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ÇORUM UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI 2019-2023 

1 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

 

1.UYUŞTURUCU ARZININ ÖNLENMESİ 

 

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 
 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar  

1.1. Posta/Kargo yolu dahil 

uyuşturucu maddelerin 

ilimize girişi, çıkışı ve 

transitinin engellenmesi 

 

1.1.1. Şüphe duyulan veya 

ihbar alınan durumlarda kolluk 

kuvvetleriyle irtibata geçilerek 

işlem yapılacaktır. 

Gümrük İl 

Müdürlüğü 

Uyuşturucu madde tespitine 

yönelik yardımcı ekipman 

kapasitesinin ve kalitesinin 

artırılması 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

1.1.2.Kargo şirketlerinin 

oluşturulacak komisyon 

aracılığı ile rutin denetimlerinin 

yapılması 

İl Sağlık 

Müdürlüğü 

Kargo şirketlerinin yılda en 

az 2 kez denetimlerinin 

yapılması 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

PTT Çorum Başmüdürlüğü 

1.2. Uyuşturucunun 

nakledilmesi ve satışının 

engellenmesi 

1.2.1. Sokak bazlı mücadele 

için ilimizde Narkotimlerin sayı 

ve etkinliğinin arttırılması  

 

İl Emniyet 

Müdürlüğü 

 

Narkotimlerin ilimizde 

kurulması, yakalama 

miktarları, olay, şüpheli ve 

tutuklu sayıları 

İl Jandarma Komutanlığı 

1.2.2. Kolluk birimlerinin; 

fiziki, teknik, insan kaynağı, 

araç ve yönetim kapasitesi 

açısından güçlendirilmesi 

İl Emniyet 

Müdürlüğü 

 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

 

Yeni alınacak araç, gereç ve 

teknik ekipman sayıları  

 

Uzmanlık eğitimi almış 

Personel sayılarında artış 

sağlamak 

 

 

1.2.3. Risk analizine dayalı 

uygulama görevi ifa edilmesi. 
İl Jandarma 

Komutanlığı 

 

Sokak uygulamaları ve yol 

kontrol ve denetimi 

uygulamaları artış sağlamak. 

 

 

İl Emniyet Müdürlüğü 
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ÇORUM UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI 2019-2023 

2 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

1.3. Uyuşturucunun 

finans boyutunun 

izlenerek, uyuşturucu 

ticareti suçundan gelir 

elde edilmesinin ve terör 

örgütüne finans kaynağı 

olmasının engellenmesi 

1.3.1.Yasa dışı ekim 

sahalarının teknolojik 

gelişmelerden istifade 

edilerek tespiti ve sürekli 

kontrolünün sağlanmasına 

yönelik çalışmalar yapılması 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

Yasadışı ekim alanlarını 

yeni teknolojilerle tespit 

etmeye yönelik faaliyete 

geçen sistemin uygulandığı 

ilçe sayısı 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

1.4.Uyuşturucu 

kaçakçılığının arzıyla bir 

bütünlük içerisinde 

mücadele edilebilmesi 

amacıyla mücadeleci 

birimlerin dışında kalan 

diğer birimlerin 

mücadeleye etkin 

şekilde katılımının 

sağlanması 

1.4.1. Metruk binaların yıkımı 

ya da restorasyonunun 

yapılması 

Belediye 

Başkanlığı 

 

Yıkımı veya restorasyonu 

gerçekleştirilen bina sayısı 

 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

1.4.2.Özellikle eğitim 

kurumlarının çevrelerinde 

bulunan riskli işletme ve terk 

edilmiş virane mekanların 

tespit edilerek kontrol altına 

alınması 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

İlgili kurumlara bildirimi 

yapılan metruk bina sayısı 

Belediye Başkanlığı 

 

1.4.3. Uyuşturucuyla 

mücadele kapsamında eğitim 

kurumları ve çevrelerindeki 

risklerin tespit edilerek gerekli 

önlemlerin alınması, özellikle 

riskli bölgelerdeki eğitim 

kurumlarının güvenlik 

kamerası ile bahçe duvarı ve 

güvenlik görevlisi ihtiyaçları 

tespit edilerek eksikliklerin 

tamamlanması 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Güçlendirilerek önlem alınan 

kurum sayısı 

 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

 

1.4.4. Okul çevrelerine 

güvenlik kamera sistemlerinin 

kurularak Kent Güvenlik 

Yönetim Sistemi (KGYS)’ne 

entegre edilmesi 

 

İl Emniyet 

Müdürlüğü 

Yeni kurulan ve KGYS’ye 

entegre edilen kamera 

sistemi sayısı 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
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ÇORUM UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI 2019-2023 

3 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

1.4.Uyuşturucu 

kaçakçılığının arzıyla bir 

bütünlük içerisinde 

mücadele edilebilmesi 

amacıyla mücadeleci 

birimlerin dışında kalan 

diğer birimlerin 

mücadeleye etkin 

şekilde katılımının 

sağlanması 

1.4.5. Eğitim kurumlarında 

yardımcı hizmetler sağlayan 

(temizlik personeli, güvenlik 

görevlisi, kantin görevlisi, okul 

servisi şoför ve diğer 

personelleri) kişilerin işe 

başlamadan önce gerekli 

güvenlik soruşturma ve 

araştırmalarının düzenli olarak 

yapılması 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Güvenlik soruşturması 

yapılan personel sayısı 

 

İl Emniyet Müdürlüğü 

 

1.5.Erken Uyarı Sistemi 

kapsamında yeni psikoaktif 

maddeler ile mücadele 

faaliyetlerinin 

sürdürülmesi 

1.5.1.Ülkemizde görülen ve 

görülme riski yüksek olan yeni 

psikoaktif maddelerin risk 

değerlendirmelerinin yapılarak 

2313 sayılı Kanun kapsamına 

alınması sürecinin gecikme 

olmaksızın gerçekleştirilmesi 

ve sistematik olarak takip 

edilmesi 

Hitit Üniversitesi İlimizde Erken Uyarı 

Sistemi çalışma grubu 

oluşturulması ve yılda en 

az bir kez toplantı yapması 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

