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ŞİFAHANE projesi  nedir ?

Uyuşturucu  maddeler  olmak  üzere  insan  onurunu , sağlığını ve

psiko – sosyal  İlişkilerini  olumsuz  etkileyen  her  türlü bağımlılık  etkin 

mücadeleyi  esas alan  özgür bir            ŞİFA PROJESİDİR



ŞİFAHANE projesinin hedefi

1. Bağımlıların rehabilitasyon  tedavisiyle  birlikte topluma kazandırmak

2. Tamamen  arınmış ve  sağlığına  kavuşmuş kişileri  sosyal – kültürel  

çalışmalarla  tekrar  sağlıklı bir toplumsal  hayata  hazırlamak .

3. Bağımlıların  ilgi  ve  yeteneklerinin  tespiti  sonrası alacakları

meslek  edindirme  eğitimleri  ile  istihdama  katılmalarını sağlamak .

4.  Gerçekleştirilecek benzer  çalışmalara  model  oluşturmak .



ŞİFAHANE PROJESİ GEREKÇELERİ

1. Medeniyet anlayışımızda  eşrefi  mahlukat  olarak  yaratılmış insan   
bakış açısının  bir  sonucu  olarak  insanın  akıl,irade  ve  vicdanını
kullanmasını engelleyerek  onu  birçok  kötülük  ve  geri dönülmez  
pişmanlıklarla  karşı karşıya  getirecek  her  türlü bağımlılık  yapıcı
madde  ile  mücadele  BİR  İNSANİ SORUMLULUKTUR.

2. Dünyada  olduğu  gibi  ülkemizde  de  uyuşturucu  ve bağımlılık  yapıcı
madde  kullanımı hızla  yayılmaktadır .

3. Dünyada  ve  ülkemizde  uyuşturucu  ve  bağımlılık  yapıcı madde  
kullanımı ilk  öğretim  yaşına  kadar  düşmüştür .

4. Ülkemizde  3. ulusal  uyuşturucu  Eylem Planına (2013-2015) ve 2. 
Ulusal  Uyuşturucu  politika  ve  Strateji  Belgesi’ne  (2013-2016) 
bakıldığında ; bağımlıların  tedavisi  için  rutinin  dışına çıkılmamıştır .

5. Eylem Planı ve strateji Belgesinde bağımlıları tedavi edip topluma 
kazandırma  niteliği yoktur.

6. Bağımlıların  sadece  ilaç tedavisi  yapan  AMATEM ‘ sayılarını artırmak 
çözüm olarak  yeterli değildir .  



BAĞIMLILIĞIN  7   ANA  NEDENİ
1.Gençleri  dışlayan  olumsuz  aile  ve  çevre  ortamının  etkisiyle  alkol     

ve  madde  içine  düşer .

2. Gençleri  endişe ,kaygı ve korkularını giderecek gereksinimlerine  
doyum  sağlayan  ortamları bulamazsa  aramaya başlar.

3.  Yeni arkadaş Gurubuna  giren  genç , ortamın verdiği anlayış, 
dayanışma , paylaşma  duyguları ,farklı ve çeşitli  öğrenme  süreçleri 
ile  farkında  olarak  yada  olmayarak   madde  çevresine  girerler .

4. Gurupta  kalabilmek  için   ortak  amaçlarını ve  kurallarını benimser.

5. Genç ,alkol  ve  madde  kullanmayı bir saygınlık  olarak  görür.

6. İçinde bulunduğu  alkol  , madde  etkisinde  kalarak rahatlamak  ve  
mutlu olmak  için kullanmaya  devam eder .

7. Alkol ve madde  kullanımıyla  aile  ,toplum ilişkileri   bozulur  teselliyi  
yine  madde  kullanarak  giderir .



ŞİFAHANE 
PROJESİNİN   BAĞIMLILIĞA BAKIŞI

Projemiz  benzer  tüm  projelerden  özgün özellikleri  ile  ciddi anlamda  
ayrışmaktadır .

