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Ediz SÜRÜCÜ
İncirliova Kaymakamı Türkiye’de Bağımlılıkla 

Mücadele Yeniden 
Şekilleniyor!
İncirliova Örneği

Sağlıklı Yaşam 
İçin El Ele Projesi

“Projenin temel 
hedefi; birey 
daha bağımlılıkla 
tanışmadan 
harekete geçerek, 
bağımlılık eğilimi 
olan öğrencilerin 
belirlenip, bu 
eğilimin ortadan 
kaldırılmasına 
yönelik 
çalışmalarla 
koruyucu 
faktörleri 
geliştirmek ve 
risk faktörlerini 
azaltarak 
bağımlılığın 
oluşmadan 
önlenmesini 
sağlamaktır.”
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Çocuklarımızı ve gençlerimizi ya-
rınlara en güzel şekilde hazırlamak 
hem ebeveynlerin hem de devleti-
mizin temel görevleri arasında yer 
almaktadır. Çocuklarımızın beden, 
ahlâk, zihin, ruh ve duygu bakı-
mından gelişmiş sağlam bir kişilik 
ve karaktere sahip bireyler olarak 
yetişmeleri en büyük gayelerimiz 
arasında yer almaktadır. Ülkemizde 
bağımlılıkla mücadele çalışmaları 
resmi kurumlar ve STK’lar aracılığıy-
la hız kesmeden devam etmektedir; 
ancak bu mücadelelerin bireyin ba-
ğımlı olmasından sonra yapılan fa-
aliyetlerde yoğunlaştığı görülmek-
tedir.

Yapılan araştırmalarda; Türkiye’de 
tütün, alkol ve madde kullanım yay-
gınlığının belli bir düzeyde olduğu, 
bu durumun ihmal edilir nitelikte 
olmadığı anlaşılmış ve yöneticiler 
tarafından Türkiye’nin kendine özgü 
koruma ve önleme planları yapma-
sının gerekli olduğu sonucuna va-
rılmıştır.1 Bu durum, beceri temelli 
önleyici çalışmalara ihtiyaç duyul-
duğunun bir göstergesidir; birçok 
araştırmacı da buna vurgu yapmak-
tadır. Bağımlılıkla mücadelede ön-
leyici çalışmaların hem düşük mali-

1 Prof. Dr. Mustafa N. İLHAN TUBİM 2014 
Türkiye Uyuşturucu Raporu s. 40 htt-
ps://www.slideshare.net/arzu2539/tu-
bim-2014-turkiye-uyusturucu-raporu-tr

yet, hem başarı oranının yüksekliği 
bakımından bağımlı olan bireylere 
yönelik faaliyetlerden daha verimli 
olduğu sonucunu teyit etmektedir.

Bu nedenle; İncirliova Kaymakamlığı 
olarak, bağımlılık eğilimini veri temelli 
ölçen, sorunu kaynağında çözmeyi 
amaçlayan, okul merkezli birincil ön-
leme çalışması olan “Sağlıklı Yaşam 
İçin El Ele” projemizi bağımlılıkla mü-
cadeleye farklı bir bakış açısı getirdiği 
inancıyla ilçemizdeki tüm ortaokul-
larda İlçe Kaymakamı koordinesinde 
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi 
Başkanlığı’nın 110.000 TL finansman 
desteğiyle 2018/2019 Eğitim-Öğre-
tim yılında uygulamaya başladık.
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İncirliova Kaymakamlığı olarak Bağım-
lılık Eğilimi üzerine, yani birey daha 
bağımlı hale gelmeden önleyici fa-
aliyetler, ortaya koymuş olduğumuz 
“Sağlıklı Yaşam İçin El Ele” projesi 
bağımlılıkla mücadele çalışmalarında 
öncü olma vasfını taşımaktadır.

Projenin temel hedefi; birey daha 
bağımlılıkla tanışmadan hareke-
te geçerek, bağımlılık eğilimi olan 
öğrencilerin belirlenip, bu eğilimin 
ortadan kaldırılmasına yönelik ça-
lışmalarla koruyucu faktörleri geliş-
tirmek ve risk faktörlerini azaltarak 
bağımlılığın oluşmadan önlenmesi-
ni sağlamaktır.