1.6.Uyuşturucu madde 

satış ve dağıtımı ile 

ilgili kolluk kuvvetlerine 

bilgi akışını sağlayacak 

sistemin kurularak 

haber alma kaynaklarının 

arttırılmasının  

sağlanması 

1.6.1.Mahalle ve sokak 

bazında halkın duyarlılığının 

artırılması, uyuşturucu 

kullanımı ve satışı gibi 

durumlara yönelik 

gözlemlerin ilgili mercilere 

bildirimini sağlamak amacı 

ile özel güvenlik görevlileri, 

esnaf, muhtarlar, belediye 

zabıtaları, belediye temizlik 

işçileri, apartman 

görevlileri,vb. kişilere 

Narkorehber eğitiminin 

verilmesi 

İl Emniyet 

Müdürlüğü 

 

Eğitime katılan kişi sayısı Belediye Başkanlığı 

İl Jandarma Komutanlığı 
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ÇORUM UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI 2019-2023 

4 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

1.7. Uyuşturucu suç 

Soruşturmalarında 

örgütün tüm unsurlarını 

deşifre etmeye yönelik 

suç öncesi ve suç sonrası 

çalışmalara ağırlık 

verilmesi 

 

 

1.7.1.Suç istihbarat analizi 

yapacak birimlerin 

güçlendirilmesi 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

 

Suç ve suçlu istihbaratının 

güçlendirmeye yönelik 

yapılan çalışmaların durumu 

İl Emniyet Müdürlüğü 

 

1.8. Arz ile mücadelede 

örnek uygulamaların 

yaygınlaştırılması 

1.8.1.Arz ile mücadele 

alanında yerel düzeyde 

yapılan örnek ve yeni 

çalışmaların 

yaygınlaştırılması 

İl Emniyet 

Müdürlüğü 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

 

Merkez kolluk birimlerine 

sunulan örnek uygulama 

sayısı 

 

Diğer birimlerden örnek 

alınıp uygulanan örnek 

uygulama sayısı 

 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı 

 

1.9. Kolluk birimleri ve 

diğer ilgili kurum/ 

kuruluş arasındaki 

paylaşımının 

arttırılması  

1.9.1.Kolluk birimleri 

arasındaki gerek 

operasyonel gerekse bilgi 

ve tecrübe değişimi 

kapsamında karşılıklı 

ve/veya ortaklaşa eğitim 

faaliyetleri çalıştaylar, 

operasyon ve ulusal 

çalışma toplantılarının 

gerçekleştirilmesi 

 

 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

 

Gerçekleştirilen eğitim sayısı 

 

Gerçekleştirilen seminer 

sayısı 

İl Emniyet Müdürlüğü 
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ÇORUM UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI 2019-2023 

5 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

 
2.UYUŞTURUCUYA OLAN TALEBİN ÖNLENMESİ 

 
Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. 

Uyuşturucu madde kullananların ve yakınlarının danışmanlık, tedavi ve rehabilitasyon birimlerine erişimlerini 

kolaylaştırmak, kullanıcıların tedavi ve rehabilitasyonlarını yaparak sosyal uyum mekanizmalarıyla yeniden topluma 

faydalı bir birey haline gelmelerini sağlamak 

 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.1.Topluma yönelik 

hazırlanmış olan tüm 

programların ölçülerek, 

sonucuna göre 

yaygınlaştırılması 

2.1.1.Uyuşturucu ile mücadele 

kapsamında verilen tüm 

eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi 

Kurul Üyesi Tüm 

Kurumlar 

 

Etki değerlendirme 

çalışması yapılması 

durumu yıl sonu 

hazırlanan rapor 

 

2.1.2.Proje bazlı propaganda 

çalışması kapsamında, Ortaokul 

ve lise düzeyinde bağımlılık 

temalı kısa film çalışması 

yapılarak belirlenen aynı gün ve 

aynı saatte tüm ilde bağımlılıkla 

mücadele temalı film etkinliği 

ardından rehberlik çalışması 

aynı ders saati içerisinde 

gerçekleştirilmesi 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Yapılan etkinlik sayısı  

2.1.3.Vaaz, hutbe, irşat, 

konferans gibi yöntemlerle 

halkın bilgilendirilmesi 

 

İl Müftülüğü 

 

Gerçekleştirilen faaliyet 

ve ulaşılan kişi sayısı 
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ÇORUM UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI 2019-2023 

6 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.1.Topluma yönelik 

hazırlanmış olan tüm 

programların ölçülerek, 

sonucuna göre 

yaygınlaştırılması 

2.1.4.Madde bağımlılığı ile 

mücadele süreçlerinin manevi 

değerler ile desteklenmesi 

 

İl Müftülüğü 

 

Gerçekleştirilen faaliyet 

ve ulaşılan kişi sayısı 

 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 

 

2.1.5.Yeşilay Cemiyeti 

tarafından yürütülen 

“Uyuşturucuyla Mücadele 

Gönüllülük Programı” 

kapsamında denetimli 

serbeslik yükümlülerinin 

seminer çalışmaları ile 

desteklenmesi 

 

Denetimli 

Serbestlik 

Müdürlüğü 

 

Seminerlere katılan kişi 

sayısı 

 

Yeşilay Çorum Şubesi 

2.1.6.Türk Ceza Kanununun 

191. Maddesi kapsamında 

denetimli serbestlik altında 

bulunan yükümlülere yönelik 

hazırlanan bilgilendirici ve 

yürütülen çalışmaları tanıtıcı 

materyallerin dağıtılması ve 

sunulması 

 

