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SUNUŞ
Küreselleşmeyle beraber, uyuşturucu ve madde bağımlılığı başta olmak üzere, birçok mesele de biçim
değiştiriyor.
Yeni iletişim ve ulaşım teknolojilerinin getirdiği imkânların, uyuşturucu maddelerin üretimini, teminini ve
uluslararası boyutta ticaretini kolaylaştırdığını görüyoruz.
Sadece belli başlı toplumlar değil, dünyanın hemen her ülkesi, uyuşturucu sorunuyla daha çok yüzleşiyor, daha
fazla mücadele etmek zorunda kalıyor.
Uyuşturucu, toplumların bugününü ve yarınını tehdit eden, özellikle genç kuşakları esir alan çok katmanlı, çok
boyutlu bir sorun haline dönüştü.
Bireyin ruh ve beden sağlığında açtığı derin yaralar yanında, toplum bünyesinde de tahribatlara neden olan
uyuşturucu kullanımına bağlı asayiş sorunları, ekonomik ve sosyal sıkıntılar da artıyor.
Türkiye’nin uzun yıllardır amansız bir şekilde mücadele yürüttüğü bölücü örgüt, yurtiçinde gerçekleştirdiği kanlı
terör eylemlerini zehir ticaretinden elde ettiği kirli paralarla finanse ediyor.
Türkiye’nin jeopolitik konumu, pek çok avantajının yanında, maalesef ülkemizi uluslararası uyuşturucu
kaçakçılığının transit noktası da yapmaktadır.
Son dönemde bilhassa sentetik uyuşturucular konusunda ülkemiz hedef alınmış durumdadır.
Şüphesiz millet olarak sahip olduğumuz kadim hasletler ve güçlü aile yapımız, diğer toplumlara nazaran bizi
uyuşturucuyla mücadele bağlamında farklı bir yere taşımaktadır.
Manevi değerlerimizin sağladığı kalkan sayesinde diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, uyuşturucu kullanım
oranları halen çok düşük seviyelerde seyretmektedir.
Ancak, bir tek evladımızın dahi uyuşturucu batağına düşmesi bizim için kabul edilemez.
Geleceğimizin teminatı, istikbalimizin umudu olan evlatlarımızı bu tür tehditler karşısında korumak
hükümetimizin en önemli, en öncelikli vazifesidir.
Uyuşturucuyla mücadele sadece belli birimlerin, güvenlik görevlilerinin veya kamu kuruluşlarının işi değildir.
Bu konuda, devletin ve milletin el ele vermesi, tam bir dayanışma ve seferberlik ruhuyla hareket etmesi
gerekiyor.
Başbakan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ öncülüğünde, kamu kuruluşları ve paydaşların da katkısı ile
hazırlanan 2018-2023 dönemi Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planını, bu bakımdan
son derece önemli görüyorum.
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Yoğun ve kapsamlı bir mesainin ürünü olan bu doküman, inşallah tüm resmi kurumlarımıza, sivil toplum
örgütlerimize ve vatandaşlarımıza bir yol haritası sunacaktır.
İlgili kurumlarımızın bu belgede ve eylem planında belirtilen hususları ve sorumluluklarını layıkıyla yerine
getirerek, uyuşturucuyla mücadelenin lokomotifi olacaklarına inanıyorum.
Hazırlanmasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor, bu çalışmanın ruhen, zihnen ve bedenen sağlıklı nesillerin
yetişmesine vesile olmasını diliyorum.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı
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SUNUŞ
Merkezi sinir sistemini etkileyerek fiziksel veya ruhsal sorunlara yol açan, sürekli kullanıma bağlı olarak zamanla
kişide daha fazla kullanma isteği uyandıran ve alınmadığında ihtiyaç hissettiren maddeler uyuşturucu olarak
adlandırılmaktadır.
Uyuşturucu kullanımı, beden ve ruh sağlığını bozmakla beraber ölümlere sebep olmakta ve yol açtığı adli, sosyal
ve hukuki sorunlarla toplumsal yapıya zarar vermektedir.
Uyuşturucu sadece bizim ülkemizin değil, bütün dünyanın problemidir.
Uyuşturucu ile mücadelede koordineli çalışma ve yapılan çalışmaların izlenerek değerlendirilmesi en önemli
aşamalardır.
Bu sebeple; 2014 yılında Başbakan Yardımcımız başkanlığında 8 Bakanımızın (Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları) katılımı
ile Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu oluşturduk. Bu kurula bağlı olarak Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu
ve Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Kurulu oluşturularak güçlü bir koordinasyon yapısı sağladık.
Bağımlılık yapıcı maddelerin aralarında geçirgen olduğunu göz önünde bulundurarak, uyuşturucu ile mücadele
çalışmalarında en üst düzeyde güçlü işbirliğini esas aldık. Bu hedefe yönelik olarak mevcut kurulları 2017 yılında
“Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu” adı altında yeniden yapılandırdık. Daha önce sekiz bakandan oluşan
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulumuza üç bakanımızın (Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Maliye, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanları) daha katılımını sağladık.
Böylece hem birey hem toplum açısından maddi ve manevi kayıplara sebep olan tütün, alkol, uyuşturucu
gibi bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımını ve ayrıca teknoloji bağımlığı, kumar gibi kötü alışkanlıkları kararlı
politikalar ve multidisipliner yaklaşımlarla önlemek için yürüttüğümüz çalışmaları bütüncül bir yaklaşımla
güçlendirdik.
Konunun hassasiyetini göz önünde bulundurarak uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını içeren Eylem Planına
öncelik tanıdık.
Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele alanında çalışan bütün birimler, 2018-2023 dönemini kapsayan Uyuşturucu
ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi ile çalışmalarını artırarak kararlılıkla sürdürecektir. Buna
bütün kalbimle inanıyorum.
Eylem Planımızın çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere bütün toplumumuza yönelik hayırlı çalışmalara
vesile olmasını diliyorum.
Binali YILDIRIM
Başbakan
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SUNUŞ
Ülkemizde ilk olarak 2011 yılında görülmeye başlanan sentetik kannabinoid türevi uyuşturucu maddelerin
dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle gençler arasında yayılma eğilimine girmesiyle birlikte tabii olarak
bu soruna karşı toplumsal hassasiyet arttı.
Bu hassasiyeti devletimiz karşılıksız bırakmadı ve ülkemizde konuyla ilgili yürütülen çalışmalar tekrar
değerlendirilerek yeni önlemlerin alınması gerekliliği gündeme geldi. Uyuşturucu problemini ortadan
kaldırmanın temeli arzı önlemek olmakla birlikte adli, hukuki, sosyal ve sağlık yansımaları olan bu çok boyutlu
halk sağlığı problemine karşı ülkemizde en üst düzeyde çok paydaşlı bir mücadele anlayışı hayata geçirildi.
Bu anlayış ile 2015 yılında öncelikle yapılması gereken çalışmalar Uyuşturucuyla Mücadele Acil Eylem Planı ve
Strateji Belgesi ile ortaya kondu. Ardından bu çalışmaların yeni stratejilerle güçlendirildiği 2016-2018 dönemini
kapsayan Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi oluşturuldu.
2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesinde ise “Toplumu her türlü uyarıcı
ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak” nihai amaç ve bu nihai amaca yönelik 16 adet gösterge ve
hedef belirledik. Arz, talep, iletişim ve koordinasyon boyutunda yer alan tüm inisiyatif ve faaliyetleri bu nihai
amaca ulaşmamızı sağlayacak şekilde hazırladık. Bu belgeyi 132 kişinin katkılarıyla yaptığımız ve 700 saati aşan
28 toplantı neticesinde oluşturduk.
Bu çerçevede oluşturduğumuz Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile önümüzdeki 6 yılın uyuşturucu ile mücadele
konusundaki yol haritasının belirlenmesi, yapılan çalışma ve faaliyetlerin tüm yurtta eşgüdüm ve koordinasyon
içinde birbirini destekleyecek ve etkisini artıracak şekilde yürütülmesi ve etkilerinin tanımlanan gösterge ve
hedefler yoluyla sistematik bir şekilde sürekli takip edilerek, başarıya ulaşması hedeflenmektedir. Eylem Planı
ve Strateji Belgesinin oluşturulmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür eder, uygulanması
sürecinde de aynı azimli çalışmanın devam etmesini ve milletimiz için yararlı olmasını temenni ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı
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GİRİŞ

B

itkisel kökenli ve/veya bir takım kimyasal yollarla oluşturulmuş sentetik moleküllerden
elde edilen, merkezi sinir sistemini etkileyerek fiziksel ve/veya ruhsal olarak sakinleştirici
ve/veya uyarıcı etkileri olan ve kişide sürekli kullanıma bağlı olarak zamanla daha fazla
kullanma isteği uyandıran ve alınmadığında yoksunluk belirtileri gösteren tüm maddeler
uyuşturucu maddedir. Yıkıcı sonuçlarına rağmen bu maddelerin kullanılmasına devam
edilmesi ise uyuşturucu bağımlılığı olarak tanımlanmaktadır.
Uyuşturucu madde bağımlılığı, bireyde yol açtığı sağlık sorunlarının yanında, çok önemli
sosyal, ekonomik ve asayiş problemlerine de yol açmaktadır. Tüm dünyada önemi her geçen
gün artan bu karmaşık, çok boyutlu ve giderek yaygınlaşan soruna karşı, toplumun tüm
kesimlerini içine alan topyekûn bir mücadele gerekmektedir. Bu kapsamda bakanlıklara,
kurumlara, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına çok önemli görevler düşmektedir.
Önemli bir halk sağlığı problemi olan uyuşturucu ile mücadelede ana unsur, uyuşturucu
maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesidir. Uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız,
uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunmasıdır. Ayrıca uyuşturucu madde
kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin
kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması
mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır.
Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu genç nüfus sebebiyle uyuşturucu ticareti
açısından hedef ülke konumundadır. Bu sebeple gerek uyuşturucunun arzı ile mücadele
noktasında gerekse diğer alanlarda görev yapan birimlerin güçlendirilmesi, kapasitelerinin
artırılması büyük önem arz etmektedir.
Tabii ki başarıya ulaşmada en önemli faktör, koordineli çalışma ve yapılan çalışmaların
izlenmesi ve değerlendirilmesidir. İşte bu sebeple, 2014/19 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile
Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu oluşturuldu. Bu kapsamda 2015 Uyuşturucu ile
Mücadele Acil Eylem Planı ve Uyuşturucuyla Mücadele Strateji Belgesi, 2016-2018 Uyuşturucu
ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi yürürlüğe
girdi. Bu çerçevede yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylar www.saglik.gov.tr web adresinde yer
alan 2014-2017 Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyet Raporunda sunulmaktadır.
Bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımının birbirine geçişken olması ve her biriyle etkin
mücadele edilmesi gerekçeleri ile 9 Aralık 2017 tarihli 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi
kapsamında; Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunun kapsamı genişletilerek, Başbakan
Yardımcısı Başkanlığında 11 bakanın (Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Milli
Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları) katılımı ile “Bağımlılık ile
Mücadele Yüksek Kurulu” oluşturuldu. Ayrıca, anılan genelge ile yüksek kurul başkanı
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tarafından kurul, alt kurul, teknik kurul, geçici ve kalıcı çalışma grupları ile il ve ilçe kurulları
oluşturulabileceği hususu talimatlandırıldı.
Bu kapsamda 23.12.2017 tarih ve 71366025-990 sayılı Yüksek Kurul Başkanı onayı ile
Bağımlılıkla Mücadele Kurulu ve Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları (Uyuşturucu
ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, Alkol Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu,
Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, Davranışsal Bağımlılıklar ile (Teknoloji ve
Kumar Bağımlılığı) Mücadele Teknik Çalışma Grubu, Bağımlılık ile Mücadele İletişim Teknik
Çalışma Grubu) oluşturuldu.
Bağımlılıkla Mücadele Kurulu; TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
Başkanlığında olmak üzere, ilgili 12 Bakanlığın (Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret,
İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme) Müsteşar
Yardımcısı, 2 Kurumun Genel Müdürü (Basın Yayın ve Enformasyon, Türkiye Yeşilay Cemiyeti),
1 Kurumun Başkanı (Mali Suçları Araştırma Kurulu), 3 Kurumun Başkan Yardımcısı (Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu, Diyanet İşleri) ve BMYK Başkanı Danışmanı ile
birlikte 19 kurum ve kuruluşun temsilcisinden oluşturuldu. Bağımlılıkla Mücadele Teknik
Çalışma Grubu ise Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı koordinasyonunda yürütülmek üzere,
BMK üyesi 20 kurum/kuruluşun en az daire başkanı seviyesindeki temsilcilerinden oluşturuldu.
Anılan genelge ile talimatlandırıldığı şekilde, kurulların sekretarya hizmetleri, koordinasyon ve
uygulamalarının takibi, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı koordinesinde Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla, illerde ise valilerinin riyasetinde il sağlık
müdürlüklerince yürütülmektedir.
Yeni oluşturulan kurul yapısıyla ülkemizin uyuşturucu ile mücadeledeki yol haritası olan
Strateji Belgesi ve Eylem Planlarının güncellenmesine karar verildi. Bu kapsamda uluslararası
iyi uygulama örnekleri taranarak anlamlı etki sağlayacak olan strateji ve faaliyetler gözden
geçirildi. Politika laboratuvarları oluşturularak ilgili bakanlıklar ve kurumlardan sivil toplum
kuruluşlarına kadar tüm paydaşların bu laboratuvarlara katılım ve katkıları sağlandı. Stratejik
gayeler oluşturuldu. Bu gayeleri takip edebilmek için nihai göstergeler hedefleriyle veri
kaynakları tanımlandı. Bunlarla birlikte uyuşturucu ile mücadele politikalarının geliştirilmesi
için yapılan tüm faaliyetlerin etki analizlerinin yapılması planlandı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, BMYK üyesi Bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarla eş
güdüm içerisinde yürütülmeye devam edecektir. Bilimsel temellere oturtularak yürütülen
uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması sürecinin
de aynı şekilde düzenli ve güçlü olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu sebeple yapılan
çalışmaların etkinliğinin ölçülmesi, karar destek ve erken uyarı sistemlerinin faaliyete
geçmesi, koordinasyonun sağlıklı işleyebilmesi için büyük önem arz etmektedir.
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Eylem planıyla belirlenen politikaların yerele yaygınlaştırılması, uyuşturucu ile mücadele
çalışmalarının başarıya ulaşması için gereken en önemli faktördür. STK’lar, federasyonlar, yerel
yönetimler gibi tüm toplumsal ve sivil inisiyatifler ile ortak stratejiler belirlenerek yol haritaları
çıkarıldı.
Eylem planı kapsamında gerçekleşen faaliyetlerin, kamuoyuyla paylaşılması ve yetkililer
tarafından yapılacak düzenli basın bilgilendirmeleri ile toplumsal desteğin alınması çok
önemlidir. Bu sebeple yapılan çalışmaların yıllık olarak raporlanması, kamuoyunun doğru
bilgiye doğru zamanda erişmesi sağlanacaktır.
Oluşturulan Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile önümüzdeki 6 yılın uyuşturucu ile mücadele
konusundaki yol haritasının belirlenmesi, yapılan çalışma ve faaliyetlerin tüm yurtta eşgüdüm
ve koordinasyon içinde birbirini destekleyecek ve etkisini artıracak şekilde yürütülmesi ve
etkilerinin tanımlanan gösterge ve hedefler yoluyla sistematik bir şekilde sürekli takip
edilerek, başarıya ulaşması hedeflenmektedir.
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Metodoloji
Metodoloji

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023);
 Avrupailebaşta
olmakUlusal
üzereStrateji
dünyadaki
göz önünde
bulundurularak, BMYK ve
Uyuşturucu
Mücadele
Belgesigelişmeler
ve Eylem Planı
(2018-2023);
BMK üyesi kurum/kuruluşların temsilcileri ile uyuşturucuyla mücadele alanındaki diğer