Dünya genelinde yapılan çalışmala-
rın en zoru, en maliyetlisi ve en az 

sonuç alınan çalışmaları arasında 
koordineli toplum projeleri gelmek-
tedir. Bu anlamda çalışmamız, hem 
sonuç alınması hem de koordine-
li toplum çabalarını kullanan okul 
projesi olması açısından önem arz 
etmektedir. Projenin en büyük far-
kı Türkiye’de önleyici tedbirlerle 
ilgili ilçe bazında ve bu büyüklükte 
bir örneğin olmayışıdır. Yapılan tüm 
bilimsel makaleler ya önleyici çalış-
malarla ilgili önerilerden ya da çok 
sınırlı örneklemlerden öteye geçe-
memiştir.

Bu kapsamda yaptığımız çalışma 3 
aşamada şekillenmiştir:

1. Projede yer alacak öğrencilerin 
bilimsel verilerle tespit edilmesi,

2. Okul temelli önleyici çalışmala-
rın yapılması,

3. Proje değerlendirme, sürdürüle-
bilirlik ve sonuç

Birincil Önleme 
(Primary Prevention)

Çocuk ve genci 
bağımlılık kaynaklı 
olumsuzluklar hakkında 
bilgilendiren, çocuğa ve 
gence doğru rol model 
olunarak ve alternatif 
etkinlikler sunan, temel 
yaşam becerileri (olumlu 
davranış ve reddetme 
becerileri) kazandıran 
bir süreçtir. Eğitim yolu 
ile madde kullanımının 
engellenmesine 
çalışılmaktadır.* “Sağlıklı 
Yaşam İçin El Ele”projesi 
Birincil Önleme 
Faaliyetlerini içeren okul 
merkezli, koordineli bir 
çalışma örneğidir.
* Ömer ULU 2018 Türkiye’de ve 
Dünyada Uyuşturucu İle Mücadele 
s.44

Farkımız

“Bağımlılıkla 
mücadelede tüm 
yöntem ve eylemleri 
veri temelli ve 
bilimsel analizler ile 
zenginleştirerek yeniden 
planladık. Sadece 
hedef kitlenin değil 
tüm paydaşların dâhil 
olduğu kapsamlı bir 
eylem planıyla hareket 
ederek, bağımlılık 
gerçekleşmeden 
çok önce önleyici 
müdahaleler ile 
bağımlılığa eğilimli 
öğrencilerde %75,74 
oranında iyileşme 
sağladık.”

“Sağlıklı Yaşam İçin El 
Ele” Projesinde Süreç 
Nasıl İşliyor?
1. Proje kapsamındaki öğ-

rencilerin tamamına ilk 
ölçüm envanterlerinin 
uygulanarak sonuçların 
raporlanması,

2. Bağımlılık eğilim riski ta-
şıyan öğrencilerin tespit 
edilmesi,

3. Öğretmenlerin bağım-
lılıkla mücadele için ge-
rekli yetkinlik ve bece-
rilerinin geliştirilmesi,

4. Projede görevli öğret-
menler ile proje çalıştayı 
neticesinde uygulama 
rehberinin hazırlanması,

5. Projede görev alan 
eğitimli öğretmenlerin 
15 öğrenci ile ilişkilen-
dirilmesi,

6. Öğretmenlerin koçluk 
metoduyla sorumlu ol-
duğu öğrencilerin takibi,

7. Önleyici tedbirler kap-
samında Yaşam Beceri-
leri sürecinin başlaması 
(Sosyal, sportif, kültürel 
ve sanatsal faaliyetler, 
turnuvalar, gezi)

8. Ailelerin, birebir ziya-
retler ve toplantılar ile 
bağımlılıkla mücade-
le ekosistemine dahil 
edilmesi,

9. Bağımlılık eğilim riski 
taşıyan öğrencilere son 
ölçüm envanterlerinin 
uygulanması ve gelişim 
raporunun analiz edil-
mesi,

10. Proje sonuç raporunun 
hazırlanarak sunulması.
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"SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EL ELE" 
PROJESİ

