerine iletilmemiş ya da içeriğin şifahi olarak 
aktarılmış olması durumu etkili olmuştur. Daha sonraki uygulamalarda özellikle ilk iki sorudaki %71’lik 
(3,69 ort) memnuniyet geribildiriminin dikkate alınarak formatörlerin gönüllülük esasıyla seçilmelerinin 
ve uygulama öncesinde yeterli bilgi ulaştırmanın önemi dikkate alınmalıdır.  
  
Katılımcıların değerlendirmeleri incelendiğinde, 4,07’lik ortalama puana istinaden katılımcılarımızın 
programın uygulanma sürecinde kendi öğrenmelerine dair değerlendirmelerinin  tatmin edici olduğu, 
programı sunmaya dair bir öz güven problemleri olmadığı, öğrendiklerine ve öğrenmelerine güven 
duydukları söylenebilir. Bu tespit pilot uygulama ve sonrasında Yeşilay için önemli bir sayı ve nitelikte 
formatör havuzu oluşturulduğu anlamına gelmektedir.  
 

Eğitimcilere doldurtulan anketlerden gelen sonuçlara göre  ise şunları söylemek mümkündür: 

Değerlendirmelere genel olarak bakıldığında, eğiticilerin bazılarının iyi hazırlandıkları ve etkili eğitim 
verdiklerini düşündükleri, ancak bazılarının yeterli hazırlık yapmadıklarını düşündükleri ve katılımcıların 
bu bilgilerden yararlanma olasılıklarının düşük olduğu kanaatinde oldukları görülmüştür.  
 
Özellikle programın süresinin yeterli olduğunu düşünen eğitici hemen hemen yoktur. Eğiticilerin bu 
değerlendirmelerinin nedeni olarak süre kısıtlaması ve organizasyon zamanının aciliyeti görülebilir. 
İletişim ve organizasyonun iyi olduğu belirtilmiş, ancak gerektiğinde başvurabilecekleri birilerinin 
bulunmadığı belirtilmiştir.  



 

 
 

 
 
 
Formatörler tarafından doldurulan anketlerin detaylarını Ek4’te, 
Uzman eğitimci tarafından doldurulan anketlerin detaylarını Ek5’te,  
Formatör eğitim programı planı Ek6 ve Ek7’da, 
Formatör eğitimleri sırasında çekilen videolar (DVD olarak mevcuttur)Ek31’da mevcuttur. 

 
 
Eğitim boyunca tüm formatörlerle iletişime geçerek görüş ve önerilerini almaya çalıştık. Aldığımız 
görüşlerde genel olarak eğitim derslerinin çok gerekli olmadığını vurguladılar. Diğer dersler ve 
içerikleri konusunda genel olarak olumlu izlenimler vardı. Hazırlanan eğitim materyalleri beğenildi. 
 
Eğitim materyallerinin içerikleri yeterli 
ve düzenli bir şekildeydi. Derslerde 
kullanılan sunuların içerikleri ise ders 
süreleri göz önünde bulundurularak 
hazırlanmamıştı. Bazı sunumların 
tamamı işlenemedi. 
 

 
ÇALIŞTAY: 
Formatör eğitimlerinin 

sonunda gerekli değerlendirmeler 
yapılarak 19 Mart Çarşamba günü 
formatörlerle bir günlük bir çalıştay 
yapılmasına karar verildi. Çalıştaydan 
önce formatörler in eğitim verecekleri 
alanlar belirlenerek bulundukları 
ilçelerin yakınlıklarına göre 5 ilçeden oluşacak şekilde  8 grup olarak belirlendiler.(1. Grup 4 ilçeden 
oluşmaktadır) 

 

  TÜTÜN ALKOL MADDE TEKNOLOJİ SAĞLIKLI YAŞAM 

1. Grup TUZLA PENDİK KARTAL ADALAR İSTANBUL FORMATÖRÜ 

2. Grup BEYKOZ ŞİLE ÇEKMEKÖY SANCAKTEPE SULTANBEYLİ 

3. Grup MALTEPE ATAŞEHİR KADIKÖY ÜMRANİYE ÜSKÜDAR 

4. Grup BEYOĞLU  BEŞİKTAŞ ŞİŞLİ SARIYER FATİH 

5. Grup ZEYTİNBURNU BAYRAMPAŞA GÜNGÖREN  BAKIRKÖY BAHÇELİEVLER 

6. Grup GAZİOSMANPAŞA EYÜP SULTANGAZİ ESENLER KAĞITHANE 

7. Grup ARNAVUTKÖY AVCILAR BAŞAKŞEHİR K.ÇEKMECE BAĞCILAR 

8. Grup BEYLİKDÜZÜ B.ÇEKMECE SİLİVRİ ÇATALCA ESENYURT 

      

