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Yapıcı Maddeler vc Bağımlılıkla Mücadelede Ulusal Politika ve Strateji BclgcsP 'nde. Türkiye 'de bu 
atanda nasıl bir politika izleneceği, Bağımlılık Yapıcı Maddelerle ve Bağımlılıkla nasıl mücadele edileceği 
ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. 

Ancak ulusal dıizeydc mücadelenin nasıl yapılacağı, belirlenen stratejik hedeflerin eyleme 
dönüştürülmesi* bu eylem ve faaliyetlerin bir plan dâhilinde yapılması kaçınılmazdır. 

Ayrıca iller arasında, coğrafi durum, suçlular ve suç çeşitleri, hedef kitleler vs. unsurlarda (arklılıklar 
olabilcceğı göz önüne alınarak bahse konu ulusal politika ve strateji belgesine bağlı kalınarak Adıyaman ili 
2013-2015 yıJllan için hazırlanan "Bağımlılık Yapıcı Madduler vc Bağımlılıkla Mücadcledc Yerel Eylem 
Planı" mn 2015-2017 yıllan için günce ilenmesi öngörülmüştür. 

Yapılacak mücadelede planlı hizmet üretme, ulusal politika ve stratejileri somut programlarına 
dayandırma ve uygulama, kamu kumkışlarınm sunmuş oldukları hizmetleri ölçme imkanı sağlayacaktır. 

Uyuşturucu hır insanlık sucudur. Bu suça karşı en ufak bir taviz vermeden sıfır toleransla, toplum 
olarak, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile topyekun bir mücadele vermek gerekir. Du mücadele, rast gele. 
plansız ve programsız yapılmamalıdır, Bu konuda kim ne yapacak, kiminle, nasıl yapacak? İşte "Bağımlılık 
Yapıcı Maddeler vc Bağımlılıkla Mücadelede Verel Lylcm Planı" 2015-2017 yılları içerisinde, neler 
yapılacağı konusunda, toplumun sağlığı, güvenliği, eğilimi, suçluların cezalandırılması, rehabilitasyonu ve 
toplumun aydınlatılması ile ilgili görevli tüm kamu kurum ve kuruluşların il düzeyindeki temsilcilıktenvle 
varıhın ortak mutabakat neticesinde ortaya çıkarılmıştır, 

Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede her kurum planda taahhüt ettiği eylem ve 
faaliyetleri gerçekleştireceklerdir, 

Bu planda, yapılacak mücadele bakımından güçlü vc zayıf yoııler ile fırsat ve tehditler (SWOT) 
belirlenmiş, misyon ve vizyonumuz doğrultusunda, amaçlar, hedefler ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için 
yapılacak somut, operasyrmel ve eğitim faaliyetleri belirlenerek bu yılın yol Jıarj tasında iş takvimi ortaya 
konmuştur. Sekretaryalığım Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğü 'nün yaptığı» il Uyuşturucu Koordinasyon 
Kurulu koordınesinde, 2015-2017 yılların? kapsayan* ilgili tüm kurum ve kuruluşlara rehberlik edecek olan 
Yerel Eylem Planı hazırlanmıştır 

F.K: Yerel Eylem Planı ( 26 Sayfa) 

Madde bafiinıhhgından korunmanın en iyi yolu, hiç başlamamaktır. " . 
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GİRİŞ 

Y E R E L E Y L E M P L A N I N I N K A 

Bu plan Adıyaman ilinin 2015-2017 hedeflerini belirleyen Bağımlılık Yapıcı Maddeler 
ve Bağımlılıkla Mücadelcde Yerel Eylem Planını içermektedir. 

İç göç ve sanayileşmenin bir sonucu olarak, hızlı kentleşme, düzensiz niîfus artışı, 
karmaşık nüfus yapısı ile küreselleşmeden kaynaklanan sosyal, ekonomik vb. faktörler nedeni ile 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de suç çeşitliliği ve suçlu profillerinde Önemli değişiklikler 
görülmekledir Bunlardan biri de işsiz, daha önce suç işlemiş bazı kişilerin, bir anlık dalgınlık, 
kötü arkadaş, merak, özenti, eğlenceye o'an düşkünlük vs. sebeplerle edindikleri kötü 
alışkanlıklar ve madde bağımlılığı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Madde kullanımı, bağımlılık düzeyinde önemli bir sorun haline dönüşmeden, maddeye 
olan talebin azaltılmasına, etkin bir mücadeleye, amacına uygun olarak kamuoyu ve bağımlı 
birey çevresinin eğitimine ve bilinçlendirilmesine yönelik çaltşmalann yapılması gerekmektedir, 

Bu nedenle bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadelede yerel eylem planı 
geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve geleecğe yönelik planlamaların yapılması amaçlanmaktadır. 

1- Yerel Eylem Planı 2015-2017 dönemini kapsamaktadır, 

2- Plan, kamu kurum ve kuruluşların madde ve madde bağımlılığı konusunda 
yapacakları çalışmalar kapsamında hazırlanmıştır. 

3- Planda SWOT (GZFT) analizi yapılmış, bu analizlerden yolu çıkılarak stratejiler 
belirlenmiş, hedefler tespit edilmiş, hedeflerin gerçekleştirilmesi için faaliyetler belirlenmiştir, 

4- Plan, İlimizde Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadelede tüm 
faaliyetleri kapsar, 

SWOT Analiz : (GZFT) Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler. 

- Adıyaman Valiliği 
- Halk Sağlığı Müdürlüğü 
- Î1 Sağlık Müdürlüğü, 
- Kamu Hastaneler Birliği Geııel Sekreterliği 
- İl Emniyet Müdürlüğü 
- İl Jandarma Komutanlığı 
- Adıyaman Belediye Başkanlığı, 
- Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü, 
- Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü 
- Gençlik Hizmclleri ve Spor İl Müdürlüğü, 
- İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
- İl Müftülüğü, 
- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 
- Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, 

S O R U M L U K U R U M V E K U R U L U Ş L A R 



- Halk Eğilim Müdürlüğü 
- Gzda Tarım vc Hayvancılık İl Müdürlüğü 
- İl Özel İ d g i ^ i G e ^ Sç|y-eIerltği 
- İl Basın ve Halkla Î M ş k ^ j J J ^ ^ r l u ğ ü 
- Yeşilay Cemiyeti 
- Kardelen Demeğ i 

1-GENEL POLİTİKAMIZ 

Anayasanın Gençlik ve Spor başlıklı 58'inci maddesinde. . . "Devlet, gençleri alkol 
düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü 
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır" ifadesi mevcuttur, Bu 
maddeden de anlaşılacağı gibi, gençlerin alkol, sigara, diğer bağımlılık yapıcı maddeler vc 
kumar gibi tehlikelere karşı korunmaları devletin görevlerindendir. 

Bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadele konusunda arz vc talebin birbirinden ayrı olarak 
düşünülemeyeceği, iç içe olduğu, her iki mücadclede de eşgüdümlü vc eşzamanlı hareket 
edilerek, iyileştirme sürecinin de bu mücadeleye dahil edilmesi gerekti ğt ve bu sayede topluma 
kazandırma olayının gerçekleşeceği inancıyla, her iki yöndeki mücadeleye sıfır toleransla aynı 
oranlarda ağırlık verilmektedir 

Bağımlılık yapıcı maddeler ile mücadcle eden kurumlar, bu alandaki mücadele 
faaliyetlerini, işbirliğine açık ve bu işbirliğini destekleyen, tek merkezin eşgüdümünde ve 
işbirliğirıde, ilgili yerel kurum vc kuruluşların desteğinde çok katılımlı, genişleme vc 
d erini eşmeyi aynı oranda sağlayabilen bir anlayışla sürdürmek kararlılık ve çabasındadır. 

1.1, H E D E F L E R İ M İ Z 

1. Risk gruplarıyla ilgili tüm kuruluşların daha etkin çalışmalar yapmaları için, var olan 
kurumsal ağın etkinliğinin geliştirilmesi, 

2. Madde kullanan veya risk grubunda yer alan çocuklara yönelik aile ziyaretlerinin 
gerçekleştirilmesi, ' ~ " 

3. Tüm nüfus ve risk gruplarının korunması, 

4. Kurumların; koruma, Önleme ve eğitim alanlarında profesyonel olarak çalışacak uzman 
ve nitelikli personelle desteklenmesi, 

5. Kurumların işlevsel bir sistemde faaliyet yürütmesi, aralarında bütüncül, çok kurumlu, 
ortak bir veri tabanı oluşturarak, eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışma düzeninin kurulması, 

6. Madde kullanımının ve kaçakçılığının önlenmesi doğrultusunda, toplumun ve bireyin 
yüksek yararının gözetilmesi, 

7. Bedensel, zihinsel, duygusal vc sosyal yönlerden sağlıklı, bağımsız, yaratıcı, üretken, 
nitelikli çocukların ve gençlerin yetiştirilmesi, 

8. Çocuklara daha iyi yaşama, korunma, yetişme ve katılım fırsatlarının sağlanması, 

İ 
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9. Toplumsal yaşama, çocukların vc gençlerin etkin olarak katılmalarını sağlayacak 
pro gramları n ve projeler in ger çek 1 eşti ri İmes i, 

^ ^ j i ^ f T^Sföi10. Gençlerin her alanda ve her düzeyde sorumlttlûk s^fob&tffrUl!'iftttAk yetiştirilmelerinin 
eğitim yoluy 1 a sağlanması, 

11 Suça vc madde kullanımına özendirici her türlü faaliyete karşı toplumun her kesimiyle 
birlikle gereken duyarlılığın gösterilebileceği bir toplumsal dayanışmanın yaratılması ve 
toplum bilincinin oluşturulması, 

Yerel Eylem Plaınmn temel hedefleridir. 

