


KONU BAŞLIKLARIMIZ

GADEM Açılış

Misyonumuz

 Hedef kitlemiz

 İşleyişimiz

 İşbirliği yaptığımız kurumlar

Mobil Ekip Uygulamamız

 Bütünşehir Sistemi

 Etkinliklerimiz

Ödül Sistemimiz

 Danışan İstatistiklerimiz



GADEM AÇILIŞ

Meclis üyelerimizin vermiş olduğu soru

önergesi ile GADEM’in temeli atılmıştır.

 27 Ağustos 2015 tarihinde Büyükşehir 

Belediye Başkanımızın katılımıyla açılan 

merkezimiz, Osmangazi ilçemizde yer 

almaktadır. Ulaşım açısından hem metro 

hem de otobüs duraklarına çok yakın bir 

konumdadır.





MİSYONUMUZ

 Hizmet sınırlarında ikamet eden madde

bağımlısı kişilerin tıbbi tedavilerinin

yanında, psiko-sosyal destek sağlayarak

kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek

Madde kullanım oranlarını azaltmak,

 Risk altındaki çocuk,genç ve yetişkinlere

yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar

yaparak toplumsal bilinci arttırmak

 uyuşturucu maddeye karşı olan talebi

azaltmaktır.



HEDEF KİTLEMİZ

 18 Yaş altı çocuklar

Gençler

 Yetişkinler



İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ KURUMLAR

 AMATEM 

ÇEMATEM

 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ( TUBİM)

 YEŞİLAY 

 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

 TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ

 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL 

MÜDÜRLÜĞÜ



Gençlik ve Aile Destek Merkezi bünyesinde

oluşturulan Koordinasyon Kurulu; işbirliği

yapılan kurumlar tarafından alanında uzman

kişilerin katılımıyla oluşturulmuştur. Kurul, ayda

bir kez gündemli olarak toplanır. Kurulun

kararları tavsiye niteliğinde olup, nihai karar

verici Büyükşehir Belediyesinin ilgili üst amiridir.

GADEM KOORDİNASYON KURULU





 17 İlçe belediye başkanınca görevlendirilen ve 

GADEM ile işbirliği içerisinde olan 

koordinatörlerden oluşmaktadır. Ayda 1 kez 

gündemli olarak toplanır ve ilçelerde yapılması 

planlanan çalışmalar belirlenir.

İLÇE BELEDİYE 

KOORDİNATÖRLERİ KURULU





PERSONEL YAPISI

 Sosyolog

 Psikolog

 Sosyal Hizmet Uzmanı

 Saha Çalışanı (Ex-user)

Ofis Destek

Özel Güvenlik( 7/24)

 Temizlik

 Şoför



İŞLEYİŞİMİZ

 27 Ağustos 2015 tarihinde açılan Gençlik ve

Aile Destek Merkezinde tespiti yapılan veya

yönlendirilen alkol veya madde bağımlısı

kişilerle ilk görüşme gerçekleştirilir. Yapılan ilk

görüşme ve değerlendirme sonucunda

bağımlı kişi tıbbi tedavi için kabul ettiği

taktirde tıbbi tedaviye yönlendirilir, randevusu

alınır, refakatçi eşliğinde ulaşım imkanı

sağlanarak muayene olması sağlanır.



 Bağımlı kişiyle yapılan ilk görüşme

sonucunda; bağımlı kişi 18 yaş üstü ise

sisteme dahil edilerek ve onam formu

imzalatılarak danışmanlık hizmetini alması

sağlanır. Bağımlı kişi 18 yaş altındaysa

yakınıyla gelmesi ve yakın onam formu

imzalatılmasıyla hizmet alması sağlanır.



 Yapılan bireysel görüşmelerin sonucunda 

kişisel ilgi ve beklentilerine uygun olarak boş 

zaman yapılandırılması gerçekleştirilir.

 Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet 

veren kurs merkezleri, sportif faaliyetler ve 

sosyal tesislere kaydı yapılarak kişisel ve 

sosyal gelişimi desteklenir. 



 Toplumsal bilincin arttırılması, risk altında

bulunan çocuk, genç ve yetişkinlerin

uyuşturucu madde kullanımının önüne

geçilmesi amacıyla, koruyucu ve önleyici

çalışmalar, etkinlikler ve eğitim faaliyetleri hem

talep doğrultusunda hem de planlı olarak

hazırlanıp uygulanır.



GENÇLİK VE AİLE DESTEK 

MERKEZİNDE VERİLEN HİZMETLER

 Bireysel Danışmanlık 

 SAMBA Aile Eğitim Programı 

 Koruyucu ve Önleyici Faaliyetler

 Sosyal, Kültürel, Eğitim ve Sportif 

Faaliyetler



MOBİL EKİP UYGULAMASI

Madde bağımlısı olan çocuk, genç ve

yetişkinlerin yerinde tespiti yapılarak

tedavi sürecinin başlatılması için

oluşturulan mobil ekip; eski madde

bağımlısı (ex-user) ve meslek

elemanlarından oluşmaktadır.





 Tespiti yapılan kişiler ile tedavi sürecinin

başlatılması için motivasyonel görüşmeler

yapılarak Gençlik ve Aile Destek Merkezi ile

iletişimi sağlanmaktadır. Saha çalışmaları

sonucunda tedaviye ikna edilen madde

bağımlılarının tıbbi tedavi almalarında

ulaşım imkanı da sağlanmaktadır.



BÜTÜNŞEHİR SİSTEMİ

 Büyükşehir Belediyesi olarak çıktığımız bu 

yolda BÜTÜNŞEHİR olarak devam etmenin 

yapılan çalışmaların daha etkili ve faydalı 

olacağını düşünerek;

Mevcut 17 ilçe Belediye Başkanımız GADEM 

Koordinasyon Kurulu ile ziyaret edilmiştir. Alkol 

ve madde bağımlılığı alanında yerel 

yönetimlerin de aktif rol alması gerektiği 

ifade edilmiş olup, bu konuda Büyükşehir 

Belediyesi tarafından açılan ve hizmet 

vermeye başlayan GADEM hakkında 

bilgilendirme yapılmıştır. 



 Her ilçe Belediye Başkanımızdan;

GADEM ile koordineli çalışacak 1

Koordinatör görevlendirilmesi,

 Bağımlı Kişi ve Yakını için ücretsiz ulaşım

imkanı sağlanması konusunda öncelikli

olarak taleplerde bulunulmuştur.



VERİ TABANI

GADEM bünyesinde planlanan WEB

tabanlı otomasyon programı için teknik

çalışmalar tamamlanmıştır.





MERKEZİN BÖLÜMLERİ

 Kütüphane

 Bireysel Görüşme Odası 

Grup Görüşme Odası 

 İdari Oda 

 Sosyal Servis

 Hemşire Odası 

 Hobi Mutfağı









FARKINDALIK STANDIMIZ



İLÇE KOORDİNATÖRLERİNE 

SAMBA EĞİTİMİ

 İlçe koordinatörlerimizden mesleki

personellere ( sosyolog, psikolog ve

sosyal hizmet uzmanı) yönelik Sigara,

alkol ve madde bağımlılığında

yapılandırılmış müdahale eğitim

programı olan SAMBA’yı almaları

sağlanmıştır.



BAŞARI ÖLÇEKLERİMİZ

 Bağımlı kişide farkındalık yaratmak

 Bağımlı kişide kullanım miktarını azaltmak

 Bağımlı kişinin tamamen iyileşmesini sağlamak

 Bağımlı yakınının bağımlılıkla ilgili bilgi seviyesini 

arttırmak ve iletişim becerilerini geliştirmek



TEŞEKKÜRLER


