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Ülkelerin sınırlarını aşıp küresel bir problem haline gelerek toplumların bugününü ve 
geleceğini tehdit eden uyuşturucu kullanımı adli, sosyal, hukuki, kamusal sorunlara 
yol açmasının yanında, insanların bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali 
olan sağlıklarının bozulmasına hatta tamamen yok olmasına sebebiyet veren çok 
yönlü bir halk sağlığı problemidir. Günümüzde uyuşturucu bağımlılığı tüm dünya için 
büyük bir tehlikedir. 

Şöyle ki 2015 yılı Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre; 2013 yılında dünyada 15-64 yaş 
arası nüfusta 246 milyon kişi yani her 20 kişiden 1’i uyuşturucu kullanmaktadır. 187.000 
kişinin de uyuşturucuya bağlı nedenlerden dolayı öldüğü tahmin edilmektedir. 
(Kaynak: World Drug Report 2015). 

Türkiye’de ise 2011 yılında yapılan 15-64 yaş arası nüfusta yapılan Madde Kullanımı 
Araştırması’na göre 1 milyon 350 bin kişinin (%2,7) uyuşturucu kullandığı görülmektedir. 
(Kaynak: TUBİM 2012 Uyuşturucu Raporu). Ayrıca Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 
Başkanlığı’nın 2013 yılı verilerine göre doğrudan madde bağlantılı ölüm sayısı 232, 
dolaylı madde bağlantılı ölüm sayısı 416 olup toplamda 648 madde bağlantılı ölüm 
gerçekleşmiştir (Kaynak TUBİM 2014 Uyuşturucu Raporu).

Ayrıca, özellikle son dönemlerde gençler arasında yayılma eğilimi gösteren sentetik 
kannabinoid türevi uyuşturucu maddeler,  tüm dünyayı tehdit ettiği gibi ülkemiz için 
de bir tehdit unsuru olarak gündeme gelmiştir. Ülkemizde ilk olarak 2011 yılında tespit 
edilen sentetik kannabinoidler ve diğer uyuşturucu maddelere yönelik mücadelede 
pek çok kurumun görev alanına giren hassas konular bulunmaktadır.

Uyuşturucu problemi yalnızca kullanan kişiyi etkileyen bireysel bir sorun olsaydı 
veriler üzerinden değerlendirme yapıldığında ülkemizde uyuşturucu kullanımının 
ciddi bir problem olmadığından bahsedilebilirdi. Ancak uyuşturucu kullanımına 
bağlı tehlike ve riskler bireyle birlikte bireyin temas halinde bulunduğu çevresini 
de etkilemektedir. Dolayısıyla önlem alınmadığı takdirde hızla yayılım gösteren ve 
salgınlar halinde büyüyerek derin toplumsal yaralara yol açan bu soruna sadece 
polisiye tedbirlerle değil, bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılması ve etkin politikalar 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

Ülkemiz için henüz kıvılcım boyutunda olan ve acil müdahale edilmemesi halinde 
büyük bir yangına dönüşerek birçok hayatı ve aileyi perişan edecek bu çok yönlü 
soruna en üst düzeyde multidisipliner bir yaklaşım sergilenerek, 14 Temmuz 2014'te 
konuyla ilgili Bakanlarımız ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı bir araya gelmiş, Uyuşturucu ile Mücadelede Acil Eylem Planı hazırlıklarına 
başlanması kararı almıştır.

Yaklaşık 2 aylık bir sürede acil eylem planı taslağı hazırlanarak 22 Eylül 2014 
tarihinde Bakanlar Kuruluna Taslak Acil Eylem Planı olarak sunulmuştur. Kısa, orta ve 
uzun vadeli hedeflerin belirlendiği eylem planı hakkında Başbakanımız Sayın Ahmet 
Davutoğlu ve Bakanlarımızın değerlendirmeleri alınmıştır.
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Ayrıca eylem planının amaç, hedef, strateji ve faaliyetlerinin detaylı olarak 
değerlendirileceği, toplumun her kesiminin görüşlerini ifade edebileceği ve 
bilimsel temellere oturtulmuş geniş katılımlı bir şura düzenlenmesi ile ülkemizdeki 
uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını yürütecek, takip ve koordinasyonunu 
sağlayacak bir organizasyon yapısının kurulması talimatı da Sayın Başbakanımız 
tarafından verilmiştir.

13 Kasım 2014 tarihli 2014/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile de şura ve uyuşturucuyla 
mücadeledeki organizasyon yapısına resmi hüviyet kazandırılmıştır. 

Genelgenin gereği olarak Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç başkanlığında 
Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 
Gençlik ve Spor Bakanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı 
VE Sağlık Bakanı’nın katılımıyla Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu (UMYK) 
oluşturulmuştur. 

UMYK’nun onayı ile uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının bakanlıklarda takip 
ve koordinasyonunu yürütmek üzere TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı başkanlığında ilgili Bakanlıkların Müsteşar Yardımcıları ile 
Yeşilay ve Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü’nden müteşekkil 
Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu ve teknik çalışmaları yürütmek amacıyla ilgili kurum ve 
kuruluşların temsilcilerinden Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Kurulu oluşturulmuştur. 

Henüz uyuşturucuyla tanışmamış kitleler (özellikle gençler) ile ve uyuşturucu 
kullanımı olan ancak henüz bağımlı hale gelmemiş bireylerin korunması ve bağımlılığı 
olan bireylerin de danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanarak 
bağımlılıktan kurtulmalarını sağlamaya yönelik yapılması gerekenler doğrultusunda, 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri, 
sanatçılar ve sporcular başta olmak üzere toplumun her kesiminden yaklaşık 2 bin 
kişinin katıldığı, katılımcıların fikir ve katkılarının alındığı 1. Uyuşturucu ile Mücadele 
Şurası 28-29 Kasım 2014 tarihlerinde Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun 
teşrifleriyle yapılmıştır. Şurada aynı anda 15 konu başlığının her biri ayrı bir çalıştay 
konusu olarak ele alınmış ve Uyuşturucuyla Mücadele Acil Eylem Planı taslağı da 
katılımcılara sunularak tartışmaya açılmıştır. Şuranın bitiminde oluşturulan çalıştay 
raporları TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Sayın 
Necdet Ünüvar tarafından 1. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası sonuç bildirgesi olarak 
basınla paylaşılmıştır. 

Şuradan alınan geribildirimler ülkemizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 
yürütülecek çalışmalara temel teşkil edecek olan “Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele 
Strateji Belgesi”, “2015 Yılı Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı” ve 
“Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon Kurulları Çalışma Usul ve Esasları” 
belgelerin hazırlanmasına rehberlik etmiştir. 

Anılan belgeler, 20 Ocak 2015 tarihli UMYK toplantısında onaya sunularak Kurul 
tarafından onaylanmıştır.

“Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi” uyuşturucu ile mücadele kapsamında 
12 başlık altında mevcut durumu ortaya koymakta, yapılacak çalışmaların amaç, hedef 
ve stratejilerini belirlemektedir.
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“2015 Yılı Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı” ise, arz ile mücadele, talep 
ile mücadele ve iletişim ana konuları altında, UMYK üyesi Bakanlıklar tarafından 
gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin 12 alt başlık halinde sistematik olarak ortaya 
konulduğu belgedir. 

Acil Eylem Planı öncelikle; 

• Ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılık, üretim, kullanım, dağıtım ve sokak 
düzeyinde satışın engellenmesi, bu amaçla Narkotimlerin kurulması,

• Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların 
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,

• Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nın kurulması,

• Uyuşturucu bağımlılarının tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması, tedavi 
mekanizmalarının güçlendirilerek tedavideki başarı oranlarının artırılması,

• Uyuşturucu tedavisi sonrası kişinin sosyal olarak dışlanmasının önlenmesi, 
toplumsal yaşama yeniden uyum ve katılımlarının sağlanması, yeniden 
uyuşturucuya başlamasının önlenmesi,

• Bilim Kurullarının ve Karar Destek Sistemlerinin Kurulması ile,

• Kamuoyunu en etkin şekilde bilgilendirecek, farkındalık yaratacak ve kamuoyunun 
mücadele sürecine dâhil olmasını sağlayacak profesyonel iletişim stratejilerinin 
oluşturulması ve hayata geçirilmesi adımlarını kapsamaktadır. 

Ulusal Eylem planında yer alan faaliyetlerin ilin dinamikleri göz önünde bulundurulup 
yerel dinamiklere uyarlanarak, uygulanması takip ve koordinasyonunun sağlanması için 
81 ilimizde ve ihtiyaç duyulan ilçelerimizde Uyuşturucu ile Mücadele İl Koordinasyon 
Kurulları oluşturulmasına karar verildi. Bu doğrultuda uyuşturucu ile mücadele 
sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem planı kapsamında 
uygulanması gereken faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon 
içerisinde yürütülmesini ve takibinin il düzeyinde yapılmasını sağlayacak “Uyuşturucu 
ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulları Çalışma Usul ve Esasları” belgesi de hazırlanarak 
eylem planıyla birlikte Başbakanlık tarafından yayımlanmıştır. 

Uyuşturucu sorunu yalnızca bazı grupların risk altında olduğu bir problem olmayıp, tüm 
toplumun problemidir ve herkes risk altındadır. Bu sebeple mücadelenin de toplumun 
her kesimi tarafından topyekûn bir seferberlik anlayışıyla sürdürülmesi gerekmektedir. 
Benim başıma gelmez, benim çocuğum yapmaz yaklaşımından uzaklaşıp Sayın 
Başbakanımızın ifadesiyle adeta bir terör gibi algılanarak, geleceğimizin teminatı olan 
çocuk ve gençlerimizin bu illetten kurtulması için toplumun tüm kesimleri üzerine 
düşen her türlü sorumluluğu sonuna kadar yerine getirerek, çağımızın vebası olarak 
değerlendirilen bu sorunla sonuna kadar mücadele edilmesi gerekmektedir.
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Uyuşturucu İle Mücadele Yüksek Kurulu

Başbakan Yardımcısı (Kurul Başkanı) : Bülent ARINÇ

Adalet Bakanı     : Bekir BOZDAĞ / Kenan İPEK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  : Ayşenur İSLAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  : Faruk ÇELİK

Gençlik ve Spor Bakanı   : Akif Çağatay KILIÇ

Gümrük ve Ticaret Bakanı   : Nurettin CANİKLİ

İçişleri Bakanı     : Efkan ALA / Sebahattin ÖZTÜRK

Milli Eğitim Bakanı    : Nabi AVCI

Sağlık Bakanı (Koordinatör Bakan)  : Mehmet MÜEZZİNOĞLU

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal  : Necdet ÜNÜVAR
İşler Komisyonu Başkanı   
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Eroin Yakalama Miktarları (İlk On İl)
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3. UYUŞTURUCU İLE BAĞLANTILI ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ
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1. 6545 Sayılı Kanunla Yapılan Mevzuat Değişiklikleri ile Uyuşturucu Suçlarında Ceza 
Artırımına Gidilmiştir, (18 Haziran 2014).

2. Uyuşturucu ile Mücadele Konulu Bakanlar Toplantısı (Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı, İçişleri Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı,  Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, 
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ), (14 Temmuz 2014).

3. Uyuşturucu ile Mücadele Özel Gündemli 6 Saat Süren Bakanlar Kurulu Toplantısı, 
(22 Eylül 2014).

4. Sayın Başbakan'ın Başkanlığında Uyuşturucu İle Mücadele Konulu Bakanlar 
Toplantısı, (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, İçişleri Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı,  
Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı), (23 Eylül 2014).

5. Uyuşturucu İle Mücadele Yüksek Kurul Toplantısı, (2 Toplantı).

6. Uyuşturucu İle Mücadele Kurulu Toplantısı, (13 Toplantı).

7. Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Kurulu Haftalık Toplantısı, (38 Toplantı).

8. Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı, (13 Kasım 2014).

9. Vali Yardımcıları ve Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulları Koordinatörleri Toplantısı 
Yapılmıştır, (17-18 Kasım 2014).

10. 1. Avrupa Konseyi Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele 
İşbirliği Grubu (Pompidou Grubu – PG) 16. Bakanlar Konferansı, Strazburg’da 
Gerçekleştirilmiştir. Bu Konferans Sırasında Ülkemiz de 4 Yıl Süreyle PG Büro 
Üyeliği’ne Seçilen Ülkelerden Birisi Olmuştur, (19-20 Kasım 2014).

11. 1. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası Gerçekleştirildi, (28-29 Kasım 2014).

12. Narkotimlerin Göreve Başlaması, (11 Aralık 2014).

13. Jenerik Sınıflandırma ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede Yayınlandı, 
       (6 Şubat 2015).

14. 2015 Yılı Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı, Ulusal Uyuşturucu ile 
Mücadele Strateji Belgesi ve Uyuşturucu ile Mücadele İl ve İlçe Koordinasyon 
Kurulları Çalışma Usul ve Esas’larına Yönelik Çalışmalar Tamamlanmış Olup UMYK

       Tarafından Yayınlanmıştır, (9 Mart 2015).  

15. 6638 Sayılı Kanunla Yapılan Mevzuat Değişiklikleri ile Sentetik Kannabinoid ve 
Türevleri Cezada Artırım Konusu Maddeler Arasında Yer Almıştır, (4 Nisan 2015).

16. İçişleri Bakanlığı’nda Sağlık Bakanlığı’nın Katılımıyla Acil Eylem Planının Uygulama 
ve İzleme Toplantısı Yapılmıştır, (22 Nisan 2015).

17. Milli Eğitim Bakanlığı’nda Sağlık Bakanlığı’nın katılımıyla Acil Eylem Planının 
Uygulama ve İzleme Toplantısı Yapılmıştır, (22 Mayıs 2015).

18. Adalet Bakanlığı’nda Sağlık Bakanlığı’nın katılımıyla Acil Eylem Planının Uygulama 
ve İzleme Toplantısı Yapılmıştır, (16 Haziran 2015).

19. 191 Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattının Açılışı, (8 Temmuz 2015).

4. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KRİTİK TARİHLER



16

 

Başbakan Yardımcısı (Kurul Başkanı) : Bülent ARINÇ

Adalet Bakanı     : Bekir BOZDAĞ / Kenan İPEK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  : Ayşenur İSLAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  : Faruk ÇELİK

Gençlik ve Spor Bakanı   : Akif Çağatay KILIÇ

Gümrük ve Ticaret Bakanı   : Nurettin CANİKLİ

İçişleri Bakanı     : Efkan ALA / Sebahattin ÖZTÜRK

Milli Eğitim Bakanı    : Nabi AVCI

Sağlık Bakanı (Koordinatör Bakan)  : Mehmet MÜEZZİNOĞLU

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal  : Necdet ÜNÜVAR
İşler Komisyonu Başkanı   

Uyuşturucu İle Mücadele Yüksek Kurulu

5. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ORGANİZASYON YAPISI
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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve     : Necdet ÜNÜVAR
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı     

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Üye)   : Selahaddin MENTEŞ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Üye) : Ömer BOZOĞLU / İsmail YÜKSEKTEPE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı : Serhat AYRIM 

Gençlik ve Spor Bakanlığı  Müsteşar Yardımcısı  : Kamuran ÖZDEN

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı  : Remzi AKÇİN

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı   : Aziz YILDIRIM 

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı   : Salih ÇELİK 

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı    : Hüseyin ÇELİK

Başbakan Yrd. Danışmanı     : Hüseyin KÖK

Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü  : Cemalettin HAŞİMİ 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti (Üye)    : Savaş YILMAZ 

  

Uyuşturucu İle Mücadele Kurulu

5. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ORGANİZASYON YAPISI
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UMTK Başkanı    : Hüseyin ÇELİK, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yrd.

Adalet Bakanlığı    : 4

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  : 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı : 4

Gençlik ve Spor Bakanlığı   : 2

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı   : 3

İçişleri Bakanlığı    : 4

Kültür ve Turizm Bakanlığı   : 1

Milli Eğitim Bakanlığı    : 2

Sağlık Bakanlığı    : 3

Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü  : 2

Türkiye Yeşilay Cemiyeti   : 1

Toplam     : 31 Kişi

  

Uyuşturucu İle Mücadele Teknik Kurulu
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İLGİLİ KURUM KATILIMCI

Valilik Vali / Vali Yardımcısı

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp KURUMU Grup Başkanı / bulunmadığı illerde Adli Tıp 
Kurumu Şube Müdürü

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü

Türkiye Barolar Birliği Türkiye Barolar Birliği İl Baro Temsilcisi

Basın Meslek Kuruluşları Basın Meslek Kuruluşları Temsilcileri

Belediye Belediye Başkanı/Genel Sekreter

Ceza İnfaz Kurumu Ceza İnfaz Kurumu İl Müdürü

Cumhuriyet Başsavcılıkları Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Savcısı

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Müdürü

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü

Gençlik Merkezi Gençlik Merkezi İl Müdürü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü/bulunmadı-
ğı illerde Bölge Amiri/ bulunmadığı illerde Kısım Amiri

Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Halk Sağlığı İl Müdürü

İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürü

İl Garnizon Komutanlığı İl Garnizon Komutanı

İl Jandarma Komutanlığı İl Jandarma Komutanı

İl Kültür Müdürlüğü İl Kültür Müdürü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürü

İl Müftülüğü İl Müftüsü

İl Özel İdaresi (Bulunan illerde) İl Özel İdaresi  Genel Sekreteri

İl Sağlık Müdürlüğü İl Sağlık Müdürü

İlgili Sivil Toplum Kuruluşları STK Temsilcileri ve gönüllüler

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri

Üniversite Rektör / Rektör Yardımcısı

Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı/ Sahil Güvenlik Grup 
Komutanlığı (Bulunan illerde) Sahil Güvenlik Bölge Komutanı / Sahil Güvenlik Grup Komutanı

Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı/Genel Sekreter

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürü

Spor Kulüpleri ve Dernek Başkanları Kulüp Başkanı/Dernek Başkanı

Üniversitenin uygun görülen bölümlerinden 
akademisyenler; (Halk Sağlığı, Ruh Sağlığı Hastalıkları, 
Psikoloji, Aile Hekimliği, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, 
Sosyoloji vb.)

Akademisyenler

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar İl Müdürü

5. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ORGANİZASYON YAPISI

Uyuşturucu İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu
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UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR 
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

1. ADALET BAKANLIĞI 

1.1.Talep ile Mücadele Çalışmaları

1.1.1. 18/06/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunla yapılan mevzuat    
değişiklikleri ile;

1.1.1.1. Esrar maddesi elde etmek amacıyla kenevir ekimi suçunun cezası 
1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası iken 4 yıldan 12 yıla çıkarılmıştır. Ekimin, 
failin kendi kullanımı için olması halinde ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 
verilecektir.

1.1.1.2. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, ihraç ve ithal suçunun cezası 10 
yıldan 20 yıla kadar hapis iken 20 yıldan 30 yıla kadar hapse çıkarılmıştır.

1.1.1.3. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçunun cezası 5 yıldan 15  
yıla kadar hapis iken 10 yıldan 20 yıla kadar hapse çıkarılmıştır.

1.1.1.4. Uyuşturucu ve uyarıcı maddenin çocuğa verilmesi veya satılması 
durumunda hapis cezası 15 yıldan az olamayacaktır.

1.1.1.5. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun üç veya 
daha fazla kişi tarafından işlenmesi durumunda ceza yarı oranında, örgüt 
tarafından işlenmesi durumunda ceza bir kat arttırılacaktır.

1.1.1.6. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan 
hükümlülerin koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri 
gereken süre, toplam cezanın 2/3’ünden, 3/4’üne çıkarılmıştır.

1.1.1.7. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve 
özendirme suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis iken, 5 yıldan 10 yıla 
kadar hapse çıkarılmıştır. 

1.1.1.8. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suçunun cezası 1 yıldan 2 
yıla kadar hapis iken, 2 yıldan 5 yıla kadar hapse çıkarılmıştır.

1.1.1.9. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişiler hakkında defalarca 
denetimli serbestlik kararı verilmesinin önüne geçilmiştir.

1.1.1.10. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişiler hakkında denetimli 
serbestlik kararının soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı tarafından
verilmesi öngörülmüştür. Bu kişiler hakkında kamu davasının açılmasının 
ertelenmesi kararı verilecek ve 5 yıl süreyle takip edileceklerdir. 5 yıl içinde 
kişinin yeniden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanması durumunda kamu 
davası açılacaktır. Bu süre içinde yükümlülüklerine uygun davrananlar 
hakkında takipsizlik kararı verilecektir. Uyuşturucu kullanan kişiler bu 
imkândan bir kez yararlanacak, yeniden uyuşturucu ve uyarıcı madde 
kullanmaları durumunda doğrudan kamu davası açılacaktır. 
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UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

1.1.1.11. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan dolayı 
hapis cezasına mahkum olanlara, tekerrür halinde işlenen suçlardan 
dolayı uygulanan koşullu salıverme süreleri uygulanacaktır. Yani hapis 
cezasının üçte ikisini değil dörtte üçünü iyi halli geçirdikleri takdirde şartlı 
salıverileceklerdir. 

1.1.2. 27/03/2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanunla yapılan mevzuat değişiklikleri ile;

1.1.2.1. Türk Ceza Kanununun 188 inci maddesinin dördüncü fıkrasında 
yapılan değişiklikle sentetik kannabinoid ve türevleri de cezada artırım 
konusu olan maddeler arasına alınmış, buna ilave olarak her türlü uyuşturucu 
veya uyarıcı maddenin okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi 
yerlerdeki ticareti de tayin olunacak cezada yeni bir artırım nedeni olarak 
kabul edilmiştir. 

1.1.2.2. Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesine eklenen son fıkra ile 
her türlü uyuşturucu veya uyarıcı maddenin okul, yurt, hastane, kışla veya 
ibadethane gibi yerlerdeki ticaretinde tayin olunacak cezada yeni bir artırım 
nedeni olarak kabul edilmiştir.

1.1.2.3. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu 
ile ilgili bütün mevzuat bir araya getirilerek Uyuşturucu ile Mücadele 
Teknik Kurulu’na (UMTK) sunulmuştur. Ayrıca derlenen mevzuatın gözden 
geçirilmesi konusunda oluşturulacak mevzuat çalışma grubu Sağlık 
Bakanlığı ile işbirliği halinde belirlenmiştir. 

1.1.2.4. 20/10/2014 ve 30/10/2014 tarihli erken uyarı sistemi toplantısına 
Kanunlar Genel Müdürlüğü olarak katılım sağlanarak jenerik sınıflandırmanın 
oluşturulmasında hukuki destek verilmiştir.

1.1.2.5. 09/12/2014 tarihli Laboratuar Çalıştayına katılım gerçekleştirilmiştir.

1.1.2.6. 14-15 Ocak 2015 tarihli Mevzuat Çalıştayında dile getirilen Türk Ceza 
Kanununun 279 ve 280 inci maddelerinde belirtilen kamu görevlilerinin ve 
sağlık mesleği mensuplarının kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma 
suçlarında kişilerin tedavi amacıyla sağlık kuruluşlarına teşvikini artırmak 
amacıyla bildirim ve ihbar yükümlülüğünün kaldırılmasına dair kanun 
çalışması yapılarak hazırlanan metin Sağlık Bakanlığına gönderilmiştir. 

1.1.2.7. 14/04/2015 tarihli uyuşturucu ile mücadelede ödüllendirme 
toplantısına katılım gerçekleştirilmiştir.

1.1.3. Ceza infaz kurumlarında yürütülen bağımlılık tedavi hizmetleri, psiko-sosyal 
yardım servisi ve sağlık servisi tarafından yürütülmektedir. 
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1.1.4. Öncelikli risk grupları olarak tanımlanan bağımlılara yönelik hizmetler önem 
kazanmaktadır. Ceza infaz kurumlarında bulunan madde bağımlılarına yönelik 
yapılan çalışmalarda belirlenen sağlık politikaları doğrultusunda tedavi hizmetleri 
verilmekte, madde bağımlılığının önlenmesi, tedavi ve rehabilitasyonu çalışmaları 
üzerinde durulmaktadır. 

1.1.5. Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna kabulü ile değerlendirme 
aşaması başlamakta ve her bir hükümlü tutuklu için ceza infaz kurumunda görevli 
sağlık personeli ve psiko-sosyal servis uzmanları tarafından sağlık sorunlarının 
belirlenmesi, hükümlü tutuluların bilgilendirilmesi ve gerektiğinde acil tedavi 
yapılması sağlanmaktadır. 

1.1.6. Ceza infaz kurumlarındaki ruh sağlığı problemleri olan hükümlü ve 
tutukluların personel tarafından erken dönemde tanınması ve psiko-sosyal 
yardım ve sağlık servisi personelinin eğitimi amacıyla “Ceza İnfaz Kurumlarında 
Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi” geliştirilmiş, bu 
proje kapsamında Tarama Değerlendirme (TA-DE) ve Yapılandırılmış Ruhsal 
Değerlendirme ve Müdahale Programı (YARDM)” oluşturulmuştur.

1.1.7.  YARDM Projesi kapsamında madde bağımlılığı ve ruh sağlığı problemleri 
olan hükümlü ve tutukluların tedavileri ve bu hükümlü ve tutuklular ile doğrudan 
iletişimi bulunan personelin eğitimi için yeni yaklaşım modelleri geliştirilmiştir. 
Personelin ruh sağlığı hastalığına sahip hükümlü ve tutuklulara yönelik tutumlarını 
değiştirmek ve kendi ruh sağlıklarını desteklemek aynı zamanda ruh sağlığı 
problemleri hakkında farkındalıklarını artırmak amacıyla sürdürülebilir bir model 
oluşturulmuştur.

1.1.8. Proje kapsamında; Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi (BİSİS) ve Araştırma 
Değerlendirme Formu (ARDEF) çalışmalarının devamı niteliğinde, yetişkin 
hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak UYAP ile bütünleştirilmiş bir Ruhsal 
Sorunları Tarama ve Değerlendirme (TA-DE) formları geliştirilmiş olup UYAP'a 
enterge edilmiştir. Tarama formu, daha önce geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan 
ARDEF ile uyumlu bir işleyişe sahiptir. Değerlendirme formu ise, tarama formunda 
ihtimali belirlenen ruhsal sorunları daha derinlemesine sorgulayan bir formdur. 
Ruhsal sorunların ve bağımlılık ile ilgili sorunların önlenmesi, rehabilite edilmesi 
veya tedavisi için de “Müdahale Programları” geliştirilmiştir. Müdahale programları 
bireysel ve grup müdahale programları olmak üzere uygulanmakta, programlar 
psiko-sosyal yardım servisinde görevli psikolog ve sosyal çalışmacılar tarafından 
yürütülmektedir.
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1.1.9. Madde bağımlıları cezaevine girdiğinde maddeye ulaşımı olmadığı için 
bazı yoksunluk semptomları gyaşamaktadır. Uykusuzluk, agresyon, vücut ağrıları, 
istekg kaybı vb gibi duruml gybb,ar bu semptomlara örnek olarak gösterilebilir. 
Hükümlülerin madde bgyağımlılığı konusubnda bilgilenmesi, yoksunluk ve 
madde ihtiyacıyla başa çıkma bGecerilerinin kahzandırılması bu alanda yaşanan 
problemlerin en aza indirgenmesinde  önemli bir rol oynamaktadır. Bunun 
yanı sıra rahatlama tekniklerinin hükümlülere öğretilmesi ve hükümlülerin bu 
teknikleri kullanması yoksunluk belirtileriyle başa çıkmada etkili bir yol olmaktadır. 
Ayrıca ailelerin de madde bağımlılığı konusunda bilgilendirilmeye ihtiyacı vardır. 
Bu şekilde cezaevinde karşılaşılan madde kullanımına bağlı sorunların sıklığının 
azaltılması YARDM Bireysel Müdahale Programı içerisinde aktarılmaktadır.

1.1.10. Ceza infaz kurumlarında bağımlı hükümlü ve tutuklulara uygulanan 
başlıca grup müdahale programları; 

- Öfke Kontrolü Programı

- İntihar ve Kendine Zarar Vermeyi Önleme Konusunda Personelde 
  Farkındalık Yaratma Programı

- Salıverilme Öncesi  Mahkum Gelişimi Programı

- Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı (SAMBA)

- Önce Düşün Programı

- Özel Gözetim ve Denetim Programı

- 0-18 Yaş Aile Eğitim Programıdır.

1.1.11. Haziran 2014 - Mayıs 2015 arasında hükümlü-tutuklularla 251.826 bireysel 
görüşme gerçekleştirilmiştir.

1.1.12. Haziran 2014 - Mayıs 2015 arasında 7.521 hükümlü-tutuklu Sigara Alkol 
Madde Bağımlılığı, Öfke Kontrol Müdahale Programlarına, Grup Çalışmalarına 
katılmıştır. 

1.1.13. Madde kullanımını kontrol altında tutmak için, tüm ceza infaz kurumu 
personelinin uygulayacağı madde stratejisi aşağıdaki ögeleri içermektedir;

1.1.13.1. Madde Arzının Azaltılmasına Yönelik Önlemler; Madde arzının 
azaltılmasına yönelik olarak uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ceza infaz 
kurumunda bulundurulması yasaklanmış olup yapılan aramalar ve iç 
kontrollerle madde girişine izin verilmemektedir. Bulunması halinde  
gerekli hukuki süreç başlatılmakta ve disiplin cezası verilmektedir.  Ayrıca 
kurum doktorlarının madde bağımlısı hükümlü/tutuklulara yönelik 
yazdıkları ilaçların kötüye kullanımına yönelik olarak çalışmalar yapılması 
planlanmakta, kullanılan ilaçların sağlık memuru kontrolünde verilmesine 
özen gösterilmektedir. 

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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1.1.13.2. Madde Talebinin Azaltılmasına Yönelik Önlemler; Alkol ve madde 
bağımlılığı pek çok sağlık sorunlarının yanı sıra sosyal sorunlara da yol 
açtığından tedavi hizmetlerinden yeterince yararlanamayan bu kişilerin ceza 
infaz kurumunda olmaları tedavi süreci için bir fırsat olarak değerlendirilmekte 
ve infaz kurumundan çıkışta alkol ve madde bağımlılığı ile çalışan dernekler 
ve sivil toplum örgütlerine yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

1.1.13.3. Madde Bağımlıları İçin Tedavi Programları; Madde bağımlılığı 
tedavisi özel çaba ve uzmanlık gerektirmekte ve tedavinin başarısı tedavi 
sürecindeki rehberlik çalışmaları ile desteklenmektedir.  Alkol ve madde 
bağımlısı hükümlü/tutuklular için psiko-sosyal yardım servisi tarafından 
bireysel çalışmalar yapılmakta, ceza infaz kurumlarında uygulanan çeşitli 
grup çalışmalarına katılımları sağlanmaktadır. 

1.1.13.4. Madde Bağımlıları İçin Zarar Azaltıcı Önlemler; Zararın azaltımı ile 
ilgili olarak da bulaşıcı hastalıkların kontrolüne ilişkin olarak personel  ve 
gerekli önlemlerin alınması için kurum idaresi bilgilendirilmektedir.

1.1.14. Ceza infaz kurumlarında sürdürülen sağlık eğitimleri de sağlıkla ilgili 
risklerin azaltılmasında  etkili bir faktör olmakta, koruyucu sağlık hizmetlerinin 
önemli bir ögesi olmaktadır. Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan sağlık memurlarına 
eğitim merkezlerinde çeşitli konularda eğitimler  verilmekte, bunların dışında Sağlık 
Bakanlığına bağlı il sağlık müdürlükleri ile üniversite hastaneleri ile ortak eğitim 
çalışmalarının  ceza infaz kurumlarında sürdürülmesine devam edilmektedir.

1.1.15. Türkiye genelinde 137 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde 2005 yılından 
bu güne 685.786 tedavi ve denetimli serbestlik kararı yerine getirilmiştir.

1.1.16. Haziran 2014 - Mayıs 2015 arasında madde kullanımı nedeniyle denetimli 
serbestlik tedbiri verilmiş 54.099 yükümlü ile 151.826 bireysel görüşme 
gerçekleştirilmiştir.

1.1.17. Haziran 2014 - Mayıs 2015 arasında madde kullanımı nedeniyle 
denetimli serbestlik tedbiri verilmiş 38.479 yükümlü için 4.038 Sigara Alkol 
ve Madde Bağımlılığı, Öfke Kontrol Programı, Hayat İçin Değişim Programları 
gerçekleştirilmiştir.

1.1.18. Haziran 2014- Mayıs 2015 arasında madde kullanımı nedeniyle denetimli 
serbestlik tedbiri verilmiş 78.556 kişiye, Değerler Eğitimi, Hayır Diyebilme, Empati 
Kurabilme, İletişim Becerileri vb. 186 farklı seminer düzenlenmiştir.

1.1.19. 28 - 29 Kasım 2014 tarihlerinde “Denetimli Serbestlik Çalıştayı” 
(I. Uyuşturucu Şûrası kapsamında) gerçekleştirildi.

1.1.20. Eylül 2014’te, koruma tedbirlerine ilişkin Bolu’da çalıştay düzenledi.
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1.1.21. (7-8 Nisan 2015) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti "Uyuşturucu ile Mücadele 
Çalıştayı", Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Esat IŞIK'ın "Ceza İnfaz Kurumları 
ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde Uyuşturucu Kullanıcılarına Yönelik 
Faaliyetler" başlıklı sunumu gerçekleştirilmiştir.

1.1.22. Madde kullanıcılarının yararlandığı (1-3 Nisan 2015) Sigara Alkol ve Madde 
Bağımlılığı (SAMBA) Çalıştayı, 1-5 Nisan Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve 
Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir.

1.2. İletişim Çalışmaları

1.2.1. 02-08 Mart, 1-5 Haziran ve 15-19 Haziran 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen 
“Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı” eğitiminde Bakanlığımız 
temsilcileri tarafından “Uyuşturucu ile İlgili Mevzuat” ile “Türkiye’de Denetimli 
Serbestlik ve Madde Kullanıcılarına Yönelik Uygulamalar” konuları anlatılmıştır. 
Operatörler Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne çalışma ziyaretinde 
bulunarak uygulamayı yerinde görmüşler ve bilgilendirmişlerdir.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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2. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

2.1.Talep ile Mücadele Çalışmaları

2.1.1. Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde ebeveynlere yönelik olarak 
“Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma” kitabı hazırlandı ve 
81 İl Valiliğine iletilmiştir.

2.1.2. “Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma” modulüne 
öncelik verilmesi amacıyla 17 Kasım 2014 tarihinde eğitici eğitimi düzenlenmiştir. 
Ek olarak; Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “ Eğitim Zordur Ama İmkânsız 
Değildir.” Projesine destek amacıyla, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Aile Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca, 25 Mart 2015 
tarihinde Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların idarecilerine ve 
rehber öğretmenlerine Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma 
eğitimi verilmiştir.

2.1.3. K.K.T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın talebi üzerine Aile Eğitim 
Programı (AEP) çerçevesinde 30 Mart-03 Nisan 2015 tarihleri arasında K.K.T.C 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi’nde görev yapan 
sosyal hizmet görevlilerine yönelik (sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog ve 
psikolojik danışman) Lefkoşa’da Eğitici Eğitimi Programı gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu eğitimde “Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma” 
modülü Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 
verilmiştir. 

2.1.4. 10 Nisan 2015 tarihi itibariyle AEP eğitimleri 15.263 kişiye “Madde Kullanım 
Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma” eğitimleri verilmiştir.

2.1.5. Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı’nın “3.Belirlenmiş Hedef Gruplara 
Yönelik Tedbirler Alınması”  başlığı altındaki 2 Numaralı Strateji “Sokakta çalıştırılan 
ve dilendirilen çocuklara yönelik programlar uygulanması”dır. Bu doğrultuda 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından; 28554 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği çerçevesinde 
sokakta risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu önleyici hizmetler ile ailelerine 
yönelik psiko-sosyal destek ve bilinçlendirme çalışmaları Sosyal Hizmet Merkezleri 
veya bağlı ek birimler bünyesinde sürdürülmektedir.

2.1.6. Sosyal Hizmet Merkezinde görevli meslek elemanlarına Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti tarafından madde bağımlılığı eğitimi verilmesine ilişkin çalışma 
başlatılmıştır.

2.1.7. Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı’nın “2.Eğitim Kurumlarına Yönelik 
Tedbirlerin Alınması”  başlığı altındaki 5 Numaralı Strateji “Okullarda uyuşturucu 
konusunda araştırmalar yapılması” dır. Bu doğrultuda Aile ve Toplum Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda yer alan araştırmalar yapılmaktadır:
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A. 14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden Gençlerde Bağımlılık Araştırması: 40 
Avrupa Ülkesinde Uygulanan  «Alkol ve Diğer Uyuşturucu Kullanımına Yönelik 
Avrupa Okul Araştırması (ESPAD)» ın Türkiye uygulaması niteliğinde olan bu 
araştırma kapsamında 14–19 yaş arası öğrencilerde sigara, içki, illegal ilaç (reçeteli, 
reçetesiz, bitkisel ve sentetik ilaçlar), zararlı ve uyuşturucu madde kullanımı 
alışkanlıkları ve internet kullanımıyla ilgili bağımlılığa dair istatistikî verilerin yanı 
sıra okullardaki Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık öğretmenleriyle yapılacak 
niteliksel görüşmelerle de kullanım alışkanlıklarına dair derinlemesine bilgilerin 
toplanması amaçlanmaktadır. Bu araştırma saha uygulaması 2015-2016 eğitim-
öğretim yılı güz döneminde tamamlanacaktır.

B. Üniversite Eğitimine Devam Eden 30 Yaş Altı Gençlerde Bağımlılık Araştırması: 
Üniversite eğitimine devam eden 30 yaş altı gençlerde sigara, alkol, uyuşturucu, 
illegal ilaç ve internet kullanım alışkanlıklarıyla ilgili veriler toplamak, toplanan 
verilerin sonucuna bağlı olarak sosyal politika önerilerinde bulunmak amacıyla 
planlanmıştır. Bu araştırmayla ilgili çalışmalara 2015 yılında başlanmış olup; 
saha çalışmasına 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde başlanacaktır. 
“Türkiye’de 14-19 Yaş Eğitime Devam Eden Öğrencilerde Bağımlılık Araştırması-
ESPAD‘’  çalışmaları başlamış olup pilot çalışması tamamlanmıştır. 

2.1.8. Çocuk Hizmetlerine bağlı haklarında koruma kararı bulunan çocukların 
bakımının yapıldığı Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Bakım 
ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinin yeniden yapılandırılması amacıyla 
yönetmelik değişikliği yapılmış olup; 29 Mart 2015 tarih ve 29310 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği gereğince Türkiye 
genelinde 16 tane Çocuk Destek Merkezi madde bağımlısı çocuklar (18 yaş altı) 
için ihtisaslaştırılmıştır.

2.1.9. Haklarında Bakım Tedbiri/Korunma Kararı verilen ve Çocuk Destek 
Merkezlerinde kalan çocuklara yönelik Anka Çocuk Destek Programı geliştirilmiş, 
programda madde bağımlısı çocuklara ve ailelerine özgü Bağımlılık modulü 
de oluşturulmuştur. Programın uygulanmasına yönelik danışman olarak 
görevlendirilen 340 meslek elemanına uygulayıcı eğitimi, 32 meslek elemanına 
eğitici eğitimi, çocuk destek merkezi müdürleri ile çocuk destek merkezi bulunan 
il müdürlerine bilgilendirme eğitimi verilmiş,  Aralık 2014 tarihi itibarı ile tüm 
çocuk destek merkezlerinde uygulanmaya başlanmıştır.