1 . 2 . Ö N C E L İ K L E R İ M İ Z 

1. Madde talebinin ve arzının azaltılmasına, 

2. Mücadelenin etkin bir biçimde sürdürülmesine, 

3. Arza yönelik mücadelede maddenin ilimize girişinin engellenmesine yönelik tedbirlerin 
arttırılmasına, 

4. Madde kullanımının tüm nüfus açısından önlenmesine, 

5. Risk gruplarının korunmasına, 

6. Toplum yararını gözeten değer, tutum ve davranışların geliştirilmesine, 

7. Tüm kurumlardaki mevcut birimlerin yapı ve işleyişlerinin her yönden güçlendirilmesine, 

8. İnsan kaynaklarının nitelik vc nicelik olarak yükseltilmesine. 

Yerel Eylem Planında öncelik verilecektir. 

1 . 3 . Z O R U N L U L U K L A R J M I Z 

1. Ar/ ve talebin azaltılması yönünde çalışmalar yapılması, 

2. Madde kullanımı riski ve eğilimi içinde olanların madde ile tanışmalarının ve temasının 
önlenmesi, 

5. Bilgilendirme etkinliklerinin yapılması. 

4. Akut ve kronik aşamada bağımlı olanlann tedavisi ve yeniden topluma kazandırılması 
için mcvçııt kurumsal yapıların güçlendirilmesi veya tedavi merkezlerine yönlendirilmesi, 

5. Tedavi sürecindeki bağımlıların toplumsal yaşama yeniden uyum ve katılımlarını 
sağlayacak sosyal destek projelerinin hazırlanması, 

6. Madde kullanımının ve kaçakçılığının Önlenmesi, 

7. Bu plan, Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon 
Kurulu kurum temsilcilerinin bir araya gelerek oriak mutabakatı sonucu hazırlanmıştır. 



2- DURUM ANALİZİ 

V 2 ,1 , B A Ğ İ M L İ L İ K Y A P I C I M A D D E L E R V E B A Ğ I M L I L I K 

Bağımlılığa yol açan maddeler; Genci olarak yaşamı sürdürmek için gerekli olmadığı 
halde, keyif verici özellikleri nedeniyle tüketilen ve kullanıcılarda bedensel, ruhsal, davranışsal 
vc bilişsel değişikliklere yol açan merkezi sinir sistemi üzerinde sahte bir "iyi oluş" hali 
oluşturan tıp içi ve tıp dışı unsurlardır. 

Bağımlılık Yapıcı Maddeler: 

• Tütün 

• Alkol 

Sedatif ilaçlar 

• E s m 

Opiyaî 

• Kokain 

Halusinoj enler 

Uçucu maddeler 

• Kafein ve başka uyarıcılar 

• Sentetik Kannobiııoid 

Diğer maddeler (anabolik steroidler, antikolmerjikler) 

Bağımlılık; 

Bağımlılık; birey, nesne ve bu nesnelere bağlı olarak, bireyin seçimiyle başlayan aynılık 
ve süreklilik özelliği taşıyan boyutlu bir ilişkidir. 

Her ne kadar bireyin özgür iradesi ile başlamış ise de, bireyin özerkliği zaman içinde 
ortadan kalkmaktadır. 

Bağımlıtıgm gelişmesiyle birlikte ortadan kalkmaya başlayan özerklik, bireyin daha önce 
dağarcığında bulunmayan yeni (!) tür tutum ve davranışlar edinmesine yol açmaktadır. 
Dolayısıyla probJem bireyle sınırlı olmayıp, onun geldiği aileyi, yaşadığı sosyal çevreyi ve 
nihayet toplumu belli bir süreç içerisinde etkileyen mutlak bir güce sahiptir. 



2,2 İLİN NÜFUS DURUMU 
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2.3 . İ L İ M İ Z D E M A D D E T Ü K E T İ M İ V E K A Ç A K Ç I L I Ğ I N D A K İ 
G E N E L D U R U M : . . . • * 

İlimiz madde kaçakçılığı açısından önemli kaçakçılık rotaları üzerinde yer almamakla 
birlikte Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep vc Malatya illerinin arasında bulunduğundan dolayı bu 
illerde meydana gelen madde kaçakçılığı olayları ilimizi de etkilemektedir. Yapılan operasyonel 
faaliyetlerde ilimizde ele geçirilen uyuşturucu maddelerden kenevir türevlerinin ilimiz ve çevre 
illerde yetiştirilerek şehir merkezinde arza sunulduğu, sentetik, kokain ve afyon türevlerinin ısc 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ve doğu illerimizden getirildiği ya da geçerken ilimi/in de bu 
kaçakçılık faaliyetlerinden etkilendiği değerlendirilmektedir. 

Madde tüketimi yönünden ilimizde en yaygın kullanımı olan madde sigaradır. Madde ve 
madde bağımlılığı ile ilişkili kişilerin büyük çoğunluğunun madde kullanımına başlamadan önce 
sigara kullanmaya başladığı, sigara ve alkolün maddeye alışmada öncü olduğa, sigara 
kullanmayanların ise bağımlıbk siirccine kullananlara oranla uzak oldukları, paylaşılan sosyal 
ortamların ve yaşamların bile madde kullanımına bağlı olarak birbirinden ayrıldığı 
görülmektedir. 

Ayrıca sigara, alkol ve uçucu madde kullanımının, aynı zamanda diğer madde kötüye 
kullanımı ve bağımlılıklarına geçiş niteliği taşıyan bir bağımlılık türü olduğu bazı çalışmalarda 
gösterilmiştir. 

İlimizde sigara tüketimi giderek artan bir düzeye ulaşmakta olup. erken yaşta sigaraya 
başlama eğilimi önemli risk alanı olarak gözlemlenmektedir, 

İlimizde meydana gelen kentleşme ve kentlileşme sorunları nedeniyle tüm nüfusun 
yanında çocukların ve gençlerin yetişme, gelişme ve katılım koşulları yapısal risklere bağlı 
olarak sorunlar içermektedir. Eğitimde süreklilik, çalışma hayatına erken yaşta başlama, 
kimsesiz ve koruması/, sokakla yaşayan ve sokakla çalışan çocukların bir alt kategori olarak 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kesimlerde suça yönelme, çoklu madde kullanımı (uçucu 
madde, sigara, alkol) yaygınlaşmıştır. 

Ekonomik zorluklar, artan işsizlik, gelir dağılımındaki yetersizlikler, ailenin yaşam 
kalitesindeki düşüşler nedeniyle aile nüftıs kompozisyonu içinde yoksulluğa, işsı/liğe bağlı 
olarak alkol ve sigara kullanım eğiliminin yükseldiği gözlemlenmektedir . ^ 

İlimizde madde kullanımı ve madde bağımlılığı alanında doğal ve sentetik yollarla 
üretilen yasa dışı uyuşturucu madde kullanımında esrar, ccstasy ve captagon ön sırayı 
almaktadır. Diğer afyon, kokain türevleri ve psikotrop ilaçların kullanım eğilimleri düşüktür. 

Yıllara göre esrar vc sentetik yakalamaları düzenli bir artış göstermekte bu durum ise 
ilimizdeki kullanım trendi ve ilimizdeki kolluk kuvvetlerinin sokak satıcılarına yönelik kararlı 
mücadelesini ortaya koymaktadır. 

Yıllara göre eroin yakalamaları, esrar ve sentetik yakalamalarının aksine dağınık bir 
görünüm arz etmektedir. Yakalama miktarlanndakı çokluk ise eıoın maddesi kaçakçılığının 
kullanımdan çok ticaretine yönelik gerçekleştirildiğinin bir göstergesi olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Madde ve madde bağımlılığı ile ilişkili kişilerin büyük çoğunluğunun madde kullanımına 
başlamadan önce sigara kullanmaya başladığı, sigara ve alkolün maddeye alışmada öncü olduğu, 
sigara kullanmayanların ise bağımlılık sürccine kullananlara oranla uzak oldukları, paylaşılan 



sosyal ortamların ve yaşamların hile madde kullanımına bağlı olarak birbirinden ayrıldığı 
görülmekledir. 

Ayrıca sigafk, alkol ve uçucu madde kullanımının, aynı "za'maıida cJİgeTniadde kötüye 
kullanımı ve bağımlılıklarına geçiş niteliği taşıyan bir bağımlılık türü olduğu bazı çalışmalarda 
gösterilmiştir. 

İlimizde sigara tüketimi giderek artan bir düzeye ulanmakta olup, erken yaşta sigaraya 
başlama eğilimi önemli risk alanı olarak gözlemlenmektedir. 

Ekonomik zorluklar, artan işsizlik, gelir dağılımındaki yetersizlikler, ailenin yaşam 
kalitesindeki düşüşler nedeniyle aile nüfus kompozisyonu içinde yoksulluğa» işsizliğe bağlı 
olarak alkol ve sigara kullanım eğitiminin yükseldiği gözlemlenmektedir. 

ilimizde madde kullanımı vc madde bağımlılığı alanında doğal ve sentetik yollarla 
üretilen yasa dışı uyuşturucu madde kullanımında esrar ön sırayı almaktadır. Diğer afyon, kokam 
türevleri ve psikotrop ilaçların kullanım eğilimleri düşük olsa da Eroin maddesinin kullanımı 
günden güne arttığı görülmektedir. 