1. PROJEDE YER ALACAK 
ÖĞRENCİLERİN BİLİMSEL 
VERİLERLE TESPİT EDİLMESİ

Bağımlılıkla Mücadelede Veri 
Temelli Bilimsel Ölçüm

• Bir öğrenciyi; 80 farklı pencere-
den bütüncül bir bakış açısıyla 
değerlendiren, öğrencinin ba-
ğımlılık eğilimini ölçen,

• İlgili envanterlerin, ölçümlerini 
kişisel-sosyal, eğitsel-akademik 
ve mesleki-kariyer rehberlik 
alanlarında gerçekleştirerek, 
bütünsel bakış açısını ayrı alan-
ların örtüşen yönlerini analiz 
edebilen,

• Öğrenci ve aile ile sosyal teması, 
ilişki kalitesini tanımlayan,

• Öğrencilere proje başlangıcında 
uygulanan envanterleri proje 
sonunda da uygulayarak; farkı 
veri temelli olarak ortaya koyan, 
karşılaştırabilen ve analiz edebi-
len,

• Bu ölçütlerden hareketle ba-
ğımlılık eğilimine sahip öğrenci-
leri belirlemek için yapılan psi-
ko-sosyal analizlerde kullanılan 
ölçme araçları, Türk akademis-
yenlerce Türkiye’ye özgü kültür 
ve uygulama esasları ön plana 
alınarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda 3044 öğrenciye onli-
ne olarak uygulanan envanter sonu-
cunda 606 öğrencide bağımlılık eği-
limi tespit edilmiş ve bu doğrultuda 
çalışmalar başlatılmıştır.

2. OKUL TEMELLİ ÖNLEYİCİ 
ÇALIŞMALAR

Bağımlılıkla Mücadele İçin 
Öğretmen Eğitimleri

Proje; her ne kadar öğrenci temelli 
görünse de, öğrenciyi en çok etkile-
yen, veliyle iletişimi etkili bir şekilde 

gerçekleştiren, öğrenciyi geleceğe 
en iyi şekilde hazırlayan öğretmenin 
eğitimi projenin önemli faaliyetleri 
arasında yer almaktadır.

Bu bağlamda erken müdahale için 
proje kapsamında görev alacak öğ-
retmenler, kişisel ve eğitsel davranış 
tutumlarını ve becerilerini geliştiri-
ci eğitimlerle desteklenmiştir. Bu 
eğitimler sayesinde projede görevli 
öğretmenlerin farklı uzmanlardan, 
mekân ve yaklaşımlardan elde edi-
lebilecek psikolojik hizmetlere hızlı 
ve kolay ulaşmaları sağlanmıştır.

“Sağlıklı Yaşam İçin El Ele” projesi 
kapsamında projede gönüllü ya-
şam koçu öğretmenlere öğrenciyi 
nitelikli takip etme yönünde veril-

miş olan eğitimler, hem kişisel hem 
mesleki gelişimleri bakımından kat-
kı sağlamıştır.
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Bağımlılıkla Mücadelede Veri 
Temelli Koçluk Modeli

Bağımlılıkla mücadele kapsamında 
bağımlılık eğilimi potansiyeli göste-
ren öğrenciler gruplandırılarak her 15 
öğrenciye bir yaşam koçu öğretmen 
rehberlik yapmıştır. Yaşam koçu öğ-
retmenlerimizin sorumlu olduğu tüm 
öğrencileri ile ilgili nitelikli ve bilimsel 
verilerle hareket etmesi sağlanmıştır.

Projede en çok dikkat edilen nokta, 
yaşam koçu öğretmenlerimizin bu 
süreçte bağımlılıkla ilgili herhangi 
bir bilgiyi öğrencilere bahsetme-
den, yaşam becerilerini geliştirme-
ye yönelik faaliyetlerde bulunmaları 
olmuştur. Bu anlamda yaşam koçu 
öğretmenlerimiz öğrencileri sosyal, 
sportif, kültürel ve sanatsal faaliyet-
ler, turnuvalar, gezi gibi etkinliklerin 
içerisine dâhil etmişlerdir.