Denetimli 

Serbestlik 

Müdürlüğü 

 

Materyallerin 

kullanılmaya başlanması 

 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

2.1.7.Denetim altındaki 

çocuklar için “Alkol ve Madde 

Müdahale Programı”nın 

uygulanması 

 

Denetimli 

Serbestlik 

Müdürlüğü 

 

Alkol ve Madde 

Müdahale Programının 

uygulanmaya 

başlanılması 

 

 

2.1.8. Denetimli Serbestlik 

Müdürlüklerinde uygulanan 

SAMBA programlarının 

uygulanması 

 

 

Denetimli 

Serbestlik 

Müdürlüğü 

 

Alkol ve Madde 

Müdahale Programının 

uygulanmaya 

başlanılması 
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7 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.1.Topluma yönelik 

hazırlanmış olan tüm 

programların ölçülerek, 

sonucuna göre 

yaygınlaştırılması 

2.1.8.1.Gençler için Genç 

SAMBA programının 

uygulanması 

 

2.1.8.2.Sigara Alkol ve 

Madde Bağımlılığı Seminer 

Programının (SAMBA 

Seminer) uygulanması 

 

2.1.8.3. Denetimli Serbestlik 

kapsamında Bağımlıkla 

Mücadele Aile Eğitimi 

Programının uygulanması 

 

Denetimli 

Serbestlik 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkol ve Madde 

Müdahale Programının 

uygulanmaya 

başlanılması 

 

 

Müdahale Programının 

uygulanmaya 

başlanılması 

 

Seminer Programının 

uygulanmaya 

başlanılması 

 

 

2.1.9.Ceza infaz kurumunda 

kalan hükümlü ve tutuklulara 

yönelik SAMBA 

programlarının uygulanması 

ve yaygınlaştırılması 

Çorum L Tipi 

Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu 

Müdürlüğü 

Genç SAMBA 

uygulanan denetim 

altındaki çocuk sayısı 

Cezaevinde bulunan 

hükümlü ve 

tutuklulardan SAMBA 

programı uygulanan 

kişi sayısı 

 

2.1.10.Uyuşturucu kullanımı 

ve madde kullanımı 

konusunda AEP kapsamında 

ergen, yetişkin ve ailelerin 

bilgi ve bilinç düzeylerinin 

artırılmasına yönelik 

geliştirilen “ Madde kullanım 

riski ve madde 

bağımlılığından korunma 

eğitim modülü” eğitimlerinin 

yaygınlaştırılması 

Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü  

 

 

 

 

 

Bağımlıkla Mücadele 

Aile Eğitimi 

Programının 

uygulanmaya 

başlanılması 
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8 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.1.Topluma yönelik 

hazırlanmış olan tüm 

programların ölçülerek, 

sonucuna göre 

yaygınlaştırılması 

2.1.11. Belediyeye ait Kültür, 

Sanat ve Gençlik 

Merkezlerinde uyuşturucu ve 

madde bağımlılığı konularında 

farkındalık eğitimleri 

verilmesi 

 

2.1.11.1.Kadın Kültür ve 

Sanat Merkezleri 

kursiyerlerine yönelik eğitim 

verilmesi 

2.1.11.2.Aile Eğitim Merkezi 

danışanlarına eğitim verilmesi 

2.1.11.3.Gençlik Merkezleri 

kursiyerlerine yönelik eğitim 

verilmesi 

 

Belediye 

Başkanlığı 
Eğitim verilen kişi sayısı Yeşilay Çorum Şubesi 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 

2.1.12. Türkiye Yeşilay 

Cemiyeti tarafından yaş 

gruplarına özel hazırlanmış 

dergi ve kitapların dağıtımının 

yapılması 

 

Yeşilay Çorum 

Şubesi 

 

 

 

 

Ücretsiz dağıtılan dergi 

ve kitap sayısı 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

 

 

2.1.13. Türkiye Yeşilay 

Cemiyeti tarafından 

hazırlanmış video ve 

animasyonların halka açık 

platformlarda 

yayımlanmasının sağlanması 

 
 

Yeşilay Çorum 

Şubesi 
Gösterim yapılan süre Belediye Başkanlığı 
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9 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.1.Topluma yönelik 

hazırlanmış olan tüm 

programların ölçülerek, 

sonucuna göre 

yaygınlaştırılması 

2.1.14.Yeşilay Şubesi 

tarafından yetişkinlere 

yönelik eğitimler vermesi 

 

2.1.14.1.Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından Yeşilay 

gönüllülerine Uygulayıcı 

Eğitimi verilmesi 

 

2.1.14.2. Uygulayıcı Eğitimi 

almış gönüllü eğitmenler 

tarafından halk eğitimlerinin 

gerçekleştirilmesi 

 

 

Yeşilay Çorum 

Şubesi 
Uygulayıcı Eğitimi alan 

gönüllü eğitici sayısı 

 

Halk Eğitimi verilen kişi 

sayısı 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

2.1.15. Esnaf arasından 

seçilen gönüllülere yönelik 

“Sağlık Elçileri Projesi”nin 

ilimizde uygulanması 

 

 

Yeşilay Çorum 

Şubesi 
Projenin uygulamaya 

başlanması 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Başkanlığı 

2.1.16.Toplumsal temasın 

yoğun olduğu ve öncelikle 

alkollü içki sunumu yapılan 

işletmelerden başlayarak tüm 

ikram ve eğlence 

sektöründeki işletme 

sahiplerine ve çalışanlarına 

uyuşturucu ile mücadele 

içerikli eğitim verilmesi 

 

 

 