 Avrupa başta olmak üzere dünyadaki gelişmeler göz önünde bulundurularak, BMYK ve
uzmanların katkıları,
BMK üyesi kurum/kuruluşların temsilcileri ile uyuşturucuyla mücadele alanındaki diğer
uzmanların
 2014
yılında katkıları,
topyekûn seferberlik ilan edilerek başlatılan uyuşturucuyla mücadele

çalışmalarının yol haritası niteliğindeki 2015 Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı

 2014 yılında topyekûn seferberlik ilan edilerek başlatılan uyuşturucuyla mücadele
veçalışmalarının
Uyuşturucuyla
Strateji Belgesi,
yolMücadele
haritası niteliğindeki
2015 Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı
ve Uyuşturucuyla
Mücadele
Strateji Belgesi,
 2016-2018
Uyuşturucu
ile Mücadele
Ulusal Eylem Planı ve Uyuşturucu ile Mücadele

StratejiUyuşturucu
Belgesi, ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Uyuşturucu ile Mücadele
Ulusal
2016-2018
Ulusal Strateji Belgesi,

 Yüksek kurul, kurul ve teknik kurul toplantıları ile bölgesel değerlendirme
toplantılarında
Yüksek kurul,elde
kurul
ve tecrübeler,
teknik kurul toplantıları ile bölgesel değerlendirme
edilen
toplantılarında elde edilen tecrübeler,

 Karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve bunlara yönelik yapılması gereken faaliyetlerin
tartışıldığı
Karşılaşılan
sorunlar,
çözüm önerileri ve
bunlaragöz
yönelik
yapılması
gereken faaliyetlerin
politika
laboratuvarlarının
çıktıları,
önünde
bulundurularak
oluşturuldu.
tartışıldığı politika laboratuvarlarının çıktıları, göz önünde bulundurularak oluşturuldu.
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hazırlanırken dört seviyede planlama yapıldı;
hazırlanırken dört seviyede planlama yapıldı;

1 Nihai

16Adet
AdetGösterge
Göstergeveve
Hedefleri
16
Hedefleri

Amaç
44 Adet Gösterge ve Hedefleri

4 Ara Amaç

44 Adet Gösterge ve Hedefleri

43 İnisiyatif
223 Faaliyet

223 Adet
Adet Gösterge
GöstergeveveHedefleri
Hedefleri

2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele

2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele
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Planın birinci seviyesinde, ‘’Nihai Amaç’’ ve izlem için kullanılacak “Nihai Amaca Ait Gösterge ve
Hedefleri” bulunmaktadır. Planın ikinci seviyesinde, belirlenen nihai amaca ulaşılması için
gereken “Ara Amaçlar” ve “Ara Amaca Ait Gösterge ve Hedefleri” yer almaktadır. Hedeflere
ulaşılabilmesi için gerekli “İnisiyatif” ve “Faaliyet”ler ise üçüncü ve dördüncü seviyeleri
oluşturmaktadır. Kuşkusuz faaliyetler için de göstergeler ve yıllara sari hedefler belirlenmiştir.
Gösterge tablolarında, elde edilecek ilerlemenin takibini sağlayacak taban değerler, “Veri
Kaynağı” başlığı altında verilen kaynaklardan temin edilecektir. Veri yokluğu, veri ölçümünün
tekrarlanması ihtiyacı veya göstergenin yeni takip edilmeye başlanacak olması durumunda;
verinin elde edilmesine yönelik araştırma yapılacak veya verinin sistemden üretilmesine yönelik
çalışma yapılacaktır. Bu çerçevede, herhangi bir mevcut durum verisi güncellendiğinde, bu
veriyle alakalı hedefler de gerektiğinde güncellenecektir.
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Nihai Amaç

2018-2023 Uyuşturucuyla Mücadele
Strateji
Belgesi
Eylem
Planının
Strateji
Belgesi
ve ve
Eylem
Planının
nihai
Nihai Amacı; Mücadele
2018-2023 Uyuşturucuyla
amacı;

Strateji Belgesi ve Eylem Planının nihai
Toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde
amacı;
kullanımından
uzak tutmak

Toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde
Nihai amaca ulaşabilmenin
izlenmesi
kullanımından uzak
tutmakiçin “nihai amaç
göstergeleri” belirlenerek, 2018-2023 arasındaki 6 yıl için
hedefler tespit edildi.
Nihai amaca ulaşabilmenin izlenmesi için “nihai amaç
göstergeleri” belirlenerek, 2018-2023 arasındaki 6 yıl için
hedefler tespit edildi.
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Nihai
Göstergeleri
ve Hedefler
NihaiAmaç
Amaca
Yönelik Göstergeler
No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nihai Amaç
Göstergeleri
15 yaş üzeri genel nüfusta
kronik uyuşturucu
1
kullanımı sıklığı; mevcut
duruma göre % azalma
15 yaş üzeri genel nüfusta
son 1 ayda uyuşturucu
kullanım sıklığı; mevcut
duruma göre % azalma
15 yaş üzeri genel nüfusta
son 1 yılda uyuşturucu
kullanım sıklığı; mevcut
duruma göre % azalma
15 yaş üzeri genel nüfusta
hayatında en az 1 defa
uyuşturucu kullanım
oranı; mevcut duruma
göre % azalma
14-19 yaş arası eğitime
devam eden gençlerde
kronik uyuşturucu
1
kullanımı ; mevcut
duruma göre % azalma
14-19 yaş arası eğitime
devam eden gençlerde
son 1 ayda uyuşturucu
kullanım sıklığı; mevcut
duruma göre % azalma
14-19 yaş arası eğitime
devam eden gençlerde
son 1 yılda uyuşturucu
kullanım sıklığı; mevcut
duruma göre % azalma
14-19 yaş arası eğitime
devam eden gençlerde
hayatında en az 1 defa
uyuşturucu kullanım
oranı; mevcut duruma
göre % azalma

Veri
Kaynağı
2

2

2

2

3

3

3

3

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mevcut
Durum
Tespiti

-

Artmama

-

15

-

Mevcut
Durum
Tespiti

-

Artmama

-

10

-

Mevcut
Durum
Tespiti

-

Artmama

-

5

-

Mevcut
Durum
Tespiti

-

Artmama

-

3

-

Mevcut
Durum
Tespiti

Artmama

5

8

12

16

Mevcut
Durum
Tespiti

Artmama

5

7

10

13

Mevcut
Durum
Tespiti

Artmama

4

6

8

10

Mevcut
Durum
Tespiti

Artmama

3

5

7

9

1
Göstergede takibi sağlanacak kronik uyuşturucu kullanımı, esrar için ayda 10, diğer uyuşturucu maddeler için ayda 4 defadan fazla kullanım
olarak tanımlanmıştır.
2
2017 Genel Nüfus Uyuşturucu Kullanım Araştırmasından elde edilecektir.
3
2017 ESPAD Türkiye Çalışmasından elde edilecektir.
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No

9.

10.

11.

12.

13.

Nihai Amaç
Göstergeleri
19-25 yaş arası üniversite
gençliğinde kronik
1
uyuşturucu kullanımı ;
mevcut duruma göre %
azalma
19-25 yaş arası üniversite
gençliğinde son 1 ayda
uyuşturucu kullanım
sıklığı; mevcut duruma
göre % azalma
19-25 yaş arası üniversite
gençliğinde son 1 yılda
uyuşturucu kullanım
sıklığı; mevcut duruma
göre % azalma
19-25 yaş arası üniversite
gençliğinde hayatında en
az 1 defa uyuşturucu
kullanım oranı; mevcut
duruma göre % azalma
*Atık Su Analizi ile elde
edilen 1000 kişi başına
gram uyuşturucu kullanım
miktarları; mevcut
duruma göre % azalma

Veri
Kaynağı

4

4

4

4

5

14.

Uyuşturucu kullanımına
bağlı; HIV ve HCV; mevcut
duruma göre % azalma

6

15.

Uyuşturucuya bağlı ölüm
sayılarında mevcut
duruma göre % azalma

7

16.

Ülke genelinde
uyuşturucu kullanımı
kaynaklı adli olayların tüm
adli olaylara oranı; mevcut
duruma göre % azalma

8

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mevcut
Durum
Tespiti

Artmama

5

8

12

16

Mevcut
Durum
Tespiti

Artmama

5

7

10

13

Mevcut
Durum
Tespiti

Artmama

4

6

8

10

Mevcut
Durum
Tespiti

Artmama

3

5

7

9

Mevcut
Durum
Tespiti

Artmama

3

5

7

10

Mevcut
Durum
Tespiti

Artmama

5

6

7

8

Mevcut
Durum
Tespiti

Artmama

Artmama

2

4

6

Mevcut
Durum
Tespiti

Artmama

3

5

10

15

4

2017 Üniversite Gençliği Çalışmasından elde edilecektir.
2018 yılında yapılacak olan Atık Su Analizi Çalışmasından elde edilecektir. (Bkz. syf. 10)
6
Sağlık Bakanlığı verilerinden elde edilecektir.
7
Adli Tıp Kurumu verilerinden elde edilecektir.
8
Adalet Bakanlığı verilerinden elde edilecektir.
5

10
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*Atık Su Epidemiyolojisi
Atık su analizleri, uyuşturucu kullanım miktarları, kullanılan uyuşturucu türü ve kullanım
paterni konularında bilgi sağlayabilecek ve daha sık aralıklarla tekrarlanabilecek bir
alternatif epidemiyolojik yöntem olarak önerilmektedir. Uyuşturucu kullanımı, damgalanma
potansiyeli nedeniyle gizlenme eğilimi bulunan bir davranış biçimidir. Anketler yoluyla
objektif bilgi elde edilebilmesi bu sebeple zor olabilmektedir. Atık su analizi, hızla gelişen
bilimsel bir disiplindir ve toplum düzeyinde yasadışı uyuşturucu kullanımındaki coğrafi ve
zamansal eğilimler hakkında objektif ve gerçek zamanlı veriler sunma potansiyeline
sahiptir1. 2010 yılında Avrupa çapında çalışmak üzere kurulan (Kanalizasyon Analizi CORe
grup - Avrupa (SCORE)) ilk kez 2011 yılında 19 Avrupa kentinde atık su uyuşturucu
analizlerini gerçekleştirmiştir2. Bu ilk çalışmanın başarısını takiben devam eden dört yıl
boyunca 53 şehir ve 20 ülkede karşılaştırmalı atık su analizleri yapılmaya devam edilmiştir3.
Giderek yaygınlaşan atık su analizleri yoluyla çalışmanın yürütüldüğü ülke ve şehirlerde eş
zamanlı örnekler toplanarak analizler yapılmakta ve karşılaştırmalı olarak
yayınlanmaktadır.
(REFERANSLAR: 1.European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 2. Thomas, K. V.,
Bijlsma, L., Castiglioni, S., et al. (2012), ‘Comparing illicit drugs use in 19 European cities through sewage
analysis’, Science of the Total Environment, 432, pp. 432–439., 3.Waste water analysis and drugs: results from a
European multi-city study, EMCDDA report)

Ayrıca, nihai amaç göstergeleri ve hedefleri doğrultusunda oluşturulan inisiyatiflere yönelik
yürütülecek faaliyetlerin planlaması,“Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı”nda
tanımlandı. Bu doğrultuda faaliyetlerin detaylı alt faaliyetlerini belirlemek üzere hazırlanacak
“Alt Faaliyet İzlem Tablosu” aracılığıyla alt faaliyetlerin ve bunlara ait aylık hedeflerin birlikte
izlenmesi sağlanacak.
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Ara Amaçlar
Nihai amaca ulaşılması aşağıda yer alan dört ana kategoride konumlandırılmış ara amaçlarla
sağlanacaktır;

1
2

Uyuşturucunun Arzının Önlenmesinin Amacı:
Uyuşturucuya ulaşılabilirliğin engellenmesi amacıyla 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.

Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesinin Amacı:
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.

3
4

Uyuşturucu ile Mücadelede İletişimin Amacı:
Uyuşturucuyla mücadelede tüm paydaşlar için ortak 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.

Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin Koordinasyonu,
İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin Amacı:
Uyuşturucu ile mücadelede merkez ve taşradaki kurum/kuruluşların iş birliğini artırarak
güçlü

koordinasyon

yapısını

sürdürüp,

değerlendirmesini yapmak.
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Uyuşturucu Arzının Önlenmesi

Uyuşturucu Arzının Önlenmesi

1. Uyuşturucu Arzının Önlenmesi
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında arzın önlenmesi, temel konulardan biridir ve birden
fazla boyutta değerlendirilmektedir. Bunun sebebi uyuşturucu madde suçlarının kapsamının
geniş olmasıdır. İlk olarak akla
uyuşturucu maddenin satışına
Saflığa Uyarlanmış Fiyat
dair suçlar gelir ancak ekimi,
Arzla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla,
üretimi, nakliyesi,
piyasada bulunan uyuşturucu madde miktarını azaltmak
bulundurulması, alımı, satımı ve
ve
uyuşturucu
maddeye
erişimi
zorlaştırmak
kullanımı gibi alt boyutları da
amaçlamaktadır. Arzla mücadele çalışmaları başarıya
bulunmaktadır. Ayrıca
ulaştıkça, uyuşturucu madde fiyatlarının yükselmesi
uyuşturucu madde imalatında
beklenmektedir ve yapılan çalışmalar fiyatların
kullanılan ve ülkemizin de taraf
yükselmesinin
uyuşturucu
kullanımını
azalttığını
olduğu uluslararası
kanıtlamaktadır. Diğer yandan uyuşturucu piyasası, fiyat
sözleşmelerle kontrol altına
artışına, pazarladıkları ürünün saflığını azaltarak
alınan kimyasal maddeler
direnmeye çalışmaktadır. Bu sebeple, arzla mücadele
boyutu da mücadelenin önemli
çalışmalarının başarısını takip etmek için “Saflığa
alanlarından birini
Uyarlanmış Fiyat”ın kullanımı önerilmektedir. Örneğin;
oluşturmaktadır. Jeopolitik
gram fiyatı 100 TL’ye %40 saflıkla satılan bir uyuşturucu
konumu sebebiyle yasal
madde, hammaddeye erişim zorlaştıkça daha pahalıya
olmayan uluslararası ticaret
satılacak ya da üretici saflığı düşürerek aynı fiyatı devam
güzergâhı üzerinde yer alan
ettirmeye çalışacaktır. 100 TL’ye %20 saflıkla satılan bir
ülkemiz, doğal olarak sentetik
madde ile karşılaştırılacak olursa %40 saflıktaki maddenin
uyuşturucu maddelerin, afyon
saflığa uyarlanmış fiyatı 100/0.40=250 TL olacakken %20
ve türevlerinin ve ara
saflıktaki maddede bu fiyat 100/0.20=500 TL olacaktır. Bu
kimyasalların kaçakçılığından
örnekte gösterildiği üzere; eğer takip, yalnızca ham fiyat
etkilenmektedir. Bu
bilgisi kullanılarak yapılırsa, arzla mücadele çalışmaları
etkilenmenin boyutunun ve
yetersiz görünecektir. Ancak takip, Saflığa Uyarlanmış
nereyi etkilediğinin bilinerek
Fiyat kullanılarak yapılırsa, arz alanındaki mücadeleyi
müdahale edilebilmesi için ülke
daha doğru yansıtan bir parametre kullanılmış olacaktır.
ve bölgesel risk haritalarının
REFERANSLAR:
oluşturulması, arz ile
1.
An evaluation of the Government’s Drug Strategy 2010. HM Government 2017.
mücadelede oldukça
2.
Kilmer B, Hoorens S. Understanding illicit drug markets, supply-reduction
efforts, and drug related crime in the European Union.
önemlidir. Uyuşturucu madde
3. Caulkins, Jonathon P. Priceand Purity Analysis for illicit drugs: Data and
kaçakçılığı, uyuşturucu
ConceptulaI issues. Drug and Alcohol Dependence 2007: 561-68.
maddelerin üretim, dağıtım ve
sokak düzeyinde satışını
içerisine alan dinamik ve karışık
bir süreçtir.
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Uyuşturucu Arzının
Arzının Önlenmesi
Uyuşturucu
Önlenmesi