2.1.10. 18 Kasım 2014 tarihinde Uyuşturucu İle Mücadele Acil Eylem Planı 
hazırlıkları çerçevesinde, konuyla ilgili akademisyen ve ilgili kurumlardan 
temsilcilerin katılımıyla, Sosyal Rehabilitasyon hizmetlerinin niteliğinin ele alındığı 
Çalıştay düzenlenmiştir. (13.1.2015)

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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2.1.11. Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı’nın “6.Uyuşturucu Bağımlılarının 
Kısa ve Uzun Süreli Tedavi Sonrası Sosyal Uyumunun Sağlanması” başlığı altındaki 
1 Numaralı Strateji “Uyuşturucu bağımlılarının kısa ve uzun süreli tedavileri 
sonrası sosyal uyum süreçlerinin oluşturulması”dır. Söz konusu 6. Başlığın 
altındaki 2 Numaralı ve 3 Numaralı stratejiler de sosyal uyum mekanizmasının 
güçlendirilmesi, ihtiyaç duyulan fiziksel mekânların sağlanması ve sosyal uyum 
sürecinde olan bağımlıların topluma uyumunun (işe yerleştirme vb) sağlanmasını 
hedeflemektedir. Bu doğrultuda,  Bakanlığımız tarafından kurulacak olan Sosyal 
Uyum Merkezlerinin çalışma usul ve esaslarını belirleyebilmek ve bir model 
çıkarılması için konunun uzmanları tarafından bir etüt araştırması yapılmasına 
karar verilmiştir. Sosyal Uyum Merkezlerinin yapılandırılmasına ışık tutması 
amaçlanan söz konusu çalışma bilimsel bilgi ve yaklaşımlar ile mesleki ve uzmanlık 
bilgilerini içeren başlıca iki konuyu kapsayacaktır: 

 Kısa ve uzun süreli madde bağımlılığı tedavilerini tamamlamış ve 18 yaşın üstünde 
olan bireylerin gönüllü olarak başvuracağı Sosyal Uyum Merkezlerinin (a) bağlı 
olacağı ilkeleri, (b)çalışma usul ve esasları, (c) fiziksel özellikleri ve (d)personel 
ihtiyaçları.

Bu merkezlerde uygulanacak Sosyal Uyum Programlarını  (a) Bu konudaki 
temel bilimsel yaklaşımlar ve uygulanan programlar (b) Bu  programların çeşitli 
ülkelerdeki başarılı uygulama örneklerinin değerlendirilmesi, (c) Sosyal Uyum 
Merkezlerinde uygulanması önerilen  programların önerilme gerekçeleri, başlıca 
özellikleri, uygulanma araçları ve  uygulanma şekli)

18 Yaş Üstü Uyuşturucu Bağımlıları İçin Kurulacak Olan Sosyal Uyum Merkezleri 
Üzerine Etüt Çalışmasının Teknik Şartnamesi hazırlanmış olup söz konusu 
çalışma için önümüzdeki günlerde doğrudan temin yöntemi ile hizmet alımı 
yapılması planlanmaktadır. 2015 yılı sonuna kadar açılması planlanan sosyal 
uyum merkezinin pilot çalışmasında Bakanlığımızın mevcut personelinden 
görevlendirme yapılacaktır.

2.2. İletişim Çalışmaları

2.2.1. Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı’nın “4.Uyuşturucu ile Mücadelede 
Danışma Birimleri” başlığı altındaki 1 Numaralı Stratejide bahsi geçen “Uyuşturucu 
ile Mücadelede Danışma ve Destek Hattı”na destek ve bilgi vermek için Aile ve 
Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin İl Müdür Yardımcısı 
görevlendirilmiştir.

2.2.2. Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattında (ALO 191) çalışan 
kişilere 21.04.2015 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Genel 
Müdürlüklerin faaliyetlerinin anlatıldığı bir eğitim verilmiştir.
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3. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

3.1. Talep ile Mücadele Çalışmaları

3.1.1. Bünyesinde AMATEM/ÇEMATEM bulunan sağlık hizmet sunucularına SGK 
tarafından %30 daha fazla ödeme yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. (Resmi 
psikiyatri dal hastanelerinde ve Sağlık Bakanlığı ile 3.basamak sağlık hizmeti 
sunucularında)(30/08/2014 tarihli ve 29104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

3.1.2. ICD-10 kodu F10-F19 arasında yer alan psikoaktif madde (F15, F17 ICD 
kodları hariç) kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları tanıları için “5. Grup 
psikiyatrik hasta günlük tedavisi” başlığı ile yeni bir işlem kodunun oluşturulması 
sağlanmıştır. (01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

3.1.3. Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı 2015’in “Tanı ve Laboratuvar 
Hizmetleri” başlıklı 12. maddesinin “Tanı testlerinin kullanımına dönük SUT 
uygulamalarının güncellenmesi” başlıklı 3 numaralı stratejisi ile ilgili Tanı 
testlerinin fiyatlarının değerlendirilerek gerekli artışın yapılmasının sağlanması ve 
Doğrulama laboratuvar testlerinin ücretlendirilmesinin çalışılarak ödenmesinin 
sağlanması doğrultusunda çalışmanın yapılması planlanmaktadır. Bununla ilgili 
olarak 23.01.2015 tarihinde Kurumumuzda bilimsel komisyon toplantısı yapılmıştır. 
İkinci bilimsel komisyon toplantısı ile çalışmanın sonlandırılması planlanmaktadır.

3.1.4. Kurumumuz MEDULA sisteminden uyuşturucu bağımlılığına yönelik tedavi 
gören kişilerin tedavi ve ilaç giderleri ile demografik verilerinin ICD-10 kodlarına 
göre çekilme işlemi yapılmış olup yıllık olarak takip edilmesi planlanmıştır.

3.1.5. İŞKUR tarafından Uyuşturucu bağımlılarının tedavisi sonrasında Kurum 
hizmetlerinin sunulmasında bu kişilere öncelik verilmesi ve ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yollarının artırılması için mevzuattaki engeller kaldırılmış, 
ödenekler tahsis edilmiş ve il müdürlüklerine gerekli talimatlar verilmiştir. 

3.1.6. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Yeşilay arasında “Madde Bağımlılığı Danışmanı 
Meslek Standardı” hazırlanmasına yönelik işbirliği protokolü 26.08.2014 tarihinde 
imzalanmıştır.

Protokol sonrası öncelikle Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Yeşilay’a teknik 
bilgilendirme yapıldı. Ardından Yeşilay “Madde Bağımlılığı Danışmanı (Seviye 5)” 
ve “Madde Bağımlılığı Danışmanı (Seviye 6)” taslak meslek standartlarını hazırlamış 
ve 27 Mart 2015 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’na teslim etmiştir. 

Söz konusu taslak standartlar MYK tarafından incelendikten sonra gerekli 
düzeltmelerin yapılması için Yeşilay’a iletilmiştir. Yeşilay’ın düzeltmeleri yapıp 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’na teslim etmesi beklenmektedir.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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Taslak standartlar Yeşilay tarafından düzeltilip Mesleki Yeterlilik Kurumu’na 
gönderildikten sonra, ilgili tüm kurum ve kuruluşların resmi görüşüne sunulacak. 1 
ay boyunca görüşte kalacak. Görüş süresi sonunda gelen görüşler değerlendirilecek 
ve standartların son hali Mesleki Yeterlilik Kurumu Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Sektör Komitesi’ne sunulacak. Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra 
Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu’nun onayına sunulacak ve ardından 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecektir. (SGB-YEŞİLAY)

3.1.7. SGK İl Müdürlükleri ile uyuşturucu bağımlılığına yönelik geri ödemede 
yaşanan sorunlar hakkında resmi yazışmalar yapılmış olup, bugüne kadar 
gönderilen cevabi yazılarda herhangi bir sıkıntı ve sorunla karşılaşılmadığı bilgisi 
verilmiştir.

3.2. İletişim Çalışmaları

3.2.1. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında İŞKUR’un gerçekleştirdiği faaliyetleri 
ve bu konuda devam eden çalışmaları içeren “ Uyuşturucu Bağımlılığıyla 
Mücadelede İŞKUR” başlıklı  yazı, kurumumuz tarafından hazırlanan “İstihdamda 
3i”  isimli aylık derginin 14üncü sayısı içerisinde yayınlanmıştır.

3.2.2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uyuşturucu ile mücadele 
kapsamında 25.03.2015 tarihli ve 3668 sayılı yazısı ve ekinde gönderilen Ulusal 
Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi, Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem 
Planı ve İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulları Çalışma Usul ve Esasları, Genel 
Müdürlüğümüz İlgili Daire Başkanlıklarına gereğinin yapılması amacıyla 
gönderilmiştir. (İŞKUR)

3.2.3. Türkiye İş Kurumu bünyesinde görev yapan ağırlıklı olarak İş ve Meslek 
Danışmanlarından oluşan gruba uyuşturucu ile mücadele ve madde bağımlılarının 
kariyer planlarına ilişkin bilgilendirme eğitimi verilmiş olup, eğitimler, İŞKUR ve 
Yeşilay işbirliğiyle 20-21 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu 
eğitimlerin belli aralıklarla devam etmesi ve çeşitli alanlarda işbirliği sağlanması 
amacıyla Yeşilay ve İŞKUR arasında protokol imzalanması planlanmaktadır. Bu 
kapsamda, 81 İl Müdürlüğünden ve Genel Müdürlükten toplam 119 kişi eğitim 
almıştır. Bu eğitimi alan personelin İl Müdürlüklerinde görev yapan İş ve Meslek 
Danışmanlarına eğitim vererek bütün danışmanların bu konuda bilgilendirilmesi 
sağlanacaktır.

3.2.4. Bakanlığımız bünyesinde 25 Mayıs 2015 tarihinde Uyuşturucu ile Mücadele 
Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir. Müsteşar Yardımcımız Sayın Serhat 
Ayrım’ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya konuşmacı olarak Türkiye 
Halk Sağlığı Kurumu’ndan Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayşe Gökçen Gündoğmuş 
katılmıştır. Toplantı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeline 
“Uyuşturucu ile Mücadele” süreciyle ilgili bilgi verilmiş ve personelimizin bu 
konuyla ilgili duyarlılığını arttırmak amaçlanmıştır.
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3.2.5. Bakanlığımız aylık bülteninde Haziran sayısında Sayın Müsteşar Yardımcımız 
Serhat AYRIM ile uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan röportaj 
yayınlanacaktır.

3.2.6. Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlikle mücadele ve istihdamın korunması 
bağlamında; diğer hedef kitlelere yönelik uygulandığı gibi uyuşturucu bağımlılığı 
tedavisi gören veya rehabilitasyon sürecindeki kişilere yönelik olarak;

2013-2014 yıllarında; 

• 2.986 kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

• 714 kişi mesleki eğitim kursu, işbaşı eğitim programı ve girişimcilik eğitim 
programına katılmıştır.

• 134 kişi toplum yararına programlara katılmıştır.

• 55 kişi işe yerleştirilmiştir.

• 2015 yılının ilk çeyreğinde ; 

• 205 kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

• 183 kişi mesleki eğitim kursu, işbaşı eğitim programı ve girişimcilik eğitim 
programına katılmıştır.

• 31 kişi toplum yararına programlara katılmıştır.

• 2 kişi işe yerleştirilmiştir.

3.3. Yapılması Planlanan Faaliyetler

3.3.1. Uyuşturucu madde doğrulama testleri konusunda 23.01.2015 tarihinde 
laboratuvar toplantısı yapılmıştır. 2015 yılı “Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem 
Planı” kapsamında 02/06/2015 tarihinde yapılan ikinci bilimsel komisyon 
toplantısında “Kötüye Kullanılan Madde Analizleri” başlığı adı altında tarama 
doğrulama laboratuvar çalışma taslağı hazırlanmış olup, Sağlık Bakanlığı 
Laboratuvar hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yayınlanacak genelge ile 
doğrulama testi yapacak laboratuvarların nasıl yetkilendirileceğine ve hangi 
kriterleri taşıması gerektiğine dair usuller belirlenecek olup, bu genelgeye 
göre yetkilendirme yapıldıktan sonra Kurumumuzca söz konusu çalışma 
Başkanlığımızca değerlendirilerek Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna 
sunulacaktır.

3.3.2. “Yatarak Tedavilerde Psikiyatri Hizmetleri” başlığı altında 5 grup olarak 
sınıflandırılan psikiyatrik hasta günlük tedavi bedellerine % 30 oranında fiyat 
artışı Kurumumuzca çalışılarak Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna 
sunulmuştur. Komisyonca onaylanan çalışma Kurum Başkanının imzasına 
sunulmuştur. Ayrıca, oluşacak ek bütçe rakamları Başkanlığımızca çalışılacaktır.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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4. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

4.1. Talep ile Mücadele Çalışmaları

4.1.1. Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ve bağlı kuruluşlardaki personele (100 kişi) 
Antalya'da 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında formatör eğitimi verilmiştir.

4.1.2. 30 Ocak - 06 Şubat 2015 tarihleri arasında Antalya Duacı Kış Kampında 200 
genç 4 günlük programla zararlı alışkanlıklara karşı eğitim almıştır.

4.1.3. Uyuşturucu maddeden dolayı denetimli serbestlik altına alınmış 
yükümlülere, yükümlülerin boş zamanlarını yapılandırmasına ve bağımlılıklarını 
azaltmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda Ceza ve İnfaz 
Kurumlarında bulunan 21 yaş altındaki tutukluların rehabilitasyon sürecini 
hızlandırmak, suç ve suçluluğa ilişkin psikolojik travmayı aşamalarını sağlamak, 
eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile genç hükümlülerin yeniden 
sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak, kişisel ve sosyal gelişimine katkıda 
bulunmak, sanat ve sporun rehabilitasyon sürecindeki rolünü ortaya çıkararak 
genç hükümlüler arasında yeni yeteneklerin keşfedilerek spor ve sanat camiasına 
kazandırılmaları amacıyla yürütülmesi planlanan “Kapılar Kapanmasın” projesi, 
sportif ve kültürel faaliyetlerde görev alacak eğitmenlerin de belirlenmesi 
ve gerekli malzemelerin  temin edilmesi ile birlikte hayata geçirilmiştir. Kars, 
Erzurum, Ardahan, Ağrı, Iğdır Ceza Evlerinden denetimli serbestlik ön koşulu ile 
tahliye edilmiş 400 gencin Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katılımları 
sağlanmıştır. 

4.1.4. Türkiye genelinde Spor Genel Müdürlüğümüze bağlı 1803 antrenöre 
"Bağımlılık ile Mücadele Farkındalık Eğitimi" verilmesi kararlaştırılmış ve İç 
Anadolu Bölgesi, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinde görev yapan 
antrenörlerimize eğitim verilmiştir.

4.1.5. KYK bünyesinde bulunan yaklaşık 400.000 üniversite öğrencisine ve Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Yaz Kamplarına katılacak yaklaşık 35.000 öğrenciye  "Bağımlılık 
ile Mücadele Farkındalık Eğitimi" verilmesi planlanmaktadır.

4.1.6. Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesinde yer alan gençleri bağımlılık yapan 
maddelerden korumak için önleyici tedbirlerin alınması ve bağımlı gençlerin 
tedavileri ile ilgili olarak çalışmaların yürütülmesi kapsamında 14 - 29 yaş grubu 
için Bağımlılık türleri ve yaşam becerilerinden oluşan bir eğitim materyal seti 
oluşturulmaktadır.  

4.1.7. Gençlik ve bağımlılıkla Mücadele konusunda yazılmış olan tezlere yönelik 
bibliyografya çalışması tamamlanmak üzeredir. "Türkiye Sosyal Hizmet Birikiminde 
MADDE BAĞIMLILIĞI Bibliyografik Bir Değerlendirme (1950-2014)" "Gençlik 
ve Bağımlılık" adında 5 akademisyenin makalelerinden oluşan bir doküman 
hazırlanmıştır.



33

5. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

5.1. Arz ile Mücadele Çalışmaları 

5.1.1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Köpek Eğitim Merkezi (KEM) 23.09.2014’te 
Akyurt’ta hizmet vermeye başlamıştır. Bugüne dek 6 adet dedektör köpek Köpek 
Eğitim Merkezi’ndeki eğitimlerinin tamamlanmasına müteakip görevlerine 
başlamış olup, eğitim süreci devam etmekte olan 12 adet  dedektör köpeğin de 
yakın zamanda eğitimlerinin tamamlanarak göreve başlatılmaları planlanmaktadır. 

5.1.2. Alman Gümrük Kriminal Dairesi ile hızlı kargo ve posta işlemlerinin 
kontrolüne yönelik işbirliği çalışmaları yapılmıştır.

5.1.3. Uyuşturucu ile mücadele kurulu çalışmaları kapsamında tahsis edilen 
bütçe kapsamında Kalkınma Bakanlığından ilgili birimimiz aracılığıyla ve Bakanlık 
Makamının onayı ile ödenek talep edilmiştir.

5.1.4. Posta yolu ile yapılan yasadışı uyuşturucu ticaretinin engellenmesi amacıyla 
gerekli tedbirlerin alınabilmesi için PTT idaresine güzergah ve güncel trendlere 
dair bilgileri içeren bir yazı yazılmıştır.

5.1.5. “Posta ve Hızlı Kargo Yöntemi Kullanılarak Gerçekleştirilen Sentetik 
Kannabinoid Türü Uyuşturucu Madde Kaçakçılığıyla Mücadele Eylem Planı”  
hakkında bir sunum yapılmış, alınan önlemler ve elde edilen başarılar hakkında 
kurul üyeleri bilgilendirilmiştir.

5.1.6. “İkramiye Yönetmeliği” hakkında kolluk birimleri adına Kurula bir sunum 
yapılmıştır.

5.1.7. 14 Nisan 2015’te, İçişleri Bakanlığı koordinesinde uyuşturucunun ikramiye 
boyutuna yönelik Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarmanın katılımıyla bir çalıştay 
düzenlenmiştir.

5.1.8. Bakanlığımızca da katılım sağlanan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu 
Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) toplantılarında gerçekleştirilen istişareler 
sonucu Sentetik Kannabinoid türü uyuşturucu maddeler 06.02.2015 tarihinde 
“jenerik sınıflandırmaya” tabi tutulması sağlanmıştır.

5.1.9. Uyuşturucuyla Mücadele konularında Bakanlık personeline temel ve ileri 
düzey narkotik eğitimleri verilmiştir.

5.1.10. Bakanlığımızca kullanılmakta olan modern X-Ray cihazları ve teknik 
ekipmanların yanında yeni nesil uyuşturucu maddelerin tespiti amacıyla da 
çalışmalar yapılmış ve söz konusu cihazlar deneme sürecinde ilgi idarelerin 
kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, riskli görülen liman ve kara sınır kapılarımızda 
konuşlandırılmak üzere 2015 yılı içerisinde 6 adet hızlı tarama sistemi alımı 
planlanmaktadır.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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5.1.11. Sınıraşan uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası bilgi 
paylaşımı ve tecrübe aktarımına yönelik olarak Alman Gümrük Kriminal Dairesi 
personelince Atatürk Havalimanı ziyaret edilerek, hızlı kargo ve posta işlemlerinin 
kontrolüne yönelik işbirliği çalışmaları yapılmıştır.

5.1.12. Posta ve kargo yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen yasadışı uyuşturucu 
trafiğinin engellenmesi kapsamında İstanbul’da bulunan posta ve kargo 
merkezlerinde incelemelerde bulunulmuştur. 

5.1.13. Sn. Başbakanımız’ın katılımıyla 27-28 Kasım 2014’te Ankara’da düzenlenen 
1.Uyuşturucu ile Mücadele Şurası’na katılım sağlanmış olup, 15 Çalıştay’ın ikisinin 
koordinasyonu bakanlığımız tarafından yürütülmüştür.

5.2. Yapılması Planlanan Faaliyetler

5.2.1. Kaçakçılıkla Mücadele alanında zamanının en ileri düzey teknolojik 
imkânlarını kullanmakta olan Bakanlığımız, önümüzdeki dönem için de riskli 
görülen kontrol noktalarında konuşlandırılmak üzere Gelişmiş Tarama Sitemleri ve 
Narkotik Madde Tespit Cihazları alımına devam edilmesi planlanmaktadır. Diğer 
yandan, narkotik madde kaçakçılığı ile mücadele alanında en önemli mücadele 
aracının dinamik ve nitelikli personel olduğu bilinci ile uygulanmakta olan Narkotik 
Madde Kaçakçılığı ile Mücadele Temel ve İleri Düzey Eğitim programlarının 
sayısının arttırılması planlanmaktadır.

5.2.2. Ayrıca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele alanında son derece 
etkili bir enstrüman olarak kullanılan Narkotik Dedektör Köpeklerin (NDK) kısa 
süre önce faaliyete geçen ve bölge düzeyinde hizmet verebilecek kapasitede inşa 
edilen Bakanlığımıza ait Köpek Eğitim Merkezi sayesinde sayılarının arttırılması 
temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

5.2.3. Ulusal işbirliği çalışmalarının yanında uluslararası arenada da işbirliği 
çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Genel Müdürlüğümüz çok sayıda ülke 
ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği içerinde çalışmalarını sürdürmekte Güneydoğu 
Avrupa Kolluk Merkezi (SELEC) gibi son derece etkin bölgesel bir kuruluşun ise 
ulusal irtibat noktası görevini yürütmektedir. Bu çerçevede yürütülen çalışmalarda 
ülke etkinliğinin arttırılması amacıyla Ekim 2014’te İstanbul’da düzenlenen 
BM UNODC toplantısına Bakanlığımızca ev sahipliği yapılmış olup, ulusal ve 
uluslararası işbirliği faaliyetlerinin artırılarak devam ettirilmesi planlanmaktadır.

5.2.4. Bununla birlikte Bakanlığımızca uluslararası alanda modern soruşturma 
teknikleri arasında kullanılan ve ikili işbirliğinin operasyonel anlamda 
geliştirilmesinde yararlı olan Kontrollü Teslimat Uygulamaları gerçekleştirilmiştir. 
Bu çerçevede 2013 yılından bu güne 5 adet başarılı kontrollü teslimat çalışması 
başarı ile sonuçlandırılarak alıcı şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir. İleriki 
dönemlerde de Kontrollü Teslimat çalışmalarının arttırılması planlanmaktadır.
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5.2.5. Ülkemizde son yıllarda kamuoyunda sıkça yer alan ve toplum sağlığını 
ciddi şekilde tehdit eden sentetik kannabinoid türü uyuşturucularla mücadele 
amacıyla yürütülen ulusal ve uluslararası işbirliği çalışmalarının yanı sıra Genel 
Müdürlüğümüzce hazırlanarak uygulamaya konulan “Sentetik Kannabinoid 
Türü Uyuşturucu Maddelerle Mücadele Eylem Planı” çerçevesinde alınan ilave 
tedbirler sonucu sentetik esrar kaçakçılığında bir düşüş trendi yakalanmış olup, 
ileriki dönemlerde eylem planının Ulusal Eylem Planı ile uyumlu hale getirilerek  
“Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı” şeklinde revize edilmesi planlanmaktadır.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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6. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

6.1. Arz ile Mücadele Çalışmaları 

6.1.1. Narkotim Projesi Kapsamında Yapılan Çalışmalar

6.1.1.1. 11 İlde (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Antalya, Konya, 
Diyarbakır, Samsun ve Erzurum) Narkotim Projesinin pilot uygulamasına 
başlanmıştır (11 Aralık 2014).

6.1.1.2. Narkotim Projesinin Performans Değerlendirme Ölçütlerinin 
belirlenmesi için akademisyen ve TÜİK uzmanlarının katılımıyla toplantılar 
yapılmış, belirlenen ölçütler kapsamında, Projenin 11.12.2014-19.04.2015 
tarihleri arası performans değerlendirmesi yapılmıştır.

6.1.1.3. Narkotim Projesi kapsamında görev alacak pilot 11 ilden 3. Periyot 
halinde (865),  2.etap 18 ilden (647) olmak üzere toplam (1.512) personele 
“Narkotik Temel Uzmanlık Kursu” verilmiştir.

6.1.1.4. Proje kapsamında pilot 11 ilde kullanılmak üzere (190) adet aracın 
dağıtımı yapılmış ve (190) adet motosikletin alımı tamamlanmıştır (Dağıtımı 
Temmuz ayı içerisinde yapılmıştır).

6.1.1.5. Proje kapsamında 2.etap (18) ilde (Gaziantep, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, 
Denizli, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Kayseri Malatya, Manisa, Osmaniye, Sakarya, 
Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat) kullanılmak üzere (121) adet aracın 
alımı tamamlanmıştır (Dağıtımı Mayıs ayı içerisinde tamamlanmıştır).

6.1.1.6. Projenin ortak bir veri tabanı üzerinden kurumsal hafızaya 
dönüştürülmesi amacıyla, yeni bir yazılım çalışması devam etmektedir. 

6.1.1.7. Narkotimlerin performansının ölçülmesiyle ilgili olarak ilk 6 aylık 
veriler gözden geçirilip, ikinci 6 aylık verilere de bakılarak Narkotimler için 
bir uygulama rehberi hazırlanacaktır.

6.1.2. 25-30 Ocak 2015 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire 
Başkanlığı bünyesindeki “Stratejik Araştırma Kurulu (SAK)” 49. Toplantısı 25-30 
Ocak 2015 tarihleri arasında Antalya İlinde, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik 
Suçlarla Mücadele/KOM Şube Müdürlerinin katılımı ile yapılmıştır. Bu kurulda 
alınan kararlar doğrultusunda; Ülke insanımızın uyuşturucu tehdidinden korumak 
amacı ile sokak satıcıları ile mücadele öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. 2015 
yılında uyuşturucu ile mücadelede sokak satıcılarına yönelik operasyonlara ağırlık 
verilerek mücadelede etkin ve kalıcı tedbirler alınmıştır.
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6.1.2.1. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı bünyesindeki 
Stratejik Araştırma Kurulu’nun 49. Toplantısında alınan kararlar çerçevesinde 
2015 yılında hedeflendirildiği gibi farkındalığın artırılması amacı ile İl Emniyet 
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele/KOM Şube Müdürlükleri ile birlikte, 
uluslararası eroin oluşumlarına ilişkin tespit, soruşturma ve operasyonel 
içerikli çalışma, yöntem ve stratejilerini revize etmek ve eroin maddesi ile 
mücadeleye yönelik yeni gelişmeler ve trendlerin değerlendirilmesi amacı 
ile 12 Mayıs 2015 tarihinde Ankara ilinde “Afyon ve türevleri Çalıştayı” 
yapılmıştır.

6.1.2.2. Yasadışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Kapasitesinin Arttırılması ve Bilgi 
Paylaşımı:  Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT, Emniyet 
Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile 
18 Mayıs 2015 tarihinde Diyarbakır, 21 Mayıs 2015 tarihinde Kırklareli 
ilinde yasadışı kenevir ekimi ile mücadele kapasitesinin artırılması ve bilgi 
paylaşımı toplantıları düzenlenmiştir. 

6.1.3. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinesinde Kastamonu İlinde 
düzenlenen “Kenevir Mevzuatı Hazırlama Çalıştayı”na Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından katılım sağlanmıştır.

6.1.4. Jenerik Sınıflandırma Kapsamında Yapılan Çalışmalar

6.1.4.1. 06.02.2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren «Jenerik Sınıflandırma» metni, TUBİM EWS Çalışma 
Grubunda yer alan akademisyen ve uzmanlar tarafından hazırlanmıştır.

6.2.4.2. TUBİM koordinesinde, Jenerik Sınıflandırma metninin hazırlanmasına 
katkı sağlayan uzman ve akademisyenlerin de desteğiyle, uyuşturucu ile 
mücadele alanında çalışan kurum uzmanlarına Jenerik Sınıflandırmanın 
anlatılması ve uygulama esnasında yaşanabilecek sıkıntıların önüne 
geçilmesi amacı ile bir günlük eğitim verilmiştir (06 Mart 2015).

6.1.5. Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Başkanı ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Sayın Necdet ÜNÜVAR başkanlığında yapılan 
toplantıda alınan karar gereği, uyuşturucunun arz boyutuyla mücadelesinde 
ödenen ikramiyelere yönelik EGM-KOM Daire Başkanlığı koordinesinde bir 
toplantı gerçekleştirilmiştir (14 Nisan 2015).

6.1.6. Arz ile Mücadele Bilim Kurulu Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları 
taslak metni hazırlanmıştır. Arz ile Mücadele Bilim Kurulu oluşturulması çalışmaları 
devam etmektedir.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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6.1.7. Vali Yardımcıları ve Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulları Koordinatörleri 
Toplantısı yapılmıştır (17-18 Kasım 2014).

6.1.8. İl Valiliklerine (Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulları) UMYK tarafından kabul 
edilen; Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi, Uyuşturucu ile Mücadele Acil 
Eylem Planı, İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulları Çalışma Usul ve Esasları belgeleri, 
bundan sonra uyuşturucu ile mücadele alanında yürütülecek tüm faaliyetlerin 
bu belgeler çerçevesinde yürütülmesinin sağlanması amacıyla gönderilmiştir 
(30.03.2015).

6.1.9. İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulları Çalışma Usul ve Esasları» çerçevesinde, 
il düzeyinde uyuşturucu ile mücadele alanında yapılacak tüm çalışmaların İl Valileri 
tarafından bizzat takip edilmesi için resmi yazı yazılarak Valiliklere gönderilmiştir 
(18 Mayıs 2015).

6.1.10. Sağlık Bakanlığı’nın ilgi talebi doğrultusunda “Ulusal Uyuşturucu Politika 
ve Strateji Belgesi (2013-2018)” ve “Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı (2013-2015)”nın 
yürürlükten kaldırılması için resmi yazı yazılarak Başbakanlığa gönderilmiştir (18 
Mayıs 2015).

6.1.11. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından; Uyuşturucu ile Mücadele Strateji 
Belgesi ve Uyuşturucu İle Mücadele Acil Eylem Planı kapsamında,

6.1.11.1. Uyuşturucu suçundan elde edilen yasa dışı gelirlerle etkin bir şekilde 
mücadele etmek hedefi kapsamında; Uyuşturucu suçundan elde edilen suç 
gelirleri ile mücadele kapsamında Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ile 
imzalanan protokol doğrultusunda gerekli araştırmalar yapılmaktadır.

6.1.22.2. Suç istihbarat analizi çalışmalarının arttırılması faaliyeti kapsamında; 
Suç istihbarat analizi kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığının yapılan 
yeni teşkilat düzenlemesi ile “Risk Analiz Şubesi” kurulmuştur.

6.1.11.3. Hava, deniz ve demir yoluyla yapılan uyuşturucu madde kaçakçılığı 
ile de etkin bir şekilde mücadele etmek hedefi kapsamında; Sahil Güvenlik 
Komutanlığının uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede faaliyetlerine 
katkı sağlamak ve etkinliğinin arttırılması maksadıyla Fransa Gümrükler 
Genel Müdürlüğüne çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş müteakiben Fransa 
Gümrükler Genel Müdürlüğü personeli tarafından İstanbul’a çalışma 
ziyaretinde bulunulmuştur.

6.1.11.4. Türkiye’ye sınır ülkeler başta olmak üzere, diğer ilgili ülkelerle ve 
uluslararası kurum/kuruluşlar ile işbirliğinin arttırılması faaliyeti kapsamında; 
Uyuşturucu kaçakçılığı dahil olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetlerinde 
Yunanistan ile işbirliğini arttırmak maksadıyla Atina’daki büyükelçiliğimiz 
nezdinde görev yapmak üzere ilk defa Sahil Güvenlik sınıfı bir personel 
görevlendirilmiştir.
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6.1.11.5. Ülkemizde bulunan yabancı Gümrük / Polis / Jandarma irtibat 
görevlileri ile karşılıklı bilgi paylaşımına imkân veren toplantılara devam 
edilmesi faaliyeti kapsamında; Uyuşturucu ile mücadelede uluslararası 
işbirliğini arttırmak ve uluslararası alanda daha iyi uygulamalardan 
yararlanmak üzere ikili işbirliği kapsamında ülkemizde bulunan Fransa, ABD 
ve İspanya irtibat görevlileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

6.2. Talep ile Mücadele Çalışmaları

6.2.1. İçişleri Bakanlığı tarafından; 10.02.2015 tarihinde İl Valiliklerine okul 
çevresinde alınacak tedbirlere yönelik olarak «Güvenli Okul» adı altında bir 
genelge gönderilmiştir (İçişleri Bakanlığı Genelge No: 2015/16).

6.2.2. Polis Eğitim Kurumlarındaki öğrencilere yönelik taslak eğitim müfredatı 
hazırlanmıştır. 

6.2.3. TUBİM koordinesinde; Sağlık Bakanlığı, MEB ve Yeşilay temsilcilerinin 
katılımı ile Önleme toplantısı (Önleme faaliyetlerinde aksama yaşanmaması adına) 
gerçekleştirilmiştir (13 Nisan 2015). 

6.2.4. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 
29. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, 
Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin 
Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin” 10. maddesine 
dayanılarak hazırlanan “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması 
Hakkında Yönerge” kapsamında derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek 
üzere mali yardım yapılmaktadır.

Dernekler Dairesi Başkanlığı “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım 
Yapılması Hakkında Yönerge” kapsamında madde bağımlılığı ile mücadeleyi 
konu alan sosyal içerikli projeleri de desteklemektedir. Bu kapsamda, 2014 yılında 
Bakanlığımız bütçesinden madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan (4) adet 
sosyal içerikli projeye toplam 266.255 TL nakdi yardımda bulunulmuştur.

Ayrıca, 2015 yılı itibarıyla çıkılan proje teklif çağrısı içerisinde madde bağımlılığı 
ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler de desteklenecek proje konuları 
arasında yer almaktadır. Başvuru işlemleri 07 Mayıs 2015 itibarıyla sona eren 
projelerin değerlendirme işlemleri devam etmektedir.

6.2.5. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından; Uyuşturucu ile Mücadele Strateji 
Belgesi ve Uyuşturucu İle Mücadele Acil Eylem Planı kapsamında,

6.2.5.1. İstanbul ilinde konuşlu (41) askeri birlikte görevli tüm personel, 
Valilikçe görevlendirilen uzman personel ile İl Jandarma Komutanlığı KOM 
Şube Müdürlüğü personelin tarafından (10.500) kişiye bağımlılıkla mücadele 
konusunda eğitim verilmesi planlanmıştır.

6.2.5.2. Planlanan eğitim faaliyeti kapsamında Nisan ayı içerisinde (3.769) 
rütbeli-erbaş ve ere eğitim verilmiştir.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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6.3. İletişim Çalışmaları

6.3.1. Uyuşturucu ile Mücadele Karar Destek Sistemi Kapsamında Yapılan 
Çalışmalar;

6.3.1.1. Uyuşturucu ile Mücadele Karar Destek Sistemi (UKDS)’nin oluşturulması 
kapsamında 3 Milyon Avroluk bir AB Twinning (Eşleştirme) Projesi hazırlanmış ve 
başvurusu yapılmıştır.

6.3.1.2. AB Ülkelerindeki uyuşturucu ile mücadele alanındaki veri toplama 
sistemini incelemek amacı ile iki TAIEX Projesi hazırlanmış ve başvurusu yapılmıştır.

• Avusturya: Veri toplama sisteminin incelenmesi (AB Komisyonu 
Tarafından Onaylandı)

• İtalya: EWS Yapılarının İncelenmesi (AB Komisyonu Tarafından Onaylandı).

TAIEX projeleriyle, uyuşturucu verilerinin toplanması konusunda diğer ülke 
örnekleri incelenmiş olacaktır.

6.4.  Yapılması Planlanan Faaliyetler

6.4.1.  Arz ile Mücadele Çalışmaları 

6.4.1.1. Uyuşturucu ile mücadele kapasitesinin artırılması kapsamında 
yapılacak çalışmalar;

i. Daha önce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 
altında faaliyetlerini sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü, bundan sonra faaliyetlerine hem ulusal hem de uluslararası 
platformda sürdürülen başarılı çalışmaların artarak devam etmesi 
amacıyla 05/06/2015 tarihli İçişleri Bakanlığı onayı ile kurulan Uyuşturucu 
ile Mücadele Daire Başkanlığı altında devam edecektir.

ii. Yeni kurulan Daire Başkanlığı’nın merkezde yer alacak organizasyon 
yapısının oluşturulma çalışmaları devam etmektedir. İlerleyen süreçte 
taşra yapılanmasının oluşturulmasına başlanacaktır.

6.4.1.2. Narkotim Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar;

i. Projenin ortak bir veri tabanı üzerinden kurumsal hafızaya 
dönüştürülmesi amacıyla, yeni bir yazılım çalışması devam etmektedir.

ii. Narkotimlerin çalışmaları, daha önce belirlenen Performans Ölçütleri 
doğrultusunda değerlendirilecektir.

6.4.1.3. Uyuşturucunun Arzıyla Mücadeleye Yönelik Komisyon oluşturulması 
kapsamında yapılacak çalışmalar;

i. Taslak olarak Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları hazırlanan 
Bilim Kurulu oluşturulacaktır.
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6.4.2. Talep ile Mücadele Çalışmaları

6.4.2.1. Uyuşturucu ile mücadele konusunda Bilim Kurulunun onayından 
geçmiş eğitim modülünün, öncelikle birinci sınıflardan başlayarak tüm 
öğrencilere uygulanması kapsamında yapılacak çalışmalar;

i. Polis Eğitim kurumlarında Uyuşturucu ile Mücadele ie ilgili bir ders ya da 
ders içinde bir ünite olarak okutulması ile ilgili Polis Akademisi ile toplantı 
yapılacaktır.

6.4.3. İletişim Çalışmaları

6.4.3.1.  Uyuşturucu ile Mücadele Karar Destek Sistemi kapsamında yapılacak 
çalışmalar;

i. Başvurusu gerçekleştirilen Avrupa Birliği Eşleştirme projesi ile ilgili 
süreç takip edilecek ve Proje olgunlaştırılacaktır.

ii. Sistemin kurulması öncesinde Avrupa Birliği ülkelerinin sistemlerini 
yerinde incelemek amacıyla başvuruları yapılan TAIEX Projeleri 
neticesinde, ülkemiz veri toplama sistemine ilişkin ilgili kurumlarla 
işbirliği içerisinde bir Rapor hazırlanacaktır.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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7. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

7.1. Talep ile Mücadele Çalışmaları 

7.1.1. Uyuşturucu kullanımı ve Bağımlılık ile Mücadele hakkındaki (2014/20 nolu) 
Genelge tüm eğitim kurumlarına dağıtılmak üzere Valiliklere gönderilmiştir. 

7.1.2. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uyuşturucu 
ile mücadele kapsamında, illerden 2014 yılı içerisinde çalışmalar istenmiştir. 
İllerden gelen veriler ve yapılan çalışmalarla ilgili dokümanlar doğrultusunda 
yapılan çalışmalara ait sayısal veriler şu şekildedir.

* Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında “Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi” kapsamında 
ulaşılan öğrenci, öğretmen ve veli sayıları dâhil edilmemiştir.

ETKİNLİKLER ETKİNLİK SAYISI
ULAŞILAN 
ÖĞRENCİ

ULAŞILAN ÖĞRETMEN
ULAŞILAN 

VELİ

SEMİNER 30.430 2.253.507 200.952 460.995

TOPLANTI 11.069 407.862 77.159 216.803

KOMİSYON 1.471 71.460 12.109 6.641

RESİM YARIŞMASI 1.554 198.148 6.592 44.420

KOMPOZİSYON 
YARIŞMASI 1.020 139.476 4.303 5.209

TİYATRO 382 98.035 7.568 6.597

TV VE RADYO 
PROGRAMI 348 41.931 2.263 4.236

DİĞER 5.154 214.383 16.990 36.394

ULAŞILAN ÖĞRENCİ ULAŞILAN ÖĞRETMEN ULAŞILAN 

KİTAP 54.790 8.573 1.118.146

BROŞÜR 489.447 49.165 251.255

AFİŞ 605.631 47.837 133.373

DİĞER 159.024 9.525 1.062.151

ULAŞILAN ÖĞRENCİ SAYISI 4.824.295

ULAŞILAN VELİ SAYISI 3.446.072

ULAŞILAN ÖĞRETMEN SAYISI 452.032

Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmaları Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar

Toplam Ulaşılan Birey Sayısı*
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Okullarımızda sunulan;

• Rehberlik etkinlikleri, 

• Bireysel ve grupla psikolojik danışma,

• Aile eğitimleri,

• Okul devamsızlıkları, okula geç gelme alışkanlıkları,

• Akademik başarısı düşük öğrencilerin desteklenmesi (destek eğitim), 

• Özel eğitime ihtiyacı olan engeli nedeniyle daha fazla risk altında olan 
öğrenci ve velileri ile yapılan çalışmalar, 

• Veli toplantıları, 

• Servis şoförleri ve kantincilere verilen eğitimler ve kontroller  v.b. çalışmalarla 
uyuşturucu ile mücadele kapsamında Bakanlığımız çalışmaları  hassasiyetle 
yürütülmektedir.