Bağımlılıkla Mücadele Paneli

Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN, Prof. 
Dr. Banu Elçin YOLDAŞCAN, Doç. Dr. 
Elif MUTLU ve Dr. İsmet KESEN’in 
panelist olarak katıldığı İncirliova’da 
görev yapan toplam 750 kamu per-
soneline yönelik bağımlılıkla müca-
delenin dinamiklerinin tartışıldığı 
panel gerçekleştirildi.

Panelde; bağımlılık eğilimi, bağımlı-
lık eğilimi ve aile, bağımlılık eğilimin-
de okulun rolü ve önemi, bağımlılık 
eğilimi ve iletişim becerileri, bağım-
lılık eğilimi ve yaşam becerileri, psi-
kolojik dayanıklılık ve bağımlılık eği-
limi, psikolojik dayanıklılık, inanç ve 
bağımlılık eğilimi, bağımlılık eğilimi 

ve kanıta dayalı önleme programları 
ana başlıklarında çeşitli uzmanların 
çalışmaları paylaşılmıştır.

Proje Uygulama ve 
Değerlendirme Toplantıları

Proje süreci boyunca her iki ayda bir 
proje koordinatörü, projede görevli ya-
şam koçu öğretmenler ve okul idare-
cileri gruplar halinde bir araya gelerek 
proje uygulamalarına ilişkin detayları 
değerlendirmişlerdir. Proje kapsamın-
da her 15 öğrenciden sorumlu yaşam 
koçu öğretmenlerin gerçekleştirdikleri 
mentorluk faaliyetlerinin etkileri bu 
toplantılarda irdelendi, öğrencilerin 
gelişim raporları görüşüldü.

Bağımlılıkla Mücadelede Veli 
Toplantıları ve Aile Ziyaretleri

“Sağlıklı Yaşam İçin El Ele” proje-
sinin isminde de taşıdığı anlama 
istinaden en yakın sosyal çevre 
hükmündeki aile ortamının iyileş-
tirilmesi için veli toplantıları ve aile 
ziyaretleri görevli yaşam koçu öğ-
retmenler ve proje yürütücüleri ta-
rafından gerçekleştirilmektedir.

Bu toplantı ve ziyaretlerde ilgili aile-
ye öğrencisinin proje süreçlerindeki 
durumu ve performansları hakkın-
da ve öğrencinin bağımlılık eğilimi-
nin (bağımlılık kelimesi hiç telaffuz 
edilmeden) ortadan kaldırılması için 
ailelere düşen sorumluluklar ve gö-
revler konusunda bilgi verilmekte-
dir. Bu bağlamda aileler;

• Çocuklarla ilişkilerini güçlendirme 
ve iletişimi sürekli hale getirmeleri,

• Çocuklarını yargılamadan dinle-
melerinin önemi,

• Çocukların amaç belirlemeleri 
ve bu amaçları doğrultusunda 
çalışmalarını teşvik etmeleri,

• Çocuklarını okullardaki kurs ve 
etkinliklere katılmaları konusun-
da desteklemeleri,

• Çocuğa koşulsuz sevgi göster-
meleri,

 hususlarında bilgilendirilmiş, 
model aile davranışlarının geliş-
tirilmesine rehberlik edilmiştir.

Öğrencileri Sosyal Çevre ile 
Uyumlaştırma

Bağımlılıkla etkin ve etkili bir müca-
dele için önceliği, yaşam becerileri 
ve ikincil sosyal çevre hükmündeki 
öğrencinin arkadaş ve akranlarıyla 
olan ilişkilerinin iyileştirilmesi ola-

Bağımlılıkla Mücadelede 
360° Koruma

“Öğrencilerimizi, 
bilimsel veri ve 
analizler ışığında erken 
teşhis ile tespit ederek, 
sağlıklı okul-aile-
öğrenci ekosistemini 
oluşturduk. Böylece 
tüm yaşam alanlarında 
bir iyileşme sağlayarak 
sonuç aldık.
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rak belirlemiştik. Bu 
bağlamda akran grup-
ları arasında çeşitli spor-
tif faaliyet ve müsabaka-
lar tanzim edilmiş, ayrıca 
proje dâhilindeki öğrenciler 
ile toplu olarak kültürel ve 
sosyal faaliyetler gerçekleşti-
rilmiştir.