Uyuşturucu kaçakçılığı suçu, çeşitli şiddet olayları, sınır ihlalleri ve terörizm gibi suçları da
kapsayan ve uluslararası boyutları olan organize bir suçtur. Küresel bir sorun olan uyuşturucu
madde kaçakçılığının önlenmesi için başta gümrük kapılarımız olmak üzere, sınır güvenliğinin
sağlanması adına kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. Sınır güvenliğinin korunmasında
teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte olup sınır güvenliği alanında görev yapan
personelin kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler devam edecektir. Ayrıca küresel bir
sorun olan uyuşturucunun taşınması, ticareti gibi suçların önlenmesine yönelik sınır
komşularımız başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla da iş birliği içerisinde çalışmalar
yürütülecektir.
Yeni psikoaktif maddelerin ve bunların bileşiminde kullanılan ara kimyasalların erken tespitinin
sağlanması ve Erken Uyarı Sistemi kapsamına alınması için ilgili kurumlarla koordinasyon
içerisinde çalışmalar devam edecektir. Arz ile mücadele çalışmalarında, NARKOTİM ekipleri
sokak güvenliği alanına yeni bir soluk katmıştır. NARKOTİM ekiplerinin sayılarının artırılması,
teknik donanım ve personel kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik birebir temas halinde yürütülen sokak bazlı mücadele,
vatandaşlarımızın korunması adına atılmış en etkili adımlardan biri olmuştur. NARKOTİM’lerin
eğitim kurumları, yurt, hastane, kışla ve ibadethane gibi yerler ve çevrelerindeki faaliyetleri
daha da artırılacaktır. Diğer taraftan bilişim yoluyla ve kargo taşımacılığı yoluyla işlenen
uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar da artırılacaktır.
Uyuşturucu ileilemücadele
mücadele
çalışmalarının
gerekmektedir.
Bu doğrultuda,
Uyuşturucu
çalışmalarının
çok çok
yönlüyönlü
olmasıolması
gerekmektedir.
Bu doğrultuda,
yasadışı
kazanılan
paranın tespit
edilmesi
önlenmesi
uyuşturucu
ile mücadelenin
bir parçasıbirolacaktır.
yasadışı kazanılan
paranın
tespit ve
edilmesi
ve önlenmesi
uyuşturucu
ile mücadelenin
parçası
En
önemli
amaç
ulusal
veya
uluslararası
kartellerin
çökertilmesidir.
İlgili
tüm
kurum
ve
kuruluşlar
olacaktır. En önemli amaç Türkiye’deki ya da uluslararası kartellerin çökertilmesidir. İlgili tüm
bu
çerçevede
çalışmalarına
devam edecektir.
kurum
ve kuruluşlar
bu çerçevede
çalışmalarına devam edecektir.
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Uyuşturucu Arzının
Arzının Önlenmesi
Uyuşturucu
Önlenmesi

1.1. Uyuşturucu Arzının Önlenmesinin Amacı
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.

1.2. Uyuşturucu Arzının Önlenmesinin
Göstergeleri ve Hedefleri
No

1.

2.

3.

4.

5.

Gösterge
Narkotimler tarafından
müdahale edilen olay sayısı;
mevcut duruma göre % artış
Narkotimler tarafından
müdahale edilen şüpheli sayısı;
mevcut duruma göre % artış
Ülke genelinde yapılan
uyuşturucu operasyonu sayısı;
mevcut duruma göre % artış
İnternet yoluyla işlenen
uyuşturucu suçlarına yönelik
yapılan işlem sayısı; mevcut
duruma göre % artış
Uyuşturucu kapsamında suç
oluşumuna teşvik eden
sitelerden haklarında işlem
yapılanların kapanma oranı;
mevcut duruma göre % artış

Veri
Kaynağı

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

9

10

10

8

5

4

3

9

10

10

8

5

4

3

9

5

5

4

3

3

3

9

10

10

10

10

10

10

Mevcut
Durum
Tespiti

50

60

70

80

90

10

9

İçişleri Bakanlığı verilerinden elde edilecektir.
BTK verilerinden elde edilecektir.

10

15
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No

6.

7.

8.

9.

10.

Gösterge

Veri
Kaynağı

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

5

5

4

3

3

3

Mevcut
Durum
Tespiti

5

10

15

20

25

11

12

15

17

17

20

23

Çökertilen uyuşturucu örgütü
sayısı; mevcut duruma göre %
artış

9

10

5

5

5

5

5

Ülke genelinde uyuşturucunun
perakende satışı için Saflığa
Uyarlanmış Fiyat; mevcut
duruma göre % artış

13

Mevcut
Durum
Tespiti

50

20

10

10

10

Kargo yoluyla yapılan
uyuşturucu suçu yakalama
sayısı; mevcut duruma göre %
artış
Denetimli Serbestlik
kapsamındaki kişilerin, 5 yıl
içerisinde yeniden uyuşturucu
kaynaklı suç tespit oranı;
mevcut duruma göre % azalış
Ülkemizin gümrük kapılarında
yakalanan uyuşturucu
miktarının, ulusal toplam
yakalama miktarına
oranı; mevcut duruma göre %
artış

11

12

9

İçişleri Bakanlığı verilerinden elde edilecektir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerinden elde edilecektir.
12
Adalet Bakanlığı verilerinden elde edilecektir.
13
Uyuşturucu
saflık
derecesi
hesaplaması
yoluyla
elde
edilen
değer
İçişleri Bakanlığı
Uyuşturucumadde
maddeiçin
içinfiyat/%
fiyat/ %
saflık
derecesi
hesaplaması
yoluyla
elde
edilen
değer.(Bkz.
syf. 12) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
toplanacaktır. (Bkz. syf. 13)
11
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Uyuşturucu Arzının Önlenmesi

1.3. Uyuşturucu Arzının Önlenmesinin
İnisiyatifleri ve Faaliyetleri
1. Kara, Hava, Deniz ve Posta/Kargo yolu ile sınırlardan ve gümrük kapılarından uyuşturucu
madde ve prekürsörlerin ülkemize girişi ve çıkışının engellenmesi

 Gümrük kapıları ve gümrüklü alanların modernizasyonu çalışmaları kapsamında
uyuşturucu kaçakçılığı açısından riskli konumda yer alan gümrük kapılarının insan
kaynağı, araç, teknik cihaz ve yönetim kapasitelerinin güçlendirilmesi,
2. Uyuşturucunun yurt içinde nakledilmesinin ve satışının engellenmesi

 Sokak bazlı mücadele kapsamında narkotimlerin sayı ve etkinliğinin artırılması,
 Yakalamaları artırmak ve diğer kolluk birimlerini de mücadeleye dahil etmek amacı ile
"Alan Denetimi Projesi" uygulamasının yaygınlaştırılması,

 İçişlerine bağlı kolluk birimlerinin; teknik ekipman, araç, gereç ve personel kapasitesi
açısından güçlendirilmesi,
 Uyuşturucu yakalamalarından sonra el koyanlara/hak edenlere verilen ikramiyelerde
düzenleme yapılması,

 Bilişim yoluyla uyuşturucu ticaretinin önlenmesi,
3. Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleyi daha etkin hale getirmek için arzla mücadele eden
birimler arasındaki işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesi

 Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) teşkilatlarının
fotoğraf ve parmak izi ile Pasaport Takip Sistemi (PTS) vb. verilerinin mücadeleci
kurumların kullanımına açılması,

 Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) kriminal laboratuvarı tarafından yapılan profilleme
çalışmalarının uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele eden birimlerin kullanımına açılması,
 EGM Kriminal Dairesi Başkanlığının profilleme yapabilmesi için ilgili mevzuatın
güncellenmesi,

 Organize uyuşturucu suç örgütleri ve sokak satıcıları ile ilgili kolluk birimlerinin
yararlanabileceği bilgi arşivinin oluşturulması,
 Mevcut verileri değerlendirerek riskleri ve bu risklere bağlı olarak geliştirilecek çözüm
önerilerini belirleyici bir sistemin oluşturulması amacıyla; uyuşturucu kaçakçılığı verileri
kapsamında yeni bir çalışma grubu/komisyon oluşturulması,
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 Otel kayıtlarının (kimlik bildirim sistemi), Genel Bilgi Toplama (GBT) verilerinin bu
verilere ulaşamayan mücadeleci kolluk birimlerinin kullanımına açılması,
4. Kargo yoluyla yapılan yasadışı uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesi

 Ülke içi kargo yoluyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığının yoğun olduğu illerdeki kargo
toplama merkezlerinde X-Ray cihazı kurulması,
 Ülke içi kargo şirketlerinin verilerinin; mücadeleci birimlerle paylaşılması,

5. Uyuşturucunun finans boyutunun izlenerek, uyuşturucu ticareti suçundan gelir elde
edilmesinin önlenmesi ve terör örgütüne finans kaynağı olmasının engellenmesi

 Kolluk kuvvetleri tarafından belirlenen kolluk personeline MASAK tarafından eğitim
verilmesi ve merkezi planlı operasyonlarda eş zamanlı olarak mali bilgilerin paylaşılması,
 MASAK bünyesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan elde edilen gelirin tespiti ile
ilgili ayrı bir birim kurulması,
 Yasa dışı ekim sahalarının teknolojik gelişmelerden istifade edilerek tespiti ve sürekli
kontrolünün sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması,

6. Uyuşturucu kaçakçılığının arzıyla bir bütünlük içerisinde mücadele edilebilmesi amacıyla
mücadeleci birimlerin dışında kalan diğer birimlerin mücadeleye etkin şekilde katılımının
sağlanması

 Metruk binaların yıkımının ya da restorasyonun yapılması,
 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 giderilmesine devam edilmesi,

 Okul çevrelerine güvenlik kamera sistemlerinin kurularak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi
(KGYS)'ne entegre edilmesi,
 Eğitim kurumlarında yardımcı hizmetler sağlayan (temizlik personeli, güvenlik görevlisi,
kantin görevlisi, okul servisi şoför ve diğer personeli�n ) kişilerin işe başlamadan önce
gerekli güvenlik soruşturma ve araştırmalarının düzenli olarak yapılması,
7. Erken Uyarı Sistemi kapsamında yeni psikoaktif maddeler ile mücadele faaliyetlerinin
sürdürülmesi

 Ülkemizde görülen ve görülme riski yüksek olan yeni psikoaktif maddelerin risk
değerlendirmelerinin yapılarak 2313 sayılı Kanun kapsamına alınma sürecinin gecikme
olmaksızın gerçekleştirilmesi ve sistematik olarak takip edilmesi,
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8. Uyuşturucu madde satışı ve dağıtımı ile ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi akışını sağlayacak
sistemin kurularak, haber alma kaynaklarının arttırılmasının sağlanması

 Mahalle ve sokak bazında halkın duyarlılığının artırılması, uyuşturucu kullanımı ve satışı
gibi durumlara yönelik gözlemlerin ilgili mercilere bildirilerek yaşam alanlarının güvenli
ve sağlıklı hale getirilmesi amacı ile özel güvenlik görevlileri, muhtarlar, esnaf, belediye
zabıtaları, belediye temizlik işçileri, apartman yöneticileri/görevlileri, site güvenlik
görevlisi vb. kişilere uyuşturucunun arzının önlenmesine yönelik narkorehber eğitiminin
verilmesi,
9. Uyuşturucu suç soruşturmalarında, örgütün tüm unsurlarını deşifre etmeye yönelik suç
öncesi ve suç sonrası çalışmalara ağırlık verilmesi

 Suç istihbarat analizi yapacak birimlerin güçlendirilmesi,
 Suç istihbarat analizi çalışmalarında yeni teknolojik gelişmelerden istifade edilmesi,
10. Uyuşturucu ile mücadelede, uluslararası işbirliği çalışmalarına destek verilmesi

 Uluslararası kontrollü teslimat uygulamalarının artırılarak devam edilmesi,
 Uyuşturucu ile mücadele konusunda önem arz eden ülkelere uyuşturucu irtibat görevlisi
atanması,

 Kurumların kendi uhdesinde yürütecekleri çalışmalar saklı kalmak kaydıyla uluslararası
ve bölgesel kuruluşlar nezdinde sürdürülen uyuşturucu ile mücadeleye yönelik
uluslararası faaliyetlere (toplantı konferans, seminer, çalıştay vb.) ilgili kurumlardan
konunun uzmanları tarafından etkin katılımın sağlanması, gerekli görülen faaliyetlere
imkânlar ölçüsünde ev sahipliği yapılması, özellikle komşu ülkelerce ülkemizin liderliğini
ön plana çıkaracak uluslararası bir kuruluşun oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması için çalışmalar yapılması,

11. Arz ile mücadelede, örnek uygulamaların yaygınlaştırılması

 Arz ile mücadele alanında yerel düzeyde yapılan örnek ve yeni çalışmaların merkez
kolluk birimlerince paylaşımının sağlanması,
12. Kolluk birimleri ve diğer ilgili kurum/kuruluşlar arasındaki işbirliğinin ve bilgi
paylaşımının artırılması

 Kolluk birimleri arasındaki gerek operasyonel gerekse bilgi ve tecrübe değişimi
kapsamında karşılıklı ve/veya ortaklaşa eğitim faaliyetleri çalıştaylar, operasyon ve
ulusal çalışma toplantılarının gerçekleştirilmesi.
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2. Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi
Ülkemizde uyuşturucuya olan talebin önlenmesine yönelik çalışmalar; uyuşturucu maddeyle hiç
karşılaşmamış kişilerin koruması, uyuşturucu maddeleri denemiş olan kişilere danışmanlık ve
tedavi desteği sağlanması, uyuşturucu bağımlısı olan bireylerin tedavi olmaları ve tedavi
görmüş
kişilerin
de
sosyal
uyumlarını sağlama kapsamında
En Önemli Hedef Grup: Gençler
yürütülmektedir.
Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede en önemli

Uyuşturucu madde kullanımı
sadece toplumun belirli bir
kesimini değil tümünü etkileyen
önemli bir sorundur; ancak
yürütülecek çalışmalarda riskli
gruplara ulaşmak ve bu gruplara
yönelik özellikli çalışmaları
gerçekleştirmek gerekmektedir.
Uyuşturucu madde deneme süreci
bireyin, çevresel ve kişisel
özelliklerine göre değişim
göstermektedir. Çocukluk ve
ergenlik dönemi bilişsel yetilerin
gelişmeye devam ettiği, dolayısıyla
dürtüsel davranışların daha yoğun
olduğu bir dönemdir. Bu
dönemdeki bireylerde uyuşturucu
madde deneme gibi riskli
davranışlar daha sık
görülebilmektedir. Bu sebeple
uyuşturucu satıcılarının birincil
hedefinde çocuklar ve ergenler
bulunmaktadır. Çocuk ve ergenleri
koruma adına eğitim kurumlarında
alınacak önlemler ve yürütülecek
koruyucu programlar önemlidir.