7.1.3. Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti arasında “Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi” 03.01.2014 tarihinde 
imzalanan uygulama protokolü ile başlatılmıştır. Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi 
Projesi ile örgün eğitimin her kademesinde yer alan öğrencilerin yanı sıra, 
öğretmenlere, velilere ve toplumun her kesimine yaygın eğitim yoluyla ulaşılması 
hedeflenmektedir. Projenin pilot uygulaması İstanbul ilinde gerçekleştirilmiştir. 
Pilot uygulama kapsamında 17-22 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul’da 39 ilçede 
görev yapan 41 formatöre 6 gün süren bağımlılıkla mücadele eğitimi verilmiştir. 
4-5 Nisan 2014 ile 5-6 Mayıs 2014 tarihleri arasında, eğitim alan 41 formatör kendi 
ilçelerindeki liselerde görev yapan rehber öğretmenlere 2 günlük bağımlılıkla 
mücadele eğitimi vermiş, 39 ilçeden 830 rehber öğretmen bu alanda saha 
eğitimcisi olarak yetiştirilmiştir. Pilot uygulama kapsamında İstanbul’da 39 ilçede 
515 lisede öğrenci eğitimleri gerçekleştirilmiş olup, pilot uygulama sonucunda 
yaklaşık 60 bin öğrenciye bağımlılıkla mücadele eğitimi verilmiştir. 

7.1.4. Pilot uygulama sonrasında edinilen tecrübe ve birikimle projenin ülke 
genelinde yaygınlaştırma faaliyetleri başlatılmıştır. Bu kapsamda 10 Kasım-01 
Aralık 2014 tarihleri arasında Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen formatör 
eğitimleri sonucunda 81 ilden 498 formatör adı geçen beş alana ilişkin 25 saatlik 
formatörlük eğitimine katılmış ve bağımlılıkla mücadele alanında hizmetiçi eğitim 
belgesi almıştır.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER



44

7.1.5.  Toplumsal bir sorun haline gelen bağımlılık konusunda seferberliğe 
dönüşen proje kapsamında ülkemizde (81 ilde) görev yapmakta olan yaklaşık 
29.000 rehber öğretmen  3 günlük Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi eğitimi almış ve 
saha eğitimcisi olarak yetiştirilmiştir. 

7.1.6. Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi 
modüler programı hazırlanmış ve Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık alanı altında 762 
FOET Kodu ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yaygın eğitim programları 
arasında yerini almıştır. (http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/foet/). 
Hedef kitleye verilecek Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri halk eğitimi merkezleri 
üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda 08.05.2015 tarihinde 81 İl Valiliğine 
uygulamaya yönelik tedbirleri içeren Resmî Yazı gönderilmiştir. 

7.1.7. Yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında tüm illerde 5.104 kurs açılmış, 
105.768 kişiye sertifika verilmiştir. 169.251 kişi halen kurslara devam etmektedir.

7.2. İletişim Çalışmaları

7.2.1. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
işbirliğinde yürütülmekte olan Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesinin e-öğrenme 
yöntemiyle desteklenmesi için e-öğrenme Portalı oluşturulmuştur. Proje 
kapsamında oluşturulan e-öğrenme portalında yer verilecek öğrenme içerikleriyle 
bireylerde ve toplumda bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalığın artırılması, 
bu maddelerin kullanımının bilgi ve bilinçle önüne geçilmesi, bireylerin daha 
güvenli ve mutlu bir hayat sürdürmelerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 
Ayrıca e-öğrenme portalı aracılığıyla öğretmenler ve öğrenciler bağımlılıklarla 
ilgili bilgi ve bilinç düzeylerini arttırıcı e-öğrenme içeriklerine zaman ve mekan 
sınırlaması olmaksızın ulaşabileceklerdir.
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8. SAĞLIK BAKANLIĞI

8.1. Arz ile Mücadele Çalışmaları 

8.1.1. Jenerik Sınıflandırmaya ilişkin Bilim Kurulu Çalışması yapıldı. 

8.1.2. Tanılama Süreçlerine İlişkin Laboratuvar Hizmetleri Çalıştayı gerçekleştirildi. 
(9 Aralık 2014)

8.1.3. Jenerik Sınıflama İle İlgili Karara İlişkin Erken Uyarı Sistemi (EWS) Tamamlandı.

8.1.4. Madde bağımlılığı ile ilgili yürürlükteki mevzuatın bütüncül bir bakış açısıyla, 
tüm taraflarla gözden geçirildiği Mevzuat Çalıştayı yapıldı (14-15 Ocak 2015) 

8.2. Talep ile Mücadele Çalışmaları

8.2.1. 191 çağrı numaralı Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek  Hattı’nın 
kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. 2-8 Mart 2015 tarihlerinde Uyuşturucu ile 
Mücadele Danışma ve Destek Hattı personeline yönelik teorik ve pratik eğitim 
verilmiştir. Eğitimlerde akademisyenler ve alanda çalışan uzmanlardan oluşan 32 
eğitimci görev almıştır (2-8 Mart 2015)

8.2.2. Gaziantep’te Halk Sağlığı Müdürleri ile Eylül ayında eğitim toplantısı yapıldı.   
(24-26 Eylül 2014)

8.2.3. Uyuşturucu İle Mücadelede Tedavi Hizmetleri (2.3 Basamak – Amatem/
Çematem ve acil klinikleri) Çalıştayı Yapılmıştır. (24-25 Aralık 2014)

8.2.4. 23 Ocak 2015 ve 11 Şubat 2015 tarihlerinde üniversiteler bünyesinde faaliyet 
gösteren tedavi merkezlerinin yöneticileri, TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı, YÖK 
temsilcileri, ilgili kurum- kuruluş temsilcileri ve alanda çalışan uzmanların katılımıyla 
“Uyuşturucu ile Mücadelede Üniversite Temsilcileri Toplantısı” yapılmıştır.(23 Ocak 
ve 11 Şubat 2015)

8.2.5. 9 Mart 2015 tarihinde Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı Sayın 
Bülent ARINÇ’ın imzası ile Uyuşturucu ile Mücadelede Acil Eylem Planı, Ulusal 
Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi, İl Uyuşturucu Koordinasyon Kurulları 
Çalışma Usul ve Esasları Bakanlığımız tarafından ilgili 7 Bakanlığa gönderilmiştir.

8.2.6. THSK Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinasyonunda Celal Bayar 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı ve Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları 
Hastanesi işbirliğinde 26 Mart 2015 tarihinde Manisa’da “Her Yönüyle Madde 
Bağımlılığı” sempozyumu düzenlenmiştir. 

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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8.2.7. Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattında çalışacak 
personellerin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla; 20-21 Nisan 2015 tarihlerinde 
Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, İŞKUR ve SGK yetkilileri tarafından uyuşturucu 
ile mücadele çalışmaları kapsamında kendi Kurumlarında yürütülen çalışmalara 
ve sıklıkla karşılaştıkları sorulara ilişkin, 24 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Yeşilay 
Cemiyet yetkilileri tarafından sivil toplum örgütü olarak uyuşturucu ile mücadele 
çalışmaları kapsamında yürüttükleri çalışmalara ilişkin danışma hattı personeline 
hizmet içi eğitim verilmiştir. 

8.2.8. Gebze’de 6-8 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenen “Yerel Yönetimlerin 
Gençlik Politikaları ve Uyuşturucu ile Mücadele” konferansında uyuşturucu acil 
eylem planı ve politikalar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

8.2.9. 25-29 Mayıs 2015 tarihlerinde Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı 
çerçevesinde birinci basamakta sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması, bu 
amaçla aile hekimlerinin uyuşturucu kullanımı ya da bağımlılığı olan bireyler 
ve yakınlarına gerekli müdahaleleri yapabilecek donanıma sahip olabilmeleri 
amacıyla “Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Aile Hekimliği Eğitim Modülü 
oluşturulmuştur. Aile hekimlerine yönelik eğitim vermek üzere 16 ilden 50 aile 
hekimi eğitici eğitimine alınmış olup yıl sonuna kadar bu illerdeki aile hekimlerinin 
eğitimleri tamamlanacaktır.  

8.2.10. Aile Hekimliği Uzaktan Eğitim Modülü kapsamında madde bağımlılığı 
modülünü 15 nisan tarihine kadar 17.083 kişi tamamlamıştır. 

8.2.11. 10 adet yeni AMATEM ve ÇEMATEM kurulması için ön izin verilmiştir. Ön 
izin verilen tedavi merkezlerinin listesi şöyledir:

1. S.B. Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 
15 yataklı Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi açılması talebi için ön izin 
verilmiştir.

2. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan EAH bünyesinde 30 yataklı AMATEM ve 
ÇEMATEM açılması talebi için ön izin verilmiştir. 

3. Ağrı Devlet Hastanesi bünyesinde 10 yataklı Erişkin Alkol ve Madde 
Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) açılması talebi için ön izin verilmiştir.

4. İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi bünyesinde 15 yataklı  (AMATEM) açılması talebi için ön 
izin verilmiştir.

5. İnönü Üniversitesi Turgut Özel Tıp Merkezi Başhekimliği bünyesinde 15 
yataklı (AMATEM) açılması talebi için ön izin verilmiştir. 

6. Isparta Devlet Hastanesi bünyesinde Ayakta (AMATEM) açılması talebi için 
ön izin verilmiştir. 
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7. Yozgat Devlet Hastanesi bünyesinde 10 yataklı (AMATEM) açılması talebi 
için ön izin verilmiştir. 

8. D.Ü Kütahya Evliya Çelebi EAH bünyesinde Ayakta (AMATEM) açılması 
talebi için ön izin verilmiştir. 

9. Tepecik EA Hastanesi bünyesinde 15 yataklı (ÇEMATEM) açılması talebi 
için ön izin verilmiştir. 

10. Nevşehir Devlet Hastanesi bünyesinde Ayakta (AMATEM) açılması talebi 
için ön izin verilmiştir.

8.2.12. Bağımlılık tedavisinin genel psikiyatri polikliniklerinde sürdürülebilmesi 
için 30 psikiyatriste hizmet içi eğitim düzenlendi.

8.2.13. Danışma hattı ile koordineli çalışacak merkezlerde psikososyal tedavileri 
güçlendirmek amacıyla belirlenen hastanelerden yaklaşık 100 psikolog için 2-5 
Haziran 2015’te  “Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı (SAMBA)”nın 
klinik ve aile modülleri eğitimi yapılmıştır.

8.2.14. Danışma-tedavi- koordinasyon hizmeti verecek ayakta tedavi modeli, kısa 
adı Dan-Te olan merkezlerin makam oluru alınmıştır. 8 merkezde pilot çalışma 
başlatılacaktır.

8.2.15. Dan-Te çalışması için illerden tıbbi hizmet başkanları ve sorumlu 
psikiyatristlerin katılımı ile 21 Mayıs 2015’te ilk tanıtım toplantısı yapılmıştır.

8.2.16. SHGM’nin planlaması dahilindeki 11 ilden, psikiyatri uzmanı ve genel 
sekreterlikte çalışan ilgili uzmanların katılımıyla, açılacak olan ÇEMATEM’lere 
destek olmak ve açılış işlemlerini hızlandırabilmek amacıyla deneyimli ÇEMATEM 
çalışanları, mevzuat konusunda çalışanlar ve deneyimli idarecilerin paylaşımlarıyla 
11 Mayıs 2015’te Bursa’da bir toplantı düzenlendi.

Taşra teşkilatımızda yürütülen örnek faaliyetler:

• Şırnak’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri 
kapsamında “Madde Bağımlılığına Hayır” yürüyüşü düzenlenmiştir. Ayrıca 
Şırnak Üniversitesi Bahar Şenliği’nde “Uyuşturucuya Hayır” temasının işlenmesi 
amacıyla halk sağlığı müdürlüğümüz tarafından üniversitede stand açılmıştır.

• Mardin’de UNİCEF destekli Anka Projesi yürütülmektedir. Ayrıca yerel radyo 
programlarında uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili özel bir program yapılmıştır.

• Şanlıurfa’da 1-2 Ekim 2014 tarihinde “Madde Bağımlılığı İle Mücadele 
Çalıştayı” yapılmıştır. Ayrıca madde bağımlılarına tek adımda hizmet verecek 
Madde Bağımlılığı İletişim Merkezi (MABİM) kurulması için hazırlıklar devam 
etmektedir.

• İzmir’de 852 madde bağımlısı ile madde kullanım durumu ve nedenleri 
hakkında çalışma yapılmıştır. 

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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8.3. İletişim Çalışmaları

8.3.1. Uyuşturucu ile Mücadelede kullanılacak olan portal yazılımı çalışmaları 
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. UMYK üyesi Bakanlıklarca belirlenen 
kullanıcılara portalın kullanımı ve işleyişi hakkında eğitim verilmiş olup, 2015 yılı  
Ağustos ayı içinde Ankara ilinde yapılacak pilot uygulamanın akabinde portalın 
ülke sathında işlerliğe kavuşturulması planlanmaktadır. 
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9. BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9.1. İletişim Çalışmaları

9.1.1. Uyuşturucu ile mücadele iletişim faaliyetleri kapsamında kamuoyunu 
bilgilendirmek amacıyla Sağlık Muhabirleri Bilgilendirme Toplantısı 24 Kasım 2014 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

9.1.2. Uyuşturucu ile ilgili haberlerin medya aracılığıyla kamuoyuna yansıtılma 
şekli incelenmiştir. Bu analizde uyuşturucu maddenin kendisi, kullanımı, etkilenen 
bireyler, mücadele yöntemleri ve arzı ile ilgili basın aracılığıyla yansıtılan tablo 
hedef alınmıştır. Yapılan durum tespitinden yola çıkarak alınacak önlemler, kamu 
kurumlarına düşen görevler ve medyaya yönelik öneriler geliştirilmiştir.

9.1.3. Kamu kurumlarının konuyla ilgili gerçekleştireceği çalışmalarda 
kullanabilmesi ve ortak bir dil oluşturulabilmesi için “Uyuşturucu ile Mücadele 
Eylem Planı”na Yönelik İletişim Stratejisi Uygulama Rehberi hazırlanmıştır.

9.1.4. Gazeteciler için uyuşturucu konulu haberlerde dikkat edilmesi ve hassasiyet 
gösterilmesi gereken hususlara ilişkin bir broşür hazırlanmıştır. 

9.1.5. Uyuşturucu ile ilgili basında çıkan haberler günlük olarak takip edilmektedir. 
Bu haberler profesyonel bir ekip tarafından analize tabi tutularak aylık basın analizi 
raporu hazırlanmaktadır. 

9.1.6. Haber analizlerinde kamu kurumları tarafından acil müdahale edilmesi 
gereken durumlarda tarafımızca hazırlanan öneri ve tavsiyeler ilgili kamu 
kurumlarına ivedilikle iletilmektedir. 

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
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10. YEŞİLAY

10.1. Talep ile Mücadele Çalışmaları

10.1.1. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) kapsamında 18 ayrı 
modülde eğitim programı hazırlandı. Tüm eğitim modüllerine www.tbm.org.tr 
adresinden ulaşılabilmektedir.

10.1.2. 506 rehber ve branş öğretmenine bağımlılıklar alanında 10 Kasım - 01 
Aralık 2014 tarihleri arasında formatör eğitim programı düzenlenmiştir.

10.1.3. TBM kapsamında toplam 29.000 rehber öğretmen, 3 günlük, bağımlılıkla 
mücadele ile ilgili hizmet içi eğitimi aldı.

10.1.4. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke genelindeki uzman personeli ile 29 
Ekim – 1 Kasım 2014 tarihleri arasında TBM Formatör Eğitimleri gerçekleştirildi.

10.1.5. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)  ile ülke genelinde toplam 120 meslek 
danışmanına 2 günlük “Madde Bağımlılığı ve Madde Bağımlılarının Kariyer 
Planlamaları” eğitimi verildi. 

10.1.6. 29 Eylül- 01 Ekim 2014 tarihleri arasında Uluslararası Uyuşturucu Politikaları 
ve Halk Sağlığı Sempozyumu düzenlendi.

10.1.7. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Madde Bağımlılığı Danışmanı Meslek 
Standardının oluşturulması ile ilgili protokol imzalandı ve taslak hazırlandı. (ÇSGB-
YEŞİLAY- SAĞLIK BAKANLIĞI)

10.1.8. Bağımlılık alanında araştırmalar yaparak bağımlılıklar ile ilgili bilimsel alt 
yapının oluşturulması amacıyla, İstanbul Üniversitesi Yeşilay Bağımlılık Uygulama 
ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkez ile ilgili protokol, İÜ Rektörlüğü ve Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti tarafından 23 Eylül Salı günü imzalandı.

10.1.9. Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çağrı merkezi kurumu 
gerçekleştirildi. YEDAM merkezi fiziki kurulum çalışmaları son aşamasına geldi. 
Haziran 2015’de İstanbul’da faaliyet gösterecek çağrı merkezi, Temmuz 2015’de 
ise psikolojik ve sosyal destek faaliyetleri yürütecek merkez açılacaktır.

10.1.10. Üç Avrupa ülkesi ile ortak bir Ulusal Ajans Erasmus Stratejik Ortaklıklar 
programı kapsamında madde bağımlılığı alanında iletişim stratejisi ve buna bağlı 
ürünlerin geliştirilmesine yönelik yarışmalar yapılması ile ilgili proje başlatıldı. 
Proje kapsamında 20 günlük eğitim programı belirlendi ve eğitimler başlatıldı. 
2015 yılı sonunda iletişim stratejisi geliştirilecek
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10.1.11. Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı, Gençlik Mali Destek 
Programı ve Genç Yeşilay Mali Destek Programı olmak üzere 3 mali destek programı 
yayınlandı. Gençlik Mali Destek Programı kapsamında 243 proje başvurusu 
alındı ve 10 proje desteklendi ve projeler uygulanmaya başlandı. Diğer mali 
destek programları ile ilgili 22 Mayıs 2015’de ön başvuru süreci tamamlandı. Bu 
programlarda da toplam 206 proje başvurusu teslim alındı. Bağımlılıkla Mücadele 
ve Genç Yeşilay Mali Destek Programları proje değerlendirme sürecinin Temmuz 
2015 içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. 

10.1.12. Toplam 240 üniversite öğrencisine yönelik kış kampları düzenlenmiştir.

10.1.13 7 Mayıs- 11 Mayıs tarihleri arasında Yeşilay Gençlik Mali Destek Programı 
kapsamında İstanbul Erdemli Toplum Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
(ERDEMDER) geliştirilen proje ile toplam 40 lise öğrencisine yönelik macera kampı 
yapıldı. 

10.1.14. Yeşilay Gençlik Mali Destek Programı kapsamında Sinema ve Televizyon 
Eser Sahipleri Meslek Birliği ile kısa film yarışması ve bu yarışma sonunda ilk 3’e giren 
eserleri kamu spotu olarak çekilmesi ile ilgili proje başlatıldı. Senaryo yarışmasına 
toplam 750 başvuru alındı. Haziran 2015’de ilk 3’e giren eserler belirlenmiş olup yıl 
sonuna kadar çekimler tamamlanmış olacaktır.

10.1.15. EURAD, Uyuşturucuya Karşı Avrupa Örgütü yönetim kurulu üyeliği, 
Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal Konsey Danışmanlık Statüsü,  Birleşmiş 
Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) sivil ağı olan Viyana NGO Komitesi 
üyelikleri gerçekleştirildi. 

10.1.16. Birlemiş Milletler UNGASS 2016 Sivil Toplum Görev Gücü (Sivil Society 
Task Force) üyeliğine seçilen Yeşilay, bu görevle birlikte 2016 yılında üst düzey 
uyuşturucu gündemiyle toplanacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Özel 
Oturumunun (UNGASS), Doğu Avrupa ve Orta Asya koordinasyonunu sağlayacak.

10.1.17. Gençlik Mali Destek Programı kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Sanat ve Tasarım Fakültesi ile birlikte yürütülen 3D Farkındalık projesi içerisinde 
Teknoloji Bağımlılığı temalı karma afiş sergisi düzenlendi. Projede ayrıca 3D 
Mapping uygulaması kullanılarak uyuşturucu ile mücadele konusunda özgün bir 3 
Boyutlu gösteri hazırlanmaktadır. Söz konusu 3D Mapping Uyuşturucu Bağımlılığı 
farkındalık etkinlikleri 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı 
ile Mücadele gününde sergilenecektir. Proje detaylarına www.yesilyildiz.org 
adresinden ulaşılabilmektedir.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU ÜYESİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER



52

10.2. İletişim Çalışmaları

10.2.1. Üç Avrupa ülkesi ile ortak bir Ulusal Ajans Erasmus Stratejik Ortaklıklar 
programı kapsamında madde bağımlılığı alanında iletişim stratejisi ve buna bağlı 
ürünlerin geliştirilmesine yönelik yarışmalar yapılması ile ilgili proje başlatıldı. Proje 
kapsamında 20 günlük eğitim programı belirlendi ve eğitimler başlatıldı.2015 yılı 
sonunda iletişim stratejisi geliştirilecektir.

10.2.2. Yeşilay Gençlik Mali Destek Programı kapsamında Sinema ve Televizyon 
Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) işbirliği ile geliştirilen proje kapsamında 
bağımlılıkla mücadele alanında özgün içerikler geliştirilmesi amacıyla “İkinci 
Adım Yok” temalı ve başlıca konusu sentetik uyuşturucuların zararları olan bir kısa 
film yarışması organize edilecektir. Yarışmayı kazanan gençlere ödüller verilecek 
ve kazanan senaryolar profesyoneller tarafından kısa filme dönüştürülecektir. 
Yarışmanın ilanına çıkılmış ve son başvuru tarihi olan 8 Mayıs sonrasında üç 
aylık süre içinde toplam 3 kısa film çekilecektir. Yarışma ilk aşamasında senaryo 
yarışmasına toplam 750 başvuru alınmıştır. 

10.2.3. TRT ile bir dizi “Son Çıkış” ve bağımlılıklarla ilgili bir münazara programı 
“Savunuyorum” çalışması başlatılmıştır. Çekimler tamamlanmış olup 28 Mayıs 
2015’de ilk bölüm TRT Okul’da münazara programı yayınlanmıştır.  Son Çıkış dizisi 
ise TRT1’de yayınlanmaktadır. 

10.2.4. Üniversitelerde bağımlılıklarla ilgili faaliyet gösterecek Yeşilay kulüpleri 
kurulumları devam etmektedir. Halihazırda 59 kurulmuş, 12 kuruluş aşamasında 
olan 71 Yeşilay kulübü vardır.
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Amaç: Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların; 
ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını 
engellemek 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek 
2. Uyuşturucu maddelerin sokak düzeyindeki bulunabilirliğini ortadan kaldırmak

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucunun 
Ülkemize Girişinin 
Önlenmesi

1. Uyuşturucunun 
ülkemize girdiği 
bütün noktalar; 
fiziki, teknik, 
insan kaynağı ve 
yönetim kapa-
sitesi açısından 
güçlendirilecek

1. Gümrük 
ve Ticaret 
Bakanlığı 
(Gümrükler 
Muhafaza 
Genel 
Müdürlüğü) 

1. İçişleri Bakanlığı 
1.1. Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
(Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele)
1.2. Jandarma Genel 
Komutanlığı
1.3. Sahil Güvenlik 
Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 
tarafından;

- Uyuşturucu suçundan elde edilen 
yasa dışı gelirlerle etkin bir şekilde 
mücadele etmek hedefi kapsamında; 
Uyuşturucu suçundan elde edilen suç 
gelirleri ile mücadele kapsamında 
Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) 
ile imzalanan protokol doğrultusunda 
gerekli araştırmalar yapılmaktadır. 
Suç istihbarat analizi çalışmalarının 
arttırılması faaliyeti kapsamında; Suç 
istihbarat analizi kapsamında Sahil 
Güvenlik Komutanlığının yapılan yeni 
teşkilat düzenlemesi ile “Risk Analiz 
Şubesi” kurulmuştur.

-Hava, deniz ve demir yoluyla 
yapılan uyuşturucu madde 
kaçakçılığı ile de etkin bir şekilde 
mücadele etmek hedefi kapsamında; 
Sahil Güvenlik Komutanlığının 
uyuşturucu madde kaçakçılığı ile 
mücadelede faaliyetlerine katkı 
sağlamak ve etkinliğinin arttırılması 
maksadıyla Fransa Gümrükler Genel 
Müdürlüğüne çalışma ziyareti 
gerçekleştirilmiş müteakiben Fransa 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 
personeli tarafından İstanbul’a 
çalışma ziyaretinde bulunulmuştur.

1. UYUŞTURUCUYA ULAŞILABİLİRLİĞİN ENGELLENMESİ 

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların; 
ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını 
engellemek 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek 
2. Uyuşturucu maddelerin sokak düzeyindeki bulunabilirliğini ortadan kaldırmak

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucunun 
Ülkemize Girişinin 
Önlenmesi

1. Uyuşturucunun 
ülkemize girdiği 
bütün noktalar; 
fiziki, teknik, 
insan kaynağı ve 
yönetim kapa-
sitesi açısından 
güçlendirilecek

1. Gümrük 
ve Ticaret 
Bakanlığı 
(Gümrükler 
Muhafaza 
Genel 
Müdürlüğü) 

1. İçişleri Bakanlığı 
1.1. Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
(Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele)
1.2. Jandarma Genel 
Komutanlığı
1.3. Sahil Güvenlik 
Komutanlığı

- Türkiye’ye sınır ülkeler başta 
olmak üzere, diğer ilgili ülkelerle 
ve uluslararası kurum/kuruluşlar 
ile işbirliğinin arttırılması faaliyeti 
kapsamında; Uyuşturucu kaçakçılığı 
dahil olmak üzere her türlü kaçakçılık 
faaliyetlerinde Yunanistan ile işbirliğini 
arttırmak maksadıyla Atina’daki 
büyükelçiliğimiz nezdinde görev 
yapmak üzere ilk defa Sahil Güvenlik 
sınıfı bir personel görevlendirilmiştir.

- Ülkemizde bulunan yabancı 
Gümrük/Polis/Jandarma irtibat 
görevlileri ile karşılıklı bilgi 
paylaşımına imkân veren toplantılara 
devam edilmesi faaliyeti kapsamında; 
Uyuşturucu ile mücadelede 
uluslararası işbirliğini arttırmak 
ve uluslararası alanda daha iyi 
uygulamalardan yararlanmak üzere 
ikili işbirliği kapsamında ülkemizde 
bulunan Fransa, ABD ve İspanya 
irtibat görevlileri ile görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Köpek 
Eğitim Merkezi (KEM) 23.09.2014’te 
Akyurt’ta hizmet vermeye başlamıştır. 
Bugüne dek 6 adet dedektör 
köpek Köpek Eğitim Merkezi’ndeki 
eğitimlerinin tamamlanmasına 
müteakip görevlerine başlamış olup, 
eğitim süreci devam etmekte olan 
12 adet  dedektör köpeğin de yakın 
zamanda eğitimlerinin tamamlanarak 
göreve başlatılmaları planlanmaktadır. 

Alman Gümrük Kriminal Dairesi ile 
hızlı kargo ve posta işlemlerinin 
kontrolüne yönelik işbirliği çalışmaları 
yapılmıştır. 
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Amaç: Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların; 
ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını 
engellemek 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek 
2. Uyuşturucu maddelerin sokak düzeyindeki bulunabilirliğini ortadan kaldırmak

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucunun 
Ülkemize Girişinin 
Önlenmesi

1. Uyuşturucunun 
ülkemize girdiği 
bütün noktalar; 
fiziki, teknik, 
insan kaynağı ve 
yönetim kapa-
sitesi açısından 
güçlendirilecek

1. Gümrük 
ve Ticaret 
Bakanlığı 
(Gümrükler 
Muhafaza 
Genel 
Müdürlüğü) 

1. İçişleri Bakanlığı 
1.1. Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
(Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele)
1.2. Jandarma Genel 
Komutanlığı
1.3. Sahil Güvenlik 
Komutanlığı

Uyuşturucu ile mücadele kurulu 
çalışmaları kapsamında tahsis 
edilen bütçe kapsamında Kalkınma 
Bakanlığından ilgili birimimiz 
aracılığıyla ve Bakanlık Makamının 
onayı ile ödenek talep edilmiştir.

Posta yolu ile yapılan yasadışı 
uyuşturucu ticaretinin engellenmesi 
amacıyla gerekli tedbirlerin 
alınabilmesi için PTT idaresine 
güzergah ve güncel trendlere dair 
bilgileri içeren bir yazı yazılmıştır.

“Posta ve Hızlı Kargo Yöntemi 
Kullanılarak Gerçekleştirilen Sentetik 
Kannabinoid Türü Uyuşturucu 
Madde Kaçakçılığıyla Mücadele 
Eylem Planı”  hakkında bir sunum 
yapılmış, alınan önlemler ve elde 
edilen başarılar hakkında kurul üyeleri 
bilgilendirilmiştir.

“İkramiye Yönetmeliği” hakkında 
kolluk birimleri adına Kurula bir 
sunum yapılmıştır.

14 Nisan 2015’te, İçişleri Bakanlığı 
koordinesinde uyuşturucunun 
ikramiye boyutuna yönelik Gümrükler 
Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ve Jandarmanın 
katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir.

Bakanlığımızca da katılım sağlanan 
Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu 
Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) 
toplantılarında gerçekleştirilen 
istişareler sonucu Sentetik 
Kannabinoid türü uyuşturucu 
maddeler 06.02.2015 tarihinde 
“jenerik sınıflandırmaya” tabi 
tutulması sağlanmıştır.

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların; 
ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını 
engellemek 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek 
2. Uyuşturucu maddelerin sokak düzeyindeki bulunabilirliğini ortadan kaldırmak

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucunun 
Ülkemize Girişinin 
Önlenmesi

1. Uyuşturucunun 
ülkemize girdiği 
bütün noktalar; 
fiziki, teknik, 
insan kaynağı ve 
yönetim kapa-
sitesi açısından 
güçlendirilecek

1. Gümrük 
ve Ticaret 
Bakanlığı 
(Gümrükler 
Muhafaza 
Genel 
Müdürlüğü) 

1. İçişleri Bakanlığı 
1.1. Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
(Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele)
1.2. Jandarma Genel 
Komutanlığı
1.3. Sahil Güvenlik 
Komutanlığı

Uyuşturucuyla Mücadele konularında 
Bakanlık personeline temel ve ileri 
düzey narkotik eğitimleri verilmiştir.

Bakanlığımızca kullanılmakta olan 
modern X-Ray cihazları ve teknik 
ekipmanların yanında yeni nesil 
uyuşturucu maddelerin tespiti 
amacıyla da çalışmalar yapılmış ve söz 
konusu cihazlar deneme sürecinde ilgi 
idarelerin kullanımına sunulmuştur. 
Ayrıca, riskli görülen liman ve kara 
sınır kapılarımızda konuşlandırılmak 
üzere 2015 yılı içerisinde 6 adet hızlı 
tarama sistemi alımı planlanmaktadır.

Sınıraşan uyuşturucu madde 
kaçakçılığıyla mücadelede uluslararası 
bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımına 
yönelik olarak Alman Gümrük 
Kriminal Dairesi personelince Atatürk 
Havalimanı ziyaret edilerek, hızlı kargo 
ve posta işlemlerinin kontrolüne 
yönelik işbirliği çalışmaları yapılmıştır.

Posta ve kargo yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilen yasadışı uyuşturucu 
trafiğinin engellenmesi kapsamında 
İstanbul’da bulunan posta ve kargo 
merkezlerinde incelemelerde 
bulunulmuştur. 

Sn.Başbakanımız’ın katılımıyla 27-28 
Kasım 2014’te Ankara’da düzenlenen 
1.Uyuşturucu ile Mücadele Şurası’na 
katılım sağlanmış olup, 15 Çalıştay’ın 
ikisinin koordinasyonu GTB tarafından 
yürütülmüştür.
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Amaç: Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların; 
ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını 
engellemek 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek 
2. Uyuşturucu maddelerin sokak düzeyindeki bulunabilirliğini ortadan kaldırmak

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2.  Uyuşturucu 
ile Sokak Bazında 
Mücadele 
Edilmesi

2.1. Narkotimler 
kurulacak

2.2. Uyuşturucu 
ile mücadeleye 
katkı sunan sivillere 
ödül mekanizması 
kurulacak.

2. İçişleri 
Bakanlığı

1. Bölgede görev 
yapan ve toplum 
nezdinde sözü geçen 
meslek mensupları ve 
kanaat önderleri 

2. Yerel Yönetimler

Narkotim Projesi Kapsamında; 

- 11 İlde (Ankara, İstanbul, İzmir, 
Bursa, Adana, Mersin, Antalya, 
Konya, Diyarbakır, Samsun ve 
Erzurum) Narkotim Projesinin pilot 
uygulamasına başlanmıştır (11 Aralık 
2014).

- Narkotim Projesinin Performans 
Değerlendirme Ölçütlerinin 
belirlenmesi için akademisyen ve TÜİK 
uzmanlarının katılımıyla toplantılar 
yapılmış, belirlenen ölçütler 
kapsamında, Projenin 11.12.2014-
19.04.2015 tarihleri arası performans 
değerlendirmesi yapılmıştır

- Narkotim Projesi kapsamında görev 
alacak pilot 11 ilden 3. Periyot halinde 
(865),  2.etap 18 ilden (647) olmak 
üzere toplam (1.512) personele 
“Narkotik Temel Uzmanlık Kursu” 
verilmiştir.

- Proje kapsamında pilot 11 ilde 
kullanılmak üzere (190) adet aracın 
dağıtımı yapılmış ve (190) adet 
motosikletin alımı tamamlanmıştır 
(Dağıtımı Temmuz ayı içerisinde 
yapılmıştır). 

- Proje kapsamında 2.etap (18) ilde 
(Gaziantep, Kocaeli, Aydın, Balıkesir, 
Denizli, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Kayseri 
Malatya, Manisa, Osmaniye, Sakarya, 
Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, 
Yozgat) kullanılmak üzere (121) adet 
aracın alımı tamamlanmıştır (Dağıtımı 
Mayıs ayı içerisinde tamamlanmıştır).

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların; 
ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını 
engellemek 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek 
2. Uyuşturucu maddelerin sokak düzeyindeki bulunabilirliğini ortadan kaldırmak

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2.  Uyuşturucu 
ile Sokak Bazında 
Mücadele 
Edilmesi

2.1. Narkotimler 
kurulacak

2.2. Uyuşturucu 
ile mücadeleye 
katkı sunan sivillere 
ödül mekanizması 
kurulacak.

2. İçişleri 
Bakanlığı

1. Bölgede görev 
yapan ve toplum 
nezdinde sözü geçen 
meslek mensupları ve 
kanaat önderleri 

2. Yerel Yönetimler

- Projenin ortak bir veri tabanı 
üzerinden kurumsal hafızaya 
dönüştürülmesi amacıyla, yeni bir 
yazılım çalışması devam etmektedir. 

- Narkotimlerin performansının 
ölçülmesiyle ilgili olarak ilk 6 aylık 
veriler gözden geçirilip, ikinci 6 aylık 
verilere de bakılarak Narkotimler için 
bir uygulama rehberi hazırlanacaktır.

Uyuşturucu ile Sokak Bazında 
Mücadele Edilmesi Kapsamında;

- 25-30 Ocak 2015 tarihleri arasında 
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire 
Başkanlığı bünyesindeki “Stratejik 
Araştırma Kurulu (SAK)” 49. Toplantısı 
25-30 Ocak 2015 tarihleri arasında 
Antalya İlinde, İl Emniyet Müdürlükleri 
Narkotik Suçlarla Mücadele/KOM Şube 
Müdürlerinin katılımı ile yapılmıştır. Bu 
kurulda alınan kararlar doğrultusunda; 
Ülke insanımızın uyuşturucu 
tehdidinden korumak amacı ile sokak 
satıcıları ile mücadele öncelikli hedef 
olarak belirlenmiştir. 2015 yılında 
uyuşturucu ile mücadelede sokak 
satıcılarına yönelik operasyonlara 
ağırlık verilerek mücadelede etkin ve 
kalıcı tedbirler alınmıştır.

- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM 
Daire Başkanlığı bünyesindeki Stratejik 
Araştırma Kurulu’nun 49. Toplantısında 
alınan kararlar çerçevesinde 2015 
yılında hedeflendirildiği gibi 
farkındalığın artırılması amacı ile İl 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele/KOM Şube Müdürlükleri 
ile birlikte, uluslararası eroin 
oluşumlarına ilişkin tespit, soruşturma 
ve operasyonel içerikli çalışma, 
yöntem ve stratejilerini revize etmek 
ve eroin maddesi ile mücadeleye 
yönelik yeni gelişmeler ve trendlerin 
değerlendirilmesi amacı ile 12 Mayıs 
2015 tarihinde Ankara ilinde “Afyon ve 
türevleri Çalıştayı” yapılmıştır.
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Amaç: Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların; 
ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını 
engellemek 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek 
2. Uyuşturucu maddelerin sokak düzeyindeki bulunabilirliğini ortadan kaldırmak

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2.  Uyuşturucu 
ile Sokak Bazında 
Mücadele 
Edilmesi

2.1. Narkotimler 
kurulacak

2.2. Uyuşturucu 
ile mücadeleye 
katkı sunan sivillere 
ödül mekanizması 
kurulacak.

2. İçişleri 
Bakanlığı

1. Bölgede görev 
yapan ve toplum 
nezdinde sözü geçen 
meslek mensupları ve 
kanaat önderleri 

2. Yerel Yönetimler

Yasadışı Kenevir Ekimi ile Mücadele 
Kapasitesinin Arttırılması ve Bilgi 
Paylaşımı:  Emniyet Genel Müdürlüğü 
KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, Jandarma 
Genel Komutanlığı, MİT, Emniyet 
Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire 
Başkanlığı temsilcilerinin katılımı ile 
18 Mayıs 2015 tarihinde Diyarbakır, 21 
Mayıs 2015 tarihinde Kırklareli ilinde 
yasadışı kenevir ekimi ile mücadele 
kapasitesinin artırılması ve bilgi 
paylaşımı toplantıları düzenlenmiştir.  

Uyuşturucu ile mücadeleye katkı 
sunan sivillere ödül mekanizması 
çalışmaları kapsamında;

- Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu 
Başkanı ve TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı Sayın Necdet ÜNÜVAR 
başkanlığında yapılan toplantıda 
alınan karar gereği, uyuşturucunun 
arz boyutuyla mücadelesinde ödenen 
ikramiyelere yönelik EGM-KOM Daire 
Başkanlığı koordinesinde bir toplantı 
gerçekleştirilmiştir (14 Nisan 2015).

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise 
tedavi sürecine ve sosyal uyum çalışmalarına dahil edilmesi 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak.  

2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak 

3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla 
irtibatlanmalarını sağlamak

Stratejiler Aktiviteler 
(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucuyla 
mücadele 
kapsamında 
eğitim kurumları 
ve çevrelerindeki 
risklerin tespit 
edilerek gerekli 
önlemlerin 
alınması

1.1. Özellikle riskli 
bölgelerdeki 
eğitim 
kurumlarının 
güvenlik 
kamerası ile 
bahçe duvarı ve 
güvenlik görevlisi 
ihtiyaçları tespit 
edilerek, eksiklikler 
giderilecek.
1.2. Öğretmenler 
haricinde eğitim 
kurumlarına 
yönelik hizmet 
sağlayacak 
(temizlik personeli, 
güvenlik görevlisi, 
kantin görevlisi, 
okul servisi şoför ve 
diğer personelleri) 
kişilerin işe 
başlamadan önce 
gerekli güvenlik 
soruşturmaları 
titizlikle yapılacak  
1.3. Şehirlerde ve 
özellikle Eğitim 
Kurumlarının 
çevrelerinde 
bulunan riskli 
işletme ve terk 
edilmiş virane 
mekânlar tespit 
edilerek sıkı kontrol 
altına alınacak,

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

1. İçişleri Bakanlığı 
2. Yerel Yönetimler

İçişleri Bakanlığı tarafından; 
10.02.2015 tarihinde İl Valiliklerine 
okul çevresinde alınacak tedbirlere 
yönelik olarak «Güvenli Okul» adı 
altında bir genelge gönderilmiştir 
(İçişleri Bakanlığı Genelge No: 
2015/16).