Bu çerçevede gerçekleştirilen faali-
yetler şu şekildedir:

Sosyal Faaliyetler

Kahvaltı Etkinliği, Sinema Etkinliği

İncirliova Kaymakamlığı ile BEMSAY-
DER tarafından yürütülen “Sağlıklı 
Yaşam için El Ele” Projesi kapsamın-
da İlçemizdeki tüm ortaokullardan 
proje faydalanıcısı 606 ortaokul 
öğrencisinin ve öğretmenlerinin 
katılımıyla İncirliova Kültür Park’ta 
kahvaltı ve Forum Aydın AVM’de si-
nema (Can Dostlar Filmi) etkinlikleri 
gerçekleştirildi.

Sportif Faaliyetler

Futbol, masa tenisi, voleybol, 
hentbol, bocce, badminton, fut-
sal, okçuluk, mini golf, bisiklet 
turu, turnuvalar (voleybol, futbol 
ve basketbol turnuvaları)

Proje kapsamında spor dallarında-
ki kurslara katılan öğrencilerimizin 
okullar arası turnuvalarda okul takı-
mına dâhil edilerek müsabakalarda 
forma giymesi sağlandı. Burada da 
amaçlanan öğrencilerimizin özgü-
ven kazanması, takım ruhunu yaşa-
ması ve kendisinin değerli bir birey 
olduğuna dair inancının artmasıdır.
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Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler

Görsel Sanatlar Kursu, Müzik Kur-
su, Müze Okul Etkinliği, Satranç, 
Robotik Kodlama

Proje kapsamında olan tüm öğren-
ciler, yaşam koçları tarafından okul-
larında açılan kültürel ve sanatsal 
kurslara ilgi alanlarına göre yerleşti-
rilmiştir. Eğitim-Öğretim yılı boyunca 
bu kurslara katılan tüm öğrenciler; 
yılsonu okullar arası düzenlenen et-
kinliklere katılarak özgüven kazanmış, 
kişisel ve yaşamsal becerileri artmış, 
iyi arkadaşlıklar kazanarak sorunların 
üstesinden gelebilen öz saygı sahibi 
birer birey haline gelmiştir.

Gezi Etkinliği (İstanbul Gezisi)

Gezi faaliyeti, tüm proje öğrencileri 
ile piknik ve kahvaltı organizasyonu

Hayatlarında ilk defa İstanbul’u gör-
menin ve aileleri olmadan yola çık-
manın heyecanı ve mutluluğunu bir-
likte yaşayan çocuklarımız, İstanbul 
gezisinde gönüllerince eğlendiler.

Geziye katılan 215 öğrencimiz, 
projemizden faydalanan gençlerin 
dezavantajlı mahallelerde ikamet 

edenleri arasından se-
çilmiştir.

3. PROJE 
DEĞERLENDİRME, 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE 
SONUÇ

Sayısal Verilerle “Sağlıklı Yaşam 
İçin El Ele” Projesi

Bağımlılıkla ilgili bilinen bir gerçek 
varsa o da bu konuda sonuç alma-
nın çok zor olduğudur. Zira insanın, 
bağımlı olduktan sonra bu durum-
dan kurtarılması son derece zor, 
maliyetli ve zaman alıcı bir süreçtir. 
Bu nedenle bağımlılığa karşı en doğ-
ru, en kolay ve maliyeti en düşük 
olan mücadele yöntemi, çocuk ve 
gençleri bağımlılıktan korumak ve 
bağımlılığa karşı güçlendirmektir.

“Bağımlılığın Mutlak 
Tedavisi, Onu 
Önlemektir”

Dünyada bağımlılığı 
engellemek için yapılan 
çalışmalara bakıldığında 
denenen yöntemlerin 
çok azının işe yaradığı 
gözlenmektedir.