hedef grubu gençler oluşturmaktadır. Gençlere
sağlıklı kalmanın önemini ve madde kullanımının
olumsuz etkilerini, davranış değişikliği sağlayacak
düzeyde benimsetmek önemlidir. Yapılan çalışmalar,
uyuşturucu kullanımı ile ilgili olumsuz mesajları
birden fazla kaynaktan, örneğin kendi yaşıtlarından,
ailelerinden, öğretmenlerinden, kendilerine rol model
olabilecek

kişilerden,

inanç

liderlerinden,

işverenlerinden ve medyadan evde, okulda, işyerinde
ve yaşamları boyunca kesintisiz olarak duymalarının
önemine işaret etmektedir1,2. Uyuşturucu kullanım
eğilimlerini

birçok

sosyal

ve

kültürel

faktör

etkileyebilirken, gençlerin uyuşturucu maddeleri
gerçekten zararlı olarak algıladıklarında kullanım
seviyelerini düşürdükleri bildirilmektedir.3
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Uyuşturucu konusunda rehber öğretmenlerin eğitimlerinin devam ettirilmesi ile yöneticiler,
branş öğretmenleri ve diğer yardımcı personelin eğitimlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile uygulanmakta olan Türkiye
Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programının yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılması için
gerekli tedbirler alınacak, etki analizi sonuçlarına göre programı geliştirmeye yönelik
güncellemeler yapılacaktır. Ayrıca okul ve okul çevresinin fiziki anlamda güvenli hale getirilmesi
noktasında alınacak tedbirlerin kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Okullarda rehberlik
etkinlikleri, bireysel danışmanlıklar, grup çalışmaları, aile eğitimleri, akademik başarısı düşük ve
okul devamsızlığı olan öğrenciler için destek çalışmaları, özel eğitim çalışmaları, servis şoförleri
ve kantincilere yönelik verilen eğitimler ve benzeri çalışmalarla uyuşturucu ile mücadele
kapsamında faaliyetler, hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir. Ayrıca toplumun tüm
kesiminin mücadeleye dâhil olmasına yönelik faaliyetler hızla hayata geçirilmelidir. Diğer
taraftan uyuşturucu kullanımı sebebiyle eğitim hayatının erken sonlanmasının önlenmesi ve
eğitim sistemi dışında kalan gençlerin takibinin yapılarak bu gençlere yönelik müdahale
programlarının geliştirilmesine, bu süreçte devam edilecektir.
Bireylerin uyuşturucu maddeler ile karşılaşması, sadece sosyoekonomik düzeyi düşük
bölgelerde görülen bir sorun değildir. Ancak sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerde yaşayan
bireyler gibi bazı riskli grupların, uyuşturucu maddeler ile daha kolay tanıştığı
bilinmektedir. Çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar, ihmal/istismar, kaotik ev
ortamları, ailede ve/veya yakın çevrede uyuşturucu madde kullanımı, uyuşturucu madde
kullanımının yoğun olduğu bölgelerde ikamet etme uyuşturucu madde kullanma riskini artıran
faktörler arasında sayılabilir. Ayrıca askeri birlikler, ceza ve tevkif evleri, yurtlar, yatılı eğitim
kurumları gibi toplu yaşam merkezleri de özel programlar yürütülmesi gereken riskli alanlardır.
Uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisinde başarıya ulaşılması için tedavinin bütüncül bir
yaklaşımla sürdürülmesi gerekmektedir. Süreç, danışmanlık hizmeti ile başlamaktadır.
Arındırma, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin akabinde, kişinin uyuşturucu maddeyi tekrar
kullanmasının önlenmesi ve toplumsal hayata katılımının sağlanmasını amaçlayan sosyal uyum
süreci ile de devam etmektedir.
Ülkemizde faaliyetlerini sürdüren ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı,
danışmanlık hizmetini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürmeye devam edecektir. Bu aşamada
ALO 191;

 Çevrelerinde madde kullanılmadığı halde aile bireylerinin, ileride madde kullanımıyla hiç
tanışmamaları için neler yapılabileceği konusunda bilgi almak isteyen ailelere,

 Yakınlarından bir veya birkaçının henüz madde kullanıp kullanmadığını bilmeyen ancak
yakınlarının riskli gruplarla birlikte olması sebebiyle kullanma durumlarını nasıl tespit
edeceğini öğrenmek isteyenlere,
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kullanan
nasılnasıl
yardımcı
olunabileceğini
veyayakın
yakınçevrelerinde
çevrelerindemadde
madde
kullanakişilere
n kişilere
yardımcı
 Ailelerinde veya
olunabileceğini
öğrenmek isteyenlere,
öğrenmek
isteyenlere,

 Kendisi madde kullanıcısı olup bırakmak isteyenlere,
 Kendisi madde kullanıcısı olup o an madde almadığı için yoksunluk yaşayanlara,
 Madde kullanımını bırakma sürecinde çeşitli sıkıntı yaşayanlara,
 Uyuşturucu madde etkisinde ciddi sağlık problemi yaşayan kişilerin yakınlarına
yardımcı olmak amacıyla hizmet vermektedir.
Danışma hattı hizmetleri hakkında toplumun bilgilendirilmesi amacıyla bir web sitesi de
hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay danışma hatlarının koordineli
çalışması sağlanacaktır.
Kişilerin danışmanlık hizmetine hızlı bir şekilde erişmesi, bağımlılık süreci gelişmeden önlem
alınması için ilk aşamadır. Bu sebeple erken tanı ve erken müdahale mekanizmalarının
güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda toplumun sağlık sistemi ile ilk temas
noktası olan aile hekimlerinin süreç içinde aktif olarak yer alması da süreci güçlendiren bir
basamaktır. Hâlihazırda uyuşturucu kullanımı açısından riskli grupta yer alan bireylerin erken
teşhisi ve bunlara yönelik müdahale programlarını sağlayan eğitimler, aile hekimlerine verildi.
Yapılan eğitimlerle aile hekimlerinin uyuşturucu kullanımı olan bireylere danışmanlık hizmeti
sunmaları ve bu kişilerin tedaviye yönlendirilmelerinin sağlanması amaçlandı. Bu eğitimlerin
kapsamı, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan yardımcı sağlık personelini de kapsayacak
şekilde genişletilerek devam ettirilecektir. Yine yapılandırılmış danışmanlık desteğinin, yüz yüze
de sağlanması amacıyla tüm illerde ve öncelikli olarak büyük ilçelerde danışmanlık
merkezlerinin kurulması ve yaygınlaştırılması mücadele sürecinin etkinliğini artıracaktır.
Ülkemizde uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi, ayakta ve yatarak yürütülmektedir. Kişiye
uygulanacak tedavi protokolü hekim tarafından belirlenmekte ve kişiyle birlikte karara
bağlanmaktadır. Bu aşamada kişi önce maddeden arındırılmakta, daha sonra psikososyal destek
programları ile desteklenip tedavisi devam ettirilmektedir. Dünya genelinde uyuşturucu
bağımlılığının tedavisinin ayakta sürdürülmesi giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak ülkemizde
sadece yatarak tedavi olunabileceği algısı halen devam etmektedir. Oysa uyuşturucu madde
bağımlılığının tedavisi, hekimin düzenleyeceği tedavi planı doğrultusunda, hastanın kendi
hayatını ve çevresini düzenlediği bir biçimde, yatılı kalmadan ayakta da mümkün olmaktadır.
Ülkemizde uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisine erişimin kolaylaştırılması noktasında tedavi
merkezlerinin kapasitelerinin artırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda ülkemizde
2017 yılı sonu itibarıyla; 55 ayakta tedavi hizmeti sunan merkez ve 46 yataklı tedavi hizmeti
sunan merkez bulunmaktadır. Yatırım planında yeni merkezlerin açılması yer almaktadır.
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Ayrıca bu özellikli tedavi merkezlerinin yanı sıra hastaların tedavi sistemine erişimlerini
kolaylaştırmak için psikiyatri kliniklerinde de bağımlılık tedavisi sunulması sağlandı. 81 ilde
psikiyatri kliniklerinde görev yapan psikiyatri uzmanları ile çocuk-ergen ruh sağlığı uzmanlarına
bağımlılık tedavisine yönelik eğitimler verildi.
Bağımlılık tedavi merkezlerinde görev yapan personelin tazeleme eğitimleri kapsamında
hizmet içi eğitimler devam etmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın tedavi hizmetlerinden
faydalanabilmeleri adına prim ödeme gün sayısına ve/veya prim borcuna bakılmaksızın madde
bağımlılığına yönelik tedavi hizmetleri ücretsiz olarak sağlandı. Yine dünyada opioid tedavisinde
kullanılan ve önceden vatandaşlarımızın kendi imkânlarıyla temin ettikleri naltrekson cilt altı
implant uygulaması, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeme kapsamına alındı. Acil
servisler ve 112 Acil Yardım Kurtarma Ekiplerinde çalışan personele yönelik hizmet içi eğitimler
verilmeye başlandı.
Tüm bu çalışmaların neticesinde uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisine başvuran hasta
sayılarında artış gözlenmeye başlandı. Bu artışın kısa vadede devam etmesi, orta vadede sabit
kalması uzun vadede ise madde kullanım oranlarının düşmesi hedefine bağlı olarak tedavi
başvurularında düşüş olması hedeflenmektedir.
Ancak bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için tedavi sürecindeki kişilerin rehabilitasyon ve
sosyal uyum hizmetleri ile desteklenmesi gerekmektedir. Hâlihazırda sosyal uyum hizmetleri
sunulmaya başlandı. Ancak tedavi ve sosyal uyum arasında kolay bir geçişin olmaması ve nüksün
engellenmesi için rehabilitasyon ayağının daha da güçlendirilmesi gerekmektedir.
Rehabilitasyon; kişilerin hastalık, kaza gibi süreçlerden sonra yaşam kalitesindeki değişikliğe
ve karşılaştığı zorluklara karşı desteklenmesini amaçlayan,tedavinin önemli bir parçasıdır.
Burada amaç kişinin yaşadığı travmaya karşı kendi hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmesini
sağlamaktır.
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Uyuşturucu madde bağımlılığında
rehabilitasyon süreci ise kişinin tekrar
BAHAR Projesi
uyuşturucu maddeye başlamasını
önleme ve sosyal dışlanma ile
Bağımlılığı
olan
kişileri,
ruhsal
açıdan
damgalanmanın önlenmesini
desteklemek, iyilik halinin devamını sağlamak ve
amaçlamaktadır. Rehabilitasyon
toplumsal,
ailevi
ve
mesleki
rollerini
döneminde hastanın, tekrar topluma
sürdürmelerine yardımcı olmak amacıyla BAHAR
faydalı bir birey olabileceği, geleceğe
projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında
dair beklentilerini artırabileceği, daha
ihtiyaçlar doğrultusunda ayakta ve yatılı uzun
iyi bir hayat yaşamak için kendini
dönemli rehabilitasyon merkezleri açılacaktır.
motive edebileceği becerileri
Maddeden arındırılma aşaması tamamlanmış
kazanması ve hayatını kurtaracak olan
kişiler bu merkezlere alınacak ve kişilerin
“hayır” diyebilme becerisini tekrar
ihtiyaçları doğrultusunda 3 aylık, 6 aylık veya 1
kazanabilmesi öngörülmektedir.
yıllık
uzun
dönemli
programlara
dahil
Tedavi sürecine, tedavi bütünlüğü
edileceklerdir. Rehabilitasyon sonrası en az 1 yıllık
bozulmadan, toplumsal yaşamdan
takiplerinin de yapılacağı bu merkezlerde tıbbi
kopmadan; topluma yeniden uyum
tedavi, bireysel danışmanlık, grup çalışmaları, aile
sağlama, sonrasında kişinin temiz
grup çalışmaları, sosyal beceri eğitimleri, psiko
kalma süresini uzun tutma ile
eğitimler, iş ve uğraşı aktiviteleri planlanmaktadır.
uyuşturucu madde kullanımına tekrar
başlanmaması bakış açısıyla
yaklaşılmalıdır. Bu sebeplerle
rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına çalışmalara hız verilecektir.
Rehabilitasyon döneminde, hastanın belirlenen temel becerileri tekrar kazanmasının ardından
sosyal uyum hizmetleri devreye girecektir. Hâlihazırda 4 merkezde14 pilot olarak uygulanan
sosyal uyum
hizmetlerinin
Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Projesi - BAHAR
yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir.
ERKEN TANI - YÖNLENDİRME
Bu birimlerde
hastanın
DANIŞMA
uyuşturucu
maddeden arınmış
ARINDIRMA
REHABİLİTASYON
olması ve sosyal
uyum programlarıSOSYAL UYUM
(REİNTEGRASYON)
na gönüllü olarak
katılması beklenmektedir.

14

İstanbul (Avrupa ve Anadolu yakalarında) ilinde 2 adet, Antalya ilinde 1 adet, Ankara ilinde 1 adet Sosyal Uyum Birimi bulunmaktadır.
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Tüm bu bilgiler ışığında mevcut programların geliştirilmesi, etkinliklerinin ölçülmesi ve gerekli
güncellemelerin yapılması, ihtiyaç dahilinde yeni programların geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Uyuşturucu maddelere olan talebin önlenmesi adına tüm strateji ve faaliyetlere ilişkin
öngörülen hedeflere ulaşmak için kurumlararası eşgüdüm temel öncelik olacaktır.
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Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi

2.1. Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesinin
Amacı
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.

No

2.2. Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesinin
Göstergeleri ve Hedefleri
Gösterge

1.

Zorunlu eğitime devam eden
öğrencilerin uyuşturucu ile
mücadele kapsamında
farkındalık eğitimi alma %’si

2.

Zorunlu eğitime devam eden
öğrencilerin velilerinin
uyuşturucu ile mücadele
kapsamında farkındalık
eğitimi alma %’si

3.

Uyuşturucu ile mücadele
kapsamında temas edilerek
bilgi verilen üniversite
öğrencisi %’si

4.

Uyuşturucu ile mücadele
alanında çalışan kişilerin,
hizmet içi eğitim almış
olanların kümülatif %’si

Veri
Kaynağı

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

15

80

90

95

98

98

98

17

20

40

60

80

90

95

16

20

50

60

70

80

90

17

50

70

80

90

95

95

16

Sağlık Bakanlığı verilerinden elde edilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden elde edilecektir.
16
Yüksek Öğretim Kurulu verilerinden elde edilecektir.
17
İlgili Bakanlıkların verilerinden elde edilecektir.
15
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No

Gösterge

Veri
Kaynağı

5.

Uyuşturucu ile mücadele
kapsamında hizmet içi eğitimi
alanlardan tazeleme eğitimi
alanların %’si

6.

Uyuşturucu ile mücadele
kapsamında temas edilerek
bilgi verilen personel %’si

7.

Uyuşturucunun zararları
konusunda eğitim alan
kişilerdeki farkındalık oranı

8.

Danışmanlık merkezlerine
başvuru sıklığı; mevcut
duruma göre % artış

9.

