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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN TEMEL BAĞIMLILIK EĞİTİMİ  

1920’den bu yana bağımlılık ve bağımlılık türleri ile mücadele eden Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 
bağımlılık alanında ihtiyaç duyulan güncel bilgileri ve uygulamaları içeren bilimsel temelli 
eğitim desteği vermek, bağımlılık ve bağımlılık türleri konularında eğitim programları 
tasarlamak ve araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek ve bu yolla bağımlılıkla mücadele 
konusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliğinin gelişmesine katkıda 
bulunmak amacıyla Yeşilay Akademi’yi hayata geçirmiştir. 

Yeşilay Akademi, Türkiye’de bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen çalışmalardaki 
eksikliklerden ve bu alandaki evrensel ve bilimsel uygulamaların ülke genelinde 
yaygınlaşamamasından yola çıkarak toplum tabanlı mücadelenin etkililiğini artırmak adına 
bağımlılık alanıyla doğrudan veya dolaylı ilgili Sivil Toplum Kuruluşları (STK) için bir Temel 
Bağımlılık Eğitimi Programı açmıştır. 
 
Bu eğitim programı ile konuyla ilgili STK’ların tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji gibi 
çeşitli bağımlılık türleri ile ilgili en güncel bilimsel bilgilere ulaşması, bağımlılıkla mücadelede 
dil birliğinin sağlanması ve alanda çalışan STK’lar arasında bir iletişim ağı kurulması 
amaçlanmaktadır.  
 
Yeşilay Akademi, bağımlılık alanında güncel bilgiler ışığında proje uygulama, konu özelinde 
dil birliği geliştirme, konu ile doğrudan ve/veya dolaylı ilgili STK’lar arası iletişim ve 
koordinasyon sağlama yolu ile başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde 
bağımlılık türlerinin yaygınlaşmasının bilgi ve bilinçle önüne geçileceğine ve bu şekilde kamu 
kaynaklarının mükerrer kullanımının engelleneceğine inanmaktadır.  
 
Bu doğrultuda, STK’ların Yeşilay Akademi İletişim Ağı’na dâhil edilmesi yolu ile bilimsel 
yollarla bağımlılıkla mücadelenin ülke geneline yaygınlaştırılması ve bağımlılıkla tek yerden 
tek sesle mücadele edilmesi hedeflenmektedir.  
 
Eğitim programında bulunan tüm içerikler Yeşilay Bilim Kurulu tarafından bilimsel temelli 
yaklaşım ile hazırlanmıştır. 40 kişiden oluşacak gruba 16-18 Ekim 2015 tarihleri arasında 
3 gün boyunca eğitim verilecektir. Aynı zamanda Yeşilay Uzaktan Eğitim Sistemi içerisinde 
bulunan sanal sınıflar gibi yeni nesil eğitim araçları ile de bilginin bu program kapsamında 
sürekliliği sağlanacaktır.  
 
16 – 17 – 18 – Ekim 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan Temel Bağımlılık Eğitimi Programına 
katılabilmeleri için STK temsilcilerinde aşağıdaki şartlar aranacaktır; 

- Bağımlılıkla mücadele alanında çalışma ve/veya 
- Çocuk ve/veya Genç ve/veya Aile alanlarında çalışma ve/veya 
- Dezavantajlı Gruplar ile çalışma  

 
Eğitim sonunda Katılım Belgesi verilecektir. Katılımcılar ayrıca ulusal ve yabancı uzmanlar 
tarafından gerçekleştirilecek sanal sınıf seminerlerine davet hakkı kazanacaklardır. Eğitimler 
Yeşilay Genel Merkezi’nin bulunduğu Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirilecektir. 
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Temel Bağımlılık Eğitimi kapsamında katılımcıların ulaşım, konaklama maliyetleri 
karşılanmayacaktır.  
 
 
 
3 günlük Eğitim Programının konu başlıkları aşağıdaki gibidir; 
 

- TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) 
- ANA HATLARI İLE BAĞIMLILIK VE BAĞIMLI KİŞİLİK 
- MADDE BAĞIMLILIĞININ OLUŞMASINA NEDEN OLAN UNSURLAR  
- MADDE BAĞIMLILIĞI /BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER VE ÖZELLİKLERİ  
- BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE YAŞ GRUPLARINA ÖZEL MESAJLAR 
- ANA HATLARIYLA ALKOL KULLANIM BOZUKLUKLARI VE ALKOL 

BAĞIMLILIĞI  
- SÜREÇ VE SONUÇLARI İLE TÜTÜN BAĞIMLILIĞI  
- BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE FARKLI HEDEF GRUPLARLA İLETİŞİM  
- DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR/ TEKNOLOJİ VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI 
- BAĞIMLILIK HUKUKU VE ETİK 
- BİR BAĞIMLILNIN GÖZÜYLE BAĞIMLILIK (VAKA İNCELEMESİ) 
- ANA HATLARI İLE BAĞIMLILIK TEDAVİSİ 

 
 
 