İNSANIN  kelime  anlamından  biri  ÜNSİYET  -BAĞ KURAN varlık  demektir.

Bağımlılıkta  en temelinde  bağ kurmakla  ilgili  olduğundan  öncelikle  
İNSAN  ve  EN TEMEL İHTİYAÇLARI  doğru  anlaşılmalı ki  BAĞIMLILIK 
TEDAVİLERİ BAŞARİLİ OLABİLSİN .

Aksi taktirde  süreç tekrarlanır  ve  telafisi  mümkün  olmayan  sonuçlara 
sebep  olur .

BAĞIMLILIKLA RI  TEDAVİ EDİLECEKSEK  SOSYAL  BİR  VARLIK OLARAK  
YARATILMIŞ İNSANIN  BAĞ KURMA  İHTİYACI  DOĞRU  ANLAŞILMALI  VE 
YİNE EN TEMELDE SEVGİ ,İLGİ MERKEZLİ ÇÖZÜMLER  ÜRETİLMELİDİR.

Bu konuda MEDENİYET  BİRİKİMİMİZ  kalıcı çözümler  sunmak için bizlere 
zengin bir kaynak sunmaktadır . 



GENÇLERİ MADDE 
BAĞIMLILIĞINA

İTEN TEMEL  SEBEPLER  

Yapılan  bilimsel araştırmalarda  gençleri  uyuşturucuya  yönelten ana  
etkenler  aşağıda  paylaşılan  5  temel  madde  tespit edilmiştir. 

1.  Yanlış arkadaşlar.
2.  Çevre.
3.   Özenti.
4.   Ailevi  problemler.
5.   Ruhsal  sıkıntılar.



BAĞIMLI  OLANlarIn
AİLESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

1. Annenin , babanın  veya  ikisinin  alkol ve madde  bağımlısı olması.

2. Anne  babanın ayrı olduğu, boşanmış ya da  parçalanmış aile olması.

3. Evde egemenlik  sorunları yaşanması ,ezilen, aileler fertleri olması.

4. Anne, baba  sürekli   tartışması , kavga  ettiği  aileler  olması.

5. Zengin  çevrede  yaşayan  orta  halli  aileler.

6. Çocuğa  ve  gence  ilgi ve sevgi  vereceğine, sadece  maddi  doyum  
sağlayan onların istediğini  hemen yerine  getiren ,cebine  bol  para 
koyan  araba  alan  her türlü serüvenine  göz yuman  aileler  olması.



7. Madde  bağımlılığı çok  yıkıcı bir  problemdir   bağımlılık  
mücadele  edilmesi  zor  bir  hastalıktır . Ülkemizdeki  uzman ve 
altyapı eksikliğinden dolayı madde  bağımlıları beklediği  
oranda  destek  alamamaktadır .

8.Tedavinin  arkası getirilemediği  için  bağımlılar  genellikle  tekrar  
maddeye  yönelmektedir .

Bağımlıları aileleri , her  seferinde  hastaneye  geri  getirmekte , bu  
zorlu  süreci  tekrar  yaşatmakta ancak  kısa  bir süre  sonra 
bununda  bir  işe  yaramadığını görüp  çaresizliğe  
sürüklenmektedirler .

9. Ülkemizde  asıl  sorun  ilaç ile  tedavinin  olmaması değil 
,tedavinin  diğer  aşamalarının  sağlanamamasıdır .

Gerek devlet  gerekse  özel kurumlar   maalesef  kısa  süreli  
arındırma  tedavisinden  öteye  hizmet  sunacak  alt  yapıya 
öncelik  vermemektedirler .



ŞİFAHANE  PROJESİ
HeDEF KİTLESİ

Proje  kapsamında  hedef  kitle  olarak  belirlenen  kesimler ;

1.  Doğal  ve  sentetik  uyuşturucu  madde  bağımlıları,

2.  Alkol  bağımlıları,

3.  Kumar  bağımlıları,

4.   İnternet  ve  bilişim  teknolojileri  bağımlıları,

5.   Bağımlıların  ebeveyn  ve aile üyeleri .



ŞİFAHANE PROJESİNİN ÖZGÜN ÖZELLİKLERİ

1.  İnsan  ve Bağımlılık  konusunda medeniyetimiz ışığında  bakışı.