Danışmanlık, arındırma,
rehabilitasyon ve sosyal
uyum merkezlerinin
toplumdaki bilinirlik düzeyi;
mevcut duruma göre % artış

Danışmanlık, arındırma,
rehabilitasyon ve sosyal
10. uyum merkezlerinden
hizmet alanların
memnuniyet oranı; %
Danışmanlık merkezlerine
müracaat etmiş kişilerden
11. tedavi merkezlerine
yönlendirilenlerin müracaat
etme oranı; %

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

19

-

90

-

90

-

90

19

10

40

60

80

90

95

18

70

80

85

90

90

90

Mevcut
Durum
Tespiti

20

40

50

60

60

Mevcut
Durum
Tespiti

60

70

80

90

100

Mevcut
Durum
Tespiti

60

65

70

75

80

Mevcut
Durum
Tespiti

40

45

50

55

60

16

19

20

16

16

Sağlık Bakanlığı verilerinden elde edilecektir.
Eğitimlerin öncesi ve sonrasında yapılan öntest sontest sonuçlarından elde edilecektir.
Sağlık Bakanlığı verilerinden elde edilecektir.
19
Yapılacak araştırmalardan elde edilecektir. (GPS, ESPAD ve Üniversite Gençliği)
20
İlgili Bakanlıkların verilerinden elde edilecektir.
18
16
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No

Gösterge

Yüksek riskli madde
12. kullanım bozukluğu olan
kişilerde21 tedavi başvuru
sıklığı; %
13. Kronik madde kullananlarda
tedavi başvuru sıklığı; %

Veri
Kaynağı

22

16

14. 3 aylık temiz kalma oranı; %

16

15. 6 aylık temiz kalma oranı; %

16

16. 1 yıllık temiz kalma oranı; %

16

Uyuşturucu sebebiyle acil
17. servislere başvuru sayısı;
mevcut duruma göre %
azalış
Tedavi merkezine müracaat
etmiş olanların arındırma
18.
tedavisini tamamlayarak
rehabilitasyon aşamasına
geçme oranı; %
Rehabilitasyon süreci
başlayanların sosyal uyum
19.
sürecine dahil olma oranı; %

16

16

22

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mevcut
Durum
Tespiti

20

25

30

35

40

Mevcut
Durum
Tespiti

20

25

30

35

40

Mevcut
Durum
Tespiti

30

35

40

45

50

Mevcut
Durum
Tespiti

25

30

35

40

45

Mevcut
Durum
Tespiti

20

25

30

35

40

Mevcut
Durum
Tespiti

5

7

9

11

13

Mevcut
Durum
Tespiti

30

35

40

45

50

Mevcut
Durum
Tespiti

30

40

50

60

60

21

Yüksek Riskli kişi sayısı ilk etapta genel nüfusta uyuşturucu kullanım araştırmasından elde edilen kronik uyuşturucu kullanan birey sayısından
modellenerek tahmin edilecek olup 2019 yılından itibaren anketlere eklenecek olan Bapirt tarama ölçeği ile elde edilecektir.
Sağlık Bakanlığı verilerinden elde edilecektir.
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No
Gösterge

Veri
Kaynağı

Uyuşturucu madde
kullanımı sebebiyle eğitim
20. sistemi dışında kalan
öğrenci sayısı; mevcut
duruma göre % azalış
İlk, orta ve lise öğrenimi
sırasında uyuşturucu
21. kullandığı tespit edilen
öğrencilerin bütüncül tedavi
sistemine girme oranı; %

23

23

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mevcut
Durum
Tespiti

10

15

20

25

30

Mevcut
Durum
Tespiti

40

50

60

70

80

23

Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden elde edilecektir.
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2.3. Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesinin
İnisiyatifleri ve Faaliyetleri
2.3.1. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
1. Topluma yönelik hazırlanmış tüm programların etkinliğinin ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

 Mevcut tüm eğitim programlarının etkinliğinin ölçülmesi,
 Eğitim programları kapsamında yeni uygulamaların ve materyallerin geliştirilmesi ve
yenilenmesi,

 TBM etkileşimli içeriklerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’na entegre edilmesi,
 Halk eğitim merkezlerinde verilen kurslarda “Bağımlılık ile Mücadele” modülünün
eklenmesi,

 Türkiye Yeşilay Cemiyeti şubelerinin il milli eğitim müdürlükleri ile birlikte yetişkinlere
yönelik eğitimler vermesi,

 Yerli ve yabancı uzmanlar ile sanal sınıf eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
 Esnaf arasından seçilen gönüllülere “Sağlık Elçileri Projesi” kapsamında eğitim verilerek
farkındalığın sağlanması ve yaygınlaştırılması,

 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 modülünün uygulanması,

 Uyuşturucuyla mücadelede gönüllülük programlarının oluşturulması,
 Vaaz, hutbe, özel irşat programları, konferans, seminer, panel gibi yöntemlerle
uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirmelerin yapılması,

 Cami, Kur'an kursları, aile ve dini rehberlik büroları, gençlik merkezleri, yurtlar veya
müftülüğün uygun göreceği mekânlarda öğrencilere, gençlere ve vatandaşlarımıza
yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi,

 Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında denetimli serbestlik altında bulunan
yükümlülere yönelik bilgilendirici ve yürütülen çalışmaları tanıtıcı materyallerinin
hazırlık çalışmalarının tamamlanması,
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 Denetimli serbestlik altında bulunan çocuk, genç ve ailelerine yönelik bilgilendirici ve
yürütülen çalışmaları tanıtıcı “Çocuklar ve Gençler için Denetimli Serbestlik” ve
“Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Çocuk ve Gençlerin Aileleri” broşürlerinin,
hazırlanarak kullanılmaya başlanması,

 Denetim altındaki çocuklar için “Alkol ve Madde Müdahale Programı”nın geliştirilmesi,
 Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde uygulanan Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı Tedavi
(SAMBA) programlarının geliştirilmesi,
2. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimine tabi öğrencilere ve velilerine yönelik mevcut
programların etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve programların ihtiyaç halinde
yenilenmesi

 İllerde eğitim verecek TBM formatörlerine eğitim verilmesi,
 Formatörler tarafından uygulayıcı eğitimlerinin verilmesi,
 TBM uygulayıcıları tarafından öğrencilere yaş gruplarına göre, tütün, alkol, sağlıklı
yaşam, madde ve teknoloji modüllerinin uygulanması,

 TBM uygulayıcıları tarafından velilere ebeveyn modülü programının uygulanması,
 Yaşam Becerileri Eğitim Programının geliştirilmesi,
 Okullarda Yeşilay kulüplerinin kurulması ve ayda en az bir aktivite gerçekleştirmesi,
 Yeşilay kulübündeki öğrencilere ilave olarak diğer öğrenci kulüplerinin uyuşturucu ile
mücadele eğitimlerine katılımının sağlanması,

 Sigara, alkol veya uyuşturucu ile yeni tanışmış veya deneme aşamasında olan
öğrencilere yönelik ikincil önleme çalışmaları kapsamında Okul Temelli Kısa
Müdahale Programının (OBM) geliştirilerek uygulanması,

 Lise öğrencilerine yönelik kamp faaliyetinin yapılması,
3. Üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik mevcut programların etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması ve ihtiyaç halinde yeni programların oluşturulması

 Üniversitelerde faaliyet gösteren Genç Yeşilay Kulüplerindeki öğrenciler için TBM
Akran Uygulayıcı Eğitiminin oluşturulması ve yaygınlaştırılması,

 Genç Yeşilay kulüplerince akran eğitimi modelinin uygulanması,
 Üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda farkındalık
çalışmalarının yapılması,

 Yüksek lisans ve doktora öğrencisi burs programlarının uygulanması,
 Üniversite öğrencilerine yönelik kamp faaliyetlerinin yapılması,
31

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi 2018-2023

Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi
Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi

 Genç Gönüllüler Platformuna bireysel ve kurumsal üyelik sayısının arttırılarak
gençlerin gönüllülük faaliyetlerine aktif olarak katılımlarının sağlanması,

 Gençlik merkezlerindeki sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin sayısının artırılması,
 Gençlik merkezlerindeki sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan gençlerin
sayısının artırılması,

 Gençlik merkezlerine üye gençlere farkındalık eğitimleri verilmesi,
4. Riskli gruplara yönelik mevcut programların etkinliğinin ölçülerek, ihtiyaç duyulan
güncellemelerin yapılması, etkili bir şekilde yaygınlaştırılması ve yeni programların
oluşturulması

 Sokakta çalıştırılan / dilendirilen çocuklara ve ailelerine uyuşturucu ile mücadele
kapsamında rehberlik hizmetlerinin verilmesi,

 Mobil ekiplerin tüm illerde kurulması ve yaygınlaştırılması,
 Sokakta çalıştırılan /dilendirilen çocukların ve ailelerinin tespit edilmesi ve tespit sonrası
uygun hizmet modellerine yönlendirilmesi,

 Dezavantajlı gruplar (göçmen, mülteci, suça maruz kalmış ve suça sürüklenen,
korunmaya muhtaç vb.) arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve azaltılmasına
yönelik olarak çalışma alanı söz konusu gruplar olan kurum ve kuruluşların belirlenerek
yeni işbirliği modellerinin geliştirilmesi,

 Spor ile Hayata Gülümse (Sevgi Evlerinde kalan çocuklar vb.) projelerine gençlerin aktif
olarak katılımlarının sağlanması,

 Örgün eğitimde yer alan riskli ve dezavantajlı grupta olan gençlerin okul spor
faaliyetlerine katılımının artırılması,

 Eğitim ve istihdam sistemi içerisinde yer almayan ortaöğretim yaş grubu çocukların
uyuşturucu bağımlılığından korumasına yönelik çalışma algoritmalarının oluşturulması
ve işletilmesi,

 Başta riskli gruplardaki gençler olmak üzere okullardaki lisanslı sporcu sayısının
artırılması,

 18 yaş altı denetimli serbestlik kapsamındaki madde kullanım geçmişi olan çocukların
gençlik kamplarına düzenli olarak katılımlarının sağlanabilmesi,

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatındaki
kurumlarda kalan 15 yaş üstü bireylere ve kurum dışı vatandaşlara TBM eğitim
programının uygulanması,

 Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilere farkındalık eğitimleri verilmesi,
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5. Kamu kurumlarında çalışan personele yönelik eğitimlerin standardizasyonunun sağlanarak
etkili bir şekilde yaygınlaştırılması

 TBM uygulayıcıları tarafından okullardaki rehber öğretmen dışındaki diğer öğretmenlere
yönelik yetişkin eğitim modülünün uygulanması,

 TBM uygulayıcıları tarafından okullardaki diğer yardımcı personele yönelik yetişkin
eğitim modülünün uygulanması,

 Erbaş ve erlere madde kötüye kullanımıyla mücadele temel eğitiminin verilmesi,
 Uyuşturucu ile mücadele kapsamında hizmet içi eğitimi alanlara yönelik tazeleme
eğitimi verilmesi,

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında
görev yapan personele yönelik TBM eğitim programının uygulanması,

 İş ve meslek danışmanlarına uyuşturucu ile mücadele ve bağımlılara ilişkin bilgilendirme
eğitiminin verilerek tümünün etkinliğinin ölçülmesi,

 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda görevli sosyal çalışmacı, psikolog, yurt
yönetim memurları (branşı ile uygun) ve yurt yönetim personeline (branşı ile uygun)
eğitici eğitimi verilmesi,

 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışan KYK İl Müdürleri, yurt müdürü, yurt
müdür yardımcıları ve diğer personele farkındalık eğitimleri verilmesi,

 Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalışan Gençlik Liderleri ve Kamp Liderlerine eğitici
eğitimi verilmesi,

 Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatındaki sözleşmeli
ve kadrolu, hizmet alımı yolu ile görev yapan antrenörler ile sportif eğitim uzmanlarına
farkındalık eğitimleri verilmesi,

 Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatındaki sözleşmeli
ve kadrolu, hizmet alımı yolu ile görev yapan antrenörler ile sportif eğitim uzmanlarına
eğitimler verilmesi,

 Federasyonların faaliyetlerinde görev alan antrenörlere farkındalık eğitimleri verilmesi,
 Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) eğitim
gören sporculara farkındalık eğitimleri verilmesi,

 Diyanet İşleri Başkanlığı taşra personeline yönelik bilgilendirici ve bilinçlendirici
eğitimlerin verilmesi,

 Arz ile mücadele konusunda Narkotik Birimleri dışındaki kolluk birimlerinin uyuşturucu
ile mücadele konusunda farkındalık seviyelerinin artırılması,
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2.3.2.Danışmanlık, Arındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon
Hizmetleri
6. Minimal Hizmet Standardı (MİS) kapsamında Danışmanlık Merkezlerinin hayata geçirilerek
ülke genelinde yaygınlaştırılmasının sağlanması

 Minimal hizmet standartlarının hazırlanması,
 İzleme ve takip programlarının hazırlanması,
 Danışma merkezlerinde istihdam edilecek personelin tanımlanmış görevleri kapsamında
hizmet içi eğitimlerinin sağlanması,

 İl ve ilçe müftülüklerine bağlı “Danışma Birimleri” oluşturulması,
7. Aile sağlığı merkezlerinin koruyucu hizmetler, tanı, tedavi ve takip aşamalarında daha
etkin rol almalarının sağlanması

 Aile sağlığı merkezi personeline verilen eğitim programının geliştirilmesi,
 Aile hekimlerine yönelik pratik bağımlılık rehberi oluşturulması,
 Birinci basamak sağlık hizmetlerinde (ASM,TSM) görev alan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı
Sağlık Hizmetleri personellerine yönelik “Bağımlılık ile Mücadele” eğitimlerin verilmesi,
8. ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattının Hizmet Kalitesinin
Geliştirilmesi

 ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı hizmet sunum
algoritmalarının güncellenmesi,

 ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattında görev yapan personelin
hizmet içi eğitimlerinin güçlendirilmesi,

 ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı hizmetlerinin yıllık
değerlendirme raporunun hazırlanması,

 Danışan memnuniyeti araştırmasının yapılması,
9. Ayakta Tedavi merkezlerinin etkinliğinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması

 Ayakta Tedavi Merkezlerinin yaygınlaştırılması,
 Psikiyatri polikliniği olan hastanelerde madde bağımlısı hastalara yönelik tanı ve tedavi
hizmetlerinin verilmesi,

 Mevcut psikiyatri uzmanlarına yönelik “Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi”ne devam edilmesi
ve tüm eğitimlerin etkinliğinin ölçülmesi,
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10. Yatarak Tedavi Hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve yaygınlaştırılması

 AMATEM ve ÇEMATEM’lerin ihtiyacı karşılayacak sayıya ulaşması,
 Erişkin psikiyatri kliniklerine eğitim program yetkisi verilebilmesi için bünyelerinde
madde bağımlılığı tedavi merkezinin bulunmasının sağlanması,

 Çocuk Psikiyatri kliniklerine eğitim kliniği yetkisi verilebilmesi için bünyelerinde madde
bağımlılığı tedavi merkezinin bulunmasının sağlanması,

 AMATEM ve ÇEMATEM’lerde 4924 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşmeli hekim
çalıştırılması için düzenleme yapılması,

 Döner sermaye yönetmeliğinde yardımcı sağlık personeline yönelik iyileştirme
sağlayacak mevzuat düzenlemesinin yapılması,

 Zorunlu tedavi kararlarının infaz edileceği özelleşmiş tedavi merkezleri açılması ya da
mevcut tedavi merkezlerinde buna yönelik fiziksel düzenlemelerin yapılması,
11. 112 ve acil servislerin uyuşturucu ile mücadele kapsamında organize edilmesi

 Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri (112) çalışanlarının bağımlılıkla ilgili eğitimlerinin
hizmet içi eğitim kapsamına alınması,

 “Madde Kullanım Bozukluğunda Acil Yaklaşım Rehberi”nin hastane öncesi acil sağlık
hizmetleri (112) çalışanları için 81 il genelinde tüm personele ASOS (Acil Sağlık
Otomasyon Sistemi) üzerinden ulaştırılması,

 Ambulanslarda madde kullanım bozukluğu olan hastalara acil müdahalede kullanılacak
ilaçların bulundurulması (Ör: Nalokson),

 Hastane acil servislerinde görev yapan çalışanlara yönelik “Madde Kullanım
Bozukluğunda Acil Yaklaşım Rehberi” formatına benzer bir rehberin oluşturulması,

 Hastane acil servislerinde görev yapan çalışanlara yönelik bağımlılıkla ilgili hizmet içi
eğitimlerin verilmesi,
12. Rehabilitasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılması

 Ayakta rehabilitasyon merkezlerinin açılması,
 Yataklı rehabilitasyon merkezlerinin açılması,
 Rehabilitasyon merkezlerinin akreditasyon sistematiğinin oluşturulması,
 Rehabilitasyon merkezleri için değerlendirme ve akreditasyon hizmetinin verilmesi,
 Madde Bağımlılığı Danışmanı (seviye 6) ulusal yeterliliğin hazırlanması,
 Madde Bağımlılığı Danışmanı Meslek Standardı kapsamında sertifikasyon merkezinin
kurulması,
35

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi 2018-2023

Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi
Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi

 SUT’ta hali hazırda tanımlanmış olan Tıbbi Rehabilitasyon Hizmetlerinin (aile görüşmesideğerlendirme, bireysel psikoterapi, aile tedavisi, grup psikoterapisi,
değerlendirme ölçekleri) düzenlenerek sıklık ve sayılarının artırılması,

 Laboratuvar hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi,
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2.3.3. Sosyal Uyum Hizmetleri
13. Sosyal uyum merkezlerinin ve programlarının güçlendirilerek yaygınlaştırılması