TUBİM koordinesinde; Sağlık 
Bakanlığı, MEB ve Yeşilay 
temsilcilerinin katılımı ile Önleme 
toplantısı (Önleme faaliyetlerinde 
aksama yaşanmaması adına) 
gerçekleştirilmiştir (13 Nisan 2015).

2. EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK TEDBİRLER ALINMASI 
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Amaç: Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise 
tedavi sürecine ve sosyal uyum çalışmalarına dahil edilmesi 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak.  

2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak 

3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla 
irtibatlanmalarını sağlamak

Stratejiler Aktiviteler 
(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2. Öğretmen, 
öğrenci,  aile 
ve eğitim 
kurumlarında 
görev yapanların 
bilgi ve bilinç 
düzeylerinin 
artırılması 

2.1. Rehber 
Öğretmenlerden 
başlayarak eğitim 
kurumlarının 
yöneticileri ve 
diğer çalışanlarına 
her eğitim dönemi 
başlangıcında 
’’Uyuşturucu İle 
Mücadele Temel 
Farkındalık 
Eğitim Modülü’’ 
uygulanacak. 
2.2. Öğrenci 
velilerinin bir plan 
dahilinde Eğitim 
Kurumuna davet 
edilerek ‘’Eğitim 
Kurumuna Uyum 
ve Beklentiler 
Eğitimi’’ adı 
altında; içerisinde 
sigara, alkol 
ve uyuşturucu 
ile mücadele 
stratejilerine 
yönelik bilgileri de 
içeren sağlıklı bir 
hayat için eğitim 
modülüne tabi 
tutulmaları teşvik 
edilecek.
2.3. Öğrencilerin 
ve kursiyerlerin; 
uyuşturucu 
kullanımı 
ve satışı gibi 
durumlara şahit 
olmaları halinde 
ne yapmaları 
gerektiğine dair 
ihbar, kendini 
koruma, hayır 
diyebilme 
becerilerini 
geliştirmeyi 
hedefleyen afiş 
ve broşürler 
hazırlanarak 
okulların görünür 
yerlerine asılacak.

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

2. Sağlık Bakanlığı

3. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

4. Yerel Yönetimler

- Toplumsal bir sorun haline gelen 
bağımlılık konusunda seferberliğe 
dönüşen proje kapsamında ülkemizde 
(81 ilde) görev yapmakta olan yaklaşık 
29.000 rehber öğretmen  3 günlük  
Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi eğitimi 
almış ve saha eğitimcisi olarak 
yetiştirilmiştir.
- Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti arasında “Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitimi Projesi” 03.01.2014 
tarihinde imzalanan uygulama 
protokolü ile başlatılmıştır. Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitimi Projesi ile örgün 
eğitimin her kademesinde yer alan 
öğrencilerin yanı sıra, öğretmenlere, 
velilere ve toplumun her kesimine 
yaygın eğitim yoluyla ulaşılması 
hedeflenmektedir. Projenin 
pilot uygulaması İstanbul ilinde 
gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama 
kapsamında 17-22 Şubat 2014 
tarihlerinde İstanbul’da 39 ilçede 
görev yapan 41 formatöre 6 gün 
süren bağımlılıkla mücadele eğitimi 
verilmiştir. 4-5 Nisan 2014 ile 5-6 
Mayıs 2014 tarihleri arasında, eğitim 
alan 41 formatör kendi ilçelerindeki 
liselerde görev yapan rehber 
öğretmenlere 2 günlük bağımlılıkla 
mücadele eğitimi vermiş, 39 ilçeden 
830 rehber öğretmen bu alanda saha 
eğitimcisi olarak yetiştirilmiştir. Pilot 
uygulama kapsamında İstanbul’da 39 
ilçede 515 lisede öğrenci eğitimleri 
gerçekleştirilmiş olup, pilot uygulama 
sonucunda yaklaşık 60 bin öğrenciye 
bağımlılıkla mücadele eğitimi 
verilmiştir. 
- Pilot uygulama sonrasında edinilen 
tecrübe ve birikimle projenin ülke 
genelinde yaygınlaştırma faaliyetleri 
başlatılmıştır. Bu kapsamda 10 
Kasım-01 Aralık 2014 tarihleri 
arasında Antalya’nın Alanya ilçesinde 
gerçekleştirilen formatör eğitimleri 
sonucunda 81 ilden 498 formatör 
adı geçen beş alana ilişkin 25 saatlik 
formatörlük eğitimine katılmış ve 
bağımlılıkla mücadele alanında 
hizmetiçi eğitim belgesi almıştır.

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise 
tedavi sürecine ve sosyal uyum çalışmalarına dahil edilmesi 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak.  

2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak 

3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla 
irtibatlanmalarını sağlamak

Stratejiler Aktiviteler 
(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

3. Uyuşturucu 
kullanan 
öğrencilerin 
tedavisi ve sosyal 
uyumunun 
sağlanması  

3.1. Uyuşturucu 
kullandığı tespit 
edilen çocukların 
aileleri ile işbirliği 
içinde bağımlılık ile 
mücadele eğitimi 
almış öğretmenler 
tarafından yakın 
takibe alınarak 
ivedilikle tedavi 
ve sosyal uyum 
merkezleri ile 
irtibata geçilip 
gerekli tedavi 
ve sosyal uyum 
programlarına 
dahil olmaları 
sağlanacak
3.2. Bu çocukların 
tedavi ve sosyal 
uyum süresince 
eğitimlerinden 
geri kalmamaları 
için gerekli 
tedbirler alınacak

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

1. Sağlık Bakanlığı
2. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından 
uyuşturucu ile mücadele kapsamında, 
illerden 2014 yılı içerisinde çalışmalar 
istenmiştir. İllerden gelen veriler ve 
yapılan çalışmalarla ilgili dokümanlar 
doğrultusunda yapılan çalışmalara ait 
sayısal veriler şu şekildedir.

ULAŞILAN ÖĞRENCİ SAYISI 4.824.295

ULAŞILAN VELİ SAYISI 3.446.072

ULAŞILAN ÖĞRETMEN SAYISI 452.032

ETKİNLİKLER ETKİNLİK 
SAYISI

ULAŞILAN 

ÖĞRENCİ

ULAŞILAN

 ÖĞRETMEN

ULAŞILAN 

VELİ

SEMİNER 30.430 2.253.507 200.952 460.995

TOPLANTI 11.069 407.862 77.159 216.803

KOMİSYON 1.471 71.460 12.109 6.641

RESİM YARIŞMASI 1.554 198.148 6.592 44.420

KOMPOZİSYON 
YARIŞMASI 1.020 139.476 4.303 5.209

TİYATRO 382 98.035 7.568 6.597

TV VE RADYO 
PROGRAMI 348 41.931 2.263 4.236

DİĞER 5.154 214.383 16.990 36.394

ULAŞILAN 
ÖĞRENCİ

ULAŞILAN 
ÖĞRETMEN

ULAŞILAN 

KİTAP 54.790 8.573 1.118.146

BROŞÜR 489.447 49.165 251.255

AFİŞ 605.631 47.837 133.373

DİĞER 159.024 9.525 1.062.151
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Amaç: Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise 
tedavi sürecine ve sosyal uyum çalışmalarına dahil edilmesi 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak.  

2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak 

3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla 
irtibatlanmalarını sağlamak

Stratejiler Aktiviteler 
(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

3. Uyuşturucu 
kullanan 
öğrencilerin 
tedavisi ve sosyal 
uyumunun 
sağlanması  

3.1. Uyuşturucu 
kullandığı tespit 
edilen çocukların 
aileleri ile işbirliği 
içinde bağımlılık ile 
mücadele eğitimi 
almış öğretmenler 
tarafından yakın 
takibe alınarak 
ivedilikle tedavi 
ve sosyal uyum 
merkezleri ile 
irtibata geçilip 
gerekli tedavi 
ve sosyal uyum 
programlarına 
dahil olmaları 
sağlanacak
3.2. Bu çocukların 
tedavi ve sosyal 
uyum süresince 
eğitimlerinden 
geri kalmamaları 
için gerekli 
tedbirler alınacak

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

1. Sağlık Bakanlığı
2. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

* Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme 
Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti arasında “Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitimi Projesi” kapsamında 
ulaşılan öğrenci, öğretmen ve veli 
sayıları dâhil edilmemiştir.

Okullarımızda sunulan;
• Rehberlik etkinlikleri, 

• Bireysel ve grupla psikolojik 
danışma,

• Aile eğitimleri,

• Okul devamsızlıkları, okula 
geç gelme alışkanlıkları,

• Akademik başarısı düşük 
öğrencilerin desteklenmesi 
(destek eğitim), 

• Özel eğitime ihtiyacı olan 
engeli nedeniyle daha fazla 
risk altında olan öğrenci ve 
velileri ile yapılan çalışmalar, 

• Veli toplantıları, 

• Servis şoförleri ve kantincilere 
verilen eğitimler ve kontroller  
v.b. çalışmalarla uyuşturucu 
ile mücadele kapsamında 
Bakanlığımız çalışmaları  
hassasiyetle yürütülmektedir.

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise 
tedavi sürecine ve sosyal uyum çalışmalarına dahil edilmesi 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak.  

2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak 

3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla 
irtibatlanmalarını sağlamak

Stratejiler Aktiviteler 
(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

4. Okullarda 
geçmişte var olan 
Yeşilay kollarının 
çağın şartlarına 
göre yeniden 
aktif hale 
getirilmesi. 

4.1. Okullarda 
Yeşilay ve Sağlık 
kulüplerinin ayda 
en az bir aktivite 
gerçekleştirmesi 
sağlanacak

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

2. Sağlık Bakanlığı

3. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

4. Yerel Yönetimler
 

- Üniversitelerde bağımlılıklarla ilgili 
faaliyet gösterecek Yeşilay kulüpleri 
kurulumları devam etmektedir. 
Halihazırda 59 kurulmuş, 12 kuruluş 
aşamasında olan 71 Yeşilay kulübü 
vardır.

5. Okullarda 
uyuşturucu 
konusunda 
araştırmalar 
yapılması.

5.1. Yürütülen 
Araştırmalar 
(ESPAD) 
tamamlanacak 
ve uluslararası 
standartlar 
ışığında ulusal 
ihtiyaçlara yönelik 
yeni araştırmalar 
planlanacak

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
 

-14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden 
Gençlerde Bağımlılık Araştırması: 
40 Avrupa Ülkesinde Uygulanan  
«Alkol ve Diğer Uyuşturucu 
Kullanımına Yönelik Avrupa Okul 
Araştırması (ESPAD)» ın Türkiye 
uygulaması niteliğinde olan bu 
araştırma kapsamında 14–19 yaş 
arası öğrencilerde sigara, içki, illegal 
ilaç (reçeteli, reçetesiz, bitkisel ve 
sentetik ilaçlar), zararlı ve uyuşturucu 
madde kullanımı alışkanlıkları ve 
internet kullanımıyla ilgili bağımlılığa 
dair istatistikî verilerin yanı sıra 
okullardaki Psikolojik Rehberlik 
ve Danışmanlık öğretmenleriyle 
yapılacak niteliksel görüşmelerle 
de kullanım alışkanlıklarına dair 
derinlemesine bilgilerin toplanması 
amaçlanmaktadır. Bu araştırma 
saha uygulaması 2015-2016 
eğitim-öğretim yılı güz döneminde 
tamamlanacaktır.
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Amaç: Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise 
tedavi sürecine ve sosyal uyum çalışmalarına dahil edilmesi 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak.  

2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak 

3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla 
irtibatlanmalarını sağlamak

Stratejiler Aktiviteler 
(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

5. Okullarda 
uyuşturucu 
konusunda 
araştırmalar 
yapılması.

5.1. Yürütülen 
Araştırmalar 
(ESPAD) 
tamamlanacak 
ve uluslararası 
standartlar 
ışığında ulusal 
ihtiyaçlara yönelik 
yeni araştırmalar 
planlanacak

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 
 

- Üniversite Eğitimine Devam Eden 
30 Yaş Altı Gençlerde Bağımlılık 
Araştırması: Üniversite eğitimine 
devam eden 30 yaş altı gençlerde 
sigara, alkol, uyuşturucu, illegal ilaç ve 
internet kullanım alışkanlıklarıyla ilgili 
veriler toplamak, toplanan verilerin 
sonucuna bağlı olarak sosyal politika 
önerilerinde bulunmak amacıyla 
planlanmıştır. Bu araştırmayla ilgili 
çalışmalara 2015 yılında başlanmış 
olup; saha çalışmasına 2015-2016 
eğitim-öğretim yılı güz döneminde 
başlanacaktır. “Türkiye’de 14-19 Yaş 
Eğitime Devam Eden Öğrencilerde 
Bağımlılık Araştırması-ESPAD‘’  
çalışmaları başlamış olup pilot 
çalışması tamamlanmıştır.

6. Tüm eğitim 
kurumlarında 
yürütülecek 
uyuşturucuyla 
mücadele 
çalışmalarının 
standart hale 
getirilerek 
sürekliliğinin 
sağlanması

6.1. ‘’Uyuşturucu 
ve Madde 
Bağımlılığıyla 
Mücadele 
Genelgesi’’ 
yayımlanacak

6.2. Bilim 
komisyonu 
onayından geçmiş 
uyuşturucuyla 
mücadeleye 
yönelik eğitim 
modülleri 
kullanılacak

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

2. Sağlık Bakanlığı

3. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

 

- Uyuşturucu kullanımı ve Bağımlılık 
ile Mücadele hakkındaki (2014/20 
nolu) Genelge tüm eğitim 
kurumlarına dağıtılmak üzere 
Valiliklere gönderilmiştir.

- Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile 
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi 
modüler programı hazırlanmış ve 
Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık 
alanı altında 762 FOET Kodu ile Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
yaygın eğitim programları arasında 
yerini almıştır. (http://hbogm.
meb.gov.tr/modulerprogramlar/
foet/). Hedef kitleye verilecek 
Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri 
halk eğitimi merkezleri üzerinden 
gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda 
08.05.2015 tarihinde 81 İl Valiliğine 
uygulamaya yönelik tedbirleri içeren 
Resmî Yazı gönderilmiştir.
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Amaç: Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut kullanıcıların ise 
tedavi sürecine ve sosyal uyum çalışmalarına dahil edilmesi 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan kaldırmak.  

2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve bilinç düzeylerini artırmak 

3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum süreci mekanizmalarıyla 
irtibatlanmalarını sağlamak

Stratejiler Aktiviteler 
(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

6. Tüm eğitim 
kurumlarında 
yürütülecek 
uyuşturucuyla 
mücadele 
çalışmalarının 
standart hale 
getirilerek 
sürekliliğinin 
sağlanması

6.1. ‘’Uyuşturucu 
ve Madde 
Bağımlılığıyla 
Mücadele 
Genelgesi’’ 
yayımlanacak

6.2. Bilim 
komisyonu 
onayından geçmiş 
uyuşturucuyla 
mücadeleye 
yönelik eğitim 
modülleri 
kullanılacak

Milli Eğitim 
Bakanlığı 

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

2. Sağlık Bakanlığı

3. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

 

- Yaygınlaştırma çalışmaları 
kapsamında tüm illerde 5.104 kurs 
açılmış, 105.768 kişiye sertifika 
verilmiştir. 169.251 kişi halen kurslara 
devam etmektedir.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim 
Programı (TBM) kapsamında 18 ayrı 
modülde eğitim programı hazırlandı. 
Tüm eğitim modüllerine www.tbm.
org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
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Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi

Hedefler: 

1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek 
hedef gruplara yönelik yaygınlaştırılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucu 
kullanıcılarına, 
bağımlılarına ve 
yakın çevreleri 
ile risk altındaki 
gruplara yönelik 
uyuşturucu 
ile mücadele 
konusunda 
kategorize edilmiş 
programların 
hazırlanarak 
uygulanması

1.1. Görsel 
ve işitsel 
materyallerle 
desteklenmiş, 
eğitim modülleri 
ve programları 
hazırlanacak

Sağlık 
Bakanlığı  

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

2. Sağlık Bakanlığı

3. Milli Eğitim Bakanlığı

4. İçişleri Bakanlığı

5. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

6. Milli Savunma 
Bakanlığı 

7. Adalet Bakanlığı

8. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

- Uyuşturucu maddeden dolayı 
denetimli serbestlik altına alınmış 
yükümlülere, yükümlülerin boş 
zamanlarını yapılandırmasına 
ve bağımlılıklarını azaltmasına 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
kapsamda Ceza ve İnfaz Kurumlarında 
bulunan 21 yaş altındaki tutukluların 
rehabilitasyon sürecini hızlandırmak, 
suç ve suçluluğa ilişkin psikolojik 
travmayı aşamalarını sağlamak, 
eğitim, sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetler ile genç hükümlülerin 
yeniden sosyal hayata uyumlarını 
kolaylaştırmak, kişisel ve sosyal 
gelişimine katkıda bulunmak, sanat 
ve sporun rehabilitasyon sürecindeki 
rolünü ortaya çıkararak genç 
hükümlüler arasında yeni yeteneklerin 
keşfedilerek spor ve sanat camiasına 
kazandırılmaları amacıyla yürütülmesi 
planlanan “Kapılar Kapanmasın” 
projesi, sportif ve kültürel faaliyetlerde 
görev alacak eğitmenlerin de 
belirlenmesi ve gerekli malzemelerin  
temin edilmesi ile birlikte hayata 
geçirilmiştir. Kars, Erzurum, Ardahan, 
Ağrı, Iğdır Ceza Evlerinden denetimli 
serbestlik ön koşulu ile tahliye edilmiş 
400 gencin Sarıkamış Şehitlerini Anma 
Yürüyüşü'ne katılımları sağlanmıştır. 

Aile Eğitim Programı (AEP) 
çerçevesinde ebeveynlere yönelik 
olarak “Madde Kullanım Riski ve 
Madde Bağımlılığından Korunma” 
kitabı hazırlandı ve 81 İl Valiliğine 
iletilmiştir.

3. BELİRLENMİŞ HEDEF GRUPLARA YÖNELİK TEDBİRLER ALINMASI 
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Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi

Hedefler: 

1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek 
hedef gruplara yönelik yaygınlaştırılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucu 
kullanıcılarına, 
bağımlılarına ve 
yakın çevreleri 
ile risk altındaki 
gruplara yönelik 
uyuşturucu 
ile mücadele 
konusunda 
kategorize edilmiş 
programların 
hazırlanarak 
uygulanması

1.1. Görsel 
ve işitsel 
materyallerle 
desteklenmiş, 
eğitim modülleri 
ve programları 
hazırlanacak

Sağlık 
Bakanlığı  

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

2. Sağlık Bakanlığı

3. Milli Eğitim Bakanlığı

4. İçişleri Bakanlığı

5. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

6. Milli Savunma 
Bakanlığı 

7. Adalet Bakanlığı

8. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

“Madde Kullanım Riski ve Madde 
Bağımlılığından Korunma” modulüne 
öncelik verilmesi amacıyla 17 
Kasım 2014 tarihinde eğitici eğitimi 
düzenlenmiştir. Ek olarak; Akyurt 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “ 
Eğitim Zordur Ama İmkânsız Değildir.” 
Projesine destek amacıyla, Aile ve 
Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Aile Eğitim ve Danışmanlık 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca, 
25 Mart 2015 tarihinde Akyurt İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 
okulların idarecilerine ve rehber 
öğretmenlerine Madde Kullanım Riski 
ve Madde Bağımlılığından Korunma 
eğitimi verilmiştir.

K.K.T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın talebi üzerine Aile 
Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde 
30 Mart-03 Nisan 2015 tarihleri 
arasında K.K.T.C Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler 
Dairesi’nde görev yapan sosyal hizmet 
görevlilerine yönelik (sosyal çalışmacı, 
psikolog, sosyolog ve psikolojik 
danışman) Lefkoşa’da Eğitici Eğitimi 
Programı gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu eğitimde “Madde Kullanım 
Riski ve Madde Bağımlılığından 
Korunma” modülü Aile Eğitimi 
ve Danışmanlığı Hizmetleri Daire 
Başkanlığı tarafından verilmiştir. 

10 Nisan 2015 tarihi itibariyle 
AEP eğitimleri 15.263 kişiye 
“Madde Kullanım Riski ve Madde 
Bağımlılığından Korunma” eğitimleri 
verilmiştir.
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Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi

Hedefler: 

1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek 
hedef gruplara yönelik yaygınlaştırılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucu 
kullanıcılarına, 
bağımlılarına ve 
yakın çevreleri 
ile risk altındaki 
gruplara yönelik 
uyuşturucu 
ile mücadele 
konusunda 
kategorize edilmiş 
programların 
hazırlanarak 
uygulanması

1.1. Görsel 
ve işitsel 
materyallerle 
desteklenmiş, 
eğitim modülleri 
ve programları 
hazırlanacak

Sağlık 
Bakanlığı  

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

2. Sağlık Bakanlığı

3. Milli Eğitim Bakanlığı

4. İçişleri Bakanlığı

5. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

6. Milli Savunma 
Bakanlığı 

7. Adalet Bakanlığı

8. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

Sosyal Hizmet Merkezinde görevli 
meslek elemanlarına Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti tarafından madde 
bağımlılığı eğitimi verilmesine ilişkin 
çalışma başlatılmıştır.

506 rehber ve branş öğretmenine 
bağımlılıklar alanında 10 Kasım – 01 
Aralık 2014 tarihleri arasında formatör 
eğitim programı düzenlenmiştir.

TBM kapsamında toplam 29.000 
rehber öğretmen, 3 günlük, 
bağımlılıkla mücadele ile ilgili hizmet 
içi eğitimi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke 
genelindeki uzman personeli ile 
29 Ekim – 1 Kasım 2014 tarihleri 
arasında TBM Formatör Eğitimleri 
gerçekleştirildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)  ile ülke 
genelinde toplam 120 meslek 
danışmanına 2 günlük “Madde 
Bağımlılığı ve Madde Bağımlılarının 
Kariyer Planlamaları” eğitimi verildi. 

29 Eylül- 01 Ekim 2014 tarihleri 
arasında Uluslararası Uyuşturucu 
Politikaları ve Halk Sağlığı 
Sempozyumu düzenlendi.
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Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi

Hedefler: 

1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek 
hedef gruplara yönelik yaygınlaştırılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2. Sokakta 
çalıştırılan ve 
dilendirilen 
çocuklara yönelik 
programlar 
uygulanması

2.1. Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’na 
bağlı olarak 
faaliyet gösteren 
Sosyal Hizmet 
Merkezleri ile 
hastanelerde 
bulunan Tıbbi 
Sosyal Hizmetler 
Birimleri’nden 
mevcutta faal 
olanlarının 
güçlendirilmesi, 
olmayan sağlık 
kurumlarında 
ise bu birimlerin 
ihdası sağlanacak 
2.2. Sokakta 
çalıştırılan ve/
veya dilendirilen 
çocuklara güvenli 
ve destekleyici bir 
ortam sağlanarak, 
bu çocukların 
sağlık ve sosyal 
hizmetlerden 
yararlanma 
imkânlarının, 
yaşam 
kalitelerinin 
ve mesleki 
becerilerinin 
arttırılması ve 
kendilerine 
eğitim ve 
danışmanlık 
hizmetleri 
verilmesi 
sağlanacak 

Aile ve 
Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı   

1. Sağlık Bakanlığı

2. İçişleri Bakanlığı

3. Yerel Yönetimler 

4. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

- Bu doğrultuda Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından; 28554 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Sosyal Hizmet 
Merkezleri Yönetmeliği çerçevesinde 
sokakta risk altındaki çocuklara 
yönelik koruyucu önleyici hizmetler 
ile ailelerine yönelik psiko-sosyal 
destek ve bilinçlendirme çalışmaları 
Sosyal Hizmet Merkezleri veya 
bağlı ek birimler bünyesinde 
sürdürülmektedir.

- Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık 
Merkezi (YEDAM) çağrı merkezi 
kurumu gerçekleştirildi. YEDAM 
merkezi fiziki kurulum çalışmaları 
son aşamasına geldi. Haziran 2015’de 
İstanbul’da faaliyet gösterecek 
çağrı merkezi, Temmuz 2015’de ise 
psikolojik ve sosyal destek faaliyetleri 
yürütecek merkez açılacaktır.
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Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi

Hedefler: 

1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek 
hedef gruplara yönelik yaygınlaştırılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

3. Silahlı Kuvvetler 
bünyesindeki 
askerlere yönelik 
programlar 
uygulanması

3.1. Er ve 
erbaşlara yönelik 
Uyuşturucu 
İle Mücadele 
konusunda 
hazırlanmış ve 
bilim kurulu 
onayından 
geçmiş eğitim 
modülü 
uygulanacak

3.2. Uyuşturucu 
kullanan veya 
bağımlı olan 
kişilerin askerlik 
muayenesi 
esnasında kendi 
beyanları veya 
kurulacak sistem 
üzerinden tespit 
edilmesi halinde 
Rehberlik 
Danışma 
Merkezleri 
tarafından, 
birliklerinde 
yakinen takip 
edilmeleri 
sağlanarak, 
standart tedavi 
ve sosyal uyum 
süreçlerine 
tabii olmaları 
sağlanacak

Milli 
Savunma 
Bakanlığı 

1. Milli Eğitim Bakanlığı

2. Sağlık Bakanlığı

3. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
tarafından; Uyuşturucu ile Mücadele 
Strateji Belgesi ve Uyuşturucu 
İle Mücadele Acil Eylem Planı 
kapsamında,

1. İstanbul ilinde konuşlu (41) 
askeri birlikte görevli tüm personel, 
Valilikçe görevlendirilen uzman 
personel ile İl Jandarma Komutanlığı 
KOM Şube Müdürlüğü personelin 
tarafından (10.500) kişiye bağımlılıkla 
mücadele konusunda eğitim verilmesi 
planlanmıştır.

2. Planlanan eğitim faaliyeti 
kapsamında Nisan ayı içerisinde 
(3.769) rütbeli-erbaş ve ere eğitim 
verilmiştir.
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Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi

Hedefler: 

1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek 
hedef gruplara yönelik yaygınlaştırılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

4. Ceza ve 
Tevkif Evlerinde 
bulunanlara 
yönelik 
programlar 
uygulanması

4.1. Hükümlülere 
yönelik 
Uyuşturucu 
İle Mücadele 
konusunda 
Bilim Kurulunun 
onayından 
geçmiş eğitim 
modülü 
uygulanacak

4.2. Kullanıcı 
ya da bağımlı 
olanlara yönelik 
Bilim Kurulunca 
onaylanmış 
standart tedavi 
ve sosyal 
uyum süreçleri 
işletilecek 

Adalet 
Bakanlığı   

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

2. Sağlık Bakanlığı

Ceza infaz kurumlarında bağımlı 
hükümlü ve tutuklulara uygulanan 
başlıca grup müdahale programları; 

- Öfke Kontrolü Programı

- İntihar ve Kendine Zarar Vermeyi 
Önleme  Konusunda Personelde 
Farkındalık Yaratma Programı

- Salıverilme Öncesi  Mahkum Gelişimi 
Programı

- Sigara Alkol ve Madde Bağımlılığı 
Programı (SAMBA)

- Önce Düşün Programı

- Özel Gözetim ve Denetim Programı

- 0-18 Yaş Aile Eğitim Programıdır.

Ceza infaz kurumlarında yürütülen 
bağımlılık tedavi hizmetleri, psiko-
sosyal yardım servisi ve sağlık servisi 
tarafından yürütülmektedir. 

Öncelikli risk grupları olarak 
tanımlanan bağımlılara yönelik 
hizmetler önem kazanmaktadır. 
Ceza infaz kurumlarında bulunan 
madde bağımlılarına yönelik 
yapılan çalışmalarda belirlenen 
sağlık politikaları doğrultusunda 
tedavi hizmetleri verilmekte, madde 
bağımlılığının önlenmesi, tedavi ve 
rehabilitasyonu çalışmaları üzerinde 
durulmaktadır. 

Hükümlü ve tutukluların ceza infaz 
kurumuna kabulü ile değerlendirme 
aşaması başlamakta ve her bir 
hükümlü tutuklu için ceza infaz 
kurumunda görevli sağlık personeli 
ve psiko-sosyal servis uzmanları 
tarafından sağlık sorunlarının 
belirlenmesi, hükümlü tutuluların 
bilgilendirilmesi ve gerektiğinde acil 
tedavi yapılması sağlanmaktadır.
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Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi

Hedefler: 

1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek 
hedef gruplara yönelik yaygınlaştırılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

4. Ceza ve 
Tevkif Evlerinde 
bulunanlara 
yönelik 
programlar 
uygulanması

4.1. Hükümlülere 
yönelik 
Uyuşturucu 
İle Mücadele 
konusunda 
Bilim Kurulunun 
onayından 
geçmiş eğitim 
modülü 
uygulanacak

4.2. Kullanıcı 
ya da bağımlı 
olanlara yönelik 
Bilim Kurulunca 
onaylanmış 
standart tedavi 
ve sosyal 
uyum süreçleri 
işletilecek 

Adalet 
Bakanlığı   

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

2. Sağlık Bakanlığı

Ceza infaz kurumlarındaki ruh 
sağlığı problemleri olan hükümlü 
ve tutukluların personel tarafından 
erken dönemde tanınması ve 
psiko-sosyal yardım ve sağlık servisi 
personelinin eğitimi amacıyla “Ceza 
İnfaz Kurumlarında Ruh Sağlığı ve 
Bağımlılık Hizmetlerinin İyileştirilmesi 
Projesi” geliştirilmiş, bu proje 
kapsamında Tarama Değerlendirme 
(TA-DE) ve Yapılandırılmış Ruhsal 
Değerlendirme ve Müdahale Programı 
(YARDM)” oluşturulmuştur.

YARDM Projesi kapsamında madde 
bağımlılığı ve ruh sağlığı problemleri 
olan hükümlü ve tutukluların 
tedavileri ve bu hükümlü ve tutuklular 
ile doğrudan iletişimi bulunan 
personelin eğitimi için yeni yaklaşım 
modelleri geliştirilmiştir. Personelin 
ruh sağlığı hastalığına sahip hükümlü 
ve tutuklulara yönelik tutumlarını 
değiştirmek ve kendi ruh sağlıklarını 
desteklemek aynı zamanda ruh sağlığı 
problemleri hakkında farkındalıklarını 
artırmak amacıyla sürdürülebilir bir 
model oluşturulmuştur.

Proje kapsamında; Bireyselleştirilmiş 
İyileştirme Sistemi (BİSİS) ve 
Araştırma Değerlendirme Formu 
(ARDEF) çalışmalarının devamı 
niteliğinde, yetişkin hükümlü ve 
tutuklulara yönelik olarak UYAP ile 
bütünleştirilmiş bir Ruhsal Sorunları 
Tarama ve Değerlendirme (TA-DE) 
formları geliştirilmiş olup UYAP'a 
enterge edilmiştir. Tarama formu, 
daha önce geliştirilen ve yaygın 
olarak kullanılan ARDEF ile uyumlu bir 
işleyişe sahiptir. 
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Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi

Hedefler: 

1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek 
hedef gruplara yönelik yaygınlaştırılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

4. Ceza ve 
Tevkif Evlerinde 
bulunanlara 
yönelik 
programlar 
uygulanması

4.1. Hükümlülere 
yönelik 
Uyuşturucu 
İle Mücadele 
konusunda 
Bilim Kurulunun 
onayından 
geçmiş eğitim 
modülü 
uygulanacak

4.2. Kullanıcı 
ya da bağımlı 
olanlara yönelik 
Bilim Kurulunca 
onaylanmış 
standart tedavi 
ve sosyal 
uyum süreçleri 
işletilecek 

Adalet 
Bakanlığı   

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

2. Sağlık Bakanlığı

Değerlendirme formu ise, tarama 
formunda ihtimali belirlenen ruhsal 
sorunları daha derinlemesine 
sorgulayan bir formdur. Ruhsal 
sorunların ve bağımlılık ile ilgili 
sorunların önlenmesi, rehabilite 
edilmesi veya tedavisi için de 
“Müdahale Programları” geliştirilmiştir. 
Müdahale programları bireysel ve 
grup müdahale programları olmak 
üzere uygulanmakta, programlar 
psiko-sosyal yardım servisinde 
görevli psikolog ve sosyal çalışmacılar 
tarafından yürütülmektedir.

Madde bağımlıları cezaevine 
girdiğinde maddeye ulaşımı olmadığı 
için bazı yoksunluk semptomları 
yaşamaktadır. Uykusuzluk, agresyon, 
vücut ağrıları, istek kaybı vb gibi 
durumlar bu semptomlara örnek 
olarak gösterilebilir. Hükümlülerin 
madde bağımlılığı konusunda 
bilgilenmesi, yoksunluk ve madde 
ihtiyacıyla başa çıkma becerilerinin 
kazandırılması bu alanda yaşanan 
problemlerin en aza indirgenmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Bunun 
yanı sıra rahatlama tekniklerinin 
hükümlülere öğretilmesi ve 
hükümlülerin bu teknikleri kullanması 
yoksunluk belirtileriyle başa çıkmada 
etkili bir yol olmaktadır. Ayrıca 
ailelerin de madde bağımlılığı 
konusunda bilgilendirilmeye 
ihtiyacı vardır. Bu şekilde cezaevinde 
karşılaşılan madde kullanımına 
bağlı sorunların sıklığının azaltılması 
YARDM Bireysel Müdahale Programı 
içerisinde aktarılmaktadır.
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Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi

Hedefler: 

1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek 
hedef gruplara yönelik yaygınlaştırılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

4. Ceza ve 
Tevkif Evlerinde 
bulunanlara 
yönelik 
programlar 
uygulanması

4.1. Hükümlülere 
yönelik 
Uyuşturucu 
İle Mücadele 
konusunda 
Bilim Kurulunun 
onayından 
geçmiş eğitim 
modülü 
uygulanacak

4.2. Kullanıcı 
ya da bağımlı 
olanlara yönelik 
Bilim Kurulunca 
onaylanmış 
standart tedavi 
ve sosyal 
uyum süreçleri 
işletilecek 

Adalet 
Bakanlığı   

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

2. Sağlık Bakanlığı

Haziran 2014- Mayıs 2015 arasında 
hükümlü-tutuklularla 251.826 bireysel 
görüşme gerçekleştirilmiştir.

Haziran 2014- Mayıs 2015 arasında 
7.521 hükümlü-tutuklu Sigara Alkol 
Madde Bağımlılığı, Öfke Kontrol 
Müdahale Programlarına,  Grup 
Çalışmalarına katılmıştır.

Madde kullanımını kontrol altında 
tutmak için, tüm ceza infaz 
kurumu personelinin uygulayacağı 
madde stratejisi aşağıdaki ögeleri 
içermektedir;

1. Madde Arzının Azaltılmasına 
Yönelik Önlemler; Madde arzının 
azaltılmasına yönelik olarak 
uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ceza 
infaz kurumunda bulundurulması 
yasaklanmış olup yapılan aramalar 
ve iç kontrollerle madde girişine izin 
verilmemektedir. Bulunması halinde  
gerekli hukuki süreç başlatılmakta 
ve disiplin cezası verilmektedir.  
Ayrıca kurum doktorlarının madde 
bağımlısı hükümlü/tutuklulara 
yönelik yazdıkları ilaçların kötüye 
kullanımına yönelik olarak çalışmalar 
yapılması planlanmakta, kullanılan 
ilaçların sağlık memuru kontrolünde 
verilmesine özen gösterilmektedir. 

2. Madde Talebinin Azaltılmasına 
Yönelik Önlemler; Alkol ve madde 
bağımlılığı pek çok sağlık sorunlarının 
yanı sıra sosyal sorunlara da yol 
açtığından tedavi hizmetlerinden 
yeterince yararlanamayan bu 
kişilerin ceza infaz kurumunda 
olmaları tedavi süreci için bir fırsat 
olarak değerlendirilmekte ve infaz 
kurumundan çıkışta alkol ve madde 
bağımlılığı ile çalışan dernekler ve sivil 
toplum örgütlerine yönlendirilmeleri 
sağlanmaktadır.
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Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi

Hedefler: 

1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek 
hedef gruplara yönelik yaygınlaştırılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

4. Ceza ve 
Tevkif Evlerinde 
bulunanlara 
yönelik 
programlar 
uygulanması

4.1. Hükümlülere 
yönelik 
Uyuşturucu 
İle Mücadele 
konusunda 
Bilim Kurulunun 
onayından 
geçmiş eğitim 
modülü 
uygulanacak

4.2. Kullanıcı 
ya da bağımlı 
olanlara yönelik 
Bilim Kurulunca 
onaylanmış 
standart tedavi 
ve sosyal 
uyum süreçleri 
işletilecek 

Adalet 
Bakanlığı   

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

2. Sağlık Bakanlığı

3. Madde Bağımlıları İçin Tedavi 
Programları; Madde bağımlılığı 
tedavisi özel çaba ve uzmanlık 
gerektirmekte ve tedavinin başarısı 
tedavi sürecindeki rehberlik 
çalışmaları ile desteklenmektedir.  
Alkol ve madde bağımlısı hükümlü/
tutuklular için psiko-sosyal yardım 
servisi tarafından bireysel çalışmalar 
yapılmakta, ceza infaz kurumlarında 
uygulanan çeşitli grup çalışmalarına 
katılımları sağlanmaktadır. 

4. Madde Bağımlıları İçin Zarar 
Azaltıcı Önlemler; Zararın azaltımı ile 
ilgili olarak da bulaşıcı hastalıkların 
kontrolüne ilişkin olarak personel  ve 
gerekli önlemlerin alınması için kurum 
idaresi bilgilendirilmektedir.

Ceza infaz kurumlarında sürdürülen 
sağlık eğitimleri de sağlıkla ilgili 
risklerin azaltılmasında  etkili bir 
faktör olmakta, koruyucu sağlık 
hizmetlerinin önemli bir ögesi 
olmaktadır. Ceza İnfaz Kurumlarında 
çalışan sağlık memurlarına eğitim 
merkezlerinde çeşitli konularda 
eğitimler  verilmekte, bunların dışında 
Sağlık Bakanlığına bağlı il sağlık 
müdürlükleri ile üniversite hastaneleri 
ile ortak eğitim çalışmalarının  ceza 
infaz kurumlarında sürdürülmesine 
devam edilmektedir.
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Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi

Hedefler: 

1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek 
hedef gruplara yönelik yaygınlaştırılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

5. Kredi Yurtlar 
Kurumunda kalan 
öğrencilere ve 
çalışanlara yönelik 
programlar 
uygulanması

5.1. Öğrenci 
ve çalışanlara 
yönelik 
Uyuşturucu 
İle Mücadele 
konusunda ilgili 
bakanlıkların 
katkılarıyla 
hazırlanıp, Bilim 
Kurulu onayından 
geçmiş eğitim 
modülü 
uygulanacak

5.2. Yurtta kalan 
bilgi beceri ve 
tecrübeleriyle 
ön plana çıkarak 
kullanıcı ya da 
bağımlı olanlara 
destek olacak 
rehber veya lider 
öğrenci modelleri 
geliştirilecek

5.3. Kullanıcı ya 
da bağımlıların 
bulundukları 
bölgedeki 
tedavi kurumları 
ile irtibata 
geçerek bilim 
komisyonunca 
onaylanmış 
standart tedavi 
ve sosyal uyum 
süreçlerine 
dahil olmaları 
sağlanacak 

Gençlik 
ve Spor 
Bakanlığı  

1. Milli Eğitim Bakanlığı 

2. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

3. Sağlık Bakanlığı

4. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

- Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ve 
bağlı kuruluşlardaki personele (100 
kişi ) Antalya'da 28 Ekim - 1 Kasım 
tarihleri arasında formatör eğitimi 
verilmiştir.