Yeşilay Çorum 

Şubesi 
Eğitim verilen işletme 

sayısı 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Başkanlığı 
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10 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.2. İlköğretim, 

ortaöğretim ve lise 

eğitimine tabi 

öğrencilere ve 

velilerine yönelik 

mevcut programların 

etkili bir şekilde 

yaygınlaştırılması ve 

programların ihtiyaç 

halinde yenilenmesi 

2.2.1.Uyuşturucu ve Madde 

Bağımlılığı ile ilgili yönerge 

yayımlanması 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Yönergenin 

yayımlanması 
 

2.2.2.Bilim komisyonu 

onayından geçmiş 

uyuşturucuyla mücadeleye 

yönelik eğitim  modüllerinin 

kullanılmasının sağlanması 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Uygulanan eğitim 

modülü sayısı 

Hitit Üniversitesi 

2.2.3.TBM formatörleri 

tarafından uygulayıcı 

eğitimlerinin verilmesi 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Uygulayıcı Eğitimi alan 

Rehber Öğretmen 

sayısı 

 

2.2.4.TBM uygulayıcıları 

tarafından öğrencilere yaş 

gruplarına göre, tütün, alkol, 

sağlıklı yaşam, madde ve 

teknoloji modüllerinin 

uygulanması 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Uyuşturucu ile 

mücadele kapsamında 

farkındalık eğitimi alan 

öğrenci sayısı 

 

 

2.2.5.Öğrenci velilerinin bir 

plan dahilinde eğitim 

kurumuna davet edilerek 

“Eğitim Kurumuna Uyum ve 

Beklentiler” adı altında; 

içerisinde sigara, alkol ve 

uyuşturucu ile mücadele 

stratejilerine yönelik bilgileri 

de içeren bir hayat için eğitim 

modülüne tabi tutulmalarının 

teşvik edilmesi 

 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Uyuşturucu ile 

mücadele kapsamında 

farkındalık eğitimi alan 

veli sayısı 
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11 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.2. İlköğretim, 

ortaöğretim ve lise 

eğitimine tabi 

öğrencilere ve 

velilerine yönelik 

mevcut programların 

etkili bir şekilde 

yaygınlaştırılması ve 

programların ihtiyaç 

halinde yenilenmesi 

2.2.6.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 asılması 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Dağıtılan afiş ve broşür 

sayısı 

Yeşilay Çorum Şubesi 

2.2.7.Tüm okullarda Yeşilay 

kulüplerinin kurulması ve 

ayda en az bir aktivite 

gerçekleştirmesi 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Okullarda Yeşilay 

kulüplerinin kurulma 

durumu  

Hazırlanan Etkinlik 

takvimi ve Kılavuzu 

Yıllık faaliyet raporları 

 

Yeşilay Çorum Şubesi 

2.2.8.Okullarda uyuşturucu 

konusunda araştırmalar 

yapılması 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Yürütülen araştırmalar 

(ESPAD) tamamlanacak 

ve uluslararası 

standartlar ışığında 

ulusal ihtiyaçlara 

yönelik yeni 

araştırmalar 

planlanacak 

 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü  

2.2.9.Lise öğrencilerine yönelik 

kamp faaliyetinin yapılması 

 

 

Yeşilay Çorum 

Şubesi 

Yılda en az 1 kamp 

faaliyeti 

gerçekleştirilmesi 

 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü 
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12 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.3.Üniversite 

öğrencileri ve gençlere 

yönelik mevcut 

programların etkili bir 

şekilde 

yaygınlaştırılması ve 

ihtiyaç halinde yeni 

programların 

oluşturulması 

2.3.1.Üniversiteöğrencilerinde 

bağımlılık ve ruh sağlığı 

profilleriyle ilgili periyodik 

anket çalışmaları yapmak 

 

2.3.1.1.Yapılan anket 

çalışmalarında sonuçlara 

yönelik önleyici ve rehabilite 

edici faaliyetlerin 

düzenlenmesi 

 

Hitit Üniveristesi Yapılan anket 

sonuçlarının 

yayımlanması 

 

2.3.2.Üniversitede Genç 

Yeşilay Kulübünün kurulması 

 

Hitit Üniveristesi Kulübün kurulması ve 

yıllık faaliyet sayısı 

Yeşilay Çorum Şubesi 

2.3.4.Üniversitemizde 

Bağımlılık Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin yazdığı 

“Akran Eğitimi” projesinin 

uygulanarak etkinliğinin 

ölçülmesi 

 

2.3.4.1.Etkinliği gösterilen 

Akran Eğitimi programının 

düzenli olarak uygulanmaya 

devam edilmesi 

 

Hitit Üniveristesi Projenin 

gerçekleştirilmesi 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

2.3.5.Üniversite öğrencilerine 

yönelik bağımlılıkla mücadele 

konusunda farkındalık 

çalışmalarının yapılması için 

seminerler düzenlenmesi ve 

seçmeli ders programları 

oluşturulması 

 

Hitit Üniveristesi Düzenlenen etkinlik 

sayısı 

 

Seçmeli ders 

programlarından 

yararlanan öğrenci sayısı 
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13 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.4.Riskli gruplara 

yönelik mevcut 

programların 

etkinliğinin ölçülerek, 

ihtiyaç duyulan 

güncellemelerin 

yapılması, etkili bir 

şekilde 

yaygınlaştırılması ve 

yeni eğitim 

programlarının 

oluşturulması 

2.4.1.Mobil ekiplerin 

yaygınlaştırılması ve çalışan 

sayılarının artırılması 

 

2.4.1.1.Sokakta çalıştırılan/ 

dilendirilen çocukların ve 

ailelerinin tespit edilmesi ve 

tespit sonrası uygun hizmet 

modellerine yönlendirilmesi 

 

Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü  

Mobil ekip sayısı  

 

Mobil ekiplerce 

müdahale edilen kişi 

sayısı 

Belediye Başkanlığı 

İl Emniyet Müdürlüğü 

 