 Mevcut sosyal uyum merkezine yönelik verimlilik değerlendirmesi yapılması,
 Sosyal uyum birimlerinin yaygınlaştırılması,
 Mevcut Çocuk Destek Merkezlerinin değerlendirilmesi ile ihtisas alanlarının, kapasite
durumlarının ve fiziki yapılarının değerlendirilerek, atölye çalışmalarının yapılabileceği,
profesyonel bireysel görüşme odaları ve grup çalışması yapılabilecek akıllı odaların
oluşturulması,

 Sosyal uyum birimleri personeline bağımlılık alanında hizmet içi eğitim verilmesi,
 Sosyal uyum birimlerinin minimum hizmet standardı, planlanması, ruhsatlandırılması,
denetimi ve finansman modelini içerecek mevzuat güncellemesinin yapılması,

 Sosyal uyum dönemindeki, tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlamış kişilerin aktif
işgücü programlarına katılımlarının sağlanması,

 YEDAM’lardaki rehabilitasyona yönelik atölyelerin yaygınlaştırılması,
 YEDAM’larda sosyal uyumu artırmak için etkinlikler düzenlenmesi,
 Mobil ekip ile bağımlı bireylerin evde ziyaret edilmesi, ihtiyaç tespitinin bağımlının
yaşadığı yerde yapılması,
14. Madde bağımlısı çocukların sosyal uyum süreçlerine dahil edilmesi

 Koruma ve bakım altındaki çocuklar ile denetimli serbestlikteki çocukların kısa ve uzun
süreli tedavileri sonrası sosyal uyum süreçlerine dahil edilmesi,

 Koruma ve bakım altında olmayan çocukların sosyal uyum süreçlerinin yapılandırılması,
15. Madde bağımlılığı ile mücadele süreçlerinin manevi değerler ile desteklenmesi

 İl ve ilçelerde bağımlılıkla mücadele alanında bir koordinatörün görevlendirilmesi,
 Tedavi merkezlerinde manevi destek hizmeti sunacak personelin görevlendirilmesi,
 Bağımlılıktan kurtulan gençlerin umreye gönderilmesi,
 İhtiyaç duyulması halinde denetimli serbestlik müdürlüklerinde, gerekli manevi destek
hizmetlerinin karşılanması,

 İhtiyaç duyulması halinde ceza infaz kurumlarında, gerekli manevi destek hizmetlerinin
karşılanması,
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3. Uyuşturucu ile Mücadelede İletişim
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının etkinliğinin arttırılması için yürütülen çalışmaların
kamuoyu ile paylaşılması oldukça önemlidir. Hâlihazırda uyuşturucu ile mücadelede kat edilen
mesafe ve kazanımlar Cumhurbaşkanı tarafından, belirli dönemlerde kamuoyuyla
paylaşılmaktadır. Ayrıca basının da konu hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerini artırarak
kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla medya kuruluşlarında görev yapan
sağlık muhabirleriyle bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir.
Bu belgede yer alan uyuşturucu ile mücadele iletişim stratejisi; hedef kitle, ulaşılmak istenen
amaç ve tercih edilen iletişim araçlarını içermektedir. Bu kapsamda;
 Yerel ve ulusal basın aracılığıyla tüm vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında
doğru bilgilerin verilmesi ve bu yönde kamuoyu farkındalığının oluşması sağlanacaktır.
 Kamuoyunda, uyuşturucu kullanımının zararları konusundaki yanlış ve yetersiz bilgiler
verilen eğitimlerle giderilecektir.
 Bunun yanı sıra basının da konu hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması
amacıyla çalışmalar yürütülmelidir. Bu kapsamda bu belgede etkin bir iletişim stratejisi
planlaması yapılmaktadır.
 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 iletişim kampanyası
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu süreç aralarında iletişim, halkla ilişkiler,
medya, psikoloji vb. alanlarda uzman kişilerden oluşan bir kurul tarafından yönetilmiş ve
bu amaçla İletişim Bilim Kurulu oluşturulmuştur.
 Atılacak yeni adımlarla ilgili basın toplantıları aracılığıyla kamuoyu bilgilendirilmeye
devam edilecek ve yürürlüğe girecek olan “İletişim Strateji Belgesi” ile çalışmaların
etkinliği ve çalışmaların kişilere ulaşılabilirliği artırılacaktır.
Ayrıca ülkemiz kültürel yapısını göz önünde bulunduran faaliyetler aracılığıyla toplum bilincinin
canlı tutulması da hedefler arasındadır. İletişimin diğer bir yöntemi olan kültürel aktarımın
sağlanması ile kamuoyu iletişim faaliyetleri güçlendirilecektir.
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3.1.Uyuşturucu ile Mücadelede İletişimin Amacı
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.

3.2. Uyuşturucu ile Mücadelede İletişimin
Göstergeleri ve Hedefleri
No

Gösterge

1.

Toplumun uyuşturucu
konusundaki farkındalık
düzeyi; mevcut duruma göre %
artış

2.

3.

4.

Ortak iletişim stratejisini
kullanan paydaş kurum %’ si

Uyuşturucu konulu yapılan
haberlerdeki olumlu haber
sayısının olumsuz haber
sayısına oranı; mevcut duruma
göre % artış

Yürütülen faaliyetlerin
kamuoyundaki bilinirlik düzeyi;
mevcut duruma göre % artış

Veri
Kaynağı

24

24

24

24

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mevcut
Durum
Tespiti

60

70

80

90

100

80

90

95

100

100

100

Mevcut
Durum
Tespiti

60

70

80

90

100

Mevcut
Durum
Tespiti

60

70

80

90

100

24

İlgili Kurum verilerinden elde edilecektir.
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No

Gösterge

Veri
Kaynağı

5.

Uyuşturucu ile mücadele
çalışmalarının (arzın
önlenmesi, eğitim,
danışmanlık, tedavi ve
rehabilitasyon, sosyal uyum,
adli yaptırımlar) etkililiği
hakkında, 15 yaş üzeri genel
nüfustaki olumlu algı düzeyi;
mevcut duruma göre % artış

24

6.

Uyuşturucunun (kullanım
sıklığı, arzı, tedavisi, adli
yaptırımlar), toplum üzerinde
oluşturduğu kaygı düzeyi; 15
yaş üzeri genel nüfusta;
mevcut duruma göre % azalış

24

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Mevcut
Durum
Tespiti

60

70

80

90

100

Mevcut
Durum
Tespiti

60

70

80

90

100

24

İlgili Kurum verilerinden elde edilecektir.
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3.3. Uyuşturucu ile Mücadelede İletişimin
İnisiyatifleri ve Faaliyetleri
1. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyette 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’nun hazırlanması

 İletişim Bilim Kurulunun oluşturulması ve Kılavuzun hazırlanmasına yönelik olarak
İletişim Bilim Kurulunun görevlendirilmesi,

 Kılavuzun çoğaltılarak basılı ve elektronik ortamda dağıtımının gerçekleştirilmesi,
 Hazırlanan kılavuzun uygulanmasına yönelik tüm paydaş ve hedef kitleler bağlamında
tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

 Yüz yüze eğitim içeriklerinin hazırlanması ve eğitimlerin verilmesi,
 Elektronik ortamda eğitim içeriklerinin hazırlanması,
2. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin tanıtımının yapılması

 Ana akım ve yerel medya yönetici ve temsilcileri ile periyodik toplantılar yapılarak
uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri konusunda bilgilendirme yapılması,
 ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattının bilinirliğinin arttırılması ve
markalaşmasının sağlanması, Yeşilay Danışma Hattı’yla koordineli çalışmasının
sağlanması,
3. Uyuşturucuyla mücadelede bulunan kurumların, her türlü yayın organında (yazılı-görselsosyal medya) uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerinin tanıtılmasının ve yer almasının
sağlanması

 Medya analizlerinde uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinde yer alma sıklığına ilişkin
verilerin takip edilmesi,
4. Uyuşturucuyla mücadelede iyi uygulama örneklerinin teşvik edilerek ödüllendirilmesi

 Kamuoyunda uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında üstün gayret sarf eden ve öne
çıkan kişilerin komisyon tarafından belirlenmesi,
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5. Uyuşturucu madde kullanımının etki ve zararları konusunda hedef grupların
bilgilendirilmesi, hedef gruplarda farkındalık oluşturulması, tutum ve davranış
geliştirilmesi
 3-6 yaş, 7-12 yaş ve 13-15 yaş gruplarında “Hayır” diyebilme becerisini güçlendirmek için
mevcut animasyon ve çizgi filmlerde akranlarına gerektiğinde “Hayır” diyebilme
davranışının geliştirilmesine yönelik örtülü senaryoların oluşturulması,

 Uyuşturucu madde kullanımının etki ve zararları konusunda 16-24 ve 25-29 yaş hedef
gruplarını bilgilendirici iletişim faaliyetleri gerçekleştirilmesi,
 Uyuşturucu kullanımının etki ve zararlarını anlatan viral videolar hazırlanarak dijital
medya kanallarında gösteriminin sağlanması,

 Uyuşturucu kullanımının etki ve zararlarını anlatan broşür, afiş, vb. basılı materyallerin
hazırlanması promosyon malzemelerinin hazırlanması,
 Hedef kitle tarafından kullanılan sosyal ağ siteleri, en çok ziyaret edilen web siteleri
(forumlar, bloglar, internet oyunları, online alış veriş siteleri vb. içerisine veya doodle
olarak) ve en çok izlenen videoların açılış anına veya içerisine, konu ile ilgili hazırlanan
görsellerin ve videoların yer aldığı pop-up şeklinde tamamı izlenmeden geçilemeyen açılır
pencereler ve banner yerleştirilmesi,
6. Aile içi işlevleri güçlendirecek iletişim çalışmalarının gerçekleştirilmesi

 Ebeveyn-çocuk iletişimini güçlendirmek amacıyla kamu spotlarının hazırlanması,
 Gündüz kuşağı televizyon programlarında aile içi iletişimin geliştirilmesine yönelik bilgi
aktarabilecek uzmanların yer almasının sağlanması,
 Aile içi iletişimin geliştirilmesini teşvik eden radyo spotlarının hazırlanması,
7. Yapılan iletişim çalışmalarının etki analizlerinin yapılması
 Eylem Planının Uyuşturucu ile Mücadelede iletişim başlıklı bölümünde yer alan 2.2,
2.2.2, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 6.1, 6.3 nolu faaliyetlerin etki analizinin yapılması,
8. Uyuşturucuyla mücadelede ilgili kurumların gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların
yaygınlığının ve toplumsal etkisinin artırılması






Sağlıklı Fikirler kısa film senaryo yarışmasının uygulamasına devam edilmesi,
Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasının uygulamasına devam edilmesi,
Uluslararası karikatür yarışmasının düzenlenmesi,
Yeşil Sahne uygulaması kapsamında kamuoyunda bağımlılıklarla
farkındalığının artırılması,

mücadele

 Yeşilay ve ADDICTA dergisinin yayımlanmaya devam edilmesi,
 Yeşilay’ın düzenlediği uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmeye katkı sağlayan
meydan etkinlikleri ve konserlerine devam edilmesi,

 Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile sinema ve tiyatro alanında bağımlılıklarla
mücadele etmeye yönelik içeriklerin geliştirilmesine katkı sağlanması.
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4. Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin
Koordinasyonu,
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Uyuşturucu ile mücadelede en önemli faktörlerden biri, koordineli çalışma ve yapılan
çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu sebeple, 2014/19 sayılı Başbakanlık
Genelgesi ile 8 Bakandan oluşan Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu ve buna bağlı alt
kurullar oluşturularak güçlü bir koordinasyon yapısı sağlandı. Bu Genelge kapsamında 1.
Uyuşturucu ile Mücadele Şurası yapılarak bu şuranın çıktılarıyla önce 2015 Uyuşturucu ile
Mücadele Acil Eylem Planı ve Strateji Belgesi, ardından 2016-2018 Uyuşturucu ile Mücadele
Ulusal Eylem Planı ile Strateji Belgesi yürürlüğe girdi. Tüm bu çalışmalara, detaylı olarak 20142017 Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyet Raporunda yer verilmiş olup söz konusu rapora
www.saglik.gov.tr web adresinden ulaşılabilmektedir.
Süreçte Kurulların kapsamının genişletilmesine duyulan ihtiyaçla 9 Aralık 2017 tarihli 2017/23
sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlandı. Bu Genelgeyle Başbakan Yardımcısı Başkanlığında 11
bakanın (Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanları) katılımı ile “Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu”
oluşturuldu. Ayrıca, anılan genelge ile yüksek kurul başkanı tarafından kurul, alt kurul, teknik
kurul, geçici ve kalıcı çalışma grupları ile il ve ilçe kurulları oluşturulabileceği hususu
talimatlandırıldı. Bu kapsamda 23.12.2017 tarih ve 71366025-990 sayılı Yüksek Kurul Başkanı
onayı ile Bağımlılıkla Mücadele Kurulu ve Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları
(Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, Alkol Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma
Grubu, Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, Davranışsal Bağımlılıklar ile
(Teknoloji ve Kumar Bağımlılığı) Mücadele Teknik Çalışma Grubu, Bağımlılık ile Mücadele
İletişim Teknik Çalışma Grubu) ve Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Koordinasyon Kurulları
oluşturuldu ve tüm bu kurulların çalışma usul ve esasları yayımlandı.
Ayrıca kurulların sekretarya hizmetleri, koordinasyon ve uygulamalarının takibi,
görevlendirilen bir Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı tarafından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı
Genel Müdürlüğü vasıtasıyla, illerde ise İl Valilerinin riyasetinde İl Sağlık Müdürlüklerince
yürütülmek üzere genelge ile talimatlandırıldı.
Böylece bağımlılıkla mücadele çalışmaları daha da güçlendirildi ve uyuşturucu ile mücadele
alanında 2018-2023 yıllarını kapsayan eylem planı ve strateji belgesi ile mücadelenin yeni yol
haritası belirlendi.
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Ayrıca merkezdeki çalışmaların yerele de aynı nitelikte yaygınlaştırılması amacıyla yerel
yönetimler ve STK’lar ile iş birliği içerisinde yürütülecek çalışmalar için hazırlıklar yapıldı.
Böylelikle bundan sonraki süreçte yapılacak bölge toplantıları ile illerdeki çalışmaların
desteklenmesi, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve yaşanılan sorunların yerinde
çözülmesi sağlanacaktır.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ulusal düzeyde sonuçlarını görmek ve uluslararası
alanda da ülkemizi diğer ülkelerle mukayese edebilmek için farklı yaş gruplarında saha
araştırmaları yapılmaktadır. “Türkiye’de Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına
Yönelik Tutum ve Davranış Araştırması” 15-64 yaş arası genel nüfusta en son 2011 yılında
yapıldı. Araştırmanın 2018 yılında tekrarlanması ve uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının
büyük bir ivmeyle süreceği 2023 yılına kadar 2 yıllık periyodlarla yapılması planlandı. Ayrıca
2017 yılında saha uygulaması yapılan “14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden Gençlerde
Uyuşturucu Kullanım Yaygınlığı Araştırması” ve 2017 yılında tamamlanan “19-25 Yaş Arası
Üniversite Gençliğinde Uyuşturucu Kullanım Yaygınlığı Araştırması”nın ise yıllık olarak
yapılması planlandı. Bu araştırmalar ile uyuşturucu ile mücadele alanında yürütülen
çalışmaların toplum üzerindeki yansımaları elde edilecek, 2018 ve 2023 yıllarını kapsayan
Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesinin yıllara göre
değerlendirilmesinin ve izleminin yapılması sağlanmış olacaktır.
Bütün çalışmaların gösterge hedefleriyle birlikte izlenmesini sağlayacak bir “iş teslimat birimi”
sekreterya altında oluşturulacak ve Bakanlık / Kurumlardan düzenli veri akışı sağlanacaktır.
Periyodik izlemelerin sonuçları değerlendirilerek yeni politikaların geliştirilmesi sağlanacak ve
gösterge/hedeflerle ilgili revizyonlar gerçekleştirilecektir.
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4.1. Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin
Koordinasyonu, İzleme ve Değerlendirilmesinin
Amacı
Uyuşturucu ile mücadelede merkez ve taşradaki kurum/kuruluşların iş birliğini
artırarak güçlü koordinasyon yapısını sürdürüp, yürütülen çalışmaların izleme
ve değerlendirmesini yapmak.