Yapılan çalıştayda formatörlere süreç hakkında bilgiler verilirken onlardan görüş ve önerilerini 
paylaşmaları istendi. Böylece eğitici eğitiminde izlenmesi gereken yol ortak bir kararla alınarak 
eğitimler süresince yapılması gerekenler belirlendi.  



 

 
 

 
Daha sonra formatörler konu alanlarına göre 5 gruba ayrılarak alanları ile ilgili etkinlik çalışmaları 
yapmaları istendi. Yapılan etkinlikler çalıştayda diğer gruplara sunularak görüş ve öneriler paylaşıldı.   
 
Çalıştay sonunda Formatör eğitimlerine katılan öğretmenlere katılımcı belgeleri Yeşilay Genel Müdürü 
Savaş YILMAZ ve Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Uğur ERGİN tarafından verildi . Eğitici 
eğitiminde kullanılacak materyal hazırlanmaya devam edilirken yapılması gereken re vizeler gerekli 
birimlerle paylaşılarak süreç sürekli takip edilmeye devam edildi.  
 

EĞİTİCİ EĞİTİMİ  
Eğitici eğitimlerin yapılacağı mekânların ve ilçelerde bulunan lise rehber öğretmenlerinin 
görevlendirilmesi için İl Milli Eğitim müdürlüğüne üst yazı gönderilerek ilçe milli eğitim müdürlüklerinin 
okullara görevlendirme yazılarını gönderme leri istendi. Eğitimlerden önce tüm ilçe ler Hayat Boyu 
Öğrenme genel müdürlüklerini arayarak eğitim süreci hakkında bilgi verilerek yapılmak istenen 
çalışmanın detayları görevli kişilerle paylaşıldı. Ancak ilçelerden gönderilen görevlendirme yazılarının 
okullara kullanılan sistemden dolayı geç ulaşması eğitim çalışmalarında bazı aksaklıklara neden oldu. 
Ayrıca lise rehber öğretmenlerinin görevlendirme ile eğitime davet edilmesinden dolayı eğitime 
katılımlarını olumsuz etkiledi.  

 
Hazırlanan iki günlük eğitim programında bulunan eğitimlerin süreleri formatörler tarafından çok uzun 
bulundu. Programda her eğitim için belirlenen 2 saatlik sürenin çok uzun olduğu, eğitimlerin daha kısa 



 

 
 

sürede verilebileceği formatör tarafından sıkça şikayet olarak iletildi. Ayrıca ilçe milli eğitim 
müdürlükleri tarafından belirlenen bazı eğitim mekanları ihtiyaçları karşılayabilecek durumda değildi. 
Bazılarına ise öğretmenlerin ulaşımı zordu. 
 
4-5 Nisan ile 5-6 Mayıs tarihleri arasında eğitim alan 41 formatör kendi ilçelerindeki liselerde görev 
yapan rehber öğretmenlerine 2 günlük bağımlılıkla mücadele eğitimleri vererek 39 ilçeden 830 rehber 
öğretmene ulaşılmıştır. Bu kapsamda her hafta 8 ilçede olmak üzere toplamda 5 hafta sonunda 39 
ilçenin tamamında bulunan lise rehber öğretmenlerinin katılımıyla eğitimler tamamlanmıştır.  İlçelerde 
yapılan eğitici eğitim programını Ek33’te mevcuttur. 

 
Formatör öğretmen listesi Ek8’de mevcuttur 

 
Tüm ilçelerde eğitimler verilirken hem materyal (Alan kitapları, öğretmen broşürleri vb)  paylaşımı hem 
de  eğitimlere katılan lise rehber öğretmenlerinden TBM Eğitim Programı ile ilgili gelen sorulara cevap 
vermek için tüm ilçelerdeki  eğitimler ziyaret edilerek  bilgi alışverişinde bulunuldu.  