2.4.2.Müdürlüğümüze bağlı 

kurumlarda kalan 15 yaş üstü 

bireylere ve kurum dışı 

vatandaşlara TBM eğitim 

programının uygulanması 

 

Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü  

Eğitim verilen kişi sayısı  

2.4.3.TBM eğitimlerinin 

sahada uygulanması ve 

yaygınlaştırılması 

 

Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

Eğitim verilen kişi sayısı 

 

Kurul Üyesi Tüm Kurumlar 

 

 

2.4.4.Yurtlarda barınan 

öğrencilerde, uyuşturucuya 

karşı bilinç oluşturmak için 

yurtlarda farkındalık eğitim 

seminerleri düzenlenmesi 

 

KYK İl Müdürlüğü Her eğitim ve öğretim 

döneminde her yurtta 

düzenlenen seminer 

sayısı 

Yeşilay Çorum Şubesi 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 

2.4.5.Dezavantajlı gruplarla 

çalışan dernek ve kuruluşlarla 

işbirliği yapılması 

Yeşilay Çorum 

Şubesi 

Dezavantajlı gruplarla 

çalışan dernek ve 

kuruluşlarla ortak 

gerçekleştirilen faaliyet 

sayısı 
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14 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.4.Riskli gruplara 

yönelik mevcut 

programların 

etkinliğinin ölçülerek, 

ihtiyaç duyulan 

güncellemelerin 

yapılması, etkili bir 

şekilde 

yaygınlaştırılması ve 

yeni eğitim 

programlarının 

oluşturulması 

2.4.6.Fırsata Dönüşen 

Hayatlar Projesi ile sosyal, 

kültürel ve sanatsal 

faaliyetlere katılan gençlerin 

sayısının artırılması, boş 

zamanlarının doğru 

yönlendirme ile ileride birer 

mesleğe dönüşmesi 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü  

 

Çorum Kültür ve 

Turizm Derneği 

Gençlere psikososyal 

destek sağlanarak 

özgüven 

kazandırılması, kültür 

ve sanat çalışmalarının 

dezavantajlı gruplar 

arasında 

yaygınlaştırılması 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü 

 

 

2.5.Kamu 

kurumlarında çalışan 

personele yönelik 

eğitimlerin 

standardizasyonunun 

sağlanarak etkili bir 

şekilde 

yaygınlaştırılması 

2.5.1.Rehber öğretmenlerden 

başlayarak eğitim 

kurumlarının yöneticileri ve 

diğer çalışanlarına her eğitim 

dönemi başlangıcında 

“Uyuşturucu ile Mücadele 

Temel Farkındalık Eğitim 

Modülü” uygulanması 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Eğitim alan personel 

sayısı 

 

2.5.2.TBM eğitimcileri veya 

Bağımlılık Uygulama ve 

Araştırma Merkezimiz 

tarafından üniversite 

personeline Bağımlılıkla 

Mücadele konulu eğitimlerin 

verilmesi 

 

2.5.2.1.Eğitimlerin 

etkinliğinin ön test-son test 

şeklinde ölçülmesi 

 

 

Hitit Üniveristesi 

 

Eğitim alan personel 

sayısı 
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15 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.5.Kamu 

kurumlarında çalışan 

personele yönelik 

eğitimlerin 

standardizasyonunun 

sağlanarak etkili bir 

şekilde 

yaygınlaştırılması 

2.5.3. Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğüne 

bağlı birimlerde görev yapan 

personele yönelik TBM eğitim 

programının uygulanması 

 

 

Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü  

Eğitim alan personel 

sayısı 

 

2.5.4.Yüksek Öğrenim Kredi 

ve Yurtlar Kurumu Çorum İl 

Müdürlüğü bünyesinde 

çalışan tüm personele 

farkındalık eğitimi verilmesi 

 

 

KYK İl Müdürlüğü 

 

Eğitim alan personel 

sayısı 

Yeşilay Çorum Şubesi 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 

2.5.5.İş ve meslek 

danışmanlarına uyuşturucu ile 

mücadele ve bağımlılara 

ilişkin bilgilendirme eğitimi 

verilmesi 

 

Çalışma ve İş 

Kurumu İl 

Müdürlüğü 

 

Danışmanlık verilen kişi 

sayısı 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 

 

2.5.6.İl ve İlçe 

Müftülüklerinde görevli 

personele yönelik eğitimlerin 

verilmesi 

 

 

İl Müftülüğü Eğitim alan personel 

sayısı 

Yeşilay Çorum Şubesi 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 

2.5.7.Uyuşturucu ve madde 

bağımlılığı konusunda 

personele yönelik farkındalık 

çalışması yapılması 

 

 

 

Çorum L Tipi 

Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu 

Müdürlüğü 

Eğitim alan personel 

sayısı 

Yeşilay Çorum Şubesi 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 
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16 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.6.MİS kapsamında 

Danışmanlık 

Merkezlerinin hayata 

geçirilerek ülke 

genelinde 

yaygınlaştırılmasının 

sağlanması 

2.6.1.Hitit Üniversitesi 

bünyesinde Danışma Merkezi 

kurulması. Bu amaçla 

danışma merkezinde istihdam 

edilecek personelin 

tanımlanmış görevleri 

kapsamında hizmet içi 

eğitimlerinin sağlanması 

 

Hitit Üniversitesi Danışma Merkezinin 

kurulması 

 

2.7.Aile sağlığı 

merkezlerinin 

koruyucu hizmetler, 

tanı, tedavi ve takip 

aşamalarında daha 

etkin rol almalarının 

sağlanması 

2.7.1.Aile Hekimlerine 

“Bağımlılık İle Mücadele” 

eğitimlerinin verilmesi 

 

 

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim alan Aile Hekimi 

sayısı 

 

 

2.7.2.Aile Sağlığı 

Çalışanlarına “Bağımlılık İle 

Mücadele” eğitimlerinin 

verilmesi 

 