İlimizde yasal ve yasal olmayan madde kullanım eğilimleri konusundaki değerlendirme 
ve gözlemler sorunun giderek yükselme trendi içerisinde bulunduğunu göstermektedir. Bu 
nedenle, İlimiz yerel eylem planında, bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadcledc 
koruma ve önleme tedbirlerine Öncelik verilmesi önem arz etmektedir. 

3- MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 

3 . İ M İ S Y O N U M U Z 

Madde bağımlılığı İle mücadelede sorumlu kurumlar olarak yeni neslin bu maddelerden 
uzak tutulması ve bağımlıların da rehabılite edilerek topluma kazandırılması, kendine güvenen 
geleccğe güvenle bak ab il en nesillerin yet iş tir ilmesine katkı sağlamaktır. 

3 .2 V İ Z Y O N U M U Z ^ 

• Çöl ortasında, susuzluktan ölmekte olaıı bir hayvana, su vererek yeniden 
hayata döndürmek için gösterilen çaba neticesi, hayata yeniden dört elle sarıldığını görmenin, 
insana verdiği mutluluğu, dünyada hiçbir şey vermez. 

•Bağımlılıktan kurtarılması gereken hiı bırevi tüm toplumu kurtanyormuşçasına 
önemsiyoruz. 

• Bu nedenle uyuşturucuya karşı " S I F I R T O L E R A N S " çalışma felscfemizdir 

• Yapılacak sistemli çalışmalarla, madde, zayıf iradelerde hayat bulamayacaktır. 



4-GELİŞME STRATEJİLERİ VE HEDEFLERİ 

4,1 G Ü Ç L Ü - Z A Y 1 F Y Ö N L E R İ - F I R Ş A T T T E H D İ T L E R İ ( G T F Z A N A L İ Z İ ) 

GUÇLU YÖNLER 

1-Iİ Yönetiminin desteği 
2-Kamu kumrn ve kuruluşlarından desteği 
3-İlgiü kurum ve kuruluşların koordinasyon 
içinde çalışması 
4-İlimizde Gençlik Merkezlerinin bulunması, 
5-Sivil Toplum Kuruluşlarının desteği. 

FIRSATLAR 

ZAYIF YÖNLER 

1-İlimizde, gelişmiş bir sanayinin 
bulunmayışı sebebiyle yetişen genciliğc 
yeterli iş imkanı bulunmayışı, halkın büyük 
bir kesiminin yoksulluk sınırı altında 
yaşamını idame ettirmesi vc bağlı olarak 
çarpık yapılaşma ve bunun getirdiği sosyo-
kültürel ve ekonomik sorunlar. 

2-İlimizde sosya! yardım amaçlı gönüllü 
sivil toplum kuruluşlarının sayılarının yeterli 
olmaması, 

3 -Tedav i so nrası rehabi 1 i t asyo n 
merkeplerinin bulunmaması 

TEHDİTLER 

1-Adıyaman Üniversitesinin ilimizde 
bilimsel çalışma alanlarını genişletmesi, 

2-Valilik ve Belediyenin yaptığı sosyal 
yardımlar. 

3-Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğünün Sokak çocuklarına yönelik 
çalışmaları ve sahiplenme olgusu. 

4-İI Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 
özverili çalışma istekleri, 

5-Yardımlaşmayı seven ve destekleyen 
bir topluma sahip olmamı/. 

İş sizlik oranının artışı, 
2-Aile içi şiddetin artışı ile birlikte 

parçalanmış aile çocuklarının artışı, 
3-Kaçak yapılaşma, dağınık yerleşme 

alanları, 
4-Ekonomik yoksunluk ve bu durumun 

yarattığı umutsuzluk, 
5-Sosyal bozulma ve yoksulluk duyan 

gençliğin artması, 
6-Sigara ve alkol alışkanlığının yaygın 

oluşu, 
7-İç göçün olması, hızla irendin 

yükselmesi. 

. J 



5-STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 

VKMY-VV STRATEJİK AMAÇ I. (HALK SAĞLÎCI MUDÖiSLÜĞÇ) 5 

Madde ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında bağımlı kişilerin takip ve 
tedavilerinin sağlanması, uçucu madde içeren ürünlerin satışının mevzuata uygun olması 
konusunda denetimler yapmak ve TUBİM sekreterya görevini yürütmek, diğer kurumlarla 
işbirliği içerisinde "EYLEM P L A N P hazırlamak ve yıl sonunda hazırlanan raporun Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire 
Başkanlığına bildirimini yapmak. 

SORUMLU KURUMLAR :Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl 
Jandarma Komutanlığı, Adıyaman Belediye Başkanlığı, Kamu Hastaneler Birliği Genel 
Sekreterliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü. 

Hedef 1: Madde kullanımı ile mücadele kapsamında madde bağımlısı olan kişilerin 
takip ve tedavilerini yürütmek. 

Faaliyet 1.1: Emniyet Müdürlüğü, Mahkemeler ve diğer kurumlardan bildirilen madde 
bağımlısı kişilerin sağlık tedbiri kapsamında aile hekimi erince, aile hekimleri uygun görmesi 
halinde Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Hastanelerde görevli psikiyatrı 
u/.manlannca takip ve tedavilerinin sağlanması 

Hedef 2: Uçucu madde içeren ürünlerden insan sağlığını korumaya yönelik 
denetimler düzenlemek. 

Faaliyet 2.1: Okul çevreleri ve kırtasiye ürünü satan yerler ağırlıklı olmak üzere uçucu 
madde içeren ürünlerin 18 yaşını doldurmayan kişilere satışını engellemeye yönelik ilgili 
kurumlarla işbirliği içerisinde denetimler yapmak. 

Hedef 3: Eğitim faaliyetleri düzenlemek. 

Faaliyet 3.1: Müdürlüğümüzce talep eden okullarda "Uyuşturucu Bağımlılığı ve 
Bağımlılıkla Mücadele", "Ergenlik Döneminde Yaşanan Problemler ve Bu Problemlerle Baş 
Etme** konularında farkındalık ve bilinç düzeylerinin artırılması için Emniyet Müdürlüğü vc 
Jandarma Komutanlığı işbirliği ile eğitim verilmesi. 

Hedef 4; PSDM tarafından danışmanlık hizmetlerinin sunumunun sağlanması. 

Faaliyet 4.1: Aile eğitimi, çocuk yetiştirme vc aile danışmanlığının yanı sıra ailelere, 
çocuklara, gençlere ve yetişkin bireylere yönelik bireysel danışmanlık hizmeti sunulması. 

Faaliyet 4,2: Aile Rehberliği Modeli'ne Dayalı Ebeveyn-Çoeuk İlişkisinden doğan 
sorunlar vc başa çıkma çözümleri sunmak. 

Faaliyet 4.3: Madde bağımlılığı konusunda kitle iletişim araçları ve diğer kurumlarla 

işbirliği sağlanması. 

Faaliyet 4,4: Bağımlılık konusunda tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin 

çalışmalarında işbirliği yapmak. 



Faaliyet 4.5: Ruh sağlığı hizmetleri konusunda birinci basamak sağlık kurumları ile 
ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlan arasında işbirliği sağlanarak tedavi sürecinin 
etkinliğinin ve yeterliğinin sağlanması hizmeti verilmektedir. 

STRATEJİK AMAÇ 2. (EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ) 

Uyuşturucu madde kullanımına yönelik arz ve talep azaltımı çalışmalarının yapılması, 
yasal olmayan maddelerle ilgili suçlarda yeni gelişmeleri paylaşmak ve yasadışı madde 
kaçakçılığının durdurulması, örgütlü suçların finansmanının önlenmesi, kara para aklama ve 
varlıklara el konulması ile ilgili mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapılması. 

SORUMLU KURUMLAR: İl Emniyet Müd. ve Jandarma Komutanlığı 

Hedef 1 ; Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile etkin mücadele için örgütsel yapı, insan 
kaynakları ve operasyonel teknik kapasitenin güçlendirilmesi. 

Faaliyet 1.1 : Suçlarla mücadele kabiliyetinin artırılması amacıyla görevli personel vc muhil 
ekiplerin sayısının arthnlmasj sağlanacaktır. 

Faaliyet 1.2 : Uyuşturucu ile mücadele eden birimlerin günün şartlarına uygun, en yeni 
teknoloji ve mücadelcde kullanılabilecek en yeni malzeme ile donatılarak, personelin teknik 
kurslara katılımı sağlanacaktır. 

Hedef 2 : Suç organizasyonları arasındaki bağlantıları tespit etme çalışmalarına hız 
verilmesi ve teknik imkanların daha fazla kullanılması. 

Faaliyet 2.1. : Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan 
operasyonlarda yakalanan şahıslar vc organizasyonların bağlantılarının kapsamlı bir şekilde 
araştırılması sağlanacaktır. 

Faaliyet 2.2 : Yakalanan ve belirli bir miktarın üzerindeki uyuşturucu maddelerin kimyasal ve 
fiziksel profillerinin çıkarılması, uyuşturucu madde trafiği ve rotasını deşifre etmede etkili 
olacaktır. 

Hedef 3 : Uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesi, bu nedenle uyuşturucunun 
ilimı/.c giriş noktalarının tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması. 

Faaliyet 3. İ ; Risk analizi yapılarak suç istihbarat çalışmalarına hız verilecektir. 