İncirliova Kaymakamlığı 
olarak teorik tespitleri 
aşarak Türkiye’nin 
kendine özgü koruma 
ve önleme planları 
ortaya konulmuş,  
Okul Temelli Önleyici 
çalışmanın ilçe bazında 
örnekleri çıkarılmış ve 
öğretmenlere önleyici 
çalışma içerikleri 
sunulmuştur. 
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Bu gençler bağımlı olmayıp, bağım-
lılık eğilimi tespit edilen; boş bıra-
kılıp ilgilenilmediğinde eğilimleri 
doğrultusunda farklı yönlere savru-
labilecek gençlerdir. Bağımlılık der-
ken sadece madde bağımlılığı değil; 
ayrıca anne babaya olan bağımlılık, 
arkadaşa olan bağımlılık, dijital ba-
ğımlılık, oyun bağımlılığı gibi her tür 
bağımlılık ifade edilmektedir. Ba-
ğımlılık eğilimi olan gençleri sağlıklı 
yaşam becerileri ile güçlendirerek, 
kendi kararlarını kendileri verebilen, 
zamanı yönetebilen, yaşam amaçla-
rı olan, olumlu davranış sergileyen, 
reddetme becerileri gelişmiş birer 
birey olarak hayata devam etmeleri 
hedeflenmektedir.

Bu anlamda projemizin son çıktıları 
tüm teorilerin ispatı gibidir ve ba-
ğımlılıkla mücadelede birincil önle-
me çalışmalarının sahada uygulan-
mış örneği durumundadır.

• Proje başarı oranı: %75,74

• Proje kapsamında psiko-sosyal 
ölçüm envanteri uygulanan öğ-
renci sayısı: 3044

• Proje kapsamında bağımlılık eği-
limi olduğu raporlanan öğrenci 
sayısı: 606

• Proje kapsamında psiko-sosyal 
ölçüm envanterinin ikinci kont-
rol uygulamasına katılan öğrenci 
sayısı: 569

• Proje kapsamında bağımlılık eği-
liminde iyileşme gösteren öğ-
renci sayısı: 431

• Proje kapsamında bağımlılık 
eğilimine karşın herhangi bir 
değişiklik göstermeyen öğren-
ci sayısı: 138 (Bu öğrencilerin 
bağımlılık eğilimlerinin ortadan 
kaldırılmasına yönelik faaliyet-
lerimiz ve çalışmalarımız 2019-
2020 Eğitim-Öğretim yılında da 
devam etmektedir.)

• Sağlıklı Yaşam İçin El Ele Projemi-
zin 2018-2019 Eğitim-Öğretim 

yılında başarıyla sonuçlandığı 
görüldüğünden, 2019-2020 Eği-
tim-Öğretim yılında da projenin 
uygulanmasına devam edilmesi 
kararı alınmıştır. Bu yıl projenin 
hem kapsamı genişletilmiş (orta-
okullar ve lise 1. sınıflar) hem de 
projemiz sürdürülebilirlik ilkesi 
gereği bağımlılıkla mücadelede 
önleyici çalışmalarda uzun vadeli 
sonuçları hedefleyen yıllara sâri 
bir proje haline gelmiştir. Yaşam 
koçu öğretmenlerimiz almış ol-
dukları eğitimleri meslek ya-
şamlarında kullanacak olmaları 
bakımından projemizin öğrenci-
ler üzerinde etkisinin uzun yıllar 
devam etmesi beklenmektedir.

Proje çıktılarımızdan biri de ilçemiz 
ortaokullarındaki liderlik vasfı bulu-
nan öğrencilerin tespit edilmiş ol-
masıdır. 3044 ortaokul öğrencimiz-
den %17 sinin (510 öğrenci) lider 
vasıflı olduğu ve bu oranın Türkiye 
ortalamasının üstünde olduğu gö-
rülmüştür. 2019/2020 Eğitim-Öğ-

Proje Süresince Cevabı Verilen Sorular

• Bağımlılık başlamadan çok önce potan-
siyel tehlike fark edilebilir mi?

• Bağımlılık potansiyeli ve eğilimi olan öğ-
renciler nasıl tespit edilir?