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim alan Aile Sağlığı 

Çalışanı sayısı 

 

 

2.7.3.Aile Sağlığı 

Merkezlerinde dağıtılmak 

üzere halkı bilinçlendirme ve 

farkındalık oluşturmak 

amacıyla afiş, broşür v.b 

materyallerin hazırlanması 

 

 

İl Sağlık Müdürlüğü Dağıtılan afiş, broşür 

sayısı 

 

 

2.7.4.Birinci Basamak Sağlık 

Hizmetlerinde görev alan tüm 

personele bağımlılık ile 

mücadele farkındalık 

eğitimlerinin verilmesi 

 

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim alan Birinci 

Basamak Sağlık 

Hizmetleri çalışanı 

sayısı 
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Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.8. ALO 191 

Uyuşturucu ile 

Mücadele Danışma ve 

Destek Hattının 

hizmet 

kalitesinin 

geliştirilmesi 

2.8.1.Telefon hattı veya 

internet üzerinden görüntülü, 

canlı mesajlaşma yolu ile 

kişilerin kimlik bilgilerini 

almadan (tedaviye 

yönlendirilen ve adlarına 

randevu alınanlar hariç) 

hizmet verilecek olan ALO 

191 191 Uyuşturucu ile 

Mücadele Danışma ve 

Destek Hattının tanıtımının 

yapılması 

İl Sağlık Müdürlüğü Yapılan tanıtım 

faaliyetlerine yönelik 

hazırlanan yıllık raporlar 

Kurul Üyesi Tüm Kurumlar 

 

2.9.Ayakta Tedavi 

Merkezlerinin 

etkinliğinin 

ve ulaşılabilirliğinin 

artırılması 

2.9.1.Ruh Sağlığı Hastalıkları 

Uzmanlarının “Madde 

Bağımlılığı Hekim Eğitimi”ni 

almalarının sağlanması 

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim alan Ruh Sağlığı 

Hastalıkları Uzman 

Hekim sayısı 

 

2.9.2. Ruh Sağlığı 

Birimlerinde çalışan yardımcı 

sağlık personeli eğitimlerinin 

yapılması 

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim alan Yardımcı 

sağlık personeli sayısı 

 

2.10.Yatarak Tedavi 

Hizmetlerinin 

etkinliğinin 

artırılması ve 

yaygınlaştırılması 

2.10.1.AMATEM’in teknik 

donanım ve insan gücü 

açısından desteklenmesi, 

tedavi aşamasında hastalar 

için gerekli sarf malzemeleri, 

kişisel bakım malzemeleri 

(kıyafet, kişisel hijyen 

malzemeleri v.b) ve ödül 

mahiyetindeki yiyecek veya 

aparatiflere, iş uğraş 

terapilerinde kullanılan 

malzemeler ile sosyal 

aktiviteler için gerekli kaynak 

sağlanması 

İl Sağlık Müdürlüğü Gerekli kaynağın 

sağlanması 
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18 
T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.10.Yatarak Tedavi 

Hizmetlerinin 

etkinliğinin 

artırılması ve 

yaygınlaştırılması 

2.10.2.AMATEM’e usta 

öğreticilerin (halk eğitim 

merkezi öğretmeni v.b 

meslek gruplarının) düzenli 

olarak gelmelerinin 

sağlanması 

 

İl Sağlık Müdürlüğü AMATEM’de 

görevlendirilen usta 

öğretici sayısı 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

2.11.Acil Servis ve 

112 Servislerinin 

uyuşturucu ile 

mücadele kapsamında 

organize edilmesi 

2.11.1.Acil sağlık 

Hizmetleri istasyonlarında 

(112) çalışan personelin 

bağımlılıkla ilgili hizmet içi 

eğitim almalarının sağlanması 

 

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim alan 112 ASH 

personel sayısı 

 

2.11.2.“Madde Kullanım 

Bozukluğunda Acil Yaklaşım 

Rehberi” nin ASOS sitemi 

üzerinden tüm personele 

ulaştırılması 

 

İl Sağlık Müdürlüğü Rehberin 112 ASH 

istasyonlarında görevli 

personele ulaştırılma 

durumu  

 

2.11.3. Ambulanslarda 

madde kullanım bozukluğu 

olan hastalara acil 

müdahalede kullanılacak 

ilaçların bulundurulması 

(Ör: Nalokson) 

 

 

İl Sağlık Müdürlüğü Ambulanslarda ilacın 

bulundurulma durumu  
 

2.11.4. Hastane acil 

servislerinde görev yapan 

çalışanlara yönelik 

bağımlılıkla ilgili hizmet içi 

eğitimlerin verilmesi 

 

 

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim alan Acil 

servislerinde görevli 

personel sayısı 
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T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.12.Sosyal uyum 

merkezlerinin ve 

programlarının 

güçlendirilerek 

yaygınlaştırılması 

2.12.1.Sosyal uyum sürecini 

tamamlamış kişilerin aktif iş 

gücü programlarına 

katılımlarının sağlanması 

 

Çalışma ve İş 

Kurumu İl 

Müdürlüğü 

 

Aktif iş gücü 

programlarına katılan 

kişi sayısı 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 

 

2.12.2.Bağımlılık danışma 

merkezi (YEDAM) açılması 

 

Yeşilay Çorum 

Şubesi 

YEDAM Açılması İl Sağlık Müdürlüğü 

 

2.13.Madde bağımlısı 

çocukların sosyal 

uyum süreçlerine dahil 

edilmesi 

2.13.1.Koruma ve bakım 

altındaki çocuklar ile 

denetimli serbestlikteki 

çocukların kısa ve uzun süreli 

tedavileri sonrası uyum 

süreçlerine dahil edilmesi 

 