Faaliyet 3.2 : Yapılan risk analizi vc suç istihbarat çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu 
maddelerin ilimize giriş yaptığı noktalar tespit edilecek, tespit edilen noktalarda yol 
uygulamalarına ağırlık verilecektir. 

Hedef 4 : Sokak düzeyinde uyuşturucu madde arzına yönelik operasyonlar 
gerçekleştirilmesi, Özellikle okul çevrelerinde önleyici tedbirlerin alınması. 

Faaliyet 4.1 : İl merkezli uyuşturucu (özellikle sokak düzeyinde uyuşturucu madde satışı yapan) 
şebekelerine yönelik planlı ve projeli çalışmalar artırılacak ve bu konuda yetersiz görülen 
bölgelere gerekli takviyeler yapılacaktır. Böylece uyuşturucu maddenin sokağa inmesine ve 
satışına engel olunarak uyuşturucu madde kullanımının da kontrol altına alınması sağlanacaktır. 



Faaliyet 4.2 : Özellikle okula giriş çıkış saatlerinde, okut çevresindeki ana cadde ve sokaklarda 
sabit ve devriye ekipler görevlendirilmek suretiyle asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

Faaliyet 4.3 ; Okul yönetimlerinin sürekli irtibat halinde bulunarak güvenlik sorunlarını 
paylaşacakları nokta olarak tayin edilen "Okul İrtibat Görevlisi" uygulamasına devam 
edilecektir 

Hedef 5 : Yeni uyuşturucu türleri üretilerek veya mevcut uyuşturucu maddelerin kimyasal 
dokusu üzerinde oynamalar yapılarak piyasaya sürülme»! ve sentetik uyuşturucuların 
ilimizde pazar edinme çalışmalarına yönelik önleyici ve operasyoııel çalışma yapılaması. 

Faaliyet 5.1; Son dönemde sentetik uyuşturucu ve tablet (extasy, eaptagon, metamfetanun) 
kullanımı ve yakal amal arı ndaki artış göz önünde bulundurularak risk analizine dayalı 
operasyonel çalışmalar gerçekleştirilecek lir. 

Faaliyet 5.2: Bilinenin aksine bon^ainin uyuşturucu içermeyen bir bitki olması ve bu adın ilgili 
kitle üzerinde merak uyandırması, sentetik kannabinoidin ise tamamen sentctiMdmyasal bir 
uyuştunıcu türü olması sebebiyle, yapılan tüm yazışmalar ve faaliyetlerde "Sentetik 
Kannabinoid" ifadesi kullanılacak ve bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Hedef 6 : Bağımlılıkla mücadele kapsamında sosyal içerikli projeler yürütülmesi. 

Faaliyet 6.1 : İlimizde faaliyet gösteren ilkokul orta okul vc lise öğrencilerinin katılım 
sağlayabileceği sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin bulunduğu projeler hazırlanarak 
yürütülecek ve bu şekilde gençlerimizin bağımlılık yapıcı maddelerden uzak kalmalan ve bu 
konudaki farkındahklannın arttırılması sağlanacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 3. (İL JANDARMA KOMUTANLIĞI) 

Hedef 1; Uyuşturucu maddelerin satışı ve kaçakçılığının (arzının) önlenmesine 
yönelik çalışmalar gerçekleştirmek. 

Fûaliyet l . l : Madde kullanımının önlenmesi; Madde kullanımı ile ilgili olarak bilgi 
toplamak, değerlendirmek, suçun men, takibi amacjyla gerekli tedbirleri almak, operasyona 
dönüştürmek, gerekli yönlendirmeyi yaparak koordinasyonu sağlamak. 

Faaliyet 1.2: Ar* ve talebin önlenmesi; Risk analizi yapılarak, istihbarat çalışmalarına 
hız verilmesi vc yapılan analizler ışığında operasyonel faaliyetler icra edilmesi. 

Faaliyet J.3: Uyuşturucu madde sevkıyatlarının önlenmesi; Yol arama faaliyetlerinde 
Uyuşturucu Madde Arama köpeğinin etkin kullanılmasını sağlamak. 

Faaliyet 1.4; Okul çevrelerinde alınacak koruyucu vc önlcyici tedbirler; Sorumluluk 
bölgemizdeki okul ve çevrelerinde uyuşturucu, uyarıcı madde yatışını engellemek amacıyla 
önleyici kolluk devriyeleri düzenlemek. 

Hedef 2: Uyuşturucu maddelerle ilgili suçlarda meydana gelen yeni gelişmeleri 
paylaşmak ve uyuşturucu madde kaçakçılığının durdurulması, örgütlü işlenmesi halinde 
finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak. 



Faaliyet 2.1: Uyuşturucu kaçakçılığı ile etkin mücadele için örgütsel yapı vc insan 
kaynaklarım güçlendirmek; Suçla mücadclede hareket kabiliyeti artırmak amacıyla Jandarma 
Karakol Komutanlıklarının etkinliğinin artırılması ve önleyici devri yelen artırmak. 

Faaliyet2.2i- Suç organizasyonlarının finansmanı ile etkin mücadele etmek; Uyuşturucu 
madde kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda yakalanan şahıslar ve 
deşifre edilen organizasyonların bağlantılarının kapsamlı bir şekilde araştırılmasını sağlamak. 

Faaliyet 2.3: Yasadışı kenevir bitkisi ekimi ile etkin mücadelenin devamlılığını 
sağlamak; İl im i/de, özellikle kırsal alanda izinsiz ekimi yapılan alanların kontrollerinin 
sağlanması ve yasadışı kenevir ekimi yapılan tüm alanların tespit edilmesine yönelik çalışmalar 
yapmak 

Hedef 3: Bağımlılık yapıcı maddelerle mücadelede görevli personelin etkinliğinin 
artırılması amacı ile personelinin tamamının yerinde eğilim programları kapsamında veya 
farklı programlar dâhilinde uzman personel tarafından eğitmek. 

Faaliyet 3.1: Bağımlılık yapıcı maddelerle mücadelede görevli personelin konu ile ilgili 
yeterliğinin ve yapılan denetimlerin artırılması; Bölgemizde meydana gelebilecek terör olaylarını 
önlemekle görevli, JOH ve Komando birliklerinde görevli personel ile J.Krk.K.lıklannda görevli 
personele kenevir/uyuşturucu maddeleri konularında eğitim vermek. 

Hedef 4: Bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımından kaynaklanan toplumsal 
zararların azaltılması için gereken çalışmaları yapmak. 

Faaliyet 4,1: Uyuşturucu maddelerin kullanıldığı şüphesi ile halkı tedirgin edceck 
mekânların a/altılması; Sorumluluk bölgemizde gençlerin bir araya gelerek gözden u/ak 
alanlarda sigara-alkol-madde kullanmak için gittiği terk edilmiş ev, inşaat, harabe gibi 
mekanlardan arındırmak. 

Hedef 5: Dünyada ve ülkemizde kullanımı yaygınlaşan sentetik kannabinoid türü 
uyuşturucuya bağlı olarak meydana geldiği değerlendirilen ölüm vakalarının ve hastane 
müracaatlarının artması ve bu maddenin kullanımındaki hızlı artış göz önünde 
bulundurularak konu İle ilgili ayrıntılı çalışma yapmak. 

"7 Faaliyet 5.1: "Bonzai" yerine "sentetik kannabinoid'1 ifadesinin kullanılması; Bilinenin 
aksine bonzai bitkisinin uyuşturucu İçermeyen bir bitki olması ve bu adın ilgili kitle üzerinde 
merak uyandırması, Sentetik Kannabinoidin (üon'/ai) ise tamamen sentetik/kimyasal bir 
uyuşturucu olması sebebi ile yapılan tüm yazışmalar ve alınan tüm tedbirlerde "Sentetik 
Kannabinoid" ifadesinin kullandırmak. 

Hedef 6: Uyuşturucu kullanımı vc bağımlılığı ile mücadele kapsamında, risk-
ıhtiyaç-uygunluk analizini doğru yaparak, toplumun her kesimine uygun bilgilendirme, 
eğitim ve rehberlik hizmetlerinin verilmesini ve farkında lığın artırılmasını sağlamak. 

Faaliyet 6.1; Madde bağımlılığının temelinde yer alan eğitimsizlik ya da yanlış 
yetiştirme biçimlerinin a/altılması, madde bağımlısı olatı çocukla iletişim konusunda ailelerin 
bilgilendirilmesi: Bireyin doğduğu günden itibaren özellikle kişiliğinin oluştuğu yaşlar ve 
sonrasına kadar ailesinden alacağı eğitim, kültür, ufuk ve hedeflerin öneminin ebeveynlere 
anlatılması; çocukları ile doğru iletişim kurma, madde bağımlısı olan çocuğa yaklaşım 
konusunda ebeveynlerin bilinçlendirilmek. 



Faaliyet 6.2: Usc öğrencilerinin, madde bağımlılığının sağlığa verdiği zararlar ve madde 
kullanımının yasal boyulu konusunda bilgilendirilmesi; İl Jandarma Komutanlığı görevli 
personelce yasal boyutunun ve Adıyaman Halk Sağlığı Müdürlüğünde görevli personelce sağlığa 
zararlarım öğrencilere anlatmak. 

2014 Yılı KOM Olaylarında Ele Geçirilen Malzemeler: 

MALZEMENİN CİNSİ ÖLÇÜ BİRİMİ MİKTARI 

Kenevir Kök 1.039 

Exlacy/Captagon Adet 980 

Esrar Gram 2.181 

İcra Edilen Faaliyetler: 

02 Aralık 2014 tarihinde örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara 
yönelik (Adıyaman, İstanbul, Balıkesir, Denizli, Ağrı ve Şanlıurfa illerinde) yapılan operasyonda 
(15) şüpheli yakalanarak tutuklanmıştır. 