- 30 Ocak - 06 Şubat 2015 tarihleri 
arasında Antalya Duacı Kış Kampında 
200 genç 4 günlük programla zararlı 
alışkanlıklara karşı eğitim almıştır.

- KYK bünyesinde bulunan yaklaşık 
400.000 üniversite öğrencisine 
ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz 
Kamplarına katılacak yaklaşık 35.000 
öğrenciye  "Bağımlılık ile Mücadele 
Farkındalık Eğitimi" verilmesi 
planlanmaktadır.

Toplam 240 üniversite öğrencisine 
yönelik kış kampları düzenlenmiştir.
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Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi

Hedefler: 

1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek 
hedef gruplara yönelik yaygınlaştırılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

6. Gençlere ve 
sporculara yönelik 
programlar 
uygulanması

6.1. Uyuşturucu 
İle Mücadele 
konusunda 
Bilim Kurulunun 
onayından 
geçmiş eğitim 
modülü, 
öncelikle küçük 
yaş grubundan 
başlayarak 
amatör ve 
profesyonel 
sporculara 
uygulanacak

6.2. Kullanıcı 
ya da bağımlı 
olanlara yönelik 
Bilim Kurulunca 
onaylanmış 
standart tedavi 
ve sosyal 
uyum süreçleri 
işletilecek 

Gençlik 
ve Spor 
Bakanlığı   

1. Milli Eğitim Bakanlığı 

2. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

3. Sağlık Bakanlığı

4. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

-  Türkiye genelinde Spor Genel 
Müdürlüğümüze bağlı 1803 antrenöre 
"Bağımlılık ile Mücadele Farkındalık 
Eğitimi" verilmesi kararlaştırılmış ve İç 
Anadolu Bölgesi, Akdeniz, Karadeniz 
ve Doğu Anadolu Bölgesinde görev 
yapan antrenörlerimize eğitim 
verilmiştir.

-  Ulusal Gençlik ve Spor Politika 
Belgesinde yer alan gençleri 
bağımlılık yapan maddelerden 
korumak için önleyici tedbirlerin 
alınması ve bağımlı gençlerin 
tedavileri ile ilgili olarak çalışmaların 
yürütülmesi kapsamında 14 - 29 yaş 
grubu için Bağımlılık türleri ve yaşam 
becerilerinden oluşan bir eğitim 
materyal seti oluşturulmaktadır.  

-  Gençlik ve bağımlılıkla Mücadele 
konusunda yazılmış olan tezlere 
yönelik bibliyografya çalışması 
tamamlanmak üzeredir. "Türkiye 
Sosyal Hizmet Birikiminde MADDE 
BAĞIMLILIĞI Bibliyografik Bir 
Değerlendirme (1950-2014)" "Gençlik 
ve Bağımlılık" adında 5 akademisyenin 
makalelerinden oluşan bir doküman 
hazırlanmıştır.
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Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi

Hedefler: 

1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek 
hedef gruplara yönelik yaygınlaştırılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

7. Polis ve 
Jandarma Eğitim 
Merkezindeki 
öğrencilere 
yönelik 
programlar 
uygulanması

7.1. Uyuşturucu 
İle Mücadele 
konusunda 
Bilim Kurulunun 
onayından 
geçmiş eğitim 
modülü, öncelikle 
birinci sınıflardan 
başlayarak tüm 
öğrencilere 
uygulanacak

7.2. Kullanıcı 
ya da bağımlı 
olanlara yönelik 
Bilim Kurulunca 
onaylanmış 
standart tedavi 
ve sosyal 
uyum süreçleri 
işletilecek 

İçişleri 
Bakanlığı 

1. Milli Eğitim Bakanlığı 

2. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

3. Sağlık Bakanlığı

4. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

Polis Eğitim Kurumlarındaki 
öğrencilere yönelik taslak eğitim 
müfredatı hazırlanmıştır.

8. Toplumsal 
temasın yoğun 
olduğu işletme 
sahipleri ve 
çalışanlarına 
yönelik 
programlar 
uygulanması

8.1. Uyuşturucu 
İle Mücadele 
konusunda 
Bilim Kurulunun 
onayından 
geçmiş eğitim 
modülü, öncelikle 
alkollü içki 
sunumu yapılan 
işletmelerden 
başlayarak tüm 
ikram ve eğlence 
sektörüne yönelik 
uygulanacak

8.2. Kullanıcı 
ya da bağımlı 
olanlara yönelik 
Bilim Kurulunca 
onaylanmış 
standart tedavi 
ve sosyal 
uyum süreçleri 
işletilecek 

Yerel 
Yönetimler

1. Milli Eğitim Bakanlığı 

2. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

3. Sağlık Bakanlığı

4. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti
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Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupların bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi

Hedefler: 

1. Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak şekilde kategorize edilerek 
hedef gruplara yönelik yaygınlaştırılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

9. Türkiye 
İş Kurumu 
bünyesindeki 
İş ve Meslek 
Danışmanlarına 
uyuşturucu 
bağımlılığı 
konusunda 
eğitimler 
verilmesi

1. İş ve Meslek 
Danışmanlarına 
yönelik 
Uyuşturucu 
Bağımlılığı  İle 
Mücadele 
konusunda 
hazırlanmış ve 
bilim kurulu 
onayından 
geçmiş eğitim 
modülü 
uygulanacak

Türkiye İş 
Kurumu

1. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

2. Sağlık Bakanlığı 

Türkiye İş Kurumu bünyesinde görev 
yapan ağırlıklı olarak İş ve Meslek 
Danışmanlarından oluşan gruba 
uyuşturucu ile mücadele ve madde 
bağımlılarının kariyer planlarına ilişkin 
bilgilendirme eğitimi verilmiş olup, 
eğitimler, İŞKUR ve Yeşilay işbirliğiyle 
20-21 Nisan 2015 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Bu 
eğitimlerin belli aralıklarla devam 
etmesi ve çeşitli alanlarda işbirliği 
sağlanması amacıyla Yeşilay ve İŞKUR 
arasında protokol imzalanması 
planlanmaktadır. Bu kapsamda, 
81 İl Müdürlüğünden ve Genel 
Müdürlükten toplam 119 kişi eğitim 
almıştır. Bu eğitimi alan personelin İl 
Müdürlüklerinde görev yapan İş ve 
Meslek Danışmanlarına eğitim vererek 
bütün danışmanların bu konuda 
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
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Amaç: Risk altında olduğunu düşünüp kendileri ve yakınları için tedbir almak isteyenlerin, uyuşturucu 
kullanıcılarının ya da bağımlılarının (yoksunluk yaşayan, bırakmak isteyen vs.), bağımlı yakınlarının müracaat 
edecekleri birimlerin oluşturulması ve algoritmalarının belirlenmesi. 

Hedefler: 

1. Oluşturulacak birimlerin uyuşturucu ile mücadelenin tüm aşamalarında vatandaşla kamu kurumları arasında 
köprü olan bir çözüm merkezi olarak görev yapması 

2. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yardım almak isteyen kişilerin oluşturulmuş birimlerde sunulan hiz-
mete kolay ulaşabilmeleri 

3. Birimlere yapılan tüm başvuruların en kısa sürede muhataplarına ulaştırılarak sonuçlandırılması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Profesyonellerin 
7 gün 24 
saat esasına 
göre hizmet 
vereceği ücretsiz 
Uyuşturucu 
ile Mücadele 
Danışma ve 
Destek Hattı’nın 
kurulması

1.1. Telefon hattı 
veya internet 
üzerinden 
görüntülü veya 
görüntüsüz 
görüşme, canlı 
mesajlaşma 
yolu ile kişilerin 
kimlik bilgilerini 
almadan 
(tedaviye 
yönlendirilen ve 
adlarına randevu 
alınanlar hariç) 
hizmet verilecek 
1.2. Kısa mesaj, 
elektronik posta 
ve sosyal medya 
aracılığıyla web 
ortamında gelen 
sorulara çağrı 
merkezinde 
görevli personel 
tarafından cevap 
verilecek. 
1.3. Uyuşturucu 
bağımlılığı 
sebebiyle 
tedavi olmak 
isteyenler Aile 
Hekimi, Psikiyatri 
Polikliniği, 
Ayaktan veya 
Yataklı Tedavi 
Merkezlerine 
yönlendirilecek
1.4. Tedavi 
sonrası ve 
taburculuk 
dönemlerinde 
kişiler 
sosyal uyum 
programları ile 
ilişkilendirilecek.

Sağlık 
Bakanlığı  

1. Adalet Bakanlığı

2. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı

3. İçişleri Bakanlığı

4. İŞKUR

5. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

191 çağrı numaralı Uyuşturucu 
ile Mücadele Danışma ve Destek  
Hattı’nın kurulum çalışmaları 
tamamlanarak 8 Temmuz2015 tarihi 
itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. 

2-8 Mart 2015 tarihlerinde Uyuşturucu 
ile Mücadele Danışma ve Destek 
Hattı personeline yönelik teorik ve 
pratik eğitim verilmiştir. Eğitimlerde 
akademisyenler ve alanda çalışan 
uzmanlardan oluşan 32 eğitimci görev 
almıştır (2-8 Mart 2015)

Uyuşturucu ile Mücadele Danışma 
ve Destek Hattında çalışacak 
personellerin kapasitelerinin 
geliştirilmesi amacıyla; 20-21 
Nisan 2015 tarihlerinde Aile Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, İŞKUR ve SGK 
yetkilileri tarafından uyuşturucu ile 
mücadele çalışmaları kapsamında 
kendi Kurumlarında yürütülen 
çalışmalara ve sıklıkla karşılaştıkları 
sorulara ilişkin, 24 Nisan 2015 
tarihinde Türkiye Yeşilay Cemiyet 
yetkilileri tarafından sivil toplum 
örgütü olarak uyuşturucu ile 
mücadele çalışmaları kapsamında 
yürüttükleri çalışmalara ilişkin 
danışma hattı personeline hizmet içi 
eğitim verilmiştir.

4. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE DANIŞMA BİRİMLERİ 

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Risk altında olduğunu düşünüp kendileri ve yakınları için tedbir almak isteyenlerin, uyuşturucu 
kullanıcılarının ya da bağımlılarının (yoksunluk yaşayan, bırakmak isteyen vs.), bağımlı yakınlarının müracaat 
edecekleri birimlerin oluşturulması ve algoritmalarının belirlenmesi. 

Hedefler: 

1. Oluşturulacak birimlerin uyuşturucu ile mücadelenin tüm aşamalarında vatandaşla kamu kurumları arasında 
köprü olan bir çözüm merkezi olarak görev yapması 

2. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yardım almak isteyen kişilerin oluşturulmuş birimlerde sunulan hiz-
mete kolay ulaşabilmeleri 

3. Birimlere yapılan tüm başvuruların en kısa sürede muhataplarına ulaştırılarak sonuçlandırılması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Profesyonellerin 
7 gün 24 
saat esasına 
göre hizmet 
vereceği ücretsiz 
Uyuşturucu 
ile Mücadele 
Danışma ve 
Destek Hattı’nın 
kurulması

1.1. Telefon hattı 
veya internet 
üzerinden 
görüntülü veya 
görüntüsüz 
görüşme, canlı 
mesajlaşma 
yolu ile kişilerin 
kimlik bilgilerini 
almadan 
(tedaviye 
yönlendirilen ve 
adlarına randevu 
alınanlar hariç) 
hizmet verilecek 
1.2. Kısa mesaj, 
elektronik posta 
ve sosyal medya 
aracılığıyla web 
ortamında gelen 
sorulara çağrı 
merkezinde 
görevli personel 
tarafından cevap 
verilecek. 
1.3. Uyuşturucu 
bağımlılığı 
sebebiyle 
tedavi olmak 
isteyenler Aile 
Hekimi, Psikiyatri 
Polikliniği, 
Ayaktan veya 
Yataklı Tedavi 
Merkezlerine 
yönlendirilecek
1.4. Tedavi 
sonrası ve 
taburculuk 
dönemlerinde 
kişiler 
sosyal uyum 
programları ile 
ilişkilendirilecek.

Sağlık 
Bakanlığı  

1. Adalet Bakanlığı

2. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı

3. İçişleri Bakanlığı

4. İŞKUR

5. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

02-08 Mart, 1-5 Haziran ve 15-
19 Haziran 2015 tarihlerinde 
gerçekleştirilen “Uyuşturucu ile 
Mücadele Danışma ve Destek Hattı” 
eğitiminde Bakanlığımız temsilcileri 
tarafından “Uyuşturucu ile İlgili 
Mevzuat” ile “Türkiye’de Denetimli 
Serbestlik ve Madde Kullanıcılarına 
Yönelik Uygulamalar” konuları 
anlatılmıştır. Operatörler Ankara 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne 
çalışma ziyaretinde bulunarak 
uygulamayı yerinde görmüşler ve 
bilgilendirmişlerdir.

Uyuşturucu ile Mücadele Acil 
Eylem Planı’nın “4.Uyuşturucu ile 
Mücadelede Danışma Birimleri” başlığı 
altındaki 1 Numaralı Stratejide bahsi 
geçen “Uyuşturucu ile Mücadelede 
Danışma ve Destek Hattı”na destek 
ve bilgi vermek için Aile ve Toplum 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından 81 ilin İl Müdür Yardımcısı 
görevlendirilmiştir.

Uyuşturucu ile Mücadele Danışma 
ve Destek Hattında (ALO 191) çalışan 
kişilere 21.04.2015 tarihinde Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı 
Genel Müdürlüklerin faaliyetlerinin 
anlatıldığı bir eğitim verilmiştir.
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Amaç: Uyuşturucu bağımlılarının tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması, tedavi mekanizmalarının 
güçlendirilerek tedavideki başarı oranlarının artırılması

Hedefler: 

1. Uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde görev alan sağlık personeli sayıları ile bilgi ve bilinç düzeylerinin 
yeterli seviyeye ulaşması sağlanacak

2. Uyuşturucu bağımlılarının ayaktan ve yatarak tedavi edildiği birimler ve algoritmaları belirlenecek 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Aile sağlığı 
merkezlerinin 
uyuşturucu 
bağımlılığı ile 
mücadelede 
aktif rol alması ve 
bu çalışmaların 
pozitif performans 
kriterlerinden 
sayılmasının 
sağlanması 

1. Aile 
hekimlerinin erken 
tanı koyabilecek, 
bağımlılık düzeyi 
düşük olanlara 
psiko-sosyal 
destek tedavisi 
uygulayabilecek 
ve gerektiğinde 
uygun 
yönlendirmeyi 
yapabilecek 
teknik kapasiteyi 
kazanmaları 
sağlanacak.
1.1. Aile Hekimliği 
eğitim modülü 
uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında revize 
edilerek, tüm 
aile hekimlerinin 
uzaktan eğitim 
modülünü almaları 
teşvik edilecek  
1.2. Öncelikli 
olarak riskli 
bölgeler 
göz önünde 
bulundurularak 
gönüllü aile 
hekimlerinden 
başlayarak her 
yıl tüm aile 
hekimlerinin en az 
%10’unun teorik 
ve yerinde pratik 
eğitim alması 
sağlanacak 
1.3. Aile Sağlığı 
Merkezlerinde 
görev yapan diğer 
sağlık personelinin 
de (hemşire, ebe, 
sağlık memuru, 
vb.) uyuşturucu 
bağımlılığı 
konusundaki temel 
eğitimi alması 
sağlanacak

Sağlık 
Bakanlığı  

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı 

2. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

3. İçişleri Bakanlığı

25-29 Mayıs 2015 tarihlerinde 
Uyuşturucu ile Mücadele Acil 
Eylem Planı çerçevesinde birinci 
basamakta sunulan hizmetlerin 
etkinliğinin artırılması, bu amaçla aile 
hekimlerinin uyuşturucu kullanımı 
ya da bağımlılığı olan bireyler ve 
yakınlarına gerekli müdahaleleri 
yapabilecek donanıma sahip 
olabilmeleri amacıyla “Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitim Programı 
Aile Hekimliği Eğitim Modülü 
oluşturulmuştur. Aile hekimlerine 
yönelik eğitim vermek üzere 16 
ilden 50 aile hekimi eğitici eğitimine 
alınmış olup yıl sonuna kadar bu 
illerdeki aile hekimlerinin eğitimleri 
tamamlanacaktır.  

Aile Hekimliği Uzaktan Eğitim Modülü 
kapsamında madde bağımlılığı 
modülünü 15 nisan tarihine kadar 
17.083 kişi tamamlamıştır.

5. UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞININ TEDAVİ MEKANİZMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ 
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Amaç: Uyuşturucu bağımlılarının tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması, tedavi mekanizmalarının 
güçlendirilerek tedavideki başarı oranlarının artırılması

Hedefler: 

1. Uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde görev alan sağlık personeli sayıları ile bilgi ve bilinç düzeylerinin 
yeterli seviyeye ulaşması sağlanacak

2. Uyuşturucu bağımlılarının ayaktan ve yatarak tedavi edildiği birimler ve algoritmaları belirlenecek 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2.  Psikiyatri 
Polikliniklerinin 
kapasitesinin 
güçlendirilerek 
uyuşturucu 
bağımlılarının 
tedavi sürecinde 
daha etkin 
rol almaları 
sağlanacak 

2.1. Ayaktan 
Tedavi Merkezi 
kurulan illerde 
psikiyatri klinikleri 
değerlendirilerek 
uygun fiziki şartları 
bulunan sağlık 
tesislerinde ilk 
aşamada yatak 
kapasitelerinin 
en az %20’sini 
madde bağımlılığı 
tedavisine imkân 
sağlayacak şekilde 
yatak kapasitelerinin 
arttırılmasının 
sağlanacak.

2.2. Ülke genelinde 
sayıca yetersiz olan 
psikiyatri ve çocuk 
ve ergen psikiyatri 
uzmanı sayısı 
kademeli olarak 
artırılacak.

2.3. Psikiyatrist ve 
çocuk ve ergen 
psikiyatristlerinin 
uzmanlık eğitimleri 
müfredatında, 
madde bağımlılığına 
yönelik eğitim 
modülünün 
ve AMATEM 
rotasyonunun yer 
alması sağlanacak.

2.4. Mevcut 
psikiyatri 
uzmanlarının 
madde bağımlılığına 
yaklaşım ve tedavi 
eğitim modülüne 
uzaktan erişebilmesi 
sağlanarak, modülü 
tamamlayanların 
AMATEM ve 
ÇEMATEM 
rotasyonuna 
alınmaları teşvik 
edilecek.

2.5. Bağımlılık 
tedavisi yapan 
kliniklerde görev 
yapmayı teşvik 
etmek amacıyla 
ek ödeme ve SUT 
Yönetmeliği’nde 
gerekli 
düzenlemeler 
ve iyileştirmeler 
yapılacak.

Sağlık 
Bakanlığı  

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı

2. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

3. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

Bağımlılık tedavisinin genel psikiyatri 
polikliniklerinde sürdürülebilmesi 
için 30 psikiyatriste hizmet içi eğitim 
düzenlendi.

Bünyesinde AMATEM/ÇEMATEM 
bulunan sağlık hizmet sunucularına 
SGK tarafından %30 daha fazla ödeme 
yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. 
(Resmi psikiyatri dal hastanelerinde ve 
Sağlık Bakanlığı ile 3.basamak sağlık 
hizmeti sunucularında)(30/08/2014 
tarihli ve 29104 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır.)

ICD-10 kodu F10-F19 arasında yer 
alan psikoaktif madde (F15, F17 ICD 
kodları hariç) kullanımına bağlı zihin 
ve davranış bozuklukları tanıları için 
“5. Grup psikiyatrik hasta günlük 
tedavisi” başlığı ile yeni bir işlem 
kodunun oluşturulması sağlanmıştır. 
(01/10/2014 tarihli ve 29136 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

Kurumumuz MEDULA sisteminden 
uyuşturucu bağımlılığına yönelik 
tedavi gören kişilerin tedavi ve ilaç 
giderleri ile demografik verilerinin 
ICD-10 kodlarına göre çekilme işlemi 
yapılmış olup yıllık olarak takip 
edilmesi planlanmıştır.

SGK İl Müdürlükleri ile uyuşturucu 
bağımlılığına yönelik geri ödemede 
yaşanan sorunlar hakkında resmi 
yazışmalar yapılmış olup, bugüne 
kadar gönderilen cevabi yazılarda 
herhangi bir sıkıntı ve sorunla 
karşılaşılmadığı bilgisi verilmiştir.
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Amaç: Uyuşturucu bağımlılarının tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması, tedavi mekanizmalarının 
güçlendirilerek tedavideki başarı oranlarının artırılması

Hedefler: 

1. Uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde görev alan sağlık personeli sayıları ile bilgi ve bilinç düzeylerinin 
yeterli seviyeye ulaşması sağlanacak

2. Uyuşturucu bağımlılarının ayaktan ve yatarak tedavi edildiği birimler ve algoritmaları belirlenecek 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

3. Ayaktan Madde 
Bağımlılığı Tedavi 
Merkezi Kurulması

3.1. 2015 Yılı 
sonuna kadar en 
az 5 merkezin 
faaliyete geçmesi

Sağlık 
Bakanlığı  

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı

Danışma-tedavi- koordinasyon 
hizmeti verecek ayakta tedavi modeli, 
kısa adı Dan-Te olan merkezlerin 
makam oluru alınmıştır. 8 merkezde 
pilot çalışma başlatılacaktır.

Dan-Te çalışması için illerden tıbbi 
hizmet başkanları ve sorumlu 
psikiyatristlerin katılımı ile 21 
Mayıs 2015’te ilk tanıtım toplantısı 
yapılmıştır.

4. AMATEM ve 
ÇEMATEM’lerin 
mevcut 
kapasitesinin 
değerlendirilmesi 
ve eksiklerin 
tamamlanarak 
uyuşturucu 
bağımlılarının 
tedavi sürecindeki 
mekanizmanın 
güçlendirilmesi

4.1. AMATEM ve 
ÇEMATEM’lerin 
ülke çapındaki 
lokasyonlarının 
mevcut durumları 
gözden geçirilerek, 
ihtiyaca cevap 
verecek şekilde 
sayıları artırılacak
4.2. AMATEM 
ve ÇEMATEM’ler 
fiziki yapı, teknik 
donanım ve insan 
gücü açısından 
değerlendirilerek 
eksiklikleri 
giderilecek,
tedavi aşamasında 
hastalar için 
gerekli olan 
bir takım sarf 
malzemeleri, 
hastaların kişisel 
bakım malzemeleri 
(kıyafet, kişisel 
hijyen malzemeleri 
vb), tedavi 
mekanizmasında 
kullanılan ödül 
mahiyetindeki 
yiyecek veya 
aperatiflere, iş 
uğraş terapilerinde 
kullanılan 
malzemeler ile 
sosyal aktiviteler 
için gerekli kaynak 
sağlanacak

Sağlık 
Bakanlığı  

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı

2. İçişleri Bakanlığı

3. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

4. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

10 adet yeni AMATEM ve ÇEMATEM 
kurulması için ön izin verilmiştir. Ön 
izin verilen tedavi merkezlerinin listesi 
şöyledir:

1. S.B. Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 
15 yataklı Madde Bağımlılığı Tedavi 
Merkezi açılması talebi için ön izin 
verilmiştir.

2. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan EAH 
bünyesinde 30 yataklı AMATEM ve 
ÇEMATEM açılması talebi için ön izin 
verilmiştir. 

3. Ağrı Devlet Hastanesi bünyesinde 
10 yataklı Erişkin Alkol ve Madde 
Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) 
açılması talebi için ön izin verilmiştir.

4. İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi bünyesinde 15 
yataklı  (AMATEM) açılması talebi için 
ön izin verilmiştir.

5. İnönü Üniversitesi Turgut Özel Tıp 
Merkezi Başhekimliği bünyesinde 15 
yataklı (AMATEM) açılması talebi için 
ön izin verilmiştir. 

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Uyuşturucu bağımlılarının tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması, tedavi mekanizmalarının 
güçlendirilerek tedavideki başarı oranlarının artırılması

Hedefler: 

1. Uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde görev alan sağlık personeli sayıları ile bilgi ve bilinç düzeylerinin 
yeterli seviyeye ulaşması sağlanacak

2. Uyuşturucu bağımlılarının ayaktan ve yatarak tedavi edildiği birimler ve algoritmaları belirlenecek 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

4. AMATEM ve 
ÇEMATEM’lerin 
mevcut 
kapasitesinin 
değerlendirilmesi 
ve eksiklerin 
tamamlanarak 
uyuşturucu 
bağımlılarının 
tedavi sürecindeki 
mekanizmanın 
güçlendirilmesi

4.3. Bu 
merkezlerin 
çevresinin 
güvenlikleri 
Narkotimler başta 
olmak üzere ilgili 
kolluk birimleri 
tarafından 
sağlanacak.

4.4. Bu 
merkezlerden 
hizmet alan 
kişilerin tedavi 
süreci ve 
taburculukları 
sonrasında 
bölgesindeki 
sosyal uyum 
programına 
dahil olacak 
şekilde ilgili 
kurum/kuruluşa 
yönlendirilerek 
takibi yapılacak

Sağlık 
Bakanlığı  

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı

2. İçişleri Bakanlığı

3. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

4. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

6. Isparta Devlet Hastanesi 
bünyesinde Ayakta (AMATEM) 
açılması talebi için ön izin verilmiştir. 

7. Yozgat Devlet Hastanesi 
bünyesinde 10 yataklı (AMATEM) 
açılması talebi için ön izin verilmiştir. 

8. D.Ü Kütahya Evliya Çelebi EAH 
bünyesinde Ayakta (AMATEM) 
açılması talebi için ön izin verilmiştir. 

9. Tepecik EA Hastanesi bünyesinde 
15 yataklı (ÇEMATEM) açılması talebi 
için ön izin verilmiştir. 

10. Nevşehir Devlet Hastanesi 
bünyesinde Ayakta (AMATEM) 
açılması talebi için ön izin verilmiştir.

Uyuşturucu İle Mücadelede Tedavi 
Hizmetleri (2.3 Basamak – Amatem/
Çematem ve acil klinikleri) Çalıştayı 
Yapılmıştır. (24-25 Aralık 2014)

SHGM’nin planlaması dahilindeki 
11 ilden, psikiyatri uzmanı ve 
genel sekreterlikte çalışan ilgili 
uzmanların katılımıyla, açılacak olan 
ÇEMATEM’lere destek olmak ve açılış 
işlemlerini hızlandırabilmek amacıyla 
deneyimli ÇEMATEM çalışanları, 
mevzuat konusunda çalışanlar ve 
deneyimli idarecilerin paylaşımlarıyla 
11.Mayıs 2015’te Bursa’da bir toplantı 
düzenlendi.
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Amaç: Uyuşturucu bağımlılarının tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması, tedavi mekanizmalarının 
güçlendirilerek tedavideki başarı oranlarının artırılması

Hedefler: 

1. Uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde görev alan sağlık personeli sayıları ile bilgi ve bilinç düzeylerinin 
yeterli seviyeye ulaşması sağlanacak

2. Uyuşturucu bağımlılarının ayaktan ve yatarak tedavi edildiği birimler ve algoritmaları belirlenecek 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

5. Uyuşturucu 
bağımlılarına 
müdahale 
gerektirecek 
acil durumların 
yönetiminde 
standardın 
sağlanması

5.1. Bağımlılara 
kriz durumlarında 
müdahale eden 
hastane acil 
çalışanları ve 
112’lerde görevli 
personelin hizmet 
içi eğitimleri 
ilgili uzmanlık 
dernekleri ile 
birlikte verilecek
5.2. 
Hastanelerdeki 
Krize Müdahale 
Birimleri 
uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında etkin 
hale getirilecek.

Sağlık 
Bakanlığı  

1. Tıp Uzmanlık 
Dernekleri

2. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Uyuşturucu tedavisi sonrası kişinin sosyal olarak dışlanmasının önlenmesi, toplumsal yaşama 
yeniden uyum ve katılımlarının sağlanması, yeniden uyuşturucuya başlamasının önlenmesi

Hedefler: 

1. Uyuşturucu bağımlılarının kısa ve uzun süreli tedavileri sonrasında yeniden uyuşturucuya başlamalarını 
önlemek için sosyal uyum sürecinin yapılandırılarak birbirleriyle entegre olarak çalışması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucu 
bağımlılarının 
kısa ve uzun 
süreli tedavileri 
sonrası sosyal 
uyum süreçlerinin 
oluşturulması

1.1. Korunma 
ihtiyacı olan 
çocuklardan 
madde bağımlısı 
olanların kısa 
ve uzun sürede 
tedavileri 
sonrası sosyal 
uyum süreçleri 
yatılı olarak 
çocuk destek 
merkezlerinde 
verilecek

1.2. Çocuk destek 
merkezlerinin 
ülke genelinde 
ihtiyacı 
karşılayacak 
şekilde sayıları 
artırılacak

1.3. Yetişkinler 
ile korunma 
ihtiyacı olmayan 
çocukların sosyal 
uyum süreçlerini 
sağlayacak sosyal 
hizmet kuruluşları 
hizmete açılacak

1.4. Yetişkinler 
ile korunma 
ihtiyacı olmayan 
çocukların kısa 
ve uzun süreli 
tedavileri sonrası 
sosyal uyum 
süreçlerine 
yönelik hizmetler 
gündüzlü olarak 
verilecek

Aile ve 
Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı 

1. Sağlık Bakanlığı

2. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

3. Milli Eğitim Bakanlığı

4. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

5. Adalet Bakanlığı

6. Kalkınma Bakanlığı

7. Maliye Bakanlığı

8. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti 

ASPB tarafından kurulacak olan 
Sosyal Uyum Merkezlerinin çalışma 
usul ve esaslarını belirleyebilmek 
ve bir model çıkarılması için 
konunun uzmanları tarafından bir 
etüt araştırması yapılmasına karar 
verilmiştir. Sosyal Uyum Merkezlerinin 
yapılandırılmasına ışık tutması 
amaçlanan söz konusu çalışma 
bilimsel bilgi ve yaklaşımlar ile mesleki 
ve uzmanlık bilgilerini içeren başlıca 
iki konuyu kapsayacaktır: 

Kısa ve uzun süreli madde bağımlılığı 
tedavilerini tamamlamış ve 18 yaşın 
üstünde olan bireylerin gönüllü 
olarak başvuracağı Sosyal Uyum 
Merkezlerinin (a) bağlı olacağı ilkeleri, 
(b)çalışma usul ve esasları, (c) fiziksel 
özellikleri ve (d)personel ihtiyaçları.

Bu merkezlerde uygulanacak 
Sosyal Uyum Programlarını  (a) Bu 
konudaki temel bilimsel yaklaşımlar 
ve uygulanan programlar (b) Bu  
programların çeşitli ülkelerdeki 
başarılı uygulama örneklerinin 
değerlendirilmesi, (c) Sosyal Uyum 
Merkezlerinde uygulanması önerilen  
programların önerilme gerekçeleri, 
başlıca özellikleri, uygulanma araçları 
ve  uygulanma şekli)

6. UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ KISA VE UZUN SÜRELİ TEDAVİ 
SONRASI SOSYAL UYUMUNUN SAĞLANMASI 



89

Amaç: Uyuşturucu tedavisi sonrası kişinin sosyal olarak dışlanmasının önlenmesi, toplumsal yaşama 
yeniden uyum ve katılımlarının sağlanması, yeniden uyuşturucuya başlamasının önlenmesi

Hedefler: 

1. Uyuşturucu bağımlılarının kısa ve uzun süreli tedavileri sonrasında yeniden uyuşturucuya başlamalarını 
önlemek için sosyal uyum sürecinin yapılandırılarak birbirleriyle entegre olarak çalışması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucu 
bağımlılarının 
kısa ve uzun 
süreli tedavileri 
sonrası sosyal 
uyum süreçlerinin 
oluşturulması

1.1. Korunma 
ihtiyacı olan 
çocuklardan 
madde bağımlısı 
olanların kısa 
ve uzun sürede 
tedavileri 
sonrası sosyal 
uyum süreçleri 
yatılı olarak 
çocuk destek 
merkezlerinde 
verilecek

1.2. Çocuk destek 
merkezlerinin 
ülke genelinde 
ihtiyacı 
karşılayacak 
şekilde sayıları 
artırılacak

1.3. Yetişkinler 
ile korunma 
ihtiyacı olmayan 
çocukların sosyal 
uyum süreçlerini 
sağlayacak sosyal 
hizmet kuruluşları 
hizmete açılacak

1.4. Yetişkinler 
ile korunma 
ihtiyacı olmayan 
çocukların kısa 
ve uzun süreli 
tedavileri sonrası 
sosyal uyum 
süreçlerine 
yönelik hizmetler 
gündüzlü olarak 
verilecek

Aile ve 
Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı 

1. Sağlık Bakanlığı

2. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

3. Milli Eğitim Bakanlığı

4. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

5. Adalet Bakanlığı

6. Kalkınma Bakanlığı

7. Maliye Bakanlığı

8. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti 

18 Yaş Üstü Uyuşturucu Bağımlıları 
İçin Kurulacak Olan Sosyal Uyum 
Merkezleri Üzerine Etüt Çalışmasının 
Teknik Şartnamesi hazırlanmış olup 
söz konusu çalışma için önümüzdeki 
günlerde doğrudan temin 
yöntemi ile hizmet alımı yapılması 
planlanmaktadır. 2015 yılı sonuna 
kadar açılması planlanan sosyal 
uyum merkezinin pilot çalışmasında 
Bakanlığımızın mevcut personelinden 
görevlendirme yapılacaktır.

Çocuk Hizmetlerine bağlı haklarında 
koruma kararı bulunan çocukların 
bakımının yapıldığı Koruma Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezleri ve Bakım ve 
Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinin 
yeniden yapılandırılması amacıyla 
yönetmelik değişikliği yapılmış olup; 
29 Mart 2015 tarih ve 29310 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan Çocuk 
Destek Merkezleri Yönetmeliği 
gereğince Türkiye genelinde 16 
tane Çocuk Destek Merkezi madde 
bağımlısı çocuklar (18 yaş altı) için 
ihtisaslaştırılmıştır.

Haklarında Bakım Tedbiri/Korunma 
Kararı verilen ve Çocuk Destek 
Merkezlerinde kalan çocuklara 
yönelik Anka Çocuk Destek Programı 
geliştirilmiş, programda madde 
bağımlısı çocuklara ve ailelerine özgü 
Bağımlılık modulü de oluşturulmuştur.  
Programın uygulanmasına yönelik 
danışman olarak görevlendirilen 340 
meslek elemanına uygulayıcı eğitimi, 
32 meslek elemanına eğitici eğitimi, 
çocuk destek merkezi müdürleri ile 
çocuk destek merkezi bulunan il 
müdürlerine bilgilendirme eğitimi 
verilmiş,  Aralık 2014 tarihi itibarı ile 
tüm çocuk destek merkezlerinde 
uygulanmaya başlanmıştır.

18 Kasım 2014 tarihinde Uyuşturucu 
İle Mücadele Acil Eylem Planı 
hazırlıkları çerçevesinde, konuyla ilgili 
akademisyen ve ilgili kurumlardan 
temsilcilerin katılımıyla, Sosyal 
Rehabilitasyon hizmetlerinin niteliğinin 
ele alındığı Çalıştay düzenlenmiştir. 
(13.1.2015)

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Uyuşturucu tedavisi sonrası kişinin sosyal olarak dışlanmasının önlenmesi, toplumsal yaşama 
yeniden uyum ve katılımlarının sağlanması, yeniden uyuşturucuya başlamasının önlenmesi

Hedefler: 

1. Uyuşturucu bağımlılarının kısa ve uzun süreli tedavileri sonrasında yeniden uyuşturucuya başlamalarını 
önlemek için sosyal uyum sürecinin yapılandırılarak birbirleriyle entegre olarak çalışması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2. Sosyal uyum 
mekanizmasının 
güçlendirilmesi 
sürecinde ihtiyaç 
duyulan fiziksel 
mekanların 
sağlanması.

2.1. Sosyal uyum 
programını 
uygulayacak 
merkezler için 
ihtiyaç duyulan 
fiziksel mekanlar, 
mülki amirler 
tarafından 
öncelikle 
kullanımda 
olmayan kamu 
kurumlarına 
ait kamplar ve 
eğitim dinlenme 
tesislerinin 
kullanılması 
yoluyla 
giderilecek

Aile ve 
Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı 

1. İçişleri Bakanlığı

2. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
(İŞKUR)

3. Sağlık Bakanlığı

4. Milli Eğitim Bakanlığı

5. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

6. Adalet Bakanlığı

7. Yerel Yönetimler

8. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti 

3. Sosyal uyum 
sürecinde olan 
bağımlıların 
topluma 
uyumunun (okula 
yerleştirme, işe 
yerleştirme vb) 
sağlanması.

3.1. Bağımlıların 
sosyal uyumunda 
ihtiyaç duyulan 
programlar 
ilgili merkez 
tarafından 
geliştirilecek

3.2. Bağımlıların 
öğrendikleri 
meslekleri icra 
ederek kendi 
kazançlarını elde 
edebilmelerini 
sağlayacak 
mekanizmalar 
oluşturulacak.

Aile ve 
Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı 

1. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
(İŞKUR)

2. Sağlık Bakanlığı

3. Milli Eğitim Bakanlığı

4. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

5. Adalet Bakanlığı

6. Yerel Yönetimler

7. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti 

İŞKUR tarafından Uyuşturucu 
bağımlılarının tedavisi sonrasında 
Kurum hizmetlerinin sunulmasında 
bu kişilere öncelik verilmesi ve 
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yollarının artırılması için mevzuattaki 
engeller kaldırılmış, ödenekler tahsis 
edilmiş ve il müdürlüklerine gerekli 
talimatlar verilmiştir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile 
Yeşilay arasında “Madde Bağımlılığı 
Danışmanı Meslek Standardı” 
hazırlanmasına yönelik işbirliği 
protokolü 26.08.2014 tarihinde 
imzalanmıştır.

Protokol sonrası öncelikle Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından Yeşilay’a 
teknik bilgilendirme yapıldı. Ardından 
Yeşilay “Madde Bağımlılığı Danışmanı 
(Seviye 5)” ve “Madde Bağımlılığı 
Danışmanı (Seviye 6)” taslak meslek 
standartlarını hazırlamış ve 27 Mart 
2015 tarihinde Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’na teslim etmiştir.
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Amaç: Uyuşturucu tedavisi sonrası kişinin sosyal olarak dışlanmasının önlenmesi, toplumsal yaşama 
yeniden uyum ve katılımlarının sağlanması, yeniden uyuşturucuya başlamasının önlenmesi

Hedefler: 

1. Uyuşturucu bağımlılarının kısa ve uzun süreli tedavileri sonrasında yeniden uyuşturucuya başlamalarını 
önlemek için sosyal uyum sürecinin yapılandırılarak birbirleriyle entegre olarak çalışması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

3. Sosyal uyum 
sürecinde olan 
bağımlıların 
topluma 
uyumunun (okula 
yerleştirme, işe 
yerleştirme vb) 
sağlanması.

3.1. Bağımlıların 
sosyal uyumunda 
ihtiyaç duyulan 
programlar 
ilgili merkez 
tarafından 
geliştirilecek

3.2. Bağımlıların 
öğrendikleri 
meslekleri icra 
ederek kendi 
kazançlarını elde 
edebilmelerini 
sağlayacak 
mekanizmalar 
oluşturulacak.

Aile ve 
Sosyal 
Politikalar 
Bakanlığı 

1. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
(İŞKUR)

2. Sağlık Bakanlığı

3. Milli Eğitim Bakanlığı

4. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

5. Adalet Bakanlığı

6. Yerel Yönetimler

7. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti 

Söz konusu taslak standartlar MYK 
tarafından incelendikten sonra gerekli 
düzeltmelerin yapılması için Yeşilay’a 
iletilmiştir. Yeşilay’ın düzeltmeleri yapıp 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’na teslim 
etmesi beklenmektedir. 