4.2. Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin
Koordinasyonu, İzleme ve Değerlendirilmesinin
Göstergeleri ve Hedefleri
No

Gösterge

Veri
Kaynağı

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Kurullarda alınan
kararların hayata
geçirilme oranı; %



85

85

90

90

95

95

2.

Eylem planı
kapsamında
planlanmış
faaliyetlerin zaman
takvimine uygun
olarak tamamlanma
oranı; %



80

80

85

85

90

90

3.

2017/23 sayılı
Başbakanlık
Genelgesi
kapsamında
oluşturulan
kurulların toplantı
sayısı





BMYK: 4 BMYK: 4
BMYK: 4 BMYK: 4
BMYK: 4 BMYK: 4
BMK: 6
BMK: 6
BMK: 6
BMK: 6
BMK: 6
BMK: 6
BMTÇG: 6 BMTÇG: 6 BMTÇG: 6 BMTÇG: 6 BMTÇG: 6 BMTÇG: 6
BMİKK: 6 BMİKK: 6 BMİKK: 6 BMİKK: 6 BMİKK: 6 BMİKK: 6

25

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum/kuruluşlardan elde edilecektir.
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No

Gösterge

Veri
Kaynağı

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023



6

6

6

6

6

6



70

80

85

85

90

90

6.

Ortak proje
yürütülen üniversite
sayısının tüm
üniversite sayısına
oranı %



20

30

40

50

60

70

7.

Ortak proje
yürütülen belediye
sayısının tüm
belediyelere oranı;
%



20

30

40

50

60

70

8.

İl eylem planlarının
hedeflere ulaşma
oranı; %



100

100

100

100

100

100

4.

5.

Bölge
değerlendirme
toplantısı sayısı
Eylem planı
kapsamında
kurulların onayladığı
projelerin
hedeflerine ulaşma
oranı; %

25

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum/kuruluşlardan elde edilecektir.
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Uyuşturucuİle
İleMücadele
Mücadele Sürecinin
Sürecinin Koordinasyonu,
Koordinasyonu, İzlenmesi
Uyuşturucu
İzlenmesi ve
ve Değerlendirilmesi
Değerlendirilmesi

4.3. Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin
Koordinasyonu, İzleme ve Değerlendirilmesinin
İnisiyatifleri ve Faaliyetleri
1. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulmuş kurulların güçlendirilerek, üyeleri
arasındaki iletişimin ve iş birliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması

 Bağımlılıkla mücadele kurullarının çalışma usul ve esaslarında belirtilen zaman
aralıklarında paydaşların bir araya gelmelerinin sağlanması,

 Kurullar tarafından alınan kararların gerçekleşme durumunun izlenerek raporlanması,
 Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülecek tüm projelerin ilgili kurullardan
(BMYK, BMK, BMTK, Arzla Mücadele, Taleple Mücadele ve İletişim Bilim Komisyonu)
onayı dâhilinde yürütülmesinin sağlanması,

 Proje finansmanı sağlayan tüm kurumların uyuşturucuyla ilgili proje başvurularında ilgili
kurullardan birinin (BMYK, BMK, BMTK, Arzla Mücadele, Taleple Mücadele ve İletişim
Bilim Komisyonu) onayını ön şart olarak istemesinin sağlanması,

 Kurulların etkin çalışabilmesine yönelik gerekli bütçenin sağlanabilmesi,
2. Uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin ülke genelinde etkin şekilde sürdürülebilmesi için
etkili bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması

 İmkânlar dâhilinde yüksek kurul üyelerinin de katıldığı, iyi uygulama örneklerinin, kurul
üyesi kurumların yaptıkları çalışmaların ve toplantıya davet edilmiş illerin bizzat mülki
amirleri tarafından illerine ait çalışmaların sunulduğu, yüksek kurul başkanı tarafından
onaylanmış standart formata uygun olarak illerin değerlendirildiği bölge değerlendirme
toplantılarının yapılması,

 Uyuşturucu ile mücadele eylem planı faaliyet takip sisteminin geliştirilerek, merkez ve
taşradaki paydaş kurumların sisteme düzenli veri girişi yapmasının sağlanması ve tüm
yetkili kurumlar tarafından online olarak raporlamanın yapılabilmesi,
3. Uyuşturucu ile Mücadele Karar Destek Sisteminin geliştirilerek anlık veriler üzerinden
lokasyonların risk derecelendirilmelerinin yapılabilmesi

 Belirlenmiş risk kategorilerine göre en küçük yerleşim birimlerini dahi sınıflandırabilen
risk haritalarının oluşturulması,

 Oluşturulmuş risk haritalarına göre yerleşim yerlerinin risk düzeylerindeki değişimin
izlenmesi,
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4. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının sonuçlarını ölçmeye yönelik verilerin toplanarak
raporlanması

 Türkiye’de 15 yaş üzeri Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum
ve Davranış Araştırması’nın yapılması,

 14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden Gençlerde Bağımlılık Araştırması’nın yapılması
(ESPAD),

 Üniversite Gençliği Profil Araştırmasının yapılması,
 Atık sularda uyuşturucu madde miktarının tespit edilmesinin sağlanması,
 Narkotik madde kullanıcılarına yönelik risk ve profil araştırmalarının kolluk birimleri,
tedavi merkezleri, denetimli serbestlik büroları, cezaevleri, askeri birliklerdeki RDM
birimleri gibi kullanıcıların temasta bulundukları birimlerde yapılarak raporlanmasının
sağlanması,

 Denetimli Serbestlik kapsamındaki kişilerin, 5 yıl içerisinde yeniden uyuşturucu kaynaklı
suç oranının tespit edilmesi,
5. Kamuoyunun, uyuşturucuyla
bilgilendirilmesinin sağlanması

mücadele

kapsamında

doğru

ve

düzenli

şekilde

 Yalnızca Kurul (BMYK, BMK, BMTÇG, BMİKK) Başkanları veya Kurul Başkanları tarafından
yetkilendirilmiş uzmanlarca kamuoyunun bilgilendirilmesinin sağlanması,
6. Yürütülecek tüm çalışmaların, bilimsel temellere oturtularak yürütülmesinin sağlanması

 Uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan arzın önlenmesi, talebin önlenmesi ve
iletişim bilim kurullarının, düzenli aralıklarla bir araya gelerek uyuşturucuyla mücadele
kapsamındaki kurulların ihtiyaç duyduğu bilimsel desteği vermelerinin sağlanması,

 Eğitim ve iletişim materyali gibi toplumu bilgilendirmeye yönelik hazırlanacak tüm
materyallerin kullanılmaya başlanmadan önce ilgili bilim kurullarının onayından
geçmesinin sağlanması,
7. Bağımlılıkla mücadele alanında faaliyet gösteren STK, platform, federasyon vb.
kuruluşların desteklenmesi ve yerel yönetimlerin de uyuşturucu ile mücadele
çalışmalarında etkinliklerinin artırılması

 İl/ilçelerin öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yerel yönetimlerle uyuşturucu ile
mücadele çalışmaları kapsamında iş birliklerine ilişkin protokollerin yapılması,

 Danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum merkezlerinin açılması için kamu
kurumlarından talepte bulunulması halinde yer tahsisi ile ilgili işlemlerin hızlandırılarak
öncelik verilmesi,

 STK, platform, federasyon vb. kuruluşlara yönelik eğitimler verilmesi,
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 STK’lara yönelik mali destek programının oluşturulması,
 Uyuşturucuyla mücadele alanında faaliyet gösterecek dernek kurulmasının teşvik
edilmesi ve uyuşturucu alanında faaliyet gösteren derneklerin çalışmalarının İçişleri
Bakanlığı tarafından izlenmesi,

 Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projelere öncelik verilerek
desteklenmesi,

 Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) kapsamında bağımlılığı önleme ve tedavi
sonrası süreci desteklemeye yönelik projelerin (sosyal uyum, kültür, sanat, sağlıklı yaşam
ve spor temalı) finansmanının sağlanması.
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Belge kapsamında belirtilmiş tüm amaç, gösterge
ve hedef ile inisiyatiflerin başarıya ulaşabilmesi için
yapılması gereken faaliyetler, bu faaliyetlere
atanmış sorumlu kurum ve kuruluşlar ile
faaliyetlerin takibi için planlanmış süreç
göstergelerine ait hedefler
Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı’nda
(2018-2023)
belirlenmiştir.
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UMEP 2018-2023

Kara, Hava, Deniz ve
Posta/Kargo yolu ile
sınırlardan ve gümrük
kapılarından
uyuşturucu madde ve
prekürsörlerin
ülkemize girişinin ve
çıkışının engellenmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

1.

No

1.1. Gümrük kapıları ve
gümrüklü alanların
modernizasyonu
çalışmaları kapsamında
uyuşturucu kaçakçılığı
açısından riskli konumda
yer alan gümrük
kapılarının insan kaynağı,
araç, teknik cihaz ve
yönetim kapasitelerinin
güçlendirilmesi

Faaliyet

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

 Teknik cihaz
ve araç/gereç
sayısındaki % artış

Süreç
Göstergesi

Bot %10
Tarama

Bot %10
Tarama

sistemleri
ağı
projesinin
oluşturulması

Tarama

köpek
%10

Dedektör

narkotik ve
kimyasal
madde
tespit
cihazı %30

Yeni nesil

köpek
%15

Dedektör

narkotik ve
kimyasal
madde
tespit
cihazı %5

Yeni nesil

sistemi %5

Araç % 20

Araç % 40

sistemi %5

sistemleri
%30

CCTV

2019

sistemleri
%30

CCTV

2018

köpek
%15

Dedektör

narkotik ve
kimyasal
madde
tespit
cihazı %5

Yeni nesil

sistemi %5

Tarama

2020

köpek
%10

Dedektör

narkotik ve
kimyasal
madde
tespit
cihazı %5

Yeni nesil

sistemi %5

2021

Tarama

Hedefler

köpek
%10

Dedektör

narkotik ve
kimyasal
madde
tespit
cihazı %5

Yeni nesil

sistemi %5

Tarama

2022

53

köpek
%5

Dedektör

narkotik ve
kimyasal
madde
tespit
cihazı %5

Yeni nesil

sistemi %5

Tarama

2023

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. Uyuşturucu Arzının Önlenmesi
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Kara, Hava, Deniz ve
Posta/Kargo yolu ile
sınırlardan ve gümrük
kapılarından
uyuşturucu madde ve
prekürsörlerin
ülkemize girişinin ve
çıkışının engellenmesi

1.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

1.2. Uyuşturucu kaçakçılığı ile
mücadelede köpek sayısı,
köpek nakil aracı ve görev
köpeği eğitim
merkezlerinin
kapasitelerinin artırılması

1.1. Gümrük kapıları ve
gümrüklü alanların
modernizasyonu
çalışmaları kapsamında
uyuşturucu kaçakçılığı
açısından riskli konumda
yer alan gümrük
kapılarının insan kaynağı,
araç, teknik cihaz ve
yönetim kapasitelerinin
güçlendirilmesi

Faaliyet

Bakanlığı

 İçişleri

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

ve köpek nakil
aracı sayısı ile
köpek eğitim
merkezi
kapasitesindeki
artış durumu
köpek
ilavesi,
30 köpek
taşıma kabini
135 köpek
barakası
yapımı (JGK)

80 yeni

 Görev köpeği Kapalı köpek
eğitim alanı
kurulması,
80 yeni
köpek ilavesi
100 köpek
barakası
yapımı
(EGM)

%5

 Personel
sayısında %
artış

%30

muhafaza
personeline
“Temel
Narkotik
Eğitimleri”nin
verilmesi

Tüm

2018

 “İleri Düzey
Narkotik Eğitim”i
alan personel
artış
sayısında %
%artış

Temel narkotik
eğitimini almış
göreve yeni
başlamış
muhafaza
personel sayısı



Süreç
Göstergesi
Tamamı

%5

%30



2019
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Tamamı

%5

%15



2020
Tamamı

2021

%5

%15



Hedefler

Tamamı

%5

%5



2022

%5

54

Tamamı

%5



2023

Uyuşturucunun yurt
içinde nakledilmesi ve
satışının engellenmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

2.

No

2.2. Yakalamaları artırmak ve
diğer kolluk birimlerini de
mücadeleye dahil etmek
amacı ile "Alan Denetimi
Projesi" uygulamasının
yaygınlaştırılması

2.1. Sokak bazlı mücadele
kapsamında narkotimlerin
sayı ve etkinliğinin
arttırılması

Faaliyet

Bakanlığı

 İçişleri

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

 “Alan
Denetimi
Projesi”ni
uygulayan il sayısı

 Narkotimlerin
faaliyete geçtiği
il/ilçe sayısı

Süreç
Göstergesi

büyükşehirde
uygulaması
devam eden
projenin yeni
illere
yaygınlaştırıl
ması
amacıyla
proje
çıktılarının
değerlendirilmesi

 18

İhtiyaç
duyulan
ilçelerin tespit
edilmesi ve
uygun görülen
ilçelerde
Narkotimlerin
hayata
geçirilmeye
başlanması



Tüm illerde
Narkotimlerin
hayata
geçirilmesi



2018
İlave 10
ilçe

 Toplam 28
il



2019
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İlave10
ilçe

 Toplam 38
il



2020
İlave10
ilçe

2021

 Toplam 48
il



Hedefler


İlave10
ilçe

2022



55

İlave10
ilçe

2023

2.3. İçişlerine bağlı kolluk
birimlerinin; teknik
ekipman, araç, gereç ve
personel kapasitesi
açısından güçlendirilmesi

Uyuşturucunun yurt
içinde nakledilmesi ve
satışının engellenmesi

2.

UMEP 2018-2023

Faaliyet

İnisiyatif

No

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

 Yeni alınacak
araç, gereç ve
teknik ekipman
sayıları

Süreç
Göstergesi

camcopter
(4 saat)
(SG)

1 adet

Güvenlik
Radar
Gözetme
Sistemi)
Projesi
birinci
safhasının
geçici
kabulünün
yapılması
(SG)

SGRS (Sahil

2018

camcopter
(4 saat) (SG)

2 adet

Mini İHA
sistemi
(SG)

7 adet

İnsanlı
Keşif Uçağı

1 adet

2020

2021

camcopter
(4 saat) (SG)

3 adet

Mini İHA
sistemi
(SG)

5 adet

Hedefler

(30 dak.)

Mini İHA
sistem (SG)

5 adet

2022

(30 dak.)

2023

(30 dak.) (SG)

(30 dak.) (SG)

(30 dak.)

56

4 adet drone 2 adet drone 2 adet drone 2adet drone 2 adet drone

camcopter
(4 saat)
(SG)

2 adet

Mini İHA
sistemi
(SG)

8 adet

tipte mini
İHA sistemi
(SG)

Profesyonel

1 adet

taktik İHA
sistemi
(JGK)

2 adet

taktik İHA
sistemi
(SG),

1 adet

İnsanlı
Keşif Uçağı
(SG),

1 adet

2019
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2.3. İçişlerine bağlı kolluk
birimlerinin; teknik
ekipman, araç, gereç ve
personel kapasitesi
açısından güçlendirilmesi

Uyuşturucunun yurt
içinde nakledilmesi ve
satışının engellenmesi

2.