STRATEJİK AMAÇ 4, (AİLE V £ SOS, FOL. İL MÜD.) 

İl Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, sokakta 
çalışiınlan/dilejıdirilen çocuklar ve ailelerine yönelik hizmetler vc 11 Uyuşturucu İle Mücadelc 
Komisyonu iş vc işlemlerini yüriitmektedir. Bu birimde yürütülen hizmetler eşler arası 
anlaşmazlık, ihmal, hastalık» kötü alışkanlık, yoksulluk, terk ve bu gibi nedenlerle sokağa 
düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan çocuk ve gençlerin geçici süre ile 
rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalanm sağlamaktadır, 

AMAÇ: İlimizde uyuşturucu madde kullanımım en aza indirmek, uyuşturucu madde 
kullanan çocuk veya gençlerin rehabilite edilerek topluma yeniden kazandırılmasını sağlamak, 
konu ile ilgili olarak aileleri bilinçlendirme yoluyla Önlcyici hizmetlerde bulunmak, kurum ve 
kuruluşlarda konu ile ilgili farkındal>k yaratmak ve anlawn katkılarım sağlamak, 

HEDEF; 2015-2017 Yıllarında ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca tespit edilen 
uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen veya kullanma riski altında olan çocuk vc ailelerin % 
lOO'iİ ile çalışma yapmak. Bu çocukların rehabilite edilmelerini ve psiko-sosyal destek 
¡jlmaİanm sağlamak. Çocukların ailelerini ziyaret ederek kurumumuzca yapılacak hizmetler 
hakkında bilgi vermek. Kurumumuz sınırları dışında kalan ve diğer kamu kurumlarını 
ilgilendiren iş ve işlemler için onlara rehberlik etmek. 

YAPİLACAK ÇALIŞMALAR VE İZLENECEK YÖNTEMLER 

Bu doğrultuda oluşturulan birimde 3 Meslek elemanı görev yapmaktadır. Meslek 
elamanlarımız tarafından haftanın 3 günü alan taraması, aile ziyareti ve paydaş kurumlar ile 
işbirliği yapılmaktadır. Birimimiz, yapmış olduğu bu alan taramasında çocukların hayata vc 
topluma kazandırılması için koruyucu ve Önleyici hı/.metler vermektedir. Birimimizin uyguladığı 
koruyucu ve önleyici hizmetler ile uygulamayı planladığı hizmetler şunlardır; 

• Çocukların sosyalleşmesini sağlayıcı her türlü sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetleri düzenlemek. 



• Çocukların vc ailelerin durum lan m inceleyerek uygun sosyal hizmet modelini 
belirlemek, çocuklarla ilgiti her türlü yönetsel ve mesleksel çalışmaları kayıt altına almak ve 
belgeleri saklamak. 

Ü-^îfer,.Çocukların ve ailelerin iş vc meslek sâhibrolmak u ^ c e^tilmeterim "sağlamak ve 
l.bunlann işe yerleştirilmelerine yönelik olarak ilgili kurumlarla işbirliği yaparak eş güdümü 

sağlamak. * •• 
• Ekonomik sebeplerle madde bağımlılığına bulaşmış veya sokağa itilmiş çocukların ve 

ailelerinin sosyal yardım kaynaklarından ve kurumlarından yaralanmalarını sağlamak, 
• İleriye dönük sokakta yaşayan, çalıştırılan veya dilendirilen ihmal ve istismara uğramış 

madde bağımlısı çocuklara ve ailelerine topluma yönelik her türlü sosyal hizmet programlarını 
hazırlamak ve uygulamak. 

• Çocuklara ve ailelerine madde bağımlılığı hakkında farkındalık kazandırmak için belirli 
aralıklarla kurumumuzun hizmet verdiği ve ilimizde risk haritasında bulunan ailelere "Aile 
Eğitim Programı" kapsamında eğitimler düzenlenmek. Bu eğitimler milli eğilim müdürlüğüne 
bağlı ortaokul ve liselerde rehber öğretmenlerle işbirliği yapılarak faaliyet yürütmek. 

• 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında Suça Sürüklenen Çocuk veya Çocuklar 
hakkında uygulanması gereken tedbirleri uygulamak vc sonuçlarının takibini sağlamak. 

• Kurum ve kuruluşlar ile ağlık, eğitim, hukuk, ticaret, istihdam, sosyal güvenlik ve ben/eri 
konularda her türlü mesleki ilişkiyi kurmak, işbirliği yapmak vc eşgüdüm içerisinde çalışmak. 

» Birimle ilgili her türlü yönetsel iş vc işlemi amaca uygun bir şekilde yapmak, çalışma 
raporlarını düzenli aralıklarla eş güdüm kurulan kurumlarla paylaşmak. 

• Gezici mobil ekibimizle madde bağımlısı olan, madde bağımlılığı potansiyeli olan risk 
altındaki çocuklar ve aileleri hakkında her lürlü nicel vc nitel bilgileri toplamak, bu bilgilerin 
yorum vc değerlendirilmesini yapmak, izlenecek strateji ve uygulanabilecek mesleki müdahale 
yöntem vc tekniklerini belirleyerek bu doğrultuda çalışmalar yapmak. 

• Kurumda çalışan meslek elemanları ile düzenli olarak alan taraması yapmak. 
• İlimizde bulunan kamu kurumlarıyla sürekli bir irtibat halinde olarak bilgi paylaşımında 

bulunmak. 
• Alanda kendini yetiştirmiş bilim adamlarından destek alarak konu hakkında konferanslar 

düzenlemek. 
• Kurumumuzdaki meslek elemanlan ve diğer kurumlardan alanda çalışan personel 

aracılığıyla ilimiz risk haritasındaki mahallelerde bulunan okullarda eğitimler vermek. 
• Belediye Başkanlığından destek alarak uyuşturucu madde kullanımının zararları hakkında 

düzenlenmiş afişlenn, ilimiz toptu yaşam alanlannda sergilenmesini sağlamak. 
• Uyuşturucu Madde kullanan gençlerimi/i Halk Eğitim Müdürlüklerinde yürütülen iş, 

meslek ve sanatsal kurslardan faydalandırmak vc Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor ve 
gençlik kamplarına bu çocuk lan da dahil ederek çocuk veya gençlerin kaliteli zaman 
geçirmelerinin yanında sosyalleşmesine de katkıda bulunmak. 

« İlimi/de bulunan yerel basında bu konuda söyleşilerin yapılması yoluyla konunun bütün 
toplum kesimlerine ulaşmasını sağlamak. 

• Bakanlığımız bünyesinde kapatılan Çocuk ve Gençlik Merkezlerinin yeniden ülke 
genelinde açılması talebinin iletilmesi. , - . . . . • — - - — « 

• Çocuk ve gençlerimizin yeni projelere katılmalannı sağlamak. 

NİHAİ HEDEF: Kurumumu/ Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında hizmetlerine 
aralıksız devam etmekte olup yeni hazırlanacak Eylem Planı doğrultusunda bütün 
kurum/kuruluşlarla işbirliği yaparak konu hakkında çocuk, genç, aile ve toplumun bütün 
katmanlan nezdinde farkındalık yaratmayı, mağdur olanların hayata ve topluma yeniden 
kazandırılmasını, yeni mağdurların ortaya çıkmasını önlenmek için Uyuşturucu Madde kullanımı 
artıran ve teşvik eden sebepleri bularak çözüme kavuşturmayı, konunun çözümüne ilişkin 
yapılan bütün çalışmalara destek vererek kendi sorumluk alam doğrultusunda kararlıkla 
çalışmalarına devam etmeyi, ilimizdeki bu sorunu öncelikle minimize etmeyi ve ileri aşamada 
ise tamamen çözmeyi hedeflemektedir. 



STRATEJİK AMAÇ 5. {İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ) 

Ha&m ihliyâç ve beklentîlenne paralel olarak eğitim planiamak ve bireylerdeki 
farkındalığı arttırmak. 

SORUMLU KURUMLAR: İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü vc GAP İdaresi. 

Hedef 1: Dezavantajlı toplum grupları ve okulları, ihtiyaç duyulan yerlerde 
bağımlılık yapıcı maddelerin ku İlanım m ı.önlemek. Ayrıca zararları konusunda farlundalık 
oluşturmak. 

Faaliyet 1.1: Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Mehmet Akif LYSOY 
Ortaokulu'ndaki 12-18 yaş grubıındaki öğrencilere uzman kişiler tarafından bağımlılık yapıcı 
maddelerin kullanımım önlemek vc zararları hakkında eğitim vermek. 

Hedef 2: GAP İdaresine bağlı Adıyaman Merkezde bulunan ÇATOM'dakİ 
kursiyer kadınlara uzman kişiler-tarafından bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımını 
önlemek ve zararları hakkında eğitim vermek; ayrıca çocuklarının zararlı madde 
kullanımının önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak. 

Faaliyet 2.1: Adıyaman ÇATOM'dakİ kursiyer kadınlara uzman kişiler tarafından 
bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımım önlemek ve zararları hakkında eğitim vermek. 

STRATEJİK AMAÇ 6. (MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ) 

Madde kullanımı ve bağımlılığını önleyici eğitimler düzenlemek. 