2.  Sadece  medikal çözümlerin  değil  sevgi ,merhamet, ilgi merkezli etkili    
çözüm olduğuna inanması.

3.  Tüm madde bağımlısına aynı tedavi  uygulamak  doğru  değildir, sosyal  ,  
mesleki  hayatında başarılı ,verimli  olması için  her  bir  bireye  özel    
tedavi  planlanmalıdır.

4.  Bağımlıların  medikal  yöntemlerle arınma  ve rehabilitasyon  süreci  bir 
başlangıç olarak  görerek  sonrasında  bağımlıların  sosyalleşmelerine  
çözümler  sunacak  olması .

5.  Uygulanacak  tedaviler  sonucu  onurlu  ve özgüvenli  bir  şekilde  mesleki 
eğitimden sonra  yeni toplumsal  hayata  uyum sağlayacak .

6.   Şifahane merkezi  doğa ile  iç içe  modern  külliye olarak hizmet verecektir.

7.  Şifahanede  ayrıca  bağımlılıkla  ilgili   ailelere  hizmet edilecektir.

8.  Manevi  arınma ,gelişme  olgunlaşma ve  etkinliklerin  yapılacak olması.



ŞİFAHANE Projesi Madde bağımlığı
Uygulama Takvimi

3, kademeli çalışma takvimi olacak
1. Aşama madde bağımlılarıyla yapılacak çalışma

a, 6 ay dan başlayarak 12 ay sürecek 
b, 3 ay dan başlayarak  6 ay sürecek
c, 1 ay dan başlayarak  3 ay sürecek

2.Aşama made alışkanlığı olan şahıslar ile çalışma

a, 3 ay dan başlayarak 6 ay sürecek.
b, 1 ay dan başlayarak 3 ay sürecek.
c,  haftalık terapiler. 



3.Aşama terapi izleme ve gözetleme çalışması. 

a, Eğitim çalışmalarına katılım ile sorumluluk duygularının          
kazanılması.

b, El becerilerinin ve zeka kullanımının arttırılması için 
aktiviteler. 

c, Spor ve beden eğitimi etkinlikleri yapılarak gözlemciler 
tarafından rapor.

d, Meslek eğitim sistemiyle iş ortamlarına adaptasyon 
sağlamak.

e, Sosyal çalışmalarda becerilerini gözetlenerek destek olmak



ŞİFAHANE PROJESİNDE
UYGULANACAK TEDAVİ VE DESTEK  
PROĞRAMLAR

1.  Biyolojik  tedavi  programları .

2.  Psikolojik  Tedavi ve  Destek 

a : Psikoterapi    b : Gurup terapisi  c : Meşguliyet  terapisi                                   
d : Müzik terapi   e : Hipno terapi    f : EMDR Terapi

3.  Spor ve  sağlıklı yaşam  destek  programları

4.  Mesleki  eğitim  programları.

5.  Kültür – sanat  eğitim  programları.

6.  Manevi eğitim  programları.

7.  Aile  destek – işbirliği programları.



ŞİFAHANE
TEDAVİ BİLEŞENLERİ

Tedavinin  etkili  olması için  kişi sadece  madde  kullanımı ile ilgili 
sorunlarını değil, diğer  biyolojik ,psikolojik ve sosyal  sorunlarını da  
çözmeye  niyetlenmiş olması gerekmektedir .

Uygulanacak   olan tedavi   kişinin;

a ; hukuki  b ; sosyal c ; Tıbbi  d ; psikolojik  e ; psikiyatrik  d; alternatif tıp

Alanlarında  uzman kadrolardan oluşan ekiplerle  yapılacaktır.

Süreç içinde  hastanın  ihtiyaçları ve eksiklikleri  göz  önünde  bulundurularak  
tedavi  planı değiştirile  bilecektir.