• Bağımlılık potansiyeli ve eğilimi olan öğ-
rencilere kimler, nasıl müdahale edebi-
lir?

• Bağımlılıkla erken ve etkili mücadelede 
öğrenci için sağlıklı bir ekosistem nasıl 
oluşturulur?

• Bağımlılıkla erken ve etkili mücadele ça-
lışmalarında en uygun bağlam ve ortam 
neresidir?

• Bağımlılıkla erken ve etkili mücadele 
kapsamında Öğretmen ve eğitimcilerin 

yeri, önemi ve sahip olunmaları gereken 
temel beceri ve yetkinlikleri nelerdir?

• Bağımlılıkla erken ve etkili mücadele kap-
samında aile ve çevrenin yeri, önemi ve 
model aile davranışları geliştirilebilir mi?

• Öğretmen ve ailelerin tanılayamadıkları 
kişisel ve eğitsel sorunlar için tanılama, 
nedensel analizlerin oluşturulması ve 
problemlerin çözüm stratejileri nelerdir, 
nasıl geliştirilebilir?

• Bağımlılıklar erken ve etkili mücadele 
faaliyetleri sonuçlarından bir sonraki 
çalışmalar ve projeler için stratejik yön 
gösteri birikimi ve kurumsal hafıza nasıl 
oluşturulur?

Tüm bu soruları “Sağlıklı Yaşam İçin El Ele” 
projesi ile cevapladık.
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retim yılında ilçemizin ve ülkemizin 
geleceğinde etkili olabilecek lider 
vasıflı öğrencilerin liderlik potansi-
yellerini ortaya çıkarma ve geliştir-

melerine yönelik yeni bir çalışma 
başlatılmıştır.

“Sağlıklı Yaşam İçin El Ele” proje-
sinin önemli bir çıktısı da yetenek 
havuzu ile ilgili yapılan çalışmadır. 
1257 öğrencimizin 463’ünün sanat 
(%37), 394’ünün şekil-uzay (%31), 
229’unun sayısal (%18) ve 171’ inin 
ise sözel alanlarında (%14) yetenek-
li oldukları görülmüştür. Öğretmen-
lerimiz, yetenek alanları belirgin-
leşmiş öğrencilerimizi yetenekleri 
doğrultusunda yönlendirirken, okul 
rehberlik birimleri yetenekleri belir-

ginleşmemiş öğrencilerle ilgili çalış-
malar yürütülmektedir.

İncirliova Kaymakamlığı olarak dev-
letimizin yüklendiği ve Türkiye Cum-
huriyeti Anayasası’nın 58. Madde-
sinde ifade edilen “Devlet, gençleri 
alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu 
maddelerden, suçluluk, kumar ve 
benzeri kötü alışkanlıklardan ve 
cehaletten korumak için gerekli 
tedbirleri alır.” lafzındaki hükmü, 
çocukları ve gençleri risklerden ko-
ruma ve risklere karşı güçlendirme 
sorumluluğunu icra etmenin haklı 
gururunu yaşıyoruz.
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Öğrencilerin hayatlarına pozitif an-
lamda yön verebilmiş olmak bizleri, 
özellikle de İlçe Kaymakamı olarak 
beni ve proje uygulayıcısı ekip arka-
daşlarımı en mutlu eden husustur.

Projenin finansmanını sağlayarak 
projenin hayata geçmesine vesile 
olan başta İçişleri Bakanımız Sayın 
Süleyman SOYLU’ya, projeden des-
teğini hiç esirgemeyen Aydın Va-
limiz Sayın Yavuz Selim KÖŞGER’e 
saygı ve şükranlarımı arz ediyorum. 
Projenin hazırlanıp yürütülmesinde 
büyük emeği olan Bağımlılıkla Etkin 
Mücadele ve Sağlıklı Yaşam Derneği 
Başkan ve üyelerine, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü çalışanlarına, ilçemizdeki 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, 
okul müdürlerine, projede gönüllü 
olarak görev alan kıymetli öğret-
menlerimize teşekkür ediyorum.

Çocuklarımız ve gençlerimiz yarını-
mızın umudu, geleceğimizin temi-
natıdır.