SORUMLU KURUMLAR: İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Hedef 1: Öğrencilere madde bağımlılığı konulunda bilgilendirilip farkındalık 
oluşturmak-ve yararlı maddelerdendi/ak durmalarım sağlamak, _ . 

Faaliyet 1.1: Her yıl lise son sınıftan mezun olacak olan gençlere madde ve madde 
kullanımı ile ilgili eğitimin verilmesi. 

Faaliyet 1.2: Okullara yönelik eğnim programları hazırlamak. 

Faaliyet 1.3: Madde ve madde kullanımının tüm illerde olduğu gibi Adıyaman'da da 
öncelik gerektiren sorunlar olduğundan öğrenci ve öğrenci velilerine eğitimler verilmesi. 

Faaliyet 1.4: Uyuşturucu madde kullanımını önlemek için, yapılan veliler toplantısında 
Halk Sağlığı Müdürlüğü Personeli davet edilerek, öğrenci velilerine eğitim verilmesi. 

Faaliyet 1.5: 2012-2013 Eğitim vc Öğretim yılı Lise öğrencilerine yönelik Uyuşturucu 
madde kullanımı ile ilgili eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü 
tarafından yürütülmektedir. 



S T R A T E J İ K A M A Ç 7. ( A D I Y A M A N ÜNİVERSİTESİ ) 

STRATEJİK. AMAÇ" 

Adıyaman Üniversitesi önlisans, lisans, yiiksek lisans ve doktora düzeyinde eğit imler 
vermekte, diğer bil imsel alanlarla birlikte sosyal problemler konusunda da akademik çalışmalar 
yürü tmektedi r 11 fakülte, 3 enstitü ve 9 yüksekokulda, 18.000'in üzer inde öğrencisi bulunmaktadır . 
Üniversi temizin uyuşturucu ile mücadclcde en büyük katkısı öğrencilerinin farkındalığı arttırmak vc 
madde kul lanım risklerini minimize etmektir. Bunun yanında; uyuşturucu maddeler ve m a d d e 
bağımlılığı konusunda diğer bir imdeki görevli personellere yönelik eğit imler vermek, madde 
kullanımı ve sonuçlan hakkında konferans, seminer, çalıştay vc önleyici tedbirler geliştirilmesi 
amacıyla akademik çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaların etkinliğini değerlendirmek, madde 
kullanan çocukların ve gençlerin yaşam becerilerini desteklemek katkı sunacağımız diğer alanlardır. 

S O R U M L U V E Y A İŞBİRLİĞİ Y A P I L A N K U R U M L A R 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü, Genel Sekreterlik, Sosyoloji Bölümü, Sosyal Hizmet 
Bölümü. Rehberlik vc Psikolojik Danışmanlık Bölümü, T ıp Fakültesi, Sağlık Kültür Spor Daire 
Başkanlığı . 

H e d e f 1: Kampus alanlarında uyuşturucu satış ve kullanımına karşı tedbirler almak. 
Madde kullanan üniversite öğrencilerinin tedavi ve rehabilitasyonunu sağlamak. Öğlencilerin 
farkındalığınj attıracak eğitim faaliyetleri yürütmek. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili 
akademik çalışmalar yapmak. Konu ile İlgili diğer kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına 
destek olmak ve danışmanlık hizmetleri vermek. 

Faaliyet 1.1: Kampüs alanlarının güvenliği içiıı gerekli tedbirleri a lmak. Emniyet 
Müdür lüğüme bağlı ilgili birimlerle koordinasyon içinde olmak (Genel Sekreterlik). 

Faal iyet 1,2: Madde kullandığı tespit edilen üniversite öğrencilerinin tedavisi ve 
rehabili tasyonu için çalışmalar yapmak. Öğrencilerin farkındalığım arttıracak eğitim faaliyetleri ve 
etkinlikler yapmak (Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Bölümü. Tıp Fakültesi). 

Faa l iye t 1.3: Adıyaman 'da Triaddc kul lanımınınal t ında ^a tan sosyal, ekonomik vc 
mekansal etkenleri ortaya çıkaracak akademik araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek. İlgili 
kurumlarla işbirliği içinde Adıyaman ' ımı madde kullanım haritasını çıkarmak (Sosyoloji Bölümü, 
A D Y Ü P R O J E M , Bilimsel Araştırma Birimi). 

Faal iyet 1.4: Madde bağımlısı kişilerin rehabilitasyonu ve topluma yeniden 
kazandırılması için çalışmalar yapan STK' lara öğrencilerin buralarda staj yapması yoluyla destek 
vermek (Sosyal Hizmet Bolümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü). 



STRATEJİK AMAÇ 8. (GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ) 

HEDEFLENEN FAALİYETLER 

Bağımltlık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadciede hedef kitlemiz olan özelikle 
Öğrenci, Gençler ve Halka sunacağımız hizmet olarak yaklaşık 20 Spor branşında, alanında Uzman 
Antrenör ve Eğitmen nezaretinde spor branşlarında Gençlerimizi ve bu yönde talepte bulunan hedef 
kille halkımıza ücretsiz olarak sportif faaliyet vc çalışmalarımıza dahil ederek her yıl yaz Spor 
Okulları açılarak sporu kanalize edilmektedir. Bu kurlarımıza her yıl yaklaşık 4000 ile 5000 kişi 
katılmakta olup^OM yılı içerisinde de 5693 kişi hedef kitle Öğrenci, Çocuk ve gencimiz katılmıştır. 
Bu sportif faaliyetler sayesinde gençlerimize bağımlılık yapıcı madde ve alışkanlıklardan yerel eylem 
planı kapsamında uzak tutmaktayız 

Özelikle proje kapsamında İJ Müdürlüğümüz tarafından İlimiz tescilli Spor kulüplerinden 
Kaidelen İzcilik ve Gençlik Spor kulübü Yöneticileriyle gerekli görüşme vc çalışma yapılarak 25 
madde bağımlısı gencimizi Müdürlüğümüz 100. yıl Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme antrenörü 
nezaretinde proje kasamı süresince yüzme temel eğitim dersleri verilmiş olup bu gençlerimiz 
yüzmeyi öğrenerek elit sporcu haline gelmişlerdir 

AÇILAN SPOR EĞİTİM KURSLARI 

1-Atletim 2-Basketbol 3-Badminton 4-Boks 5-Jİmnastik 6-Futbol 7-Eskrim S-Güreş 9-
Halter 10-Hentbol 11-Judo 12-Karate 13-Kick Boks 14-Taekwondo 15- Masa Tenisi 16-Kort 
Tenisi 17-Vücııt Geliştirme 18-Voleybol 19-Yüzme 20-0kçuluk 

a)Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğümüz ile gerekli iş birliği ile çalışma yapılarak sportif 
ve sosyal faaliyetlere katılan gençlere sağlık tarama hizmetleri verilerek tedaviye ihtiyaç duyan 
gençlerin her türlü tedavileri yapılmıştır. 

b)Ailc ve Sosyal Politikalar İt Müdürlüğü ile de iş birliği vc çalışma yaparak bünyesinde 
bulunan Öğrenci ve Gençlerimize Sportif Sosyal etkinlikler katılımları sağlanmış olup, bu 
kapsamda 15 gencimiz Müdürlüğümüz 100, Yıl Kapalı Yüzme Kavuzunda antrenörlerimi/ 
tarafından temel eğitim kurslan verilmektedir 

c)Hedcf Killemiz kapsamına giren öğrenci ve gcnç le r immj l Müdürlüğümüzün Gendik 
Merkezi çalışmalarında yer alan yaklaşık 20 branşta çeşitli'mesleki ve eğitici kurslara ve il dışı 
gezi programlarına katılma imkanı sağlanmaktadır. Bu yapılan çalışmalar ile gençlerimiz 
bağımlılık yapan maddelerden uzak tutulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalarımız halen ücretsiz 
olarak devam etmektedir. Bu faaliyetlerden faydalanan İl vc İlçe Gençlik Merkezlerimizde 
toplam 15.600 kayıtlı üye sayımız bulunmaktadır. 

YAPİLAN KURSLAR 

1-Halk Oyunları 2-Türk Halk Müziği 3 -Ebru Sanatı 4-fakı Tasarım 5-Rcsim 6-İtıgilizce 
7-Satranç 8-Gitar 9-Diksiyon 10-Dikiş Nakış 11-Ahşap Cam İşleme 12-Bağtama Kursu 13-Ney 
Kursu 14-Modcl Uçak vs. 



STRATEJİK AMAÇ 9. ( İ L MÜFTÜLÜĞÜ ) 

Bağımlılık »yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadcle kapsamında; halkın 
bilgilendirilmesi. -

SORUMLU KURUMLAR: İl Müftülüğü 

Hedef 1: Halkın bilinçlendirilmesi. 

Faaliyet 1.1: Cuma namazı vaaz ve hutbelerinde konunun maddi ve manevi zararları 
anlatılacaktır. 

Faaliyet 1.2: Vaizlerimiz ve din görevlileri tarafından vaaz, hutbe ve dini sohbetlerde 
konu anlatılacaktır, 

Hedef 2: Kur'an Kurslarında okuyan öğrencilere konu hakkında bilgi verilmesi. 