Taslak standartlar Yeşilay tarafından 
düzeltilip Mesleki Yeterlilik Kurumu’na 
gönderildikten sonra, ilgili tüm kurum 
ve kuruluşların resmi görüşüne 
sunulacak. 1 ay boyunca görüşte 
kalacak. Görüş süresi sonunda 
gelen görüşler değerlendirilecek ve 
standartların son hali Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Sektör Komitesi’ne sunulacak. Sektör 
Komitesi tarafından incelendikten 
sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Yönetim Kurulu’nun onayına sunulacak 
ve ardından Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girecektir. 
(SGB-YEŞİLAY)

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Uyuşturucu ile mücadelenin bilimsel temellere oturtularak yürütülmesinin sağlanması

Hedefler: 

1. Arzla mücadele, taleple mücadele ve uyuşturucu ile mücadelenin iletişim stratejilerinin belirlenmesinde 
konusunda uzman kişilerden bilimsel danışma kurulları oluşturulacak  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Türkiye 
Uyuşturucu İle 
Mücadele Bilimsel 
Danışma Kurulu 
oluşturulması

1. Türkiye 
Uyuşturucu İle 
Mücadele Bilimsel 
Danışma Kurulu 
oluşturulacak.

1.1. Uyuşturucunun 
Arzıyla Mücadeleye 
Yönelik Komisyon 
oluşturulacak.

1.2. Uyuşturucuya 
Olan Taleple 
Mücadeleye 
Yönelik Komisyon 
oluşturulacak

1.3. Uyuşturucu 
ile mücadelenin 
iletişim stratejini 
belirlemeye yönelik 
İletişim Komisyonu 
oluşturulacak

Sağlık 
Bakanlığı  

1. Üniversiteler

2. İçişleri Bakanlığı

3. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı

Arz ile Mücadele Bilim Kurulu Kuruluş, 
Görev ve Çalışma Usul ve Esasları 
taslak metni hazırlanmıştır. Arz ile 
Mücadele Bilim Kurulu oluşturulması 
çalışmaları devam etmektedir.

Sağlık Bakanlığı, SHGM Hasta Hakları 
ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı tarafından Uyuşturucuya 
Olan Taleple Mücadele Komisyonu 
oluşturulması hususunda çalışma usul 
ve esasları belirmesi çalışması devam 
etmektedir.

7. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE BİLİMSEL DANIŞMA KURULU 
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Amaç: İlgili birimlerin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik anlık veri akışını sağladıkları, dinamik, ortak 
verinin anlık olarak görüldüğü ve sahada yapılması gereken müdahalelerin bu verilere göre planlandığı bir 
sistem kurulması

Hedefler: 

1. Amaca yönelik model oluşturulması ve izleme sisteminin geliştirilmesi

2. Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplanan verilerin standardize edilerek uluslararası veri 
sistemleriyle uyumlu olmasının sağlanması

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında 
toplanan verilerin 
izlendiği, süreç 
ve çıktılarının 
değerlendirilerek 
raporlandığı 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Karar 
Destek Sistemi 
(UKDS)’nin 
oluşturulması  

1.1. Ulusal 
Veri Tabanı 
oluşturulması için 
veri setlerinden 
sorumlu 
Bakanlıklar ya 
da Kurumlar ile 
tanımlanarak
bünyelerinde 
uyuşturucu ile 
ilgili veri toplayan 
birimlerin 
veri toplama 
algoritmaları 
oluşturulacak

1.2. Arz ve Taleple 
Mücadeleye 
Yönelik kurulmuş 
mevcut Erken Uyarı 
Sistemleri daha 
da geliştirilerek 
kurulacak sisteme 
entegre edilecek

1.3. Ülke genelinde 
yürütülen ve 
yürütülecek 
olan bilimsel 
araştırmalar 
sisteme girilecek

İçişleri 
Bakanlığı 
(TUBİM) 

1. İlgili tüm kurum ve 
kuruluşlar

06.02.2015 tarihli ve 29259 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren «Jenerik 
Sınıflandırma» metni, TUBİM 
EWS Çalışma Grubunda yer alan 
akademisyen ve uzmanlar tarafından 
hazırlanmıştır.

TUBİM koordinesinde, Jenerik 
Sınıflandırma metninin 
hazırlanmasına katkı sağlayan uzman 
ve akademisyenlerin de desteğiyle, 
uyuşturucu ile mücadele alanında 
çalışan kurum uzmanlarına Jenerik 
Sınıflandırmanın anlatılması ve 
uygulama esnasında yaşanabilecek 
sıkıntıların önüne geçilmesi amacı ile 
bir günlük eğitim verilmiştir (06 Mart 
2015).

Jenerik Sınıflandırmaya ilişkin Bilim 
Kurulu Çalışması yapıldı.

Jenerik Sınıflama İle İlgili Karara 
İlişkin Erken Uyarı Sistemi (EWS) 
Tamamlandı.

Uyuşturucu ile Mücadele Karar Destek 
Sistemi (UKDS)’nin oluşturulması 
kapsamında 3 Milyon Avroluk bir 
AB Twinning (Eşleştirme) Projesi 
hazırlanmış ve başvurusu yapılmıştır.

AB Ülkelerindeki uyuşturucu ile 
mücadele alanındaki veri toplama 
sistemini incelemek amacı ile iki TAIEX 
Projesi hazırlanmış ve başvurusu 
yapılmıştır.

8. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KARAR DESTEK SİSTEMİ (UKDS)

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: İlgili birimlerin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik anlık veri akışını sağladıkları, dinamik, ortak 
verinin anlık olarak görüldüğü ve sahada yapılması gereken müdahalelerin bu verilere göre planlandığı bir 
sistem kurulması

Hedefler: 

1. Amaca yönelik model oluşturulması ve izleme sisteminin geliştirilmesi

2. Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplanan verilerin standardize edilerek uluslararası veri 
sistemleriyle uyumlu olmasının sağlanması

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında 
toplanan verilerin 
izlendiği, süreç 
ve çıktılarının 
değerlendirilerek 
raporlandığı 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Karar 
Destek Sistemi 
(UKDS)’nin 
oluşturulması  

1.1. Ulusal 
Veri Tabanı 
oluşturulması için 
veri setlerinden 
sorumlu 
Bakanlıklar ya 
da Kurumlar ile 
tanımlanarak
bünyelerinde 
uyuşturucu ile 
ilgili veri toplayan 
birimlerin 
veri toplama 
algoritmaları 
oluşturulacak

1.2. Arz ve Taleple 
Mücadeleye 
Yönelik kurulmuş 
mevcut Erken Uyarı 
Sistemleri daha 
da geliştirilerek 
kurulacak sisteme 
entegre edilecek

1.3. Ülke genelinde 
yürütülen ve 
yürütülecek 
olan bilimsel 
araştırmalar 
sisteme girilecek

İçişleri 
Bakanlığı 
(TUBİM) 

1. İlgili tüm kurum ve 
kuruluşlar

• Avusturya: Veri toplama sisteminin 
incelenmesi (AB Komisyonu 
Tarafından Onaylandı)

• İtalya: EWS Yapılarının 
İncelenmesi(AB Komisyonu Tarafından 
Onaylandı).

TAIEX projeleriyle, uyuşturucu 
verilerinin toplanması konusunda 
diğer ülke örnekleri incelenmiş 
olacaktır.

Uyuşturucu ile Mücadelede 
kullanılacak olan portal yazılımı 
çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından 
yürütülmektedir. UMYK üyesi 
Bakanlıklarca belirlenen kullanıcılara 
portalın kullanımı ve işleyişi hakkında 
eğitim verilmiş olup, 2015 yılı  Ağustos 
ayı içinde Ankara ilinde yapılacak 
pilot uygulamanın akabinde portalın 
ülke sathında işlerliğe kavuşturulması 
planlanmaktadır.
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Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 

Hedefler: 

1. Güncel ihtiyaçlara göre yapılacak mevzuat güncellemelerinin uyuşturucuyla mücadeleyi güçlendirecek 
tarzda caydırıcı ve uygulanabilir olması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında 
mevzuatın 
güçlendirilmesi  

1.1. Uyuşturucu 
kullanan veya 
kullanmışların 
toplumda yer 
edinmesine 
etki etmeyecek 
şekilde kayıt 
altına alınmasını 
sağlayacak sistem 
oluşturulacak

1.2. Uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında 
CMK’nın iletişimin 
tespiti, dinlenmesi 
ve kayda alınması 
hükümlerini içerir 
135. Maddesi ile 
teknik araçlarla 
izleme hükümlerini 
içeren 140. 
Maddelerinde 
talep edilen 
tedbire esas olan 
kararda aranan 
ibarelerin yeniden 
düzenlenmesini 
sağlayacak 
düzenlemeler 
yapılacak

1.5. Kenevir 
tohumunun 
satışının 
kontrol altına 
alınmasına yönelik 
düzenlemeler 
yapılacak

Adalet 
Bakanlığı 

1. İçişleri Bakanlığı

2. Sağlık Bakanlığı

18/06/2014 tarihli ve 6545 sayılı 
Kanunla yapılan mevzuat değişiklikleri 
ile;

1. Esrar maddesi elde etmek amacıyla 
kenevir ekimi suçunun cezası 1 yıldan 
7 yıla kadar hapis cezası iken 4 yıldan 
12 yıla çıkarılmıştır. Ekimin, failin 
kendi kullanımı için olması halinde 
ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası 
verilecektir.

2. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal, 
ihraç ve ithal suçunun cezası 10 yıldan 
20 yıla kadar hapis iken 20 yıldan 30 
yıla kadar hapse çıkarılmıştır.

3. Uyuşturucu ve uyarıcı madde 
ticareti suçunun cezası 5 yıldan 15  
yıla kadar hapis iken 10 yıldan 20 yıla 
kadar hapse çıkarılmıştır.

4. Uyuşturucu ve uyarıcı maddenin 
çocuğa verilmesi veya satılması 
durumunda hapis cezası 15 yıldan az 
olamayacaktır.

5. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal 
ve ticareti suçunun üç veya daha fazla 
kişi tarafından işlenmesi durumunda 
ceza yarı oranında, örgüt tarafından 
işlenmesi durumunda ceza bir kat 
arttırılacaktır.

9. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE MEVZUATIN GÜÇLENDİRİLMESİ

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 

Hedefler: 

1. Güncel ihtiyaçlara göre yapılacak mevzuat güncellemelerinin uyuşturucuyla mücadeleyi güçlendirecek 
tarzda caydırıcı ve uygulanabilir olması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında 
mevzuatın 
güçlendirilmesi  

1.1. Uyuşturucu 
kullanan veya 
kullanmışların 
toplumda yer 
edinmesine 
etki etmeyecek 
şekilde kayıt 
altına alınmasını 
sağlayacak sistem 
oluşturulacak

1.2. Uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında 
CMK’nın iletişimin 
tespiti, dinlenmesi 
ve kayda alınması 
hükümlerini içerir 
135. Maddesi ile 
teknik araçlarla 
izleme hükümlerini 
içeren 140. 
Maddelerinde 
talep edilen 
tedbire esas olan 
kararda aranan 
ibarelerin yeniden 
düzenlenmesini 
sağlayacak 
düzenlemeler 
yapılacak

1.5. Kenevir 
tohumunun 
satışının 
kontrol altına 
alınmasına yönelik 
düzenlemeler 
yapılacak

Adalet 
Bakanlığı 

1. İçişleri Bakanlığı

2. Sağlık Bakanlığı

6. “Uyuşturucu veya uyarıcı 
madde imal ve ticareti” suçundan 
hükümlülerin koşullu salıverilme için 
ceza infaz kurumlarında geçirmeleri 
gereken süre, toplam cezanın 
2/3’ünden, 3/4’üne çıkarılmıştır.

7. Uyuşturucu ve uyarıcı madde 
kullanılmasını kolaylaştırma ve 
özendirme suçunun cezası 2 yıldan 5 
yıla kadar hapis iken, 5 yıldan 10 yıla 
kadar hapse çıkarılmıştır. 

8. Uyuşturucu ve uyarıcı madde 
kullanma suçunun cezası 1 yıldan 2 
yıla kadar hapis iken, 2 yıldan 5 yıla 
kadar hapse çıkarılmıştır.

9. Uyuşturucu ve uyarıcı madde 
kullanan kişiler hakkında defalarca 
denetimli serbestlik kararı 
verilmesinin önüne geçilmiştir.

10. Uyuşturucu ve uyarıcı madde 
kullanan kişiler hakkında denetimli 
serbestlik kararının soruşturma 
aşamasında Cumhuriyet savcısı 
tarafından verilmesi öngörülmüştür. 
Bu kişiler hakkında kamu davasının 
açılmasının ertelenmesi kararı 
verilecek ve 5 yıl süreyle takip 
edileceklerdir. 5 yıl içinde kişinin 
yeniden uyuşturucu ve uyarıcı 
madde kullanması durumunda kamu 
davası açılacaktır. Bu süre içinde 
yükümlülüklerine uygun davrananlar 
hakkında takipsizlik kararı verilecektir. 
Uyuşturucu kullanan kişiler bu 
imkândan bir kez yararlanacak, 
yeniden uyuşturucu ve uyarıcı madde 
kullanmaları durumunda doğrudan 
kamu davası açılacaktır.
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Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 

Hedefler: 

1. Güncel ihtiyaçlara göre yapılacak mevzuat güncellemelerinin uyuşturucuyla mücadeleyi güçlendirecek 
tarzda caydırıcı ve uygulanabilir olması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında 
mevzuatın 
güçlendirilmesi  

1.1. Uyuşturucu 
kullanan veya 
kullanmışların 
toplumda yer 
edinmesine 
etki etmeyecek 
şekilde kayıt 
altına alınmasını 
sağlayacak sistem 
oluşturulacak

1.2. Uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında 
CMK’nın iletişimin 
tespiti, dinlenmesi 
ve kayda alınması 
hükümlerini içerir 
135. Maddesi ile 
teknik araçlarla 
izleme hükümlerini 
içeren 140. 
Maddelerinde 
talep edilen 
tedbire esas olan 
kararda aranan 
ibarelerin yeniden 
düzenlenmesini 
sağlayacak 
düzenlemeler 
yapılacak

1.5. Kenevir 
tohumunun 
satışının 
kontrol altına 
alınmasına yönelik 
düzenlemeler 
yapılacak

Adalet 
Bakanlığı 

1. İçişleri Bakanlığı

2. Sağlık Bakanlığı

11. Uyuşturucu veya uyarıcı madde 
imal ve ticareti suçundan dolayı hapis 
cezasına mahkum olanlara, tekerrür 
halinde işlenen suçlardan dolayı 
uygulanan koşullu salıverme süreleri 
uygulanacaktır. Yani hapis cezasının 
üçte ikisini değil dörtte üçünü iyi 
halli geçirdikleri takdirde şartlı 
salıverileceklerdir.

27/03/2015 tarihli ve 6638 sayılı 
Kanunla yapılan mevzuat değişiklikleri 
ile;

1. Türk Ceza Kanununun 188 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasında 
yapılan değişiklikle sentetik 
kannabinoid ve türevleri de cezada 
artırım konusu olan maddeler arasına 
alınmış, buna ilave olarak her türlü 
uyuşturucu veya uyarıcı maddenin 
okul, yurt, hastane, kışla veya 
ibadethane gibi yerlerdeki ticareti de 
tayin olunacak cezada yeni bir artırım 
nedeni olarak kabul edilmiştir. 

2. Türk Ceza Kanununun 191 inci 
maddesine eklenen son fıkra ile 
her türlü uyuşturucu veya uyarıcı 
maddenin okul, yurt, hastane, kışla 
veya ibadethane gibi yerlerdeki 
ticaretinde tayin olunacak cezada 
yeni bir artırım nedeni olarak kabul 
edilmiştir.

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 

Hedefler: 

1. Güncel ihtiyaçlara göre yapılacak mevzuat güncellemelerinin uyuşturucuyla mücadeleyi güçlendirecek 
tarzda caydırıcı ve uygulanabilir olması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında 
mevzuatın 
güçlendirilmesi  

1.1. Uyuşturucu 
kullanan veya 
kullanmışların 
toplumda yer 
edinmesine 
etki etmeyecek 
şekilde kayıt 
altına alınmasını 
sağlayacak sistem 
oluşturulacak

1.2. Uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında 
CMK’nın iletişimin 
tespiti, dinlenmesi 
ve kayda alınması 
hükümlerini içerir 
135. Maddesi ile 
teknik araçlarla 
izleme hükümlerini 
içeren 140. 
Maddelerinde 
talep edilen 
tedbire esas olan 
kararda aranan 
ibarelerin yeniden 
düzenlenmesini 
sağlayacak 
düzenlemeler 
yapılacak

1.5. Kenevir 
tohumunun 
satışının 
kontrol altına 
alınmasına yönelik 
düzenlemeler 
yapılacak

Adalet 
Bakanlığı 

1. İçişleri Bakanlığı

2. Sağlık Bakanlığı

3. Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel 
Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu 
ile ilgili bütün mevzuat bir araya 
getirilerek Uyuşturucu ile Mücadele 
Teknik Kurulu’na (UMTK) sunulmuştur. 
Ayrıca derlenen mevzuatın gözden 
geçirilmesi konusunda oluşturulacak 
mevzuat çalışma grubu Sağlık 
Bakanlığı ile işbirliği halinde 
belirlenmiştir. 

4. 20/10/2014 ve 30/10/2014 tarihli 
erken uyarı sistemi toplantısına 
Kanunlar Genel Müdürlüğü 
olarak katılım sağlanarak jenerik 
sınıflandırmanın oluşturulmasında 
hukuki destek verilmiştir.

5. 09/12/2014 tarihli Laboratuar 
Çalıştayına katılım gerçekleştirilmiştir.

6. 14-15 Ocak 2015 tarihli Mevzuat 
Çalıştayında dile getirilen Türk 
Ceza Kanununun 279 ve 280 inci 
maddelerinde belirtilen kamu 
görevlilerinin ve sağlık mesleği 
mensuplarının kullanmak için 
uyuşturucu madde bulundurma 
suçlarında kişilerin tedavi amacıyla 
sağlık kuruluşlarına teşvikini 
artırmak amacıyla bildirim ve ihbar 
yükümlülüğünün kaldırılmasına 
dair kanun çalışması yapılarak 
hazırlanan metin Sağlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

7. 14/04/2015 tarihli 
uyuşturucu ile mücadelede 
ödüllendirme toplantısına katılım 
gerçekleştirilmiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
koordinesinde Kastamonu İlinde 
düzenlenen “Kenevir Mevzuatı 
Hazırlama Çalıştayı”na Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Emniyet 
Genel Müdürlüğü tarafından katılım 
sağlanmıştır.
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Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 

Hedefler: 

1. Güncel ihtiyaçlara göre yapılacak mevzuat güncellemelerinin uyuşturucuyla mücadeleyi güçlendirecek 
tarzda caydırıcı ve uygulanabilir olması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2. Etkin bir 
Denetimli 
Serbestlik 
sürecinin 
uygulanabilmesi 
için gerekli 
mevzuat 
düzenlemelerin 
yapılması 

2.1. Denetimli 
Serbestlik 
süreci tedavi 
ve sosyal uyum 
programlarına 
entegre edilecek

Adalet 
Bakanlığı 

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 

2. Sağlık Bakanlığı

3. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

4. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

1. 18/06/2014 tarihli ve 6545 sayılı 
Kanunla yapılan mevzuat değişiklikleri 
ile;

1.1. Bir kişi hakkında defalarca tedavi 
ve denetimli serbestlik kararı verilmesi 
engellenmiştir.

1.2. Uyuşturucu ya da uyarıcı madde 
kullanımının suç sayılıp sayılmayacağı 
konusundaki tartışmaya son 
verilmiştir. Eski düzenlemede 
uyuşturucu kullanmak suç 
sayılmazken, Yargıtay uygulamaları 
uyuşturucu kullanmayı suç olarak 
kabul etmekte, dolayısıyla denetimli 
serbestlik sürecindeki bir kişinin 
uyuşturucu kullanımının tespiti 
yeniden suç duyurusunda bulunmayı 
gerektirmekteydi. Yeni düzenlemeyle 
birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde 
kullanımı kamu davası açılmasının 
ertelenmesi kararının kaldırılması 
sebebi sayılmıştır. (TCK 191/5). 

1.3. Eski düzenlemede, haklarında 
tedavi ve denetimli serbestlik 
kararı verilen kişilerin cezalarının 
ertelenmesi, para cezası verilmesi 
ya da hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına dair bir hüküm 
bulunmadığından, mahkemeler hapis 
yerine başka ceza ve tedbir kararı 
verebilmekteydi. 6545 sayılı Kanun 
ile değişen TCK 191. maddesine 
göre uyuşturucu ve uyarıcı madde 
kullanım suçu işleyenler hakkında bir 
kez kamu davasının açılması kararının 
ertelenmesi kararı verilebilecek ve 
yine bir kez hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması kararının verilmesi 
sağlanmıştır (TCK 191/6).

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 

Hedefler: 

1. Güncel ihtiyaçlara göre yapılacak mevzuat güncellemelerinin uyuşturucuyla mücadeleyi güçlendirecek 
tarzda caydırıcı ve uygulanabilir olması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2. Etkin bir 
Denetimli 
Serbestlik 
sürecinin 
uygulanabilmesi 
için gerekli 
mevzuat 
düzenlemelerin 
yapılması 

2.1. Denetimli 
Serbestlik 
süreci tedavi 
ve sosyal uyum 
programlarına 
entegre edilecek

Adalet 
Bakanlığı 

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 

2. Sağlık Bakanlığı

3. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

4. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

1.4. Eski düzenlemede, tedavi ve 
denetimli serbestlik kararlarının büyük 
bir bölümü (yüzde 92’si) TCK 191/2 
kapsamında ara kararla verilmekte; 
Adli Sicil Kanunu'ndaki düzenleme 
ve bu konudaki genelgeye göre ara 
kararla verilen mahkeme kararlarının 
bir kısmı adli sicil sistemine kaydedilip 
bir kısmı kaydedilmediğinden 
mükerrer kararların verilmesi söz 
konusu olmuştur. Yeni düzenleme ile 
bu sorun giderilmiştir (TCK 191/9).

1.5. Öncekidüzenlemenin 191/6 
ncı maddesinde “...kişi hakkında 
bir suç nedeniyle önceden tedavi 
ve denetimli serbestlik tedbirine 
karar verilmemiş olmaması gerekir” 
hükmü yer alırken uygulamada 
bu düzenleme Yargıtay tarafından 
kişinin yargılandığı iddianameye 
konu suçla sınırlı tutulmakta, daha 
önceden kişi hakkında tedavi ve 
denetimli serbestlik kararı verilmiş 
olması dikkate alınmamaktaydı. Bu 
nedenle mahkemeler tarafından 
aynı kişi hakkında defalarca tedavi 
ve denetimli serbestlik kararları 
verilmekteydi. 6545 Sayılı Kanun ile 
yapılan yeni düzenleme ile bu sorun 
ortadan kaldırılmıştır (TCK 191/6).

1.6. Önceki düzenlemede kişinin 
kullanmak amacıyla uyuşturucu 
ve uyarıcı madde bulundurması 
nedeniyle yakalanması halinde 
yargılama safahatı uzun sürdüğünden 
tedaviye ihtiyaç duyan kişinin tedavi 
olması ve maddeden uzak kalması 
gecikmekteydi. Yeni düzenlemede 
Cumhuriyet savcılığı makamının 
karar vermesi ile sürecin hızlanmasını 
ve tedavinin gecikmeksizin yerine 
getirilmesi sağlanmıştır.
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Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 

Hedefler: 

1. Güncel ihtiyaçlara göre yapılacak mevzuat güncellemelerinin uyuşturucuyla mücadeleyi güçlendirecek 
tarzda caydırıcı ve uygulanabilir olması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2. Etkin bir 
Denetimli 
Serbestlik 
sürecinin 
uygulanabilmesi 
için gerekli 
mevzuat 
düzenlemelerin 
yapılması 

2.1. Denetimli 
Serbestlik 
süreci tedavi 
ve sosyal uyum 
programlarına 
entegre edilecek

Adalet 
Bakanlığı 

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 

2. Sağlık Bakanlığı

3. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

4. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

1.7. Eski düzenlemede, tedavi 
ve denetimli serbestlik kararları 
mahkemeler tarafından ara kararla 
verildiğinden dosyaların tekrar ele 
alınmaması için ihlal durumu ve 
tedavi programlarına uymama halleri 
çoğu kez dikkate alınmayarak tedavi 
ve denetimli serbestlik tedbirlerinin 
aynen infazına kararları verilmiştir. 
Bu durum uyuşturucu madde ile 
etkin mücadeleyi ve rehberlikten 
elde edilecek faydayı azaltmıştır. Yeni 
düzenlemede bu sakınca ortadan 
kaldırılmıştır.

2. Adalet Bakanlığı ile İşbirliği hâlinde 
hazırlanan Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 
"Denetimli Serbestlik Tedavi 
Hizmetleri" konulu 2015/11 sayılı 
Genelgesi, Tedavi ve Denetimli 
Serbestlik tedbiri verilen kişilerin 
tedavi süreçlerini daha verimli ve 
sistematik hâle getirmiştir.

3. Denetimli serbestliğe tabi 
yükümlülerin Kamu Yararına Ücretsiz 
İşlerde Çalıştırılmasına yönelik 
Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek 
Kurulu üyesi bakanlıklarla İşbirliği 
Protokolünün hazırlanması.

Türkiye genelinde 137 Denetimli 
Serbestlik Müdürlüklerinde 2005 
yılından bu güne 685.786 tedavi ve 
denetimli serbestlik kararı yerine 
getirilmiştir.

Haziran 2014- Mayıs 2015 arasında 
madde kullanımı nedeniyle denetimli 
serbestlik tedbiri verilmiş 54.099 
yükümlü ile 151.826 bireysel görüşme 
gerçekleştirilmiştir.

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 

Hedefler: 

1. Güncel ihtiyaçlara göre yapılacak mevzuat güncellemelerinin uyuşturucuyla mücadeleyi güçlendirecek 
tarzda caydırıcı ve uygulanabilir olması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2. Etkin bir 
Denetimli 
Serbestlik 
sürecinin 
uygulanabilmesi 
için gerekli 
mevzuat 
düzenlemelerin 
yapılması 

2.1. Denetimli 
Serbestlik 
süreci tedavi 
ve sosyal uyum 
programlarına 
entegre edilecek

Adalet 
Bakanlığı 

1. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, 

2. Sağlık Bakanlığı

3. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

4. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

Haziran 2014- Mayıs 2015 arasında 
madde kullanımı nedeniyle denetimli 
serbestlik tedbiri verilmiş 38.479 
yükümlü için 4.038 Sigara Alkol ve 
Madde Bağımlılığı, Öfke Kontrol 
Programı, Hayat İçin Değişim 
Programları gerçekleştirilmiştir.

Haziran 2014- Mayıs 2015 arasında 
madde kullanımı nedeniyle denetimli 
serbestlik tedbiri verilmiş 78.556 
kişiye, Değerler Eğitimi, Hayır 
Diyebilme, Empati Kurabilme, İletişim 
Becerileri vb. 186 farklı seminer 
düzenlenmiştir.

28-29 Kasım 2014 tarihlerinde  
“Denetimli Serbestlik Çalıştayı” (I. 
Uyuşturucu Şûrası kapsamında) 
gerçekleştirildi.

Eylül 2014’te, koruma tedbirlerine 
ilişkin Bolu’da çalıştay düzenledi.

(7-8 Nisan 2015) Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti "Uyuşturucu 
ile Mücadele Çalıştayı", Denetimli 
Serbestlik Daire Başkanı Esat IŞIK'ın 
"Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli 
Serbestlik Müdürlüklerinde 
Uyuşturucu Kullanıcılarına Yönelik 
Faaliyetler" başlıklı sunumu 
gerçekleştirilmiştir.

Madde kullanıcılarının yararlandığı 
(1-3 Nisan 2015) Sigara Alkol ve 
Madde Bağımlılığı (SAMBA) Çalıştayı, 
1-5 Nisan Adalet Bakanlığı Ceza 
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 
Personeli Ankara Eğitim Merkezi'nde 
gerçekleştirilmiştir.

Madde bağımlılığı ile ilgili yürürlükteki 
mevzuatın bütüncül bir bakış açısıyla, 
tüm taraflarla gözden geçirildiği 
Mevzuat Çalıştayı yapıldı (14-15 Ocak 
2015)
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Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 

Hedefler: 

1. Güncel ihtiyaçlara göre yapılacak mevzuat güncellemelerinin uyuşturucuyla mücadeleyi güçlendirecek 
tarzda caydırıcı ve uygulanabilir olması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

3. Jenerik 
Sınıflandırma 
Yönteminde 
gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması

3.1. Uyuşturucu 
maddelerle 
mücadelede 
yeni psiko-aktif 
maddelerin 
yasak kapsamına 
alınmasını 
sağlayacak 
düzenleme 
yapılacak

Sağlık 
Bakanlığı 

1. İçişleri Bakanlığı Jenerik Sınıflama İle İlgili Karara 
İlişkin Erken Uyarı Sistemi (EWS) 
Tamamlandı.

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Bilimsel temellere oturtularak sürdürülen uyuşturucu ile mücadelede işbirliklerinin güçlendirildiği bir 
koordinasyon mekanizması oluşturularak tüm kurumların eşgüdüm içerisinde hareket etmesi sağlanacak 

Hedefler: 

1. Kurumlararası koordinasyonu sağlayacak yapının belirlenmesi

2. Yerel yönetimler ve STK’ların süreçte daha etkin rol alarak ortak projelerin yürütülmesi  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Uyuşturucu 
ile mücadele acil 
eylem planının 
yürütülmesinden 
sorumlu olacak 
organizasyon 
yapısının 
oluşturulması

1.1. Uyuşturucu ile 
mücadele Yüksek 
kurulunun 6 ayda 
bir toplanması 
sağlanacak

1.2. Uyuşturucu 
ile mücadele 
kurulunun ayda 
bir toplanması 
sağlanacak

1.3. Uyuşturucu ile 
mücadele teknik 
kurulunun haftada 
bir toplanması 
sağlanacak

Sağlık 
Bakanlığı  

1. Aile ve Sosyal 
PolitikalarBakanlığı

2. İçişleri Bakanlığı

3. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

4. Adalet Bakanlığı

5. Milli Eğitim Bakanlığı

6. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

7. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı

9 Mart 2015 tarihinde Uyuşturucu 
ile Mücadele Yüksek Kurulu Başkanı 
Sayın Bülent ARINÇ’ın imzası ile 
Uyuşturucu ile Mücadelede Acil Eylem 
Planı, Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele 
Strateji Belgesi, İl Uyuşturucu 
Koordinasyon Kurulları Çalışma Usul 
ve Esasları Bakanlığımız tarafından 
ilgili 7 Bakanlığa gönderilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın ilgi talebi 
doğrultusunda “Ulusal Uyuşturucu 
Politika ve Strateji Belgesi (2013-
2018)” ve “Ulusal Uyuşturucu Eylem 
Planı (2013-2015)”nın yürürlükten 
kaldırılması için resmi yazı yazılarak 
Başbakanlığa gönderilmiştir (18 Mayıs 
2015).

10. KOORDİNASYON ve İŞBİRLİĞİ
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Amaç: Bilimsel temellere oturtularak sürdürülen uyuşturucu ile mücadelede işbirliklerinin güçlendirildiği bir 
koordinasyon mekanizması oluşturularak tüm kurumların eşgüdüm içerisinde hareket etmesi sağlanacak 

Hedefler: 

1. Kurumlararası koordinasyonu sağlayacak yapının belirlenmesi

2. Yerel yönetimler ve STK’ların süreçte daha etkin rol alarak ortak projelerin yürütülmesi  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2.  Uyuşturucu ile 
Mücadelede Yerel 
İdari Etkinliğin 
Artırılması

1.1. Her yıl 81 
ilin ilgili Vali 
Yardımcılarının ve 
İl Temas Noktası 
koordinatörlerinin 
bir araya geldiği 
ve “Uyuşturucu 
İle Mücadele’’ 
konusunun tek 
gündem maddesi 
olduğu toplantılar 
organize edilecek.

1.2. Uyuşturucu 
ile Mücadelede 
Yeşilay, ilgili STK’lar 
ve Belediyelerin 
birbirleriyle 
koordineli olarak 
çalışmalarını 
sağlayacak” 
İşbirliği Modelleri” 
geliştirilerek pilot 
uygulamalarla 
hayata geçirilecek

1.3. Dünya 
örnekleri 
incelenerek, 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın 
diğer ülkelerdeki 
benzer kurumlar 
gibi uyuşturucu ile 
mücadelede daha 
etkin rol alması 
sağlanacak

İçişleri 
Bakanlığı

1. Sağlık Bakanlığı

2. Milli Eğitim Bakanlığı

3. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
(İŞKUR)

4. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

5. Adalet Bakanlığı

6. Yerel Yönetimler

7. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

Gebze’de 6-8 Mayıs 2015 tarihlerinde 
düzenlenen “Yerel Yönetimlerin 
Gençlik Politikaları ve Uyuşturucu ile 
Mücadele” konferansında uyuşturucu 
acil eylem planı ve politikalar 
hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Şırnak’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri 
kapsamında “Madde Bağımlılığına 
Hayır” yürüyüşü düzenlenmiştir. 
Ayrıca Şırnak Üniversitesi Bahar 
Şenliği’nde “Uyuşturucuya Hayır” 
temasının işlenmesi amacıyla halk 
sağlığı müdürlüğümüz tarafından 
üniversitede stand açılmıştır.

Mardin’de UNİCEF destekli Anka 
Projesi yürütülmektedir. Ayrıca yerel 
radyo programlarında uyuşturucu 
bağımlılığı ile ilgili özel bir program 
yapılmıştır.

Şanlıurfa’da 1-2 Ekim 2014 tarihinde 
“Madde Bağımlılığı İle Mücadele 
Çalıştayı” yapılmıştır. Ayrıca madde 
bağımlılarına tek adımda hizmet 
verecek Madde Bağımlılığı İletişim 
Merkezi (MABİM) kurulması için 
hazırlıklar devam etmektedir.

İzmir’de 852 madde bağımlısı ile 
madde kullanım durumu ve nedenleri 
hakkında çalışma yapılmıştır.

THSK Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü 
koordinasyonunda Celal Bayar 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri 
Ana Bilim Dalı ve Manisa Ruh Sağlığı 
Hastalıkları Hastanesi işbirliğinde 
26 Mart 2015 tarihinde Manisa’da 
“Her Yönüyle Madde Bağımlılığı” 
sempozyumu düzenlenmiştir.

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Bilimsel temellere oturtularak sürdürülen uyuşturucu ile mücadelede işbirliklerinin güçlendirildiği bir 
koordinasyon mekanizması oluşturularak tüm kurumların eşgüdüm içerisinde hareket etmesi sağlanacak 

Hedefler: 

1. Kurumlararası koordinasyonu sağlayacak yapının belirlenmesi

2. Yerel yönetimler ve STK’ların süreçte daha etkin rol alarak ortak projelerin yürütülmesi  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2.  Uyuşturucu ile 
Mücadelede Yerel 
İdari Etkinliğin 
Artırılması

1.1. Her yıl 81 
ilin ilgili Vali 
Yardımcılarının ve 
İl Temas Noktası 
koordinatörlerinin 
bir araya geldiği 
ve “Uyuşturucu 
İle Mücadele’’ 
konusunun tek 
gündem maddesi 
olduğu toplantılar 
organize edilecek.

1.2. Uyuşturucu 
ile Mücadelede 
Yeşilay, ilgili STK’lar 
ve Belediyelerin 
birbirleriyle 
koordineli olarak 
çalışmalarını 
sağlayacak” 
İşbirliği Modelleri” 
geliştirilerek pilot 
uygulamalarla 
hayata geçirilecek

1.3. Dünya 
örnekleri 
incelenerek, 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın 
diğer ülkelerdeki 
benzer kurumlar 
gibi uyuşturucu ile 
mücadelede daha 
etkin rol alması 
sağlanacak

İçişleri 
Bakanlığı

1. Sağlık Bakanlığı

2. Milli Eğitim Bakanlığı

3. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
(İŞKUR)

4. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

5. Adalet Bakanlığı

6. Yerel Yönetimler

7. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

Vali Yardımcıları ve Uyuşturucu ile 
Mücadele İl Kurulları Koordinatörleri 
Toplantısı yapılmıştır (17-18 Kasım 
2014).

İl Valiliklerine (Uyuşturucu ile 
Mücadele İl Kurulları) UMYK 
tarafından kabul edilen; Uyuşturucu 
ile Mücadele Strateji Belgesi, 
Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem 
Planı, İl Uyuşturucu Koordinasyon 
Kurulları Çalışma Usul ve Esasları 
belgeleri, bundan sonra uyuşturucu 
ile mücadele alanında yürütülecek 
tüm faaliyetlerin bu belgeler 
çerçevesinde yürütülmesinin 
sağlanması amacıyla gönderilmiştir 
(30.03.2015).

İl Uyuşturucu Koordinasyon 
Kurulları Çalışma Usul ve Esasları» 
çerçevesinde, il düzeyinde uyuşturucu 
ile mücadele alanında yapılacak tüm 
çalışmaların İl Valileri tarafından bizzat 
takip edilmesi için resmi yazı yazılarak 
Valiliklere gönderilmiştir (18 Mayıs 
2015).

Gaziantep’te Halk Sağlığı Müdürleri ile 
Eylül ayında eğitim toplantısı yapıldı.   
(24-26 Eylül 2014)

23 Ocak 2015 ve 11 Şubat 2015 
tarihlerinde üniversiteler bünyesinde 
faaliyet gösteren tedavi merkezlerinin 
yöneticileri, TBMM Sağlık Komisyonu 
Başkanı, YÖK temsilcileri, ilgili kurum- 
kuruluş temsilcileri ve alanda çalışan 
uzmanların katılımıyla “Uyuşturucu 
ile Mücadelede Üniversite Temsilcileri 
Toplantısı” yapılmıştır. (23 Ocak ve 11 
Şubat 2015)
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Amaç: Bilimsel temellere oturtularak sürdürülen uyuşturucu ile mücadelede işbirliklerinin güçlendirildiği bir 
koordinasyon mekanizması oluşturularak tüm kurumların eşgüdüm içerisinde hareket etmesi sağlanacak 

Hedefler: 

1. Kurumlararası koordinasyonu sağlayacak yapının belirlenmesi

2. Yerel yönetimler ve STK’ların süreçte daha etkin rol alarak ortak projelerin yürütülmesi  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2.  Uyuşturucu ile 
Mücadelede Yerel 
İdari Etkinliğin 
Artırılması

1.1. Her yıl 81 
ilin ilgili Vali 
Yardımcılarının ve 
İl Temas Noktası 
koordinatörlerinin 
bir araya geldiği 
ve “Uyuşturucu 
İle Mücadele’’ 
konusunun tek 
gündem maddesi 
olduğu toplantılar 
organize edilecek.

1.2. Uyuşturucu 
ile Mücadelede 
Yeşilay, ilgili STK’lar 
ve Belediyelerin 
birbirleriyle 
koordineli olarak 
çalışmalarını 
sağlayacak” 
İşbirliği Modelleri” 
geliştirilerek pilot 
uygulamalarla 
hayata geçirilecek

1.3. Dünya 
örnekleri 
incelenerek, 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın 
diğer ülkelerdeki 
benzer kurumlar 
gibi uyuşturucu ile 
mücadelede daha 
etkin rol alması 
sağlanacak

İçişleri 
Bakanlığı

1. Sağlık Bakanlığı

2. Milli Eğitim Bakanlığı

3. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
(İŞKUR)

4. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı

5. Adalet Bakanlığı

6. Yerel Yönetimler

7. Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti

EURAD, Uyuşturucuya Karşı Avrupa 
Örgütü yönetim kurulu üyeliği, 
Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal 
Konsey Danışmanlık Statüsü,  
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve 
Suç Ofisinin (UNODC) sivil ağı olan 
Viyana NGO Komitesi üyelikleri 
gerçekleştirildi.

Birlemiş Milletler UNGASS 2016 Sivil 
Toplum Görev Gücü (Sivil Society 
Task Force) üyeliğine seçilen Yeşilay, 
bu görevle birlikte 2016 yılında 
üst düzey uyuşturucu gündemiyle 
toplanacak olan Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu Özel Oturumunun 
(UNGASS), Doğu Avrupa ve Orta Asya 
koordinasyonunu sağlayacak.