Denetimli 

Serbestlik 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

Psikososyal destek 

eğitim sürecini 

tamamlayan çocuk sayısı 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 

2.13.Madde bağımlısı 

çocukların sosyal 

uyum süreçlerine dahil 

edilmesi 

2.13.2.Uyuşturucu kullandığı 

tespit edilen çocukların 

aileleri ile işbirliği içerisinde 

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 

olmalarının sağlanması 

 

2.13.2.1.Bu çocukların tedavi 

ve sosyal uyum süresince 

eğitimlerinden geri 

kalmamaları için gerekli 

tedbirleri almak 

 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Uyuşturucu kullandığı 

tespit edilip sosyal 

uyum ve tedaviye 

yönlendirilen öğrenci 

sayısı 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 
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Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

2.14.Madde bağımlılığı 

ile mücadele 

süreçlerinin 

manevi değerler ile 

desteklenmesi 

2.14.1.İhtiyaç duyulması 

halinde Denetimli Serbestlik 

Müdürlüklerinde gerekli 

manevi destek hizmetlerinin 

karşılanması 

 

 

 

 

 

 

 

Denetimli 

Serbestlik 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

Manevi destek verilen 

yükümlü sayısı 

İl Müftülüğü 
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3.UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE İLETİŞİM 

 

Amaç: Uyuşturucuyla mücadelede tüm paydaşlar için temel bakış açısını yansıtacak ve ortak hareketi 
sağlayacak genel iletişim stratejisinin ana hatlarını ortaya koymak, bu çerçevede uygulamaları takip 
etmek ve denetlemek; yürütülen faaliyetlerin kamuoyunda farkındalığını sağlamak. 
 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

3.1.Uyuşturucuyla 

mücadele kapsamında 

faaliyetlerde bulunan tüm 

paydaşlar ve kamuoyu için 

başvuru ve ortak hareket 

kaynağı niteliği taşıyacak 

olan uyuşturucuyla 

mücadelede iletişim, 

yöntem, içerik, kavram, 

dil, üslup, anlatım yapısı, 

eylem planı ve stratejilerini 

içeren “Uyuşturucu ile 

Mücadelede Ortak Strateji 

ve İletişim Kılavuzu” 

uygulamasının sağlanması 

 

3.1.1.“Uyuşturucu ile 

Mücadelede Ortak Strateji 

ve İletişim Kılavuzu”nun tüm 

mücadeleci birimlere 

tanıtımı, basımı ve 

dağıtımının sağlanması 

 

İl Sağlık Müdürlüğü Uyuşturucu ile 

Mücadelede Ortak 

Strateji ve İletişim 

Kılavuzunun dağıtımının 

yapılması 

Kurul Üyesi Tüm Kurumlar 

 

3.2. Uyuşturucu ile 

mücadele kapsamında 

yürütülen faaliyetlerin 

tanıtımının yapılması 

3.2.1.Uyuşturucu ile 

mücadele kapsamında 

yürütülen faaliyetlere ilişkin 

yerel basının bilgilendirilmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü  İl Koordinasyon Kurulu 

tarafından 

yetkilendirilmiş 

uzmanlarca 

kamuoyunun 

bilgilendirilmesinin 

sağlanması 

 

Kurul Üyesi Tüm Kurumlar 
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T.C. Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü 

Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

3.2. Uyuşturucu ile 

mücadele kapsamında 

yürütülen faaliyetlerin 

tanıtımının yapılması 

3.2.2. ALO 191 

Uyuşturucu ile Mücadele 

Danışma ve Destek Hattının 

tanıtımının yapılması 

İl Sağlık Müdürlüğü Yapılan faaliyet ve 

dağıtılan afiş, broşür 

sayısı 

Kurul Üyesi Tüm Kurumlar 

 

3.2.3.Uyuşturucu ile 

mücadele kapsamında halka 

açık alanlarda bilboard ve 

afiş çalışmaları yapılması 

Belediye Başkanlığı Yapılan billboard 

çalışması sayısı ve 

süresi 

 

3.3.Uyuşturucuyla 

mücadelede bulunan 

kurumların her türlü yayın 

organında uyuşturucuyla 

mücadele faaliyetlerinin 

tanıtılmasının ve yer 

almasının sağlanması 

3.3.1.Önemli günler başta 

olmak üzere yerel basına 

bağımlılık, zararları ve 

önlenmesiyle ilgili bilimsel 

demeçler verilmesi 

Hitit Üniversitesi Önemli gün ve 

haftalarda basında yer 

alan bilgilendirme 

yazıları 

Kurul Üyesi Tüm Kurumlar 

 

3.4.Uyuşturucu madde 

kullanımının zararları 

konusunda hedef grupların 

bilgilendirilmesi, hedef 

gruplarda farkındalık 

oluşturulması, tutum ve 

davranış geliştirilmesi 

3.4.1.Uyuşturucu madde 

kullanımının etki ve zararları 

konusunda 16-24 ve 25-29 

yaş hedef gruplarını 

bilgilendirici iletişim 

faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi için düzenli 

seminerlerin ve akran eğitim 

projesinin hayata geçirilmesi 

Hitit Üniversitesi Düzenlenen eğitim ve 

semine sayısı 

Yeşilay Çorum Şubesi 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

3.5.Uyuşturucuyla 

mücadele eden kurumların 

gerçekleştirdiği başarılı 

çalışmaların yaygınlığının 

ve toplumsal etkisinin 

artırılması 

 

 

3.5.1 Yeşilay Dergisi ile ilgili 

abonelik çalışması yapılması 
Yeşilay Çorum 

Şubesi 

Yapılan abone sayısı Kurul Üyesi Tüm Kurumlar 

 

3.5.2.Uyuşturucu 

bağımlılığıyla mücadele 

etmeye katkı sağlayan 

meydan etkinlikleri 

ve konserler düzenlenmesi 

 

Yeşilay Çorum 

Şubesi 

Yılda en az 1 etkinlik 

düzenlenmesi 

Belediye Başkanlığı 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
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4.UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE SÜRECİNİN KOORDİNASYONU, İZLENMESİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Amaç: Uyuşturucu ile mücadelede merkez ve taşradaki kurum/kuruluşların iş birliğini artırarak güçlü 
koordinasyon yapısını sürdürüp, yürütülen çalışmaların izleme ve değerlendirmesini yapmak. 