UMEP 2018-2023

Faaliyet

İnisiyatif

No

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

 Yeni alınacak
araç, gereç ve
teknik ekipman
sayıları

Süreç
Göstergesi

(15) adet
Portatif
(Çanta Tipi),
ve (15) adet
Taşınabilir
(Mini Z) XRay cihazı
(JGK)



10 adet
uydu tabanlı
izleme/ takip
cihazı (SG)



2 adet
küresel gemi
takip sistemi
(SG)



50 adet
data hatlı
tablet ve 50
adet internet
özellikli cep
telefonu (SG)



2018

kurtarma
gemisine
termal
kamera (SG)

kurtarma
gemisine
termal
kamera (SG)

2 adet arama 2 adet arama

 8 adet
mobil radar
aracı
(MORAD)’ın
termal
kameralarının
yenilenmesi
(SG)

1 adet
sürat botu
(SG)




1 adet
sürat botu
(SG)

Uçağı için
termal
kamera
sistemi ve
entegrasyonu
(SG)

1 adet SG

helikopteri
için termal
kamera (SG)

7 adet

2020

uydu tabanlı
izleme/ takip
cihazı (SG)

10 adet

botu

2021

tabanlı
izleme/ takip
cihazı (SG)

10 adet uydu

botu

2022

2 adet sürat 2 adet sürat

Hedefler

Uçağı için
termal
kamera
sistemi ve
entegrasyonu
(SG)

2 adet SG

Helikopteri
için termal
kamera (SG)

7 adet SG

2019
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2.3. İçişlerine bağlı kolluk
birimlerinin; teknik
ekipman, araç, gereç ve
personel kapasitesi
açısından güçlendirilmesi

Uyuşturucunun yurt
içinde nakledilmesi ve
satışının engellenmesi

2.

UMEP 2018-2023

Faaliyet

İnisiyatif

No

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

 Yeni alınacak
araç, gereç ve
teknik ekipman
sayıları

Süreç
Göstergesi


1 adet
romörkör
(SG)



 8 adet
arazi aracı
(SG)







4 adet
binek
araç(SG)



5 adet
videoskop
(SG)



2 adet el
tipi kimyasal
madde
dedektörü
(S G)



5 adet
yoğunluk
ölçüm cihazı
(SG)



 8 adet
binek araç
 5 adet
videoskop
(SG)


2 adet el
tipi kimyasal
madde
dedektörü
(S G)



5 adet
yoğunluk
ölçüm cihazı
(SG)



5 adet
narkotik ve
patlayıcı iz
dedektörü
(S G)

1 adet
gırgır teknesi
(SG)

5 adet
narkotik ve
patlayıcı iz
dedektörü
(S G)



1 adet
gırgır teknesi
(SG)

8 adet
arazi aracı
(SG)

1 adet tur
teknesi

5 adet el
tipi termal
kamera (SG)



2020



termal
kamera, (SG)

5 adet el tipi

2019

5 adet
narkotik ve
patlayıcı iz
dedektörü
(S G)



5 adet
yoğunluk
ölçüm cihazı
(SG)



5 adet
videoskop
(SG)



8 adet
arazi aracı
(SG)



teknesi (SG)

1 adet tur

termal
kamera (SG)

2021

5 adet el tipi

Hedefler





2018
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romörkör

1 adet

2022

58
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2.3. İçişlerine bağlı kolluk
birimlerinin; teknik
ekipman, araç, gereç ve
personel kapasitesi
açısından güçlendirilmesi

Uyuşturucunun yurt
içinde nakledilmesi ve
satışının engellenmesi

2.

UMEP 2018-2023

Faaliyet

İnisiyatif

No

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

alanında çalışan
araç sayısındaki %
artış (EGM)
 Kurulan teknik
atölyelerin teknik
kapasitesindeki %
artış

 Narkotik

 Yeni alınacak
araç, gereç ve
teknik ekipman
sayıları

Süreç
Göstergesi

%35

narkotik
suçlarla
mücadele
birimlerinde
teknik
atölyelerin
kurularak
teknik
kapasitelerinin
artırılması

Merkez ve İl



2018

10 adet
uydu
tabanlı/izlem
e takip cihazı
(SG)



10 adet
uydu
tabanlı/izlem
e takip cihazı
(SG)



(EGM)

%20

%10



1 adet
ROV (SG)



%15

%5 (EGM)



1 adet
deniz
temizleme
aracı (SG)





SGRS
kapsamında
radarlara 4
adet termal
kamera (SG)

5 adet
lazer mesafe
ölçüm cihazı
(SG)



2020

2021

%10

%2 (EGM)



5 adet
lazer mesafe
ölçüm cihazı
(SG)



Hedefler

5 adet
lazer mesafe
ölçüm cihazı
(SG)



2019
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%2

%2 (SG)



2022

%2

%2
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2.3. İçişlerine bağlı kolluk
birimlerinin; teknik
ekipman, araç, gereç ve
personel kapasitesi
açısından güçlendirilmesi
2.4. Uyuşturucu
yakalamalarından sonra el
koyanlara/hak edenlere
verilen ikramiyelerde
düzenleme yapılması

Uyuşturucunun yurt
içinde nakledilmesi ve
satışının engellenmesi

2.

UMEP 2018-2023

Faaliyet

İnisiyatif

No

Bakanlığı

 Maliye

Bakanlığı

 Adalet

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Bakanlığı

 İçişleri

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş


% 10

2018

Ara
kimyasal
yakalamalarının
ikramiye
yönetmeliği
kapsamına
alınması



yönelik
ikramiye
ödemesi ve
yakalama
miktarına
yönelik yeni
performans
düzenlenmesi
için yönetmelik
değişikliği
yapılması

 Saflık oranı
 İlgili
mevzuatta yapılan belirlenemeyen
yeni düzenleme
uyuşturucu
durumu
maddelere

 Uzmanlık
eğitimi almış
personel
sayılarındaki %
artış

Süreç
Göstergesi


% 10

2019
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% 10

2020



2021
% 10

Hedefler


%5

2022



%5

60

2023

2.5. Bilişim yoluyla uyuşturucu
ticaretinin önlenmesi

Uyuşturucunun yurt
içinde nakledilmesi ve
satışının engellenmesi

2.

UMEP 2018-2023

Faaliyet

İnisiyatif

No

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı

 Ulaştırma,

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

suçlarla
mücadele
birimlerinde
yapılan yapısal
değişiklik
durumu

 Siber

ticareti yapıldığı
ihbarıyla erişimi
engellenen
internet sitesi
sayısındaki %
artış

 Uyuşturucu

işlem yapılan
kişi sayısındaki
% artış

 Bu konuda

yoluyla yapılan
uyuşturucu
ticaretine ilişkin
işlem
sayısındaki %
artış

 İnternet

Süreç
Göstergesi

%15

%10

JGK KOM
Daire Başkanlığı
bünyesinde
bulunan Siber
Suçlarla
Mücadele Şube
Müdürlüğü
kadrosunun
23’den 61’e
yükseltilmesi



Mevcut
Durum
Tespiti





2018









%60

%10

%10

2020







2021

%70

%10

%10

Hedefler

JGK’ya bağlı
olarak 18 İlde
Siber Suçlarla
Mücadele Şube
Müdürlüğü
düzenlemelerinin açılması
yapılarak JGK
Siber Suçlarla
Mücadele Daire
Başkanlığının
kurulması

%50

%15

%10

JGK Siber
Suçlarla
Mücadele Şube
Müdürlüğünde,
gerekli kadro









2019
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%80

%10

%10

2022







%90

%10

%10
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Uyuşturucu kaçakçılığı
ile mücadeleyi daha
etkin hale getirmek
için arzla mücadele
eden birimler
arasındaki iş birliği ve
iletişimin
güçlendirilmesi

Uyuşturucunun yurt
içinde nakledilmesi ve
satışının engellenmesi

2.

3.

İnisiyatif

No

3.1. Emniyet Genel
Müdürlüğü (EGM) ve
Jandarma Genel
Komutanlığı (JGK)
teşkilatlarının fotoğraf ve
parmak izi ile Pasaport
Takip Sistemi (PTS) vb.
verilerin mücadeleci
kurumların kullanımına
açılması

2.5.Bilişim yoluyla uyuşturucu
ticaretinin önlenmesi

Faaliyet

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Bakanlığı

 İçişleri

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı

 Ulaştırma,

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

Kurumlar arası
veri paylaşımına
imkan sağlayan
entegrasyon
durumu

suçlarla
mücadele
birimlerinde
yapılan yapısal
değişiklik
durumu

 Siber

Süreç
Göstergesi

talep halinde
diğer
mücadeleci
kurumlarla
paylaşılması

fotoğraflarının

Şüpheli
şahısların
pasaport



 EGM ve
JGK fotoğraf
ve parmak izi
sistemlerinin
entegre
edilmesi

Siber Suçlar
Dairesi
Başkanlığı
bünyesinde
uyuşturucu
suçlarını takip
edecek özel bir
birim kurulması



2018

Fotoğraf
ve parmak izi
sistemini
kullanan diğer
birimlerin
birbirinden
faydalanmasını
sağlayacak
entegrasyonun
yapılması



2019
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2020

Hedefler
2021

2022
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2023
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3.2. Jandarma Genel
Komutanlığı (JGK) kriminal
laboratuvarı tarafından
yapılan profilleme
çalışmalarının uyuşturucu
kaçakçılığı ile mücadele
eden birimlerin
kullanımına açılması

Uyuşturucu kaçakçılığı
ile mücadeleyi daha
etkin hale getirmek
için arzla mücadele
eden birimler
arasındaki iş birliği ve
iletişimin
güçlendirilmesi

3.

3.4. Organize uyuşturucu suç
örgütleri ve sokak
satıcıları ile ilgili kolluk
birimlerinin
yararlanabileceği bilgi
arşivinin oluşturulması

3.3. EGM Kriminal Dairesi
Başkanlığının profilleme
yapabilmesi için ilgili
mevzuatın güncellenmesi

Faaliyet

İnisiyatif

No

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Bakanlığı

 İçişleri



Bakanlığı
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı

 İçişleri



Bakanlığı
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

oluşturulma
durumu

Bilgi arşivinin

değişikliğinin
yapılma durumu

Mevzuat

çalışmalarının
diğer birimlerle
paylaşılma
durumu

Profilleme

Süreç
Göstergesi
2019

Kriminal
Daire
Başkanlığı
tarafından
uyuşturucu
profilleme
çalışmalarına
başlanılması

EGM

Uyuşturucu
Karar Destek
Sistemine
entegre
edilerek anlık
toplanması ve
ilgili birimlerle
paylaşılması

oluşturulması

paylaşımının
başlaması

Bilgi arşivinin Veri



çalışmalarının
tamamlanması

Mevzuat

olarak
toplanması ve
ilgili birimlerle
paylaşılması

Verilerin aylık Verilerin

2018
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2020

Hedefler
2021

2022
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Kargo yoluyla yapılan
yasadışı uyuşturucu
madde sevkiyatının
önlenmesi

Uyuşturucu kaçakçılığı
ile mücadeleyi daha
etkin hale getirmek
için arzla mücadele
eden birimler
arasındaki iş birliği ve
iletişimin
güçlendirilmesi

3.

4.

İnisiyatif

No

3.5. Mevcut verileri
değerlendirerek riskleri
ve bu risklere bağlı
olarak geliştirilecek
çözüm önerilerini
belirleyici bir sistemin
oluşturulması amacıyla;
uyuşturucu kaçakçılığı
verileri kapsamında yeni
bir çalışma grubu /
komisyonu oluşturulması
3.6. Otel kayıtlarının (kimlik
bildirim sistemi), Genel
Bilgi Toplama (GBT)
verilerinin bu verilere
ulaşamayan mücadeleci
kolluk birimlerinin
kullanımına açılması
4.1. Ülke içi kargo yoluyla
yapılan uyuşturucu
kaçakçılığının yoğun
olduğu illerdeki kargo
toplama merkezlerinde XRay cihazı kurulması

Faaliyet

Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı

 Ulaştırma,

Bakanlığı

 İçişleri

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Bakanlığı

 İçişleri

 TÜİK

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

kurulan il
sayısı

 X-ray cihazı

kurulan il
sayısı

 X-ray cihazı

sisteminin
kullanıma açılma
durumu

 Diyarbakır'da
pilot olarak
Narkotik Köpeği
uygulamasının
yapılması

Van ve
Diyarbakır'da XRay cihazının
kurularak pilot
uygulamanın
başlatılması



Gerekli
altyapı
çalışmalarının
tamamlanması



bünyesinde
Risk Yönetimi
ve Analizi
Merkezinin
Kurulması ve
çalışmalara
yönelik Bilgi
İşlem Sistemi
oluşturulması

 Veri paylaşım

 KİHBİ

kurulma durumu
ve bilgi işlem
sistemi ile
oluşturulmuş ve
teknik çalışma
grubuna
sunulmuş rapor
sayısı

2018

 Merkezin

Süreç
Göstergesi

Pilot
uygulamanın
sonucuna
göre ilave 5
ile kurulması



paylaşımına
başlanılması

 Veri

(3’er aylık
veriler)

 4 rapor

2019
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 İlave 2 il

(3’er aylık
veriler)

 4 rapor

2020

2021

 İlave 2 il

(3’er aylık
veriler)

 4 rapor

Hedefler

 İlave 2 il

(3’er aylık
veriler)

 4 rapor

2022

64

 İlave 2 il

(3’er aylık
veriler)

 4 rapor

2023

Kargo yoluyla yapılan
yasadışı uyuşturucu
madde sevkiyatının
önlenmesi

4.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

4.2. Ülke içi kargo şirketlerinin
verilerinin; mücadeleci
birimlerle paylaşılması

4.1. Ülke içi kargo yoluyla
yapılan uyuşturucu
kaçakçılığının yoğun
olduğu illerdeki kargo
toplama merkezlerinde
X-Ray cihazı kurulması

Faaliyet

Teknolojileri
ve İletişim
Kurumu
Başkanlığı

 Bilgi

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Bakanlığı

 İçişleri

Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı

 Ulaştırma,

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

 Veri paylaşım
sisteminin
kurulma durumu

uyuşturucu
gönderimine
yönelik ihbar
neticesinde
şüpheli
görülerek
müdahale
edilen kargo
sayısındaki %
artış

 Kargo yoluyla

Süreç
Göstergesi
%5

Paylaşımına
ilişkin KİHBİ
ile BTK
arasında
protokol
hazırlanması

Veri

Kargo
şirketlerince
verilerin
toplanması
ve BTK'ya
aktarılması



2018
%5

Verilerin
KİHBİ sistemi
üzerinden
tüm kollukla
paylaşılması





2019
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%4

2020



Hedefler

%3

2021


%3

2022



%3
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2023

Uyuşturucunun finans
boyutunun izlenerek,
uyuşturucu ticareti
suçundan gelir elde
edilmesinin
önlenmesi ve terör
örgütüne finans
kaynağı olmasının
engellenmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

5.

No

5.3. Yasa dışı ekim sahalarının
teknolojik gelişmelerden
istifade edilerek tespiti ve
sürekli kontrolünün
sağlanmasına yönelik
çalışmalar yapılması

5.2. MASAK bünyesinde
uyuşturucu madde
ticareti suçundan elde
edilen gelirin tespiti ile
ilgili ayrı bir birim
kurulması

5.1. Kolluk kuvvetleri
tarafından belirlenen
kolluk personeline MASAK
tarafından eğitim
verilmesi ve merkezi
planlı operasyonlarda eş
zamanlı olarak mali
bilgilerin paylaşılması

Faaliyet

Bakanlığı

 İçişleri

Bakanlığı

 Maliye

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Bakanlığı

 İçişleri

Bakanlığı

 Maliye

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

ekim alanlarını
yeni
teknolojilerle
tespit etmeye
yönelik
faaliyete geçen
sistemin
uygulandığı il
sayısı

 Yasadışı

bünyesinde
uyuşturucu ile
mücadele
biriminin
kurulma
durumu

 MASAK

bilgi paylaşımı
yapılan planlı
operasyon
sayısı

 Eş zamanlı

kolluk personeli
sayısı

 Eğitim alan

Süreç
Göstergesi
300

TUYGUN
Projesinin
gerçek
ortamda test
edilmesi
(JGK)



 MASAK
bünyesinde
uyuşturucu
ile mücadele
biriminin
kurulması



2018

analizi
sonucuna
göre diğer
illere