Faaliyet 2.1: Erkek ve Kız Kur'an Kurslarımda okuyan vc Yaz Kur'an Kurslarında 
okuyacak öğrencilere konu ile ilgili bilgi verilecektir, 

Faaliyet 2.2: Vaizlerimiz tarafından Kuran Kursları'nda okuyan öğrencilere yönelik konu 
ile ilgili programlar yapılacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 10. (İL GİDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRL ÜĞÜ) 

Bağımlılık yapıcı maddelerin okul içerisinde vc çevresinde denetimlerin yapılması. 
Psıkotrop tıbbi ilaçlar vc uyuşturucu müstahzarlar, 

SORUMLU KURUMLAR : İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Veteriner Ecza 
Depolan, Veteriner Poliklinikleri, Veteriner Muayenehaneleri 

Hedef 1 : Bağımlılık yapıcı maddelerin denetimi. 

Faaliyet 1; 11 Müdürlüğümüz Gıda ^ Yem Şube Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri 
tarafından okul öğrencilerine yönelik olarak okul içerisindeki kantin ve okul çevresindeki 
bakkal, market gibi satış noktalarını bağımlılık yapıcı maddeler yönünden denetlemek ve gerekli 
görüldüğünde kanunlara uygun olarak yasal işlem yapmak. 

Faaliyet 2: Ayrıca hedef kitleye yönelik olarak alkollü içecekler satan iş yerlerinde 
gerekli denetimleri yapmak ve gerekli görüldüğünde kanunlara uygun olarak yasal işlem 
faaliyetlerini yürütmek. 

Hedef 2 t Narkotik ve Psikotrop ürünlerin muhafazası ve kayıt altına alınması. 

Faaliyet 2.1: Narkotik ve Psıkotrop ürünleri ve kontrole tabı diğer ilaçların; sayısı, 
kayıtlarla uyumu ve bu ürünlerin usulüne uygun olarak reçetelerin düzenlenip muhafaza edilmesi 
sağlamak. 

Faaliyet 2.2: Narkotik ve Psikotropık ürünler için yeterli güvenlik önlemlerinin alınması, 
sorumlu Veteriner Hekim tarafından biz/at hayvan sağlığında kullanılmasını sağlamak. 

Faaliyet 2.3: Narkotik ve Psikotropik ilaçların elden satışının engellenmesini sağlamak. 



STRATEJİK AMAÇ 11. (ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ) 

Mesleki Eğitimlerin düzenlenmesi. 

SORUMLU KURUMLAR : Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, diğer kurumlar. 

Hedef i; İlgili kurum ve kuruluşlardan bu gruptaki kişilerin meslekî eğitimlerine ve 
yönlendirilmelerine yönelik talep gelmesi durumunda, bu talep kurumumuz 

tarafından karşılanacaktır. 

Faaliyet 1.!: Konu ile ilgili eğitim ve yönlendirmenin yapılması. 

STRATEJİK AMAÇ 12, (DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ) 

Mahkemeler tarafından haklarında tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri verilenlerin 
madde kullanımın) sonlandırmalarını sağlamak, tedbir süreci boyunca ihlallerin önüne geçerek 
kişilerin daha ağır cezalar almalarını önlemek, kayma ve nükse karşı korumak, aile ve sosyal 
ilişkilerini güçlendirmek topluma yeniden kazandırmaktır, 

SORUMLU KURUMLAR: Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Sağlık 
Kuruluşları. 

Hedef 1: Uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından 
arıumak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine ilişkin adli 
kontrol tedbirlerine ilişkin adli kontrol tedbirleri de müdürlüğümü/ koordinasyonunda 
Sağlık Kuruluştan ile yürütülmek. 

Faaliyet 1.1: Sağlık kuruluşuna yönlendirme ve tedavi çalışmaları. 

Faaliyet 1.2: Denetimli Serbestlik uzmanları tarafından yürütülen bireysel görüşmeler. 

Faaliyet 1.3: Denetimli Serbestlik uzmanları tarafından yürütülen grup çalışmaları , 
Sigara ve Alkol Madde Bağımlılığı Müdahale Programı (SAMBA). Hayat İçin Değişim 
Programı (HAYDE), Öfken Kontrol Programı (ÖFKE), Çocuklar İçin Sigara Alkol ve Madde 
Bağımlılığı Müdahale Programı (GENÇ SAMBA), 17 Yaş Altı Çocuklar İçin Kitap Okuma 
Etkinliği, Kadın Yükümlüler İçin Kitap Okuma Etkinliği, Okuma-Y^ma Bilmeyenler İçin 
Okuma-Ya/.ına Kursu. Yükümlülerin Aileleri İle Yapılan Görüşmeler 

Faaliyet 1.4: Çeşitli kurumlarla yürütülen aylık Eğitim ve İyileştirme Seminerleri 

Faaliyet 1,5: Adıyaman İl Müftülüğü ile yürütülecek haftalık 'Risk Grupları İçin 
Değerler Eğitimi Programı". 



STRATEJİK AMAÇ 13. (BELEDİYE BAŞKANLIĞI) 

Zabıta Müdür lüğü 

STRATEJİK AMAÇ 

Uçucu ve Uyuşturucu Maddelere yönelik denetimlerin devamlılığının sağlanması. 

SORUMLULUK KURUMLARI : Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü. Halk 
Sağlığı Müdürlüğü, İ! Jandarma Komutanlığı. 

Hedef 1: Uçucu vc Uyuştururu içeren maddelerin zararlarından insan sağlığının 
korunması ve insan sağlığı korunması ile ilgili kurumlarla iş birliği içinde olunması. 

Faaliyet 1.1: Sorumlu bölgemizde bulunan Parklarda gerekli denetimlerin Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ile birlikte yapmak herhangi bir olumsuz, durumla karşılaşıldığında Emniyet 
Müdürlüğüne bilgi verilmesi. 

Faaliyet 1.2: İl Hıtzıssıhha Kurul Kararına İstinaden Okul Kantinlerinde, yılda iki kez 
birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere kontrollerimixi yaptığımız esnada Uhu (Yapıştırıcı) 
vb. maddeler için Okul yöneticilerinin hu konular hakkında uyarılması. 

Faaliyet 1.3: Okulların çevresinde bulunan seyyar satıcılan engelleyerek çevresindeki 
esnafların sık sık kontrol edilmesi, 

Faaliyet 1.4; 18 yaş altındaki kişilere uçucu maddelenn satışının tespiti halinde ilgili 
kurumlara bilgi verilmesi. 

Hedef 2: Diğer kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin sağlanması. 

Faaliyet 2.1: Sigara denetimlerinin sık sık yapılarak Halk Sağlığı Müdürlüğüne bilgi 
verilmesi. 

Faaliyet 2.2: Okul Kantinlerinin ve Okul çevresindeki esnafların adet sigara satışı ile 
ilgili olarak gerekli tespitlerin yapılması ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıldığında rapor 
tutularak Halk Sağlığı Müdürlüğüne gönderilmesi. 

Faaliyet 2.3: Yapılacak rutin denetimlerde sigara kullanıldığı ile ilgili olarak herhangi bir 
olumsuzlukla karşılaşıldığında gerekli cezai işlemin yapılması için kurumlara bilgi verilmesi. 

Ruhsat Vc Denetim Müdürlüğü 

STRATEJİK AMAÇ: Bağımlılık yapıcı maddeler ile etkin mücadcle etmek ve 
bağımlılığı önleyici tedbirler almak. 

SORUMLU KURUMLAR: Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Halk sağlığı 
Müdürlüğü. 

Hedef 3: Bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılması zorunlu yerlerde çalışanların 
sağlığını koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

Faaliyet 3.1: Kaportacılar, ayakkabı imalatı vc tamiratı yapılan yerler ve benzeri uçucu 
vc bağımlılık yapıcı maddelerin kullanılması zorunlu işyerlerine "İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatı" verirken, işyeri fiziki koşullarının, çalışanların söz konusu maddelerden etkilenmesini 
minimize edecek şekilde oluşturulmuş olup olmadığının kontrol edilmesi. 



STRATEJİK AMAÇ 13. (HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ) 

Amaç: Bağımlılık yapıcı maddeler ile etkin mücadele etmek ve bağımlılığı önleyici 
tedbirler almak. 

Hedef 1: Uçucu ve Uyuşturucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığını 
Korumak. 

Faaliyet 1.1; Gençlere yönelik koruyucu-önleyici çalışmalarıu üniversite, ilgili kurum ve 
kuruluşlar ve uzman kişilerce destek alınması. 

Faaliyet 1 ,2: Tüm eğitim kurumlarında anne babaların k(M8 Yaş Aile Eğitimi Programı' 
kapsamında gelişim dönemi ergenlik döneminin özellikleri uyuşturucu kullanımı, bağımlılığın 
önlenmesi konularında bilgilendirilmesi. 

Faaliyet 1.3: Ailelerin çocuklarını izlemelerini arkadaşlarım tanımalarım çocukları ile 
doğru iletişim kurmaları onların yanında olduklarını göstermeleri çocukların internet ve 
bilgisayar konularında seminer, toplantı alış, broşür vb. şeklinde desteklenmesi. 

Faaliyet 1.4: Öğrencinin stresle başa çıkma, çatışma çözme becerileri geliştirme etkili 
reddetme davranışı * Hayır Diyebilme!' akran baskısına, karşı koyma öfke yönetimi vb. 
konularda eğitimler verilerek yaşam becerilerinin geliştirilmesi. 

Faaliyet 1.5: 03/01/2014 tarihinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile imzalanan 'Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitimi Uygulama Protokolü' kapsamında tüm Öğrcnci ve velilerimiz olmak üzere 
öğretmen ve yöneticilere yaygın eğitimi öğrcnci vc kursiyerlere TBM(Türkıyc Bağımlılıkla 
Mücadelc) programı adı altında hazırlanan alkol, tütün uyuşturucu madde vc bağımlılıkla 
mücadeleyi içeren bilgilerin verilmesini sağlanması. 