 
Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

4.1.Uyuşturucu ile 

mücadele kapsamında 

oluşturulmuş Kurulların 
güçlendirilerek, üyeleri 

arasındaki iletişimin ve iş 

birliklerinin artırılmasına 

yönelik çalışmaların 

yapılması 

4.1.1.Bağımlılıkla mücadele 

kurullarının çalışma usul ve 

esaslarında belirtilen zaman 

aralıklarında paydaşların bir 

araya gelmelerinin 

sağlanması 

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı sayıları Kurul Üyesi Tüm Kurumlar 

 

4.1.2.Kurullar tarafından 

alınan kararların 

gerçekleşme durumunun 

izlenerek raporlanması 

İl Sağlık Müdürlüğü Kararların 

gerçekleştirilme durumu  
Kurul Üyesi Tüm Kurumlar 

 

4.1.3.Uyuşturucuyla 

mücadele kapsamında 

yürütülecek tüm projelerin 

BMİKK onayı dâhilinde 

yürütülmesinin sağlanması 

Kurul Üyesi Tüm 

Kurumlar 

 

Uygulanan projelerin 

kurul tarafından 

onaylanma durumu 

Kurul Üyesi Tüm Kurumlar 

 

4.2.Uyuşturucu ile 

mücadele faaliyetlerinin 

ülke genelinde etkin 

şekilde sürdürülebilmesi 

için etkili bir izleme ve 

değerlendirme sisteminin 

kurulması 

4.2.1. Bağımlılıkla Mücadele 

İl Koordinasyon Kurulları 

(BMİKK) tarafından il eylem 

planının yılın ilk ayında 

hazırlanması ve hazırlanan 

eylem planı performansının 

yılın son ayında 

değerlendirilerek Sağlık 

Bakanlığı’na iletilmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü Eylem planının 

hazırlanmış olması 
Kurul Üyesi Tüm Kurumlar 
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Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

4.2.Uyuşturucu ile 

mücadele faaliyetlerinin 

ülke genelinde etkin 

şekilde sürdürülebilmesi 

için etkili bir izleme ve 

değerlendirme sisteminin 

kurulması 

4.2.2. Belirlenmiş risk 

kategorilerine göre 

yerleşim birimlerine ait risk 

haritalarının oluşturulması 

İl Emniyet 

Müdürlüğü 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

 

Risk derecelendirmesi 

yapılabilme/izlenebilme 

durumu 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 

4.3.Uyuşturucu ile 

mücadele çalışmalarının 

sonuçlarını ölçmeye 

yönelik verilerin toplanarak 

raporlanması 

4.3.1.Narkotik madde 

kullanıcılarına yönelik risk 

ve profil araştırmalarının 

raporlanması 

Denetimli 

Serbestlik 

Müdürlüğü 

Risk ve profil 

araştırmalarının 

yapılarak raporlanma 

durumu 

 

4.3.2.Denetimli serbestlik 

kapsamındaki kişilerin 5 yıl 

içerisinde yeniden 

uyuşturucu kaynaklı suç 

oranının tespit edilmesi 

Denetimli 

Serbestlik 

Müdürlüğü 

Hazırlanan rapor sayısı  

4.4.Kamuoyunun 

uyuşturucuyla mücadele 

kapsamında doğru ve 

düzenli şekilde 

bilgilendirilmesi 

4.4.1.Yetkilendirilmiş 

kişilerce düzenli olarak 

kamuoyunun 

bilgilendirilmesinin 

sağlanması 

BMİKK Kamuoyunu 

bilgilendirecek kişilerin 

belirlenmiş olması 

Düzenli olarak 

bilgilendirme yapılması 

Kurul Üyesi Tüm Kurumlar 

 

4.5.Yürütlecek çalışmaların 

bilimsel temellere dayalı 

olarak yürütülmesinin 

sağlanması 

4.5.1. Bilimsel Danışma 

Kurul üyelerinin 

güncellenerek faaliyetlerine 

devam etmesinin 

sağlanması 

Hitit Üniversitesi Kurul üye isimlerinin 

güncel olması 

Kurul Üyesi Tüm Kurumlar 

 

4.5.2.İlimizde yeni 

geliştirilecek eğitim ve 

iletişim materyallerinin 

kullanılmadan önce Bilimsel 

Danışma Kurulu onayına 

sunulması 

 

Kurul Üyesi Tüm 

Kurumlar 

 

Kurul onayına sunulan 

başvuru sayıları 

Hitit Üniversitesi 
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Stratejiler Aktiviteler (Faaliyetler) Sorumlu Kurum 

/Kuruluşlar 

 

Süreç Göstergesi İşbirliği Yapılacak Kurum 

/Kuruluşlar 

4.6.Bağımlılıkla mücadele 

alanında faaliyet gösteren 

STK, platform, federasyon 

vb. kuruluşların 

desteklenmesi ve yerel 

yönetimlerinde uyuşturucu 

ile mücadele 

çalışmalarında 

etkinliklerinin artması 

4.6.1. STK, platform, 

federasyon vb. kuruluşlara 

yönelik eğitimler verilmesi 

Yeşilay Çorum 

Şubesi 

STK, platform, 

federasyon vb. 

kuruluşlara eğitim 

verilme durumu 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü 

Hitit Üniversitesi 

İl Müftülüğü 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c1892682-4c74-413c-bfa1-07c66b00fe21 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.