 
Eğitimlerin sonunda eğitimci formatörlere ve katılımcı eğitimciler için hazırlanmış anketler 
doldurtularak eğitici eğitimin başarısı ve öğretmenlerden gelen görüşler değerlendirilmeye alınmıştır.  
 
Eğitici Eğitiminde formatörlere uygulanan anketler Ek9’de, 
Eğiticilere uygulanan anketler ise Ek10’da, 
Eğitimciler için hazırlanmış eğitim kitapçıkları Ek11, Ek12. Ek13, Ek14, Ek15’de,  
Eğitici Eğitimi Eğitim Programı Ek 33’te mevcuttur. 
 
  

ÖĞRENCİ EĞİTİMLERİ: 
Bu eğitimler sonunda İstanbul genelindeki liselerde uygulanacak eğitimlerde kullanılacak materyallerin 
gönderilmesi için okulların adresleri çıkarılarak hazırlanan materyaller gönderildi.  
 
Programın son basamağında ise eğitimleri alan rehberlik öğretmenlerinin eğitimleri okullarında 
uygulayarak öğrencilerin bağımlılıklar konusunda bilinçlenmesinin sağlanması istendi. 
 
Bu doğrultuda 39 ilçede 515 lisede öğrenci eğitimleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 60 bin öğrenciye 
bağımlılık alanlarında eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimlerden önce ve sonra anketler uygulanarak 



 

 
 

eğitimlerin başarısı ölçülmesi amaçlandı. Okullarda uygulanan eğitimler sonunda öğretmenler 
tarafından öğrencilere uygulanan ön test ve son test sonuçları, Yeşilay tarafından gönderilen bir excel 
dosyasına girilerek ilgili ilçe formatörüne gönderildi.. İlçe formatörü ilçede bulunan okullardan gelen 
tüm anket sonuçlarını toparlayarak bu sonuçları Yeşilay’a ulaştırdı. Yeşilay gelen tüm verileri toplayarak 
eğitimlerin analizlerini yapmak üzere değerlendirmeye aldı. değerlendirme sonuçları Ağustos 2014 ay 
içinde açıklanacaktır. 
 
Pilot uygulama kapsamında yapılan bu eğitim çalışması sırasında uygulanacak anketler ile program 
hakkında gerekli verilere ulaşılmak amaçlanmaktadır. Ulaşılan bilgiler ışığında eğitim materyalleri, 
eğitim programı vb konularda görülen eksikler değerlendirilip gerekli görüldüğünde düzenlemeler 
yapılarak eğitimler revize edilecektir. Böylece Türkiye genelinde uygulanacak eğitimler sırasında 
yaşanılabilecek sıkıntılar ortadan kaldırılarak daha sağlıklı ve verimli bir eğitim programının 
oluşturulması sağlanacaktır. 
 
Öğrenci Sunuları Ek16,Ek17, Ek18, Ek19, Ek20’de, 
Öğrenci broşürlerine Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, 25’te,  
Öğrenci anketleri Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, 30’da mevcuttur. 

 

 

 
 
 
Pilot eğitimlerde kullanılan materyaller: 

 Eğitimlere katılan katılımcıların listesi  Ek1’de, 

 Uzman eğitimci anketi Ek2’de, 
 Formatörler tarafından doldurulan anket Ek3’te, 

 Formatör ler tarafından doldurulan anketlerin sonuçları Ek4’te, 

 Uzman eğitimci tarafından doldurulan anketlerin sonuçları Ek5’te, 
 Formatör eğitim programı planı Ek6 ve Ek7’de, 

 Eğitici eğitmen listesi Ek8’de, 

 Eğitici eğitiminde formatörlere uygulanan anketi Ek9’da, 
 Eğiticilere uygulanan anketi Ek10’da 

 Eğitimciler için hazırlanmış eğitim kitapçıkları Ek11, Ek12. Ek13, Ek14, Ek15’de , 

 Öğrenci Sunuları Ek16,Ek17, Ek18, Ek19, Ek20’de, 
 Öğrenci broşürlerine Ek21, Ek22, Ek23, Ek24, 25’te,  

 Öğrenci anketleri Ek26, Ek27, Ek28, Ek29, 30’da, 

 Eğitici Eğitimi Programı Ek33’te, 

 Formatör eğitimleri sırasında çekilen videolar(DVD olarak mevcuttur) Ek31’da mevcuttur.  
 