Faaliyet 1.6: Milli eğitim Bakanlığının 06/İÜ/1995 tarihli 'Uçucu Maddelerle Kırtasiye 
Malzemeleri Konulu' 1995/75 Nolu genelgesi doğrultusunda eğitim ortamında kullanılan 
kırtasiye malzemeleri ile mesleki eğitim ve İş eğitiminde kimyasal maddeler içeren koku ihtiva 
eden araç gereçlerin kullanılmaması, su bazlı ürünlerin tercih edilmesinin sağlanması ve 
kullanım alanında kısmı veya genel havalandırma sisteminin bulunması zorunluluğunun 
uygulanması. 

Faaliyet 1.7: Öğretmenler tarafından hasırlanan ve eğitim ortamtarında kullanılan yazılı 
ve görsel araçlarda sağlığa zararlı maddelerin adı ve resimlerinin bulunmamasının sağlanması. 

Faaliyet 1.8: Öğretmenlerin sağlığa zararlı maddelerle karşılaştıklarında nasıl davranmalı 
konusunda mera uyandıran ve özendiriri olmayan eğitimin verilmesi, 

Faaliyet 1.9: Koridorları dahil olmak ü/cre her türlü eğitim, yağlık, üretim, ticarct: 

sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok 
kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında tütün ve tütün 
ürünlerinin tüketilmesinin engellenmesi. 

Faaliyet 1.10; Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim 
kurumları dahi! olmak ü/cre ilk ve ortaöğretim kurumlanılın, kültür ve sosyal hizmet binalarının 
kapalı ve açık alanlarında tütün vc tütün ürünlerinin tüketilmesinin engellenmesi. 

Faaliyet 1.11: Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, amblemleri 
veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alametleri ile kıyafet, takı ve 
aksesuarların taşınmasının eğitim ortamlarında engellenmesi. 



Faaliyet 1,12: Sağlık, eğilim ve öğretim, kültür vc spor hizmeti verilen yerlerde tütün 
ürünlerinin satışının yapılmamasına yönelik çalışmalar. 

H e r 'ürlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyatct, takı-aksesuar;vb; ürünlerde 
tütüa ürünlerine benzeyecek veya markasını çağnşttracak ürünlerin eğitim ortamlarında 
dağıtımının ve satışının engellenmesi. 

Faaliyet 1.14: Başta eğilim kurumlarının lavobalan olmak üzere diğer olabilecek açık ve 
kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının sıkı denetlenmesi. 

Faaliyet 3.15: Öğrencilere örnek olmaları bakımından tütün vc tütün ürünlerinin kullanan 
öğretmen ve yöneticilerin öğrencilerin görebileceği okul çevresi gibi dış alanlarda bu tür ürün 
kullanmamaları için gerekli tedbîrlerin alınması. 

Faaliyet 1.16: ALO 171 Sigara bırakma danışma hattı vc sigara bırakma polikliniklerine 
yönlendirmenin yapılması. 

Faaliyet 1.17: Risk grubunda olan öğrencilerin tespit edilerek ailesi ile işbirliği yapılması 
aile işbirliğinin güçlendirilmesi okula devamlarının sağlanması ve okul başarısının artırılmasına 
yönelik çalışmalarının yapılması. 

Faaliyet 1.18: Risk grubunda olaıı Öğrencilere aile ziyaretleri yapılması. Risk altında olan 
öğrencinin psikolojik ve tıbbı bilgilerinin ve kişisel verilerin gizliliği esasına uygun olarak saklı 
tutulması vc öğrenci aleyhinde kullanılmaması, 

Faaliyet 1.19: Okul kantinlerinde sağlığa zararlı maddeler ve öğrencilerin beslenmesini 
olumsuz etkileyen yiyeceklerin bulundurulmaması m n sağlanması ve satışının engellenmesi 
açısından denetlenmesi 

Faaliyet 1.20: Milli Eğitim Bakanlığı vc İçişleri Bakanlığı arasında 20 bylül 2007 
tarihinde imzalanan 'Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu Ve Önleyici 
Tedbirlerin Alınmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' çerçevesinde okul İrtibat görevlileriyle 
işbirliğinin sağlanması, 

Faaliyet 1.21: Kurumun Güvenliğini artıracak tedbirlerinin alınması, 

Faaliyet 1.22: Kurum ve çevrelerinde sigara ve alkollü maddelerin satışının 
engellenmesine yönelik çalışmalar, 

Eylem planında bulunan etkinliklere daha çok öğrencinin katılımının sağlanmasına 
yönelik tedbirlerin alınması. 



6 - B İ L G İ T O P L A M A , A R A Ş T I R I M A V E D E Ğ E R L E N D İ R M E 
^ M E T O T L A R I 

1. Madde bağımlılığı ile mücadelede yer alan kurumlar, stratejinin kabulünü ile 
birlikte yerel strateji planından sorumlu personeller olarak görev alacaklardır. 

2. Stratejinin kabulünden sonra yapılacak olan ilk toplantıda meydana çıkan 
yapılan işler ile ilgili sonuçlar ve etkileri bakımından incelenerek bir değerlendirme raporu 
lıazırlanacaktır Bu raporlar Halk Sağlığı Müdürlüğii koordinesinde, yerel strateji 
planlarında kendilerine görev verilen kurum temsilcileri tarafından hazırlanacak ve 
hazırlanan raporlar Sekrctaryahk görevini yürütmekte olan Halk Sağlığı Müdürlüğüne 
teslimi sağlanacaktır. 

3. Madde Kullanımı ile Mücadele Eğiticilerinin Eğitimi Programına katılmamış 
personel, il veya ilçelerde bu konuda konferans, panel ve benzeri eğitsel faaliyetlere 
katılmayacaktır. 

4. Madde Bağımlılığı İle ilgili olarak İl ve İlçelerde bulunan lise ve dengi 
okullarda verilecck olan seminerler ile ilgili olarak Koordineyi îl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Üniversitelerde yapılacak olan Seminerleri ise koordineyi Adıyaman Üniversitesi 
sağlayacaktır. Yapılacak olan seminerler için îl Emniyet Müdürlüğüne mutlak suretle talep 
yazısı yazılacaktır. Sözlü olarak talep edilen seminerlere gidilmeyecektir. 

5. Kurumlar TUBÎM bilim kurulu tarafından onaylanan broşür vc yu/ılaıı 
kullanacak ve bu konu i l eTUBİM ile temasa gcçecektir. 

6. Madde kullanımı ile mücadele konusunda düzenlenecek her türlü faaliyette 
öncelikli hedef kitle olarak rehber öğretmenler, diğer öğretmenler, okul aile birliği üyeleri 
vc öğrenci velileri lercih edilecektir. 

7. İlköğretim seviyesinde konu ılc ilgili eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinin, 
çocuklar üzerinde olumsuz etki yaptığı uzmanlar tarafından bilimsel olarak tespit 
edildiğinden, kesinlikle bu kitleye yönelik eğitim faaliyeti düzenlenmeyecek. 

8. Toplumun doğru bilgilendirilmesi ve gereksiz panik havası yaratılmaması 
için her kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütünün, madde kullanımı ve bağımlılığı 
konusunda yapacağı çalışma hakkında TUBİM'c bilgi verccek vc çalışmanın neticesi 
TUBİM le paylaşılacaktır. 

9. Hakkında kolluk görevlileri tarafından uyuşturucu madde suçundan işlem 
yapılan şüpheliler ile İnfaz Kurumuna gelen her hükümlü ve tutukluya; bağımlılık oram, 
madde kullanımı ile geçen hastalıkları, madde kullanım: ile sııç işleme arasındaki 
bağlantıyı belirlemek için uzmanlar yardımıyla anketler hazırlamak ve çıkan istatistik? bilgi 
ve sonuçları çözüm yolları geliştirmek için işbirliği yapılan kurumlarla paylaşılacaktır, 

10. Hakkında kolluk görevlileri tarafından uyuşturucu madde suçundan işlem 
yapılan kullanıcıların aile profili ortaya koyularak madde kullanımına başlama ve madde 
kullanım nedenleri araştırılarak buradan hareketle yeni önleme tedbirleri getirilerek yeni 
yaklaşımlar belirlenecektir. 

11. İl düzeyinde madde kullanım profili çıkartılacak, bu profillere uygun olarak 
ilgili kurumların eşgüdümünde mücadele faaliyetleri düzenlenecektir. 



12. Hedef kitleye yönelik düzenlenecek eğitim faaliyetleri İl Emniyet Müdürlüğü 
-Kaçakçılık vc Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, eşgüdüm 

~ -sağlayan kurum konumunda hareket edilerek, Milli Eğitim MÎSöflüğü Halk Sağlığı 
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ile irtibata 
geçilerek oluşturulan komisyon görevlilerince konusunda uzman psikolog ve eğitim 
görevlilerinin konu hakkında bilgi vermesi sağlanacaktır. 

13. Araştırma sonuçlarına göre risk aııalı/i yapılarak seçilen gruplara-bölgelere 
uzman desteğinde etkinlikler yapılacaktır. 

14. Ay sonunda her kurum yapttğı çalışmaları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 
Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığına gönderilmek 
üzere, sekretarya görevim yürüten Halk Sağlığı Müdürlüğüne rapor halinde sunacaktır. 

16.06.2015 

Mahmut DE1UİRTAŞ 
Vali 