1Gençlik Mali Destek Programı 
kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Sanat ve Tasarım Fakültesi ile birlikte 
yürütülen 3D Farkındalık projesi 
içerisinde Teknoloji Bağımlılığı temalı 
karma afiş sergisi düzenlendi. Projede 
ayrıca 3D Mapping uygulaması 
kullanılarak uyuşturucu ile mücadele 
konusunda özgün bir 3 Boyutlu 
gösteri hazırlanmaktadır. Söz konusu 
3D Mapping Uyuşturucu Bağımlılığı 
farkındalık etkinlikleri 26 Haziran 
Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve 
Kaçakçılığı ile Mücadele gününde 
sergilenecektir. Proje detaylarına 
www.yesilyildiz.org adresinden 
ulaşılabilmektedir.

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Bilimsel temellere oturtularak sürdürülen uyuşturucu ile mücadelede işbirliklerinin güçlendirildiği bir 
koordinasyon mekanizması oluşturularak tüm kurumların eşgüdüm içerisinde hareket etmesi sağlanacak 

Hedefler: 

1. Kurumlararası koordinasyonu sağlayacak yapının belirlenmesi

2. Yerel yönetimler ve STK’ların süreçte daha etkin rol alarak ortak projelerin yürütülmesi  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

3. Fon 
kullanımında 
koordinasyonun 
sağlanması

2.1. Uyuşturucu 
İle Mücadele 
de finansal 
kaynakların 
ve projelerin 
bütünleşik 
yönetimi 
sağlanacak

2.2. Uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında 
ki faaliyetlerin 
güçlendirilmesi 
amacıyla 
yeni kaynak 
oluşturmaya 
yönelik çalışmalar 
Yüksek Kurulun 
onayına sunularak 
uygun görülenler 
desteklenecek

Sağlık 
Bakanlığı

1. Kalkınma Bakanlığı 
Sosyal Sektörler ve 
Koordinasyon Genel                   
Müdürlüğü

2. İçişleri Bakanlığı

3. Dernekler Dairesi 
Başkanlığı

4. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Proje ve 
Koordinasyon Genel 
Müdürlüğü

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 29. maddesine 
dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 
tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
“Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, 
Sandık ve Benzeri Teşekküllere 
Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu 
İdarelerinin Bütçelerinden Yardım 
Yapılması Hakkında Yönetmeliğin” 10. 
maddesine dayanılarak hazırlanan 
“İçişleri Bakanlığı Bütçesinden 
Derneklere Yardım Yapılması Hakkında 
Yönerge” kapsamında derneklere 
hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek 
üzere mali yardım yapılmaktadır.

Dernekler Dairesi Başkanlığı “İçişleri 
Bakanlığı Bütçesinden Derneklere 
Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” 
kapsamında madde bağımlılığı ile 
mücadeleyi konu alan sosyal içerikli 
projeleri de desteklemektedir. Bu 
kapsamda, 2014 yılında Bakanlığımız 
bütçesinden madde bağımlılığı ile 
mücadeleyi konu alan (4) adet sosyal 
içerikli projeye toplam 266.255 TL 
nakdi yardımda bulunulmuştur.

Ayrıca, 2015 yılı itibarıyla çıkılan 
proje teklif çağrısı içerisinde madde 
bağımlılığı ile mücadeleyi konu 
alan sosyal içerikli projeler de 
desteklenecek proje konuları arasında 
yer almaktadır. Başvuru işlemleri 
07 Mayıs 2015 itibarıyla sona eren 
projelerin değerlendirme işlemleri 
devam etmektedir.
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Amaç: Bilimsel temellere oturtularak sürdürülen uyuşturucu ile mücadelede işbirliklerinin güçlendirildiği bir 
koordinasyon mekanizması oluşturularak tüm kurumların eşgüdüm içerisinde hareket etmesi sağlanacak 

Hedefler: 

1. Kurumlararası koordinasyonu sağlayacak yapının belirlenmesi

2. Yerel yönetimler ve STK’ların süreçte daha etkin rol alarak ortak projelerin yürütülmesi  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

3. Fon 
kullanımında 
koordinasyonun 
sağlanması

2.1. Uyuşturucu 
İle Mücadele 
de finansal 
kaynakların 
ve projelerin 
bütünleşik 
yönetimi 
sağlanacak

2.2. Uyuşturucu 
ile mücadele 
kapsamında 
ki faaliyetlerin 
güçlendirilmesi 
amacıyla 
yeni kaynak 
oluşturmaya 
yönelik çalışmalar 
Yüksek Kurulun 
onayına sunularak 
uygun görülenler 
desteklenecek

Sağlık 
Bakanlığı

1. Kalkınma Bakanlığı 
Sosyal Sektörler ve 
Koordinasyon Genel                   
Müdürlüğü

2. İçişleri Bakanlığı

3. Dernekler Dairesi 
Başkanlığı

4. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Proje ve 
Koordinasyon Genel 
Müdürlüğü

Bağımlılık alanında araştırmalar 
yaparak bağımlılıklar ile ilgili bilimsel 
alt yapının oluşturulması amacıyla, 
İstanbul Üniversitesi Yeşilay Bağımlılık 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
kuruldu. Merkez ile ilgili protokol, 
İÜ Rektörlüğü ve Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti tarafından 23 Eylül Salı günü 
imzalandı.

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek 
Programı, Gençlik Mali Destek 
Programı ve Genç Yeşilay Mali Destek 
Programı olmak üzere 3 mali destek 
programı yayınlandı. Gençlik Mali 
Destek Programı kapsamında 243 
proje başvurusu alındı ve 10 proje 
desteklendi ve projeler uygulanmaya 
başlandı. Diğer mali destek 
programları ile ilgili 22 Mayıs 2015’de 
ön başvuru süreci tamamlandı. Bu 
programlarda da toplam 206 proje 
başvurusu teslim alındı. Bağımlılıkla 
Mücadele ve Genç Yeşilay Mali Destek 
Programları proje değerlendirme 
sürecinin Temmuz 2015 içerisinde 
tamamlanması planlanmaktadır.

7 Mayıs- 11 Mayıs tarihleri arasında 
Yeşilay Gençlik Mali Destek Programı 
kapsamında İstanbul Erdemli Toplum 
Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
(ERDEMDER) geliştirilen proje ile 
toplam 40 lise öğrencisine yönelik 
macera kampı yapıldı.

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunu en etkin şekilde bilgilendirecek, farkındalık yaratacak 
ve kamuoyunun mücadele sürecine dâhil olmasını sağlayacak profesyonel iletişim stratejilerini oluşturmak ve 
hayata geçirmek. 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunda farkındalık oluşması

2. Kamuoyunun uyuşturucu ile mücadele alanında doğru bilgilere sahip olması ve sürece etkin katılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. İletişim 
Kurulu’nun 
oluşturulması

1.1. Uyuşturucu ile 
Mücadele sürecinin 
iletişim boyutunun 
yönetimini 
üstlenecek İletişim 
Kurulu kurulacak. 

1.2. İletişim 
sürecinin sağlıklı 
yönetilebilmesi için 
bu Kurul’da halkla 
ilişkiler uzmanı, 
reklamcı, gazeteci 
ve alanında uzman 
sağlık personelleri 
yer alacak.

Sağlık 
Bakanlığı  

1. T.C. Başbakanlık 
Basın - Yayın ve 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğü

2. T.C. Kamu 
Denetçiliği Kurumu

Uyuşturucu ile mücadele iletişim 
faaliyetleri kapsamında kamuoyunu 
bilgilendirmek amacıyla Sağlık 
Muhabirleri Bilgilendirme 
Toplantısı 24 Kasım 2014 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Uyuşturucu ile ilgili haberlerin 
medya aracılığıyla kamuoyuna 
yansıtılma şekli incelenmiştir. Bu 
analizde uyuşturucu maddenin 
kendisi, kullanımı, etkilenen bireyler, 
mücadele yöntemleri ve arzı ile ilgili 
basın aracılığıyla yansıtılan tablo 
hedef alınmıştır. Yapılan durum 
tespitinden yola çıkarak alınacak 
önlemler, kamu kurumlarına düşen 
görevler ve medyaya yönelik öneriler 
geliştirilmiştir

Kamu kurumlarının konuyla ilgili 
gerçekleştireceği çalışmalarda 
kullanabilmesi ve ortak bir dil 
oluşturulabilmesi için “Uyuşturucu 
ile Mücadele Eylem Planı”na Yönelik 
İletişim Stratejisi Uygulama Rehberi 
hazırlanmıştır.

Gazeteciler için uyuşturucu konulu 
haberlerde dikkat edilmesi ve 
hassasiyet gösterilmesi gereken 
hususlara ilişkin bir broşür 
hazırlanmıştır. 

Uyuşturucu ile ilgili basında çıkan 
haberler günlük olarak takip 
edilmektedir. Bu haberler profesyonel 
bir ekip tarafından analize tabi 
tutularak aylık basın analizi raporu 
hazırlanmaktadır. 

11. İLETİŞİM ve KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ
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Amaç: Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunu en etkin şekilde bilgilendirecek, farkındalık yaratacak 
ve kamuoyunun mücadele sürecine dâhil olmasını sağlayacak profesyonel iletişim stratejilerini oluşturmak ve 
hayata geçirmek. 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunda farkındalık oluşması

2. Kamuoyunun uyuşturucu ile mücadele alanında doğru bilgilere sahip olması ve sürece etkin katılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. İletişim 
Kurulu’nun 
oluşturulması

1.1. Uyuşturucu ile 
Mücadele sürecinin 
iletişim boyutunun 
yönetimini 
üstlenecek İletişim 
Kurulu kurulacak. 

1.2. İletişim 
sürecinin sağlıklı 
yönetilebilmesi için 
bu Kurul’da halkla 
ilişkiler uzmanı, 
reklamcı, gazeteci 
ve alanında uzman 
sağlık personelleri 
yer alacak.

Sağlık 
Bakanlığı  

1. T.C. Başbakanlık 
Basın - Yayın ve 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğü

2. T.C. Kamu 
Denetçiliği Kurumu

Haber analizlerinde kamu kurumları 
tarafından acil müdahale edilmesi 
gereken durumlarda tarafımızca 
hazırlanan öneri ve tavsiyeler 
ilgili kamu kurumlarına ivedilikle 
iletilmektedir.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 
İŞKUR’un gerçekleştirdiği faaliyetleri 
ve bu konuda devam eden çalışmaları 
içeren “ Uyuşturucu Bağımlılığıyla 
Mücadelede İŞKUR” başlıklı  yazı, 
kurumumuz tarafından hazırlanan 
“İstihdamda 3i”  isimli aylık 
derginin 14üncü sayısı içerisinde 
yayınlanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının uyuşturucu ile 
mücadele kapsamında 25.03.2015 
tarihli ve 3668 sayılı yazısı ve ekinde 
gönderilen Ulusal Uyuşturucu ile 
Mücadele Strateji Belgesi, Uyuşturucu 
ile Mücadele Acil Eylem Planı 
ve İl Uyuşturucu Koordinasyon 
Kurulları Çalışma Usul ve Esasları, 
Genel Müdürlüğümüz İlgili Daire 
Başkanlıklarına gereğinin yapılması 
amacıyla gönderilmiştir. (İŞKUR)

ÇSGB bünyesinde 25 Mayıs 
2015 tarihinde Uyuşturucu ile 
Mücadele Bilgilendirme Toplantısı 
düzenlenmiştir. Müsteşar Yardımcımız 
Sayın Serhat Ayrım’ın da katılımıyla 
gerçekleştirilen toplantıya 
konuşmacı olarak Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu’ndan Psikiyatri Uzmanı Dr. 
Ayşe Gökçen Gündoğmuş katılmıştır. 
Toplantı kapsamında Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeline 
“Uyuşturucu ile Mücadele” süreciyle 
ilgili bilgi verilmiş ve personelimizin 
bu konuyla ilgili duyarlılığını arttırmak 
amaçlanmıştır.

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunu en etkin şekilde bilgilendirecek, farkındalık yaratacak 
ve kamuoyunun mücadele sürecine dâhil olmasını sağlayacak profesyonel iletişim stratejilerini oluşturmak ve 
hayata geçirmek. 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunda farkındalık oluşması

2. Kamuoyunun uyuşturucu ile mücadele alanında doğru bilgilere sahip olması ve sürece etkin katılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. İletişim 
Kurulu’nun 
oluşturulması

1.1. Uyuşturucu ile 
Mücadele sürecinin 
iletişim boyutunun 
yönetimini 
üstlenecek İletişim 
Kurulu kurulacak. 

1.2. İletişim 
sürecinin sağlıklı 
yönetilebilmesi için 
bu Kurul’da halkla 
ilişkiler uzmanı, 
reklamcı, gazeteci 
ve alanında uzman 
sağlık personelleri 
yer alacak.

Sağlık 
Bakanlığı  

1. T.C. Başbakanlık 
Basın - Yayın ve 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğü

2. T.C. Kamu 
Denetçiliği Kurumu

ÇSGB aylık bülteninde Haziran 
sayısında Sayın Müsteşar Yardımcımız 
Serhat AYRIM ile uyuşturucu ile 
mücadele konusunda yapılan röportaj 
yayınlanacaktır.

Türkiye İş Kurumu tarafından işsizlikle 
mücadele ve istihdamın korunması 
bağlamında; diğer hedef kitlelere 
yönelik uygulandığı gibi uyuşturucu 
bağımlılığı tedavisi gören veya 
rehabilitasyon sürecindeki kişilere 
yönelik olarak;

 2013-2014 yıllarında; 

• 2.986 kişiye iş ve meslek 
danışmanlığı hizmeti verilmiştir.

• 714 kişi mesleki eğitim kursu, işbaşı 
eğitim programı ve girişimcilik eğitim 
programına katılmıştır.

• 134 kişi toplum yararına programlara 
katılmıştır.

• 55 kişi işe yerleştirilmiştir.

2015 yılının ilk çeyreğinde ; 

• 205 kişiye iş ve meslek danışmanlığı 
hizmeti verilmiştir.

• 183 kişi mesleki eğitim kursu, işbaşı 
eğitim programı ve girişimcilik eğitim 
programına katılmıştır.

• 31 kişi toplum yararına programlara 
katılmıştır.

• 2 kişi işe yerleştirilmiştir.
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Amaç: Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunu en etkin şekilde bilgilendirecek, farkındalık yaratacak 
ve kamuoyunun mücadele sürecine dâhil olmasını sağlayacak profesyonel iletişim stratejilerini oluşturmak ve 
hayata geçirmek. 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunda farkındalık oluşması

2. Kamuoyunun uyuşturucu ile mücadele alanında doğru bilgilere sahip olması ve sürece etkin katılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2. İletişim 
Kurulu’nun ilgili 
kurumlarla birlikte 
sürece ilişkin 
iletişim stratejisini 
belirlemesi

2.1. İletişim 
Kurulu Uyuşturucu 
ile Mücadele 
sürecine ilişkin bir 
iletişim stratejisi 
belirlenecek

2.2. Belirlenen 
iletişim stratejisi 
kapsamında 
çalışmalarına 
başlayacak

Sağlık 
Bakanlığı  

1. T.C.Başbakanlık 
Basın - Yayın ve 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğü

2. T.C. Kamu 
Denetçiliği Kurumu

Yeşilay tarafından üç Avrupa ülkesi 
ile ortak bir Ulusal Ajans Erasmus 
Stratejik Ortaklıklar programı 
kapsamında madde bağımlılığı 
alanında iletişim stratejisi ve buna 
bağlı ürünlerin geliştirilmesine 
yönelik yarışmalar yapılması ile ilgili 
proje başlatıldı. Proje kapsamında 20 
günlük eğitim programı belirlendi ve 
eğitimler başlatıldı.2015 yılı sonunda 
iletişim stratejisi geliştirilecektir.

3. Profesyonel 
bir kampanya 
sürecinin 
yürütülmesi

3.1.Uyuşturucu 
ile Mücadele 
sürecinde 
iletişim stratejisi 
kapsamında bir 
kampanyanın 
oluşturulması 
ve yürütülmesi 
amacıyla 
profesyonel bir 
ajans belirlenecek 

3.2. Belirlenecek 
ajansın 
kampanyayı etkin 
şekilde yürütmesini 
sağlamak amacıyla 
süreçle ilgili 
ajansın doğru 
bilgilendirilmesi 
ve kampanya 
sürecinin 
yönetilmesi 
sağlanacak

3.4. Uyuşturucu 
ile Mücadele 
sürecine dâhil 
olan tüm bakanlık 
ve kuruluşlar 
kampanya sürecine 
dâhil edilecek

3.5. Kampanya 
süreci İletişim ve 
Kampanya Kurulu 
aracılığı ile tek 
elden yürütülecek

Sağlık 
Bakanlığı  

1. T.C.Başbakanlık 
Basın - Yayın ve 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğü

2. T.C. Kamu Denetçiliği 
Kurumu

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunu en etkin şekilde bilgilendirecek, farkındalık yaratacak 
ve kamuoyunun mücadele sürecine dâhil olmasını sağlayacak profesyonel iletişim stratejilerini oluşturmak ve 
hayata geçirmek. 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunda farkındalık oluşması

2. Kamuoyunun uyuşturucu ile mücadele alanında doğru bilgilere sahip olması ve sürece etkin katılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

4. Tüm 
paydaşların 
süreçle ilgili 
bilgilendirilmesi 
ve ortak bir dil 
kullanımının 
sağlanması

4.1. İletişim 
Kurulu kampanya 
süreciyle ilgili 
bilgileri tüm 
paydaşlarla 
paylaşacak 

4.2. Sürecin 
etkin yönetimi 
ve kamuoyunun 
doğru bilgilenmesi 
için ortak bir 
dil belirlenerek 
yapılacak tüm 
organizasyon ve 
faaliyetlere ilişkin 
basına verilecek 
bilgilerin iletişim 
stratejisine 
uygunluğu 
bakımından 
Kurul’un 
onayından geçmesi 
sağlanacak 

Sağlık 
Bakanlığı  

1.  T.C. Başbakanlık 
Basın - Yayın ve 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğü

2.  T.C. Kamu 
Denetçiliği Kurumu

Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Hayat 
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 
işbirliğinde yürütülmekte olan 
Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi 
Projesinin e-öğrenme yöntemiyle 
desteklenmesi için e-öğrenme 
Portalı oluşturulmuştur. Proje 
kapsamında oluşturulan e-öğrenme 
portalında yer verilecek öğrenme 
içerikleriyle bireylerde ve toplumda 
bağımlılıkla mücadele konusunda 
farkındalığın artırılması, bu 
maddelerin kullanımının bilgi ve 
bilinçle önüne geçilmesi, bireylerin 
daha güvenli ve mutlu bir hayat 
sürdürmelerine katkıda bulunulması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca e-öğrenme 
portalı aracılığıyla öğretmenler 
ve öğrenciler bağımlılıklarla ilgili 
bilgi ve bilinç düzeylerini arttırıcı 
e-öğrenme içeriklerine zaman 
ve mekan sınırlaması olmaksızın 
ulaşabileceklerdir.

Yeşilay Gençlik Mali Destek 
Programı kapsamında Sinema ve 
Televizyon Eseri Sahipleri Meslek 
Birliği (SETEM) işbirliği ile geliştirilen 
proje kapsamında bağımlılıkla 
mücadele alanında özgün içerikler 
geliştirilmesi amacıyla “İkinci Adım 
Yok” temalı ve başlıca konusu sentetik 
uyuşturucuların zararları olan bir kısa 
film yarışması organize edilecektir. 
Yarışmayı kazanan gençlere ödüller 
verilecek ve kazanan senaryolar 
profesyoneller tarafından kısa filme 
dönüştürülecektir. Yarışmanın ilanına 
çıkılmış ve son başvuru tarihi olan 8 
Mayıs sonrasında üç aylık süre içinde 
toplam 3 kısa film çekilecektir. Yarışma 
ilk aşamasında senaryo yarışmasına 
toplam 750 başvuru alınmıştır.
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Amaç: Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunu en etkin şekilde bilgilendirecek, farkındalık yaratacak 
ve kamuoyunun mücadele sürecine dâhil olmasını sağlayacak profesyonel iletişim stratejilerini oluşturmak ve 
hayata geçirmek. 

Hedefler: 

1. Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunda farkındalık oluşması

2. Kamuoyunun uyuşturucu ile mücadele alanında doğru bilgilere sahip olması ve sürece etkin katılması 

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

4. Tüm 
paydaşların 
süreçle ilgili 
bilgilendirilmesi 
ve ortak bir dil 
kullanımının 
sağlanması

4.1. İletişim 
Kurulu kampanya 
süreciyle ilgili 
bilgileri tüm 
paydaşlarla 
paylaşacak 

4.2. Sürecin 
etkin yönetimi 
ve kamuoyunun 
doğru bilgilenmesi 
için ortak bir 
dil belirlenerek 
yapılacak tüm 
organizasyon ve 
faaliyetlere ilişkin 
basına verilecek 
bilgilerin iletişim 
stratejisine 
uygunluğu 
bakımından 
Kurul’un 
onayından geçmesi 
sağlanacak 

Sağlık 
Bakanlığı  

1. T.C. Başbakanlık 
Basın - Yayın ve 
Enformasyon Genel 
Müdürlüğü

2. T.C. Kamu Denetçiliği 
Kurumu

TRT ile bir dizi “Son Çıkış” ve 
bağımlılıklarla ilgili bir münazara 
programı “Savunuyorum” çalışması 
başlatılmıştır. Çekimler tamamlanmış 
olup 28 Mayıs 2015’de ilk bölüm 
TRT Okul’da münazara programı 
yayınlanmıştır.  Son Çıkış dizisi ise 
TRT1’de yayınlanmaktadır. 

Yeşilay Gençlik Mali Destek Programı 
kapsamında Sinema ve Televizyon 
Eser Sahipleri Meslek Birliği ile kısa 
film yarışması ve bu yarışma sonunda 
ilk 3’e giren eserleri kamu spotu olarak 
çekilmesi ile ilgili proje başlatıldı. 
Senaryo yarışmasına toplam 750 
başvuru alındı. Haziran 2015’de ilk 
3’e giren eserler belirlenmiş olup yıl 
sonuna kadar çekimler tamamlanmış 
olacaktır.
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Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele yapılabilmesi için tanı ve laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi

Hedefler: 

1. Kişilerde uyuşturucu madde kullanımının daha güvenilir şekilde tespitinin sağlanması

2. Mevcut laboratuvar çalışmalarının günümüz koşullarının gereksinimine uygun şekilde güncellenmesi ve 
yeni uyuşturucu maddeleri tespit edecek şekilde geliştirilmesi, uyuşturucu alanında toplanan veri miktarı ve 
kalitesinin artırılması

3. Başta EMCDDA olmak üzere uluslararası kuruluşlarca veri toplama faaliyetlerinde belirlenen standartlara 
uyumun sağlanması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

1. Numuneleri 
çalışacak 
laboratuvarların 
esaslarının 
standardize 
edilmesi, 
kapasitelerinin, 
personel sayısı ve 
kalifikasyonunun 
artırılması ve 
enstrümantal 
analiz cihazlarının 
temini

1.1. Doğrulama 
laboratuvarlarının 
standardizasyonunun 
sağlanması 

1.2. Laboratuvarların 
niteliklerine göre 
gerekli donanımların 
netleştirilerek 
temininin sağlanması

1.3. Laboratuvarların 
niteliklerine göre 
çalışacak kişilerin 
görev ve yetkilerinin 
belirlenerek, hizmet içi 
eğitim modüllerinin 
uluslararası 
standartlara uygun 
olarak hayata 
geçirilmesi ve bu 
amaçla adli tıp, polis, 
jandarma kriminal ve 
üniversitelerden destek 
alınarak uygulanması

1.4. Laboratuvarların 
belirli aralıklarla 
denetlenmesinin 
sağlanması

1.5. Ortak veri tabanı 
oluşturularak yeni 
saptanan psikoaktif 
maddelerin tespit 
edilmesi durumunda 
verinin EWS sistemine 
raporlanmasının 
sağlanması

Sağlık 
Bakanlığı  

1. Adli Tıp Kurumu 

2. Üniversiteler

Tanılama Süreçlerine İlişkin 
Laboratuvar Hizmetleri Çalıştayı 
gerçekleştirildi. (9 Aralık 2014)

12. TANI ve LABORATUVAR HİZMETLERİ
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Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele yapılabilmesi için tanı ve laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi

Hedefler: 

1. Kişilerde uyuşturucu madde kullanımının daha güvenilir şekilde tespitinin sağlanması

2. Mevcut laboratuvar çalışmalarının günümüz koşullarının gereksinimine uygun şekilde güncellenmesi ve 
yeni uyuşturucu maddeleri tespit edecek şekilde geliştirilmesi, uyuşturucu alanında toplanan veri miktarı ve 
kalitesinin artırılması

3. Başta EMCDDA olmak üzere uluslararası kuruluşlarca veri toplama faaliyetlerinde belirlenen standartlara 
uyumun sağlanması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

2. Tanılama 
araçlarının 
kullanımına ilişkin 
standartların 
oluşturulması

2.1. Türkiye’de 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Bilim 
Kurulu tarafından 
tanılama/
doğrulama 
araçlarının 
kullanımıyla 
ilgili algoritma 
geliştirilmesi

Sağlık 
Bakanlığı  

3. Tanı testlerinin 
kullanımına 
dönük SUT 
uygulamalarının 
güncellenmesi

3.1. Tanı testlerinin 
fiyatlarının 
değerlendirilerek 
gerekli artışın 
yapılması 

3.2. Doğrulama 
laboratuvar testlerinin 
ücretlendirilmesinin 
çalışılarak 
ödenmesinin 
sağlanması 
doğrultusunda 
çalışma yapılması

Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu 

Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem 
Planı 2015’in “Tanı ve Laboratuvar 
Hizmetleri” başlıklı 12. maddesinin 
“Tanı testlerinin kullanımına 
dönük SUT uygulamalarının 
güncellenmesi” başlıklı 3 numaralı 
stratejisi ile ilgili Tanı testlerinin 
fiyatlarının değerlendirilerek gerekli 
artışın yapılmasının sağlanması 
ve Doğrulama laboratuvar 
testlerinin ücretlendirilmesinin 
çalışılarak ödenmesinin sağlanması 
doğrultusunda çalışmanın yapılması 
planlanmaktadır. Bununla ilgili 
olarak 23.01.2015 tarihinde 
Kurumumuzda bilimsel komisyon 
toplantısı yapılmıştır. İkinci bilimsel 
komisyon toplantısı ile çalışmanın 
sonlandırılması planlanmaktadır.

2015 YILI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ACİL EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 
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Amaç: Uyuşturucu ile etkin mücadele yapılabilmesi için tanı ve laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi

Hedefler: 

1. Kişilerde uyuşturucu madde kullanımının daha güvenilir şekilde tespitinin sağlanması

2. Mevcut laboratuvar çalışmalarının günümüz koşullarının gereksinimine uygun şekilde güncellenmesi ve 
yeni uyuşturucu maddeleri tespit edecek şekilde geliştirilmesi, uyuşturucu alanında toplanan veri miktarı ve 
kalitesinin artırılması

3. Başta EMCDDA olmak üzere uluslararası kuruluşlarca veri toplama faaliyetlerinde belirlenen standartlara 
uyumun sağlanması  

Stratejiler
Aktiviteler 

(Faaliyetler)

Sorumlu 
Kurum / 

Kuruluş(lar)

İşbirliği Yapılacak 
Kurum/Kuruluş(lar)

Yapılan Faaliyetler

3. Tanı testlerinin 
kullanımına 
dönük SUT 
uygulamalarının 
güncellenmesi

3.1. Tanı testlerinin 
fiyatlarının 
değerlendirilerek 
gerekli artışın 
yapılması 

3.2. Doğrulama 
laboratuvar testlerinin 
ücretlendirilmesinin 
çalışılarak 
ödenmesinin 
sağlanması 
doğrultusunda 
çalışma yapılması

Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu 

Uyuşturucu madde doğrulama 
testleri konusunda 23.01.2015 
tarihinde laboratuvar toplantısı 
yapılmıştır. 2015 yılı “Uyuşturucu 
ile Mücadele Acil Eylem Planı” 
kapsamında 02/06/2015 tarihinde 
yapılan ikinci bilimsel komisyon 
toplantısında “Kötüye Kullanılan 
Madde Analizleri” başlığı adı altında 
tarama doğrulama laboratuvar 
çalışma taslağı hazırlanmış olup, 
Sağlık Bakanlığı Laboratuvar 
Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 
yayınlanacak genelge ile doğrulama 
testi yapacak laboratuvarların nasıl 
yetkilendirileceğine ve hangi kriterleri 
taşıması gerektiğine dair usuller 
belirlenecek olup, bu genelgeye 
göre yetkilendirme yapıldıktan sonra 
Kurumumuzca söz konusu çalışma 
Başkanlığımızca değerlendirilerek 
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma 
Komisyonuna sunulacaktır.
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EK-1: ULUSAL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE 
STRATEJİ BELGESİ 2015



GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütü uyuşturucu kavramını, bitkisel kökenli veya bir takım kimyasal 
bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş sentetik moleküllerden, merkezi sinir 
sistemini etkileyerek fiziksel ve/veya ruhsal bağımlılık hallerine yol açan bütün 
maddeler olarak tanımlamaktadır. Uluslararası sözleşmelerde ve kanunlarda ise 
uyuşturucu madde olduğu kabul edilen, merkezi sinir sistemini etkileyerek ve/veya 
ruhsal bağımlılık hallerine yol açan tek taraflı (kullanmanın devam etmesi üzerine dozajı 
artırma ihtiyacının duyulması), diğer bazı durumlarda ise çift taraflı (aynı kişinin değişik 
uyuşturucuları kullanması) doğal ve yapay maddeler olarak tanımlamıştır. Uyuşturucu 
madde kullanımı, sadece kullananları etkileyen bir sorun değildir. Kullananların 
ailelerini, çevrelerini ve toplumun tamamını tehdit eden, sağlık zararlarının yanında, 
ekonomik ve sosyal sorunlara da neden olan önemli bir halk sağlığı problemidir.

Akıl ve beden sağlığının en büyük düşmanı olan uyuşturucular, bağımlılarını 
aileden, toplumdan ve çevresinden kopararak oldukça sorunlu bir hayata mahkum 
etmektedir. Bu sebeple uyuşturucular zincirleme olarak bağımlıya, bağımlının aile ve 
iş hayatına, ayrıca ülke ekonomisine telafi edilemez zararlar vermekte ve toplumların 
hem bugününü hem de geleceklerini tehdit etmektedir. Bu kapsamda, tüm dünyada 
büyük bir sorun haline gelen uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı son yıllarda Türkiye 
için de önemli bir sorun haline gelmeye başlamıştır.

Ülkemizin uyuşturucu ile mücadele politikalarının ve bu kapsamdaki amaç ve 
hedeflerinin ortaya konduğu ilk Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi, 2006 
yılında yürürlüğe girmiştir. Politika ve Strateji Belgelerinde belirlenen hedeflere 
ulaşılmak için, yapılması gereken faaliyetlerin yer aldığı üçer yıllık Eylem Planları 
hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. 2014 yılı içerisinde ilgili tüm kurumların katkılarıyla 
Ulusal Uyuşturucu Strateji Belgesi ve Eylem Planının hazırlıkları başlamıştır. Bu 
kapsamda yayınlanan Uyuşturucu ile Mücadele konulu Başbakanlık Genelgesi 
doğrultusunda, Uyuşturucu ile Mücadele Kurulları kurulmuş (Başbakan Yardımcısı 
başkanlığında Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gençlik 
Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile.), 15 çalıştaydan oluşan 1. Uyuşturucu ile 
Mücadele Şurası gerçekleştirilmiş ve Şura sonuç raporları da değerlendirilerek Ulusal 
Uyuşturucu Strateji Belgesi ve Acil Eylem Planı çalışmalarına yön verilmiştir. 

Avrupa Birliği İlerleme Raporları’nda da her yıl, Ulusal Uyuşturucu Strateji Belgesi ve 
Eylem Planlarına yer verilmekte ve ülkemizdeki bu belgelerle ilgili gelişmeler yakından 
takip edilmektedir.

Belgenin hazırlanmasında; kurumsal tecrübeler, ihtiyaç analizleri neticesi yapılan 
değerlendirmeler, ilgili kurum ve kuruluşların katkıları, önceki Ulusal Uyuşturucu 
Politika ve Strateji Belgesi ile Ulusal Uyuşturucu Eylem Planları, Uyuşturucu ile 
Mücadele Yüksek Kurulu, Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu ve Uyuşturucu ile Mücadele 
Teknik Kurulu toplantılarında alınan kararlar, 1. Uyuşturucu ile Mücadele Şurası Sonuç 
Raporları, diğer ulusal kurumlarımız ve AB üyesi ülkeler tarafından hazırlanmış strateji 
belgeleri ve Türkiye Uyuşturucu Raporları dikkate alınmıştır.
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1. UYUŞTURUCUYA ULAŞILABİLİRLİĞİN ENGELLENMESİ

1.1. Tanımlar ve Mevcut Durum

Günümüzde uyuşturucu madde kaçakçılığı, ulaştığı uluslararası boyutu ve diğer 
organize suçlarla iç içe girmesi nedeniyle diğer suçlardan ayrı bir konumda ele 
alınması gereken, bir ülkenin yerel olarak alacağı polisiye tedbirlerle baş edilemeyecek 
derecede büyük ve önemli bir suç kimliğine bürünmüştür.

Uyuşturucu madde sorununun kapsamına birden çok uyuşturucu madde suçu 
girmektedir. Genelde tek bir suç gibi görünen uyuşturucu suçu esasen uyuşturucu 
ekimi, üretimi, nakliyesi, bulundurulması, alışı, satışı ve kullanımı gibi alt gruplarda 
değerlendirilmekle birlikte, uyuşturucu imalinde kullanılan ve uluslararası 
sözleşmelerle kontrol altına alınan kimyasal maddeler, uyuşturucudan elde edilen 
kara paranın aklanması gibi diğer pek çok suçu da içine almaktadır. Uyuşturucu 
madde kaçakçılığı ile bağlantılı olarak işlenen şiddet suçları, cinayetler, sahtecilik, 
hırsızlık ve sınır ihlali olayları, silah kaçakçılığı ve terörizm gibi suçlar da göz önünde 
bulundurulduğunda uyuşturucu suçları yalın bir suç olmaktan öte oldukça karmaşık 
bir yapıya sahip, uluslararası boyutta, organize suçlardır.

Uyuşturucu madde kaçakçılığı, uyuşturucu maddelerin tarım, üretim, dağıtım ve 
sokak düzeyinde satışını içerisine alan dinamik ve komplike bir süreçtir. Kullanıcı 
sayısının artışı, yüksek kar marjı, terörist faaliyetler ve dünyanın siyasal yapısındaki 
değişmeler, uyuşturucu üretimini ve kaçakçılık güzergahlarını yakından etkilemiş ve 
sorunu küreselleştirmiştir.

1.2. Amaç

Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan 
ara kimyasalların; ulusal ve uluslararası boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, 
dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını engellemek.

1.3. Hedefler

1. Uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek.

2. Uyuşturucu maddelerin sokak düzeyindeki bulunabilirliğini ortadan kaldırmak.



1.4. Stratejiler

1. Uyuşturucunun Ülkemize Girişinin Önlenmesi

Günümüzde uyuşturucu ülke sınırlarını aşan küresel bir problem haline gelmiştir. 
Ülkemiz jeopolitik konumu nedeniyle yüzyıllardır doğu ile batı arasında bir 
ticaret ve kültür köprüsüdür. Bu coğrafi yapı nedeniyle uyuşturucu madde 
kaçakçılığından da yoğun olarak etkilenmektedir. Ülkemiz doğusunda Afganistan 
başta olmak üzere afyon ve türevi uyuşturucu maddeleri üreten ülkeler ile 
batısında uyuşturucu tüketiminin en fazla olduğu ve sentetik uyuşturucuların 
üretiminin en yoğun olduğu ülkelerin arasında bulunmaktadır. Bu nedenle 
zaman içerisinde ülkemizin durumu geçiş bölgesi olmaktan çıkıp kullanıcı ülke 
olmaya doğru değişmektedir. Bu sebeple uyuşturucunun ülkemize girme riskinin 
bulunduğu bütün noktaların; fiziki, teknik, insan kaynağı ve yönetim kapasitesi 
açısından güçlendirilmesine yönelik gerekli tedbirler alınarak uyuşturucunun 
ülkemize girmesi engellenmiş olacaktır.

2. Uyuşturucu ile Sokak Bazında Mücadele Edilmesi

Uyuşturucu kullanımının nedeni olarak tek bir etkenden söz edebilmek çok güçtür. 
Birçok etken bir arada olabilir, ancak uyuşturucu maddelere ulaşılabilirlik, madde 
kullanımı ve bağımlılığın ön şartlarından biridir. Kamuoyunda oluşturulmaya 
çalışılan yanlış algılardan bir tanesi de çocuk ve gençler başta olmak üzere tüm 
bireylerin sokaklarda uyuşturucu maddelere kolaylıkla erişebildiğidir. Bu algı, arka 
planda yürütülen başarılı yakalama oranlarını da maalesef vatandaş nezdinde 
değersizleştirmekte ve sokaklardaki torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarını 
yanlış bir cesarete sürüklemektedir. Tüm bu gerekçelerle birlikte, vatandaşın 
devlete olan güveninin artarak devam etmesi ve mücadelenin sokaklarda göz 
önünde sürdürülmesi amacıyla her bölgeye özel olarak kurulmuş Narkotimlerin 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerine başlaması ve giderek güçlenmesi 
mücadelenin başarısı için büyük önem arz etmektedir.

Narkotimler oldukları bölgedeki her insanla iletişim içerisinde olarak mücadelenin 
toplum destekli sürdürülmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda yüksek operasyon 
ve teknik kapasiteye sahip olarak sahada etkinliği sağlayıp satıcıların hareket 
alanlarını kısıtlayacaklardır. Dolayısıyla artık uyuşturucu bulmak isteyen 
kişiler çok küçük dozlarda da olsa uyuşturucuya sokak satıcıları vasıtasıyla 
erişemeyecektir. Devletin gücünü sokakta hisseden vatandaşlarımızın cesaret ve 
kararlılığı sonucunda uyuşturucu teröristleri üzerindeki baskının toplum temelli 
olarak artması ve talebin azalmasıyla birlikte sokaklar tamamıyla uyuşturucu 
satıcılarından arınacaklardır.
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2. EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK TEDBİRLER ALINMASI

2.1. Tanımlar ve Mevcut Durum

Uyuşturucu madde kullanımının 18 yaş öncesinde yani erken çocukluk ve gençlik 
dönemlerinde başlamasının ileride bağımlılık gelişmesinde daha yüksek risk taşıdığı 
bilinmektedir. Bu sebeple uyuşturucu tacirleri tarafından da bağımlılık yapıcı 
maddelerin kullanımının tüm dünyada yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere taşınarak 
devamlılığının sağlanması amacıyla, çocuk ve gençlerden oluşmuş öğrenci grupları 
ilk hedef olarak seçilmektedir. Bunu tersine çevirerek ve uyuşturucu ile mücadele 
stratejilerinin başarıya ulaşabilmesini sağlamak için eğitim kurumlarında alınacak 
tedbirler ve yapılacak müdahaleler çok önemlidir. Bu kapsamda eğitim kurumlarında 
görev yapan yöneticiler, eğitimciler, güvenlik görevlileri, kantinciler, servis şoförleri 
ve diğer çalışanlar ile eğitim kurumları çevresindeki büfe, kafe, lokanta, oyun salonu, 
kebapçı, kokoreççi, çiğ köfteci gibi seyyar satıcıları kapsayacak şekilde önlemeye 
yönelik alınacak tedbirler ve yürütülecek faaliyetler kararlılıkla sürdürülecektir.