Örneğin ,tedavinin  başında hasta , eşiyle  ilgili  sorunlarını anlatmamış olabilir 
ilerleyen  aşamalarda  hastalığının  sık  nüksetmesine  eşi  ile  ilgili  
sorunlarının  neden olduğunu  öğrenildiğinde ,başlangıçta planlanan  
tedaviye  çift terapisi de eklene bilecektir.



Bilimsel ve kBilimsel ve küültltüürel rel ççalalışışma olan ma olan 
projede, projede, 

GGöözlem yaparak bilgi toplama. zlem yaparak bilgi toplama. 

Elde edilen bilgilerin dElde edilen bilgilerin düüzenlenmesi. zenlenmesi. 

Bilgiler arasBilgiler arasıında neden  sonunda neden  sonuçç iliilişşkisinin arakisinin araşşttıırrıılmaslmasıı..

Gelecek nesillere bilgilerin ve sonuGelecek nesillere bilgilerin ve sonuççlarlarıın aktarn aktarıılmaslmasıı ssööz konusudur. z konusudur. 

Tarihi ve kTarihi ve küültltüürel etkenlerin  dikkatle incelenerek  sosyal etkilerini rel etkenlerin  dikkatle incelenerek  sosyal etkilerini 
ggöörmek.rmek.

Tedavi ve terapiyi beraber  uyumlu  bir halde yaparak sonuTedavi ve terapiyi beraber  uyumlu  bir halde yaparak sonuçç almak.almak.

Manevi deManevi değğerlerimizi  araerlerimizi  araşşttıırarak sosyal dokuya  katkrarak sosyal dokuya  katkııda bulunmak.da bulunmak.

Aile  birliAile  birliğği   projelerine desek olmak.i   projelerine desek olmak.

Bilim  ve  kültürel  kazanımları beraber  kullanmak.



AİLE  DESTEK  PROJESİ
Aile danışmanlık  sistemi sunulacak

a, aile dokusunun sıklaştırılması için terapi ve seminerler   
düzenlenecek
b, sorunlu aile mensuplarını uzmanlar tarafından terapi 
edilecekler
c, ailelerin yerleşim yerlerinin değişimi için yardım edilmesi



ŞİFAHANE
Projesi Ekibi

10 - Sosyolog               10 - Psikolog                        5 - Pedagog

5 - Doktor                    5 - Sağlık memuru             3 - Spor   hocası

3 - Müzik hocası 3 - Fitoterapi uzmanı 3 - Tarım uzmanı

3 - Meslek hocaları 3 - Alternatif tıp uzmanı 3 - Av .Danışman

3 - Güvenlik amirleri   15 - Yönetim kurulu üyeleri  

Proje çalışma ekibi Toplam = 74 
Personel işçi   ve destek kadro = 80



ŞİFAHANE  KÜLLİYESİNİN SAHİP                 
OLACAĞI   MEKAN & ALTYAPI  ÖZELLİKLERİ

Proje  uygulama  merkezimiz  isminden  anlaşılacağı üzere  
Medeniyetimizin  geçmiş dönemlerde   hizmete  sunmuş olduğu   
Tarihi  Şifahane mimari  özelliklerine   sahip bir  külliye  şeklinde  
inşaa edilecektir.

Tüm  tedavi – destek ve eğitim  alanları bu  kapsamda  medeniyet  
tecrübemizin  rehberliğinde  insan-mekan –varlık  ikilisi  gözetilecek  
bir  altyapıya  sahip  olacaktır.



ŞİFAHANE PROJEsİnİN
FİNANSMANI   NASIL  SAĞLANACAK

Projenin devamını sağlamak için  gerekli  olan  fon, öz yönetim

prensibini  temel  alan  üretim  faaliyetlerinden  karşılanacaktır.

Ayrıca  özel  sektör  bağışları da  bu  fona  katkı sağlamaktadır.

.
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SPOR KOPLEKSİ
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