Hâlihazırda eğitim kurumlarında uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesine 
yönelik çok sayıda çalışma yürütülmektedir. İlgili kurumlarca çocuk/gençlere 
ve ailelerine yönelik farkındalığı artırmayı ve uyuşturucu kullanımını önlemeyi 
hedefleyen eğitim programları verilmektedir. Bu programların bilimsel verilere dayalı, 
güncel, konunun uzmanlarınca hazırlanmış, hedef grup niteliklerine uygun, etkin, 
sürdürülebilir, standart eğitim modüllerinden oluşması ve sürekli güncel tutulması 
gereksinimi vardır.

Yanı sıra riskli çocukların daha erken tespitinin sağlanmasına dönük programlar 
planlanmalı, bu kapsamda öğretmenlere dönük eğitim çalışmaları yapılmalı, tarama 
çalışmaları geliştirilmeli, böylece ilgili bireylerin daha erken saptanarak bağımlılığın 
önüne geçilmesi, gereğinde tedavi ve sosyal uyum mekanizmalarıyla ilişkisinin 
sağlanması, sürecin sonunda takiplerinin devamı planlanmalıdır.

2.2. Amaç

Eğitim kurumlarında uyuşturucu arzının engellenmesi, talebin önlenmesi, mevcut 
kullanıcıların ise tedavi sürecine ve sosyal uyum çalışmalarına dahil etmek.

2.3. Hedefler

1. Uyuşturucu arzının eğitim kurumu içi ve çevresinde ulaşılabilirliğini ortadan 
kaldırmak.

2. Öğretmen, öğrenci ve ailelerin tümünün uyuşturucu ile mücadelede bilgi ve 
bilinç düzeylerini artırmak.

3. Uyuşturucu kullanan tüm öğrencilerin tespit edilerek tedavi ve sosyal uyum 
mekanizmalarıyla irtibatlanmalarını sağlamak.



2.4. Stratejiler

1. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eğitim kurumları ve çevrelerindeki 
risklerin tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması

2. Öğretmen, öğrenci, aile ve eğitim kurumlarında görev yapanların bilgi ve bilinç 
düzeylerinin artırılması

3. Uyuşturucu kullanan öğrencilerin tedavisi ve sosyal uyumunun sağlanması

4. Okullarda geçmişte var olan Yeşilay kollarının çağın şartlarına göre yeniden 
aktif hale getirilmesi.

5. Okullarda uyuşturucu konusunda araştırmalar yapılması.

6. Tüm eğitim kurumlarında yürütülecek uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının 
standart hale getirilerek sürekliliğinin sağlanması
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3. BELİRLENMİŞ HEDEF GRUPLARA YÖNELİK TEDBİRLER ALINMASI

3.1. Tanımlar ve Mevcut Durum

Uyuşturucu kullanımında toplumun her kesimi risk altında olmakla birlikte bazı 
gruplar için uyuşturucu kullanma riski daha fazladır. Parçalanmış aile çocukları, sokakta 
çalıştırılan, dilendirilen çocuklar, ailesi/yakın çevresinde madde bağımlılığı öyküsü 
bulunan kişiler, madde kullanımının yaygın olduğu semtlerde oturanlar, davranış 
bozukluğu olan çocuklar bu risk gruplarında yer almaktadır.

Askeri birlikler, ceza tevkif evleri, yurtlar, yatılı eğitim kurumları gibi insanların toplu 
halde yaşadıkları yerlerde bu tarz riskli davranışlara yönelik tedbirlerin alınmaması 
halinde ciddi salgınlar şeklinde yaygınlaşacağı bilinmektedir. Bu sebeple önleme, 
erken tanı, tedavi ve sosyal uyum süreçleri bu tarz özellikli grupları da kapsayacak 
şekilde planlanacaktır.

3.2. Amaç

Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupları 
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek.

3.3. Hedef

Madde kullanımını önleyici faaliyetlerin, toplumun farklı kesimlerini kapsayacak 
şekilde kategorize edilerek hedef gruplara yönelik yaygınlaştırmak.

3.4. Stratejiler

1. Uyuşturucu kullanıcılarına, bağımlılara ve yakın çevreleri ile risk altındaki 
gruplara yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda kategorize edilmiş 
programların hazırlanarak uygulanması

2. Sokakta Çalıştırılan ve Dilendirilen Çocuklara Yönelik Programlar Uygulanması

3. Silahlı Kuvvetler Bünyesindeki Askerlere Yönelik Programlar Uygulanması

4. Ceza ve Tevkif Evlerinde Bulunanlara Yönelik Programlar Uygulanması

5. Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilere ve Çalışanlara Yönelik Programlar
Uygulanması

6. Gençlere ve Sporculara Yönelik Programlar Uygulanması

7. Polis ve Jandarma eğitim Merkezindeki Öğrencilere Yönelik Programlar
Uygulanması

8. Toplumsal Temasın Yoğun Olduğu İşletme Sahipleri ve Çalışanlarına Yönelik
Programlar Uygulanması

9. Türkiye İş Kurumu Bünyesindeki İş ve Meslek Danışmanlarına uyuşturucu
bağımlılığı konusunda eğitimler verilmesi



4. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE DANIŞMA BİRİMLERİ

4.1.Tanımlar ve Mevcut Durum

• Çevrelerinde hiç kimsenin uyuşturucu kullanmadığı, yine de aile bireylerinin 
ileride de uyuşturucu kullanımıyla hiç tanışmamaları için neler yapabileceklerini 
öğrenmek isteyen,

• Yakınlarından bir veya birkaçının henüz madde kullanıp kullanmadığını 
bilmeyen ancak bunların riskli gruplarla birlikte olması sebebiyle kullanma 
durumlarını nasıl tespit edeceğini öğrenmek isteyen,

• Ailelerinde veya yakın çevrelerinden birilerinin madde kullandığını ve bunlara 
nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek isteyen,

• Kendisi madde kullanıcısı olup bırakmak isteyen,

• Kendisi madde kullanıcısı olup o an madde almadığı için yoksunluk yaşayan,

• Madde kullanımını bırakıp tedavi sonrasında çeşitli sıkıntı yaşayan,

• Uyuşturucu madde temin edenler ve satılan yerler hakkında ihbarda 
bulunmak isteyen,

kişilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak müracaat edebilecekleri birçok ayrı kurum ve 
kuruluş bulunmaktadır. Ancak mevcut yapıdaki birimlerin verdikleri hizmetlere 
erişimin daha da kolaylaştırılarak, vatandaşların etiketlenme ve dışlanma kaygısı 
duymadan soru ve sorunlarına çözüm bulabileceği danışma ve destek birimlerine 
ihtiyaç bulunmaktadır. Mevcut durumda kendisi uyuşturucu madde kullanan 
ya da ailesinde/çevresinde uyuşturucu madde kullanımı/kullanım şüphesi olan 
bireylerin danışmanlık ihtiyaçları daha çok üçüncü basamak sağlık hizmetlerince 
karşılanmaya çalışılmaktadır. Ancak bu uygulamaya bağlı olarak kimi bireyler 
adli süreçlere girmekten çekinerek tedavi/danışmanlık hizmetinden kaçınmakta 
ve bireyin sağlık sistemine giriş süresi uzayabilmektedir. Sonucunda bağımlılık 
riski, uyuşturucu madde kullanımına bağlı zararlar artmakta hatta ölümler 
görülebilmektedir. Oysa danışma birimlerinin kurulması ile bireylerin daha hızlı 
danışmanlık alması ve gerekli yönlendirmelerin yapılması sağlanabilecektir. 
Ailesinde/çevresinde uyuşturucu madde kullanımı olduğundan endişelenen 
bireylere verilen danışmanlıkla erken müdahale imkanı da yakalanabilecektir.

4.2. Amaç

Risk altında olduğunu düşünüp kendileri ve yakınları için tedbir almak isteyenlerin, 
uyuşturucu kullanıcılarının ya da bağımlılarının (yoksunluk yaşayan, bırakmak 
isteyen vs.), bağımlı yakınlarının müracaat edecekleri birimleri oluşturmak ve 
algoritmalarını belirlemek.
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4.3. Hedefler:

1. Oluşturulacak birimlerin uyuşturucu ile mücadelenin tüm aşamalarında 
vatandaşla kamu kurumları arasında köprü olan bir çözüm merkezi olarak görev 
yapmasını
sağlamak.

2. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yardım almak isteyen kişilerin 
oluşturulmuş birimlerde sunulan hizmete kolay ulaşabilmelerini sağlamak.

3. Birimlere yapılan tüm başvuruların en kısa sürede muhataplarına ulaştırılarak
sonuçlandırmak.

4.4. Stratejiler

1.  Profesyonellerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vereceği Uyuşturucu ile 
Mücadele Danışma ve Destek Hattının kurulması



5. UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞININ TEDA Vİ MEKANİZMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ

5.1. Tanımlar ve Mevcut Durum

Uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi ayaktan ve yatarak planlanabilmektedir. 
Ülkemizde ise daha çok üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşları üzerinden tedavi 
hizmetleri sürdürülmektedir. Alandaki hizmet kapasitesi ve tedavi talep sayısındaki 
artış göz önünde bulundurulduğunda ihtiyaçları karşılamakta yetersizlik olduğundan 
bireylerin tedaviye ulaşma süreleri uzayabilmekte, bireylerin tedavi motivasyonları bu 
süreçte kaybolabilmekte ya da tıbbi komplikasyonlarla karşı kaşıya kalınabilmektedir. 
Uyuşturucu bağımlılığı tanı ve tedavisi aslında birinci basamakta başlamalı ve sağlık 
hizmetinin sürdürülebilirliği sağlanarak birimler arasında koordinasyon artırılmalıdır. 
Ülkemizde yatarak tedavi uygulayan merkezler değerlendirildiğinde hâlihazırda toplam 
29 adet AMATEM (Sağlık Bakanlığı bünyesinde 19, üniversitelerde 8, özel kurumlarda 2 
adet olmak üzere) ve 3 adet ÇEMATEM (Sağlık Bakanlığı bünyesinde 3) bulunmaktadır. 
Yıllar içerisinde yatarak tedavi olan birey sayısında artış göze çarpmaktadır. Bu artışın 
sadece mevcut AMATEM’lerle karşılanması mümkün olamamaktadır. Bu sebeple 
ülkemizdeki uyuşturucu kullanıcıları ve bağımlılara yönelik tedavi mekanizmaları birinci 
basamakta aile hekimleri, ikinci basamakta psikiyatri poliklinikleri üçüncü basamakta 
AMATEM/ÇEMATEM, acil müdahalelerde ise hastane acillerinde ve 112’lerde görev 
yapan tüm tabipler olarak organize edilmelidir.

Birinci basamak hizmetlerinde erken tanı ile bağımlılık oluşumunun ve üçüncü 
basamaklarca tedavisi tamamlanan bireylerin daha yakın takibi sağlanarak nükslerin 
önüne geçilmesi sağlanacaktır.

Psikiyatri polikliniklerinde özellikle riskli bölgelerde bağımlılıkla ilgili hizmetlerin 
geliştirilmesi, üçüncü basamakta hizmet veren kurum sayısının ve hizmet kapasitelerinin 
artırılması planlanmaktadır. Bu merkezlerde çalışan sayısını ve hizmet kalitesini artırmaya 
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

5.2. Amaç

Uyuşturucu bağımlılarının tedaviye erişimlerinin kolaylaştırılması, tedavi 
mekanizmalarının güçlendirilerek tedavideki başarı oranlarını artırmak.

5.3. Hedefler

1. Uyuşturucu bağımlılarının tedavisinde görev alan sağlık personeli sayıları ile 
bilgi ve bilinç düzeylerinin yeterli seviyeye ulaşması sağlanacak.

2. Uyuşturucu bağımlılarının ayaktan ve yatarak tedavi edildiği birimler ve 
algoritmaları belirlenecek.
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5.4. Stratejiler

1. Aile sağlığı merkezlerinin uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede aktif 
rol alması ve bu çalışmaların pozitif performans kriterlerinden sayılmasının
sağlanması

2. Psikiyatri Polikliniklerinin kapasitesinin güçlendirilerek uyuşturucu
bağımlılarının tedavi sürecinde daha etkin rol almaları sağlanması

3. Ayaktan Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi kurulması

4. AMA TEM ve ÇEMA TEM’lerin mevcut kapasitesinin değerlendirilmesi 
ve eksiklerin tamamlanarak uyuşturucu bağımlıların tedavi sürecindeki
mekanizmanın güçlendirilmesi

5. Uyuşturucu bağımlılarına müdahale gerektirecek acil durumların yönetiminde
standardın sağlanması



6. UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ SOSYAL UYUMLARININ SAĞLANMASI

6.1. Tanımlar ve Mevcut Durum

Ülkemizde kısa süreli tedaviden sonra uzun süreli tedavi süreçleri ile sosyal uyum 
programları bulunmamaktadır. Yeni oluşturulacak sosyal uyum programları ile kısa 
ve uzun süreli tedaviden sonra hastaların topluma tekrar kazandırılmalarına yönelik 
programlar geliştirilecektir. Kısa süreli bu tıbbi sosyal uyum programları sonrasında 
kişilerin benzer ortamlara gerekli baş etme becerilerini kazanmadan, sosyal destek 
mekanizmaları güçlendirilmeden dönmeleri nüks riskini artırabilmektedir.

Madde bağımlısı bireylerin kısa ve uzun süreli tedavi (tedavi görmüş kişinin tekrar 
başlamasını önleme) ve sosyal uyumunu sağlamaya yönelik faaliyetlerin (sosyal 
dışlanmanın önlenmesi, tedavi sürecindeki bağımlıların toplumsal yaşama yeniden 
uyum ve katılımlarını sağlayacak sosyal destek faaliyetlerinin yapılması, topluma uyum 
vb.) birlikte sunumunun sağlanarak bireylerin topluma kazandırılması hedeflenmelidir.

Madde kullanımı nedeniyle denetimli serbestlik tedbiri verilen kişilerin tedavi ve 
denetimli serbestlik yükümlülükleri tamamlandıktan sonra, kişilerin aileleriyle de 
işbirliği hâlinde sosyal uyumlarına devam edilerek, takiplerinin yapılmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.

6.2. Amaç

Uyuşturucu tedavisi sonrası kişinin sosyal olarak dışlanmasını önlenmek, toplumsal 
yaşama yeniden uyum ve katılımlarının sağlanmak, yeniden uyuşturucuya başlamasını 
önlenmek.

5.3. Hedefler

Uyuşturucu bağımlılarının kısa ve uzun süreli tedavileri sonrasında yeniden 
uyuşturucuya başlamalarını önlemek için sosyal uyum sürecinin yapılandırılarak 
birbirleriyle entegre olarak çalışmasını sağlamak.

6.4. Stratejiler

1. Uyuşturucu bağımlılarının kısa ve uzun süreli tedavileri sonrası sosyal uyum 
süreçlerinin oluşturulması

2. Sosyal uyum mekanizmasının güçlendirilmesi sürecinde ihtiyaç duyulan fiziksel 
mekanların sağlanması.

3. Sosyal uyum sürecinde olan bağımlıların topluma uyumunun (okula yerleştirme, 
işe yerleştirme vb) sağlanması.
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7. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE BİLİMSEL DANIŞMA KURULUNUN OLUŞTURULMASI

7.1. Tanımlar ve Mevcut Durum

Uyuşturucu bağımlılığı, sadece sağlık boyutu olan tek yönlü bir konu değil, kamusal, 
sosyal, hukuki ve idari yönleri de olan bir sorundur. Bu sorunla ilgili mücadele 
faaliyetleri planlanırken multidisipliner yaklaşım benimsenmeli, faaliyetlerin bilimsel 
temellere oturtularak yürütülebilmesini sağlamak amacıyla kendi alanında ilgili 
mevzuata hakim ve yetkili kişilerden oluşan Türkiye Uyuşturucu İle Mücadele Bilimsel 
Danışma Kurulu oluşturulmalıdır. Kurulların arzla mücadele, talep azaltma, tedavi-
sosyal uyum, medya ve iletişim gibi farklı başlıklarda uyuşturucu ile mücadele eylem 
planını kapsayan hemen her alanda çalışması hedeflenmektedir.

7.2. Amaç

Uyuşturucu ile mücadelenin bilimsel temellere oturtularak yürütülmesi sağlanacak.

7.3. Hedefler

Arzla mücadele, taleple mücadele ve uyuşturucu ile mücadelenin iletişim stratejilerinin 
belirlenmesinde konusunda uzman kişilerden bilimsel danışma kurulları oluşturulacak

7.4. Stratejiler

1. Türkiye Uyuşturucu İle Mücadele Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulması

- Uyuşturucunun Arzı ile Mücadeleye Yönelik Komisyom

- Uyuşturucuya Olan Taleple Mücadeleye Yönelik Komisyon - İletişim Komisyonu



8. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KARAR DESTEK OLUŞTURULMASI (UKDS)

8.1.Tanımlar ve Mevcut Durum

Ülke genelinde planlanacak mücadele faaliyetleri ve projelerin şekillendirilmesi, 
tüm kurumların ihtiyaçlarının karşılanması, Uluslararası üyeliğimizin bulunduğu 
organizasyonların veri setlerine ulaşımın sağlanması, mükerrer çalışmaların önüne 
geçilmesi ve bilimsel araştırmaların kolaylaştırılması amacıyla Uyuşturucu ile 
Mücadele Karar Destek Sistemi oluşturulacaktır. Böylece ilgili birimlerin uyuşturucuyla 
mücadeleye yönelik anlık veri akışını sağladıkları, dinamik, ortak verinin anlık olarak 
görüldüğü ve sahada yapılması gereken müdahalelerin bu verilere göre planlandığı 
bir sistem olacaktır. Arz ve Taleple Mücadeleye Yönelik kurulmuş mevcut Erken Uyarı 
Sistemleri daha da geliştirilerek kurulacak sisteme entegre edilecektir.

8.2. Amaç

İlgili birimlerin uyuşturucuyla mücadeleye yönelik anlık veri akışını sağladıkları, 
dinamik, ortak verinin anlık olarak görüldüğü ve sahada yapılması gereken 
müdahalelerin bu verilere göre planlandığı sistem kurmak.

8.3. Hedefler

1. Amaca yönelik model oluşturmak ve izleme sistemini geliştirmek.

2. Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplanan verilerin standardize 
edilerek uluslararası veri sistemleriyle uyumlu olmasını sağlamak.

8.4. Stratejiler

1. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplanan verilerin izlendiği, süreç ve 
çıktılarının değerlendirilerek raporlandığı Uyuşturucu ile Mücadele Karar Destek 
Sistemi (UKDS)’nin oluşturulması gerçekleşecektir.
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9. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE MEVZUAT ÇALIŞMALARI

9.1. Tanımlar ve Mevcut Durum

Uyuşturucu ile mücadele konusunda mevcut mevzuat ihtiyacı karşılamakta zaman 
zaman günümüz koşullarında çalışmalarda güçlüklere neden olabilmektedir. Örneğin 
“Görevi gereği uyuşturucu kullanıldığını öğrenen kamu görevlilerinin ve özellikle 
sağlık personelinin (TCK 279-280) ihbar etme zorunluluğu vardır.” Bu durum hem 
tedavi gereksinimi olan bireyin hizmet alımını güçleştirerek kendisi ve toplum için 
riskleri artırmakta, hem durumla karşı karşıya kalan eğitim kurumlarında, sağlık 
sektöründe vb. çalışan kişileri güç durumda bırakmaktadır. Uyuşturucu kullanan 
veya kullanmışların toplumda yer edinmesine etki etmeyecek şekilde nasıl kayıt 
altına alınacağı hususu başta olmak üzere denetimli serbestlik, yeni nesil psiko-aktif 
maddelerin tespiti ve en kısa sürede uyuşturucu madde kapsamına alınması gibi 
hususlarda mevzuat güncellemesine ihtiyaç bulunmaktadır.

9.2. Amaç

Uyuşturucu ile etkin mücadele edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak.

9.3. Hedefler

Güncel ihtiyaçlara göre yapılacak mevzuat güncellemelerinin uyuşturucuyla 
mücadeleyi güçlendirecek tarzda caydırıcı ve uygulanabilir olması

9.4. Stratejiler 

1. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında mevzuatın güçlendirilmesi

2. Etkin Bir Denetimli Serbestlik Sürecinin Uygulanabilmesi için gerekli mevzuat 
düzenlemelerin yapılması

3. Jenerik Sınıflandırma yönteminde gerekli düzenlemelerin yapılması



10. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE KOORDİNASYON ve İŞBİRLİĞİ

10.1. Tanımlar ve Mevcut Durum

Uyuşturucu ile mücadele pek çok kurum ve kuruluşun görev alanına giren konuları 
içermektedir. Uyuşturucu ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve eylem planlarını hazırlatmak, onaylamak, 
gerektiğinde değiştirmek ve uygulanmasını takip edip değerlendirmek üzere, 
Başbakan tarafından görevlendirilecek bir Başbakan Yardımcısının başkanlığında; 
Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gümrük 
ve Ticaret, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile Başkan tarafından uygun görülecek 
üst düzey kurum temsilcilerinin katılımıyla Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu 
oluşturulmuştur. Yüksek Kurul Başkanı tarafından ihtiyaç duyulması halinde; kurul, alt 
kurul, teknik kurul, komite, danışma grupları ve geçici ve kalıcı çalışma grupları ile il ve 
ilçe kurulları oluşturulması planlanmaktadır. Bu yapılar oluşturulduğunda yürütülecek 
çalışmaların ilgili tüm kurumların katılımıyla koordinasyon içerisinde sürdürülmesi 
sağlanacaktır.

10.2. Amaç

Bilimsel temellere oturtularak sürdürülen uyuşturucu ile mücadelede işbirliklerinin 
güçlendirildiği bir koordinasyon mekanizması oluşturularak tüm kurumların eşgüdüm 
içerisinde hareket etmesi sağlanacak.

10.3. Hedefler

1. Kurumlararası koordinasyonu sağlayacak yapıyı belirlemek.

2. Yerel yönetimler ve STK’ların süreçte daha etkin rol alarak ortak projelerin

yürütülmesini sağlamak.

10.4. Stratejiler

1. Uyuşturucu ile mücadele acil eylem planının yürütülmesinden sorumlu olacak 
organizasyon yapısı oluşturulacaktır.

2. Uyuşturucu ile mücadelede yerel idari etkinliğin artırılması sağlanacaktır.

3. Fon kullanımında koordinasyon sağlanacaktır.
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11. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE İLETİŞİM ve KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

11.1. Tanımlar ve Mevcut Durum

Etkin bir iletişim planı; gereklilikleri, hazırlanma nedenleri, yararlanılan kaynakları, 
kullanılması düşünülen zamanı, kimler için olduğu, vermek istenilen mesajın belirlenmesi 
ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Bu plan dâhilinde belirlenen iletişim stratejisi; 
hedef kitle, ulaşılmak istenen amaç ve tercih edilen iletişim araçlarını içerir. Birbiriyle 
uyumlu iletişim süreçlerinin planlanması, etkili ve doğru bir dil geliştirilmesi, gerektiğinde 
kamuoyu yoklamalarının yapılması ve medya ile olan ilişkiler sürecin diğer unsurlarıdır. 
Sürecin profesyonelce yönetilebilmesi, kaynakların doğru bir şekilde yönlendirilmesi 
ve başarılı geri bildirimlerin alınabilmesi için tüm basamakların bir kampanya olarak 
değerlendirilerek sürecin, aralarında iletişimci, halkla ilişkiler uzmanı, gazeteci, psikolog 
vb. alanında uzman kişilerden oluşan bir kurul tarafından yönetilmesi gerekmektedir. 
Bu amaçla İletişim Kurulu oluşturulması planlanmaktadır. Hâlihazırda uyuşturucu ile 
mücadelede kat edilen mesafe ve kazanımlar Başbakan ve Bakan düzeyinde belirli 
periyotlarda kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Proje ile ilgili medya kuruluşlarında görev 
yapan sağlık muhabirleriyle bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Atılacak yeni 
adımlarla ilgili basın toplantıları aracılığıyla kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

11.2. Amaç

Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunu en etkin şekilde bilgilendirecek, 
farkındalık yaratacak ve kamuoyunun mücadele sürecine dâhil olmasını sağlayacak 
profesyonel iletişim stratejilerini oluşturmak ve hayata geçirmek.

11.3. Hedefler

1. Uyuşturucu ile mücadele konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak.

2. Kamuoyunun uyuşturucu ile mücadele alanında doğru bilgilere sahip olmasını ve 
sürece etkin katılımını sağlamak.

11.4. Stratejiler 

1. İletişim Kurulu oluşturulacaktır. İletişim Kurulu’nun ilgili kurumlarla birlikte sürece 
ilişkin iletişim stratejisi belirlenecektir.

2. Profesyonel bir kampanya sürecinin yürütülmesi sağlanacaktır.

3. Tüm paydaşların süreçle ilgili bilgilendirilmesi ve ortak bir dil kullanımı sağlanacaktır.



12.TANI VE LABORATUVAR HİZMETLERİ

12.1. Tanımlar ve Mevcut Durum

Uyuşturucu ile mücadelede arz ve talebin azaltılması gibi birçok alanda laboratuvar 
çalışmaları önem arz etmektedir. Son yıllarda farklı uyuşturucu maddelerin üretiminde 
belirgin bir artış gözlenmekte olup 1997 yılından sonra 200’den fazla psikoaktif madde 
tanımlanmıştır. Ülkemizde farklı kurumlarda farklı kitler ve yöntemlerle çalışmalar 
yapılıyor olması standardizasyon eksikliğine neden olmakta, bazı merkezlerde bu 
hizmetlerin sunulamaması çeşitli güçlüklere (tedavi ortamlarında, denetimli serbestlik 
çalışmaları gibi adli süreçlerde vb.) neden olmaktadır. Bu nedenle kullanılacak testlerin 
standardize edilmesi, hangi kurumlarda hangi testlerin kullanılacağının belirlenmesi, 
doğrulama laboratuvarlarının esaslarının belirlenmesi, planlama kriterlerine göre 
yaygınlaştırılmaları ve akreditasyonlarının sağlanması, uyuşturucu maddelere dönük 
ortak veri tabanı oluşturulması ve yeni madde tespitinde verinin EWS sistemine 
raporlanmasının sağlanması, laboratuvarların niteliklerinin ve çalışacak personel 
özelliklerinin belirlenmesi gibi alanlarda çalışmalar yapılması gerekmektedir.

12.2. Amaç

Uyuşturucu ile etkin mücadele yapılabilmesi için tanı ve laboratuvar hizmetlerini 
geliştirmek.

12.3. Hedefler

1. Kişilerde uyuşturucu madde kullanımının daha güvenilir şekilde tespitini 
sağlamak.

2. Mevcut laboratuvar çalışmalarının günümüz koşullarının gereksinimine uygun 
şekilde güncellenmesi ve yeni uyuşturucu maddeleri tespit edecek şekilde 
geliştirilmesi, uyuşturucu alanında toplanan veri miktarını ve kalitesini artırmak.

3. Başta EMCDDA olmak üzere uluslararası kuruluşlarca veri toplama faaliyetlerinde 
belirlenen standartlara uyumu sağlamak.

12.4. Stratejiler

1. Numuneleri çalışacak laboratuvarların esaslarının standardize edilmesi, 
kapasitelerinin, personel sayısı ve kalifikasyonunun artırılması ve enstrümantal 
analiz cihazlarının temini sağlanacaktır.

2. Tanılama araçlarının kullanımına ilişkin standartların oluşturulması 
gerçekleştirilecektir.

3. Tanı testlerinin kullanımına dönük SUT uygulamalarının güncellenmesi 
yapılacaktır.

Tüm bu amaç, hedef ve stratejilerin başarıya ulaşabilmesi için yapılması gereken 
faaliyetler, sorumlu kurum ve kuruluşlar ile zaman takvimi Uyuşturucu ile Mücadele 
Acil Eylem planında belirlenmiştir.
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EK-2

EK-2: UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE 
İL KURULLARININ 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI



1. AMAÇ

Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde 
mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem planı kapsamında uygulanması 
gereken faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde 
yürütülmesini ve takibini il düzeyinde sağlamaktır.

2. İL UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU, BAŞKANI VE ÜYELERİ

İllerde oluşturulacak Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulları ilk toplantısı ile o yılın 
son toplantısı Vali bunların haricindeki toplantılar ise Vali veya uygun göreceği Vali 
Yardımcısı Başkanlığında toplanır. İhtiyaç duyulan ilçelerde oluşturulacak, Uyuşturucu 
ile Mücadele İlçe Kurulları ise Kaymakam Başkanlığında toplanır.

Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu, aşağıda Kurum ve Kuruluşları belirtilen unvanları 
haiz kişilerden oluşur:

EK-2: UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

İLGİLİ KURUM KATILIMCI

Valilik Vali / Vali Yardımcısı

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp KURUMU Grup Başkanı / bulunmadığı illerde Adli Tıp 
Kurumu Şube Müdürü

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
Türkiye Barolar Birliği Türkiye Barolar Birliği İl Baro Temsilcisi
Basın Meslek Kuruluşları Basın Meslek Kuruluşları Temsilcileri
Belediye Belediye Başkanı/Genel Sekreter
Ceza İnfaz Kurumu Ceza İnfaz Kurumu İl Müdürü
Cumhuriyet Başsavcılıkları Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Savcısı
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Müdürü
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
Gençlik Merkezi Gençlik Merkezi İl Müdürü
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü/bulunmadığı 
illerde Bölge Amiri/ bulunmadığı illerde Kısım Amiri

Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Halk Sağlığı İl Müdürü
İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdürü
İl Garnizon Komutanlığı İl Garnizon Komutanı
İl Jandarma Komutanlığı İl Jandarma Komutanı
İl Kültür Müdürlüğü İl Kültür Müdürü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Milli Eğitim Müdürü
İl Müftülüğü İl Müftüsü
İl Özel İdaresi (Bulunan illerde) İl Özel İdaresi  Genel Sekreteri
İl Sağlık Müdürlüğü İl Sağlık Müdürü
İlgili Sivil Toplum Kuruluşları STK Temsilcileri ve gönüllüler

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri

Üniversite Rektör / Rektör Yardımcısı

Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı/ Sahil Güvenlik Grup 
Komutanlığı (Bulunan illerde) Sahil Güvenlik Bölge Komutanı / Sahil Güvenlik Grup Komutanı

Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı/Genel Sekreter
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sosyal Güvenlik İl Müdürü
Spor Kulüpleri ve Dernek Başkanları Kulüp Başkanı/Dernek Başkanı

Üniversitenin uygun görülen bölümlerinden 
akademisyenler; (Halk Sağlığı, Ruh Sağlığı Hastalıkları, 
Psikoloji, Aile Hekimliği, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi, 
Sosyoloji vb.)

Akademisyenler

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar İl Müdürü 139
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3. İLÇE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULU, BAŞKANI VE ÜYELERİ

Uyuşturucu ile Mücadele İlçe Kurulu, Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının kararı ile 
ilçelerde aşağıda belirtilen unvanları haiz kişilerden oluşur:

Yukarıda unvanları belirtilen kurum temsilcilerinden oluşan kurullar illerde Vali, 
ilçelerde ise Kaymakam Onayı ile çalışmalarına başlar. Bu onayın alınmasından sonra, 
Kurul Başkanı ve üyelerinin isim, temsil ettikleri kurum ve iletişim bilgilerini de içeren 
Vali ve Kaymakam Onayı, illerde sekretarya görevini yürüten Halk Sağlığı Müdürlükleri 
tarafından resmi yazı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna iletilir. Ayrıca bu kurulları 
oluşturan kişilerin iletişim bilgileri bakanlıklar, iller ve ilçeler arasındaki koordinasyonun 
hızlı ve sağlıklı olabilmesi için koordinatörlüğünü Sağlık Bakanlığının yürüteceği web 
tabanlı ortak yazılım sistemine de eklenir. Kurul başkanı ve üye isimlerinde yapılacak 
değişiklikler de aynı şekilde yazılım üzerinde ivedilikle güncellenir.

İLGİLİ KURUM KATILIMCI

Kaymakamlık Kaymakam

Türkiye Barolar Birliği Türkiye Barolar Birliği İlçe Temsilcisi

Ceza İnfaz Kurumu Ceza İnfaz Kurumu İlçe Müdürü

Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Savcısı

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Denetimli Serbestlik İlçe Müdürü

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü

Gençlik Merkezi (bulunan ilçelerde) Gençlik Merkezi İlçe Müdürü

Hastane (bulunan ilçelerde) Hastane Başhekimi

Belediye İlçe Belediye Başkanı / Başkan Yardımcısı

İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürü

İlçe Garnizon Komutanlığı (Bulunan ilçelerde) İlçe Garnizon Komutanı

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü

İlçe Jandarma Komutanlığı İlçe Jandarma Komutanı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlçe Müftülüğü İlçe Müftüsü

İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (Bulunan İlçelerde) İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanı

İlgili Sivil Toplum Kuruluşları STK Temsilcileri ve Gönüllüler

Kültür Müdürlüğü İlçe Kültür Müdürü

Toplum Sağlığı Merkezi TSM Sorumlu Hekimi

Varsa AMATEM/ÇEMATEM AMATEM/ ÇEMATEM Temsilcisi

Varsa İlçe Gümrük Muhafaza Gümrük Muhafaza Temsilcisi

Varsa ilgili Üniversite veya Yüksekokul Rektör / Müdür



4. İL/İLÇE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULLARININ GÖREV, YETKİ VE
SORUMLULUKLARI

4.1. Kurul Başkanı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde gerektiğinde ildeki ve ilçedeki 
tüm kurumları harekete geçirerek yapılması gereken faaliyetlerin etkin bir şekilde 
uygulanmasını ve takibini sağlar.

4.2. Kurul üyesi olan kurum/kuruluş temsilcileri, İl/İlçe Uyuşturucu ile Mücadele İl 
Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılmalıdır. Kurumlar, kendi görev alanlarındaki 
aksaklıkları, yaşanan sorunları takip edip bildirmek, bu konularda gerekli tedbirleri 
almak, eylem planı kapsamında uygulanması gereken faaliyetleri gerçekleştirmek, 
takibini sağlamak ve bunları kurul toplantılarına iletmekle yükümlüdürler.

4.3. Kurul sekretaryası, Kuruldan talep edilen hususları takip eder, bilgi taleplerine 
cevap verir ve hazırlanan form, anket vb. ilgili tüm kurumlarca doldurulmasını temin 
eder.

4.4. Kurul toplantılarını takiben, toplantıda alınan kararların ve görüşülen konuların 
yer aldığı rapor sekretarya tarafından hazırlanır ve bu rapor kurul üyeleri tarafından 
imza altına alınır. 

4.5. Her toplantı sonrasında hazırlanan sonuç raporu sekretarya tarafından 
koordinasyonun etkin olması için hazırlanan yazılım sistemine aktarılır ve diğer kurul 
üyelerine de gönderilir.
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5. İL VE İLÇE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULLARININ TOPLANMASI

Kurulların düzenli olarak toplanmasından, çalışmaların diğer kurum ve kuruluşlarla 
koordinasyon içerisinde etkin bir şekilde yürütülmesinden illerde Valilik, ilçelerde 
Kaymakamlık makamı sorumludur.

İl ve ihtiyaç duyulan ilçelerde oluşturulan kurullar ayda bir kez tüm üyelerinin katılımıyla 
toplanır. Kurulların sekretarya görevini illerde Halk Sağlığı Müdürlükleri, ilçelerde ise 
Toplum Sağlığı Merkezleri yapar.

Toplantı gündemi Kurul üyelerinin görüş ve önerileri ve Kurul Başkanının onayı ile 
sekretarya tarafından hazırlanır ve toplantı öncesinde tüm üyelere gönderilir. Yapılacak 
aylık toplantıların yeri ve saati de sekretarya tarafından diğer üyelere bildirilir.

Gündem genel olarak;

• Uyuşturucu ile mücadele sürecinde ildeki/ilçedeki mevcut durum ve yeni 
gelişmelerden,

• Kurumların ilde/ilçede tespit ettikleri sorunlar, aksaklıklar, alınması gereken tedbir
       önerilerinden

• Eylem Planı kapsamında Kurumlar tarafından hâlihazırda yürütülen ve yürütülmesi 
planlanan faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin aksiyonlarından

• Eylem planında yer alan faaliyetlerin uygulanmasının takibi gibi hususlardan 
oluşur.



6. İL VE İLÇE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI

1. İllerde Valinin, İlçelerde Kaymakamın Başkanlık edeceği ilk Kurul toplantısında 
ildeki/ilçedeki mevcut durum değerlendirmesi yapılır, sorunlar tespit edilir ve bunlara 
ilişkin çözüm önerileri tartışılır ve tüm üye kurumların görev ve sorumluluklarına ilişkin 
genel bir çalışma hazırlanır.

2. İl Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu, İl Uyuşturucu Aksiyon Planının hazırlanmasından 
ve uygulanmasından sorumludur. Kurul üyeleri, İl Uyuşturucu Aksiyon Planı’nın 
hazırlanması sürecinde sekretaryaya her türlü desteği sağlamakla da görevlidirler.

a. İl Uyuşturucu Aksiyon Planları; ilin kendine özgü özellikleri, coğrafi konumu, 
demografik yapısı ve ekonomik göstergeleri gibi hususlar dikkate alınarak hazırlanır.

b. İl Uyuşturucu Aksiyon Planları, Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve 
Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı paralelinde hazırlanır ve bu belgelerde 
belirlenen stratejilerle uyumlu olmalıdır.

c. İl Uyuşturucu Aksiyon Planı, ildeki tüm ilgili kurumları kapsar.

d. İl Uyuşturucu Aksiyon Planı, 2015i kapsayacak şekilde hazırlanır ve Valilik 
Makamının onayı ile yürürlüğe girer.

e. Kurul tarafından hazırlanan İl Uyuşturucu Aksiyon Planı Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumuna gönderilir ve hazırlanan ortak yazılım sistemine eklenir.

f. İl Uyuşturucu Aksiyon Planının uygulanma süresinin dolmasının ardından, 
Uyuşturucu İle Mücadele İl Kurulu’nun sekretarya tarafından, ilgili tüm kurumların 
katkısı ile İl Uyuşturucu Aksiyon Planının uygulanmasının ve verimliliğinin 
değerlendirileceği ‘İl Uyuşturucu Aksiyon Planı Değerlendirme Raporu’ hazırlanarak 
ortak yazılım sistemine eklenir ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna gönderilir.

3. Kurul toplantılarında, ilde görülen yeni psikoaktif maddeler ya da yeni uyuşturucu 
kullanım alışkanlıkları ve yaygınlıkları ele alınır. Kurul toplantılarında okulların açılması, 
ulusal ya da uluslararası panayır, festival, konser gibi önemli etkinlik ve durumlarda 
alınacak tedbir veya yapılacak faaliyetler belirlenir.

4. Kurul, uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplum bilincini artıracak panel, 
konferans gibi faaliyetlerin düzenlenmesini sağlar.

5. Kurul, il düzeyinde hazırlanacak afiş, broşür, takvim, kitapçık, spot film, tiyatro 
metni vb. tüm önleme materyallerini bilimsel açıdan inceleyerek, yürütülecek önleme 
faaliyetlerinde bunların kullanılabilir olduğuna dair gerekli onayı verir. İlde yapılacak 
her türlü önleme faaliyeti, Kurulun bilgisi ve denetiminde yürütülür.

EK-2: UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

143



144

6. Kurul toplantılarına katılımda devamlılık esastır ve toplantılara alınan kararların ve 
yürütülen çalışmaların daha etkin bir şekilde ilerlemesi için aksi bir durum olmadıkça 
aynı temsilciler katılım sağlar. Her toplantıda yukarıda belirtilen tüm kurumlardan 
katılımcıların olması için Kurul Başkanının uygun göreceği geçerli bir neden ile 
toplantıya katılamayacak kurum temsilcisinin yerine vekâleten bir temsilcinin katılması 
sağlanır.

7.  Her toplantının sonunda, bir sonraki toplantının tarihi belirlenir ve sonuç raporunda 
belirtilir.

8. Merkezden Kurul’a gönderilecek yazılar Valiliklere gönderilir. Valilik bu yazıları 
sekretaryaya yönlendirir. Kurulun göndereceği yazılar ise, sekretarya tarafından 
hazırlanır ve Kurul Başkanı’nın imzasıyla gönderilir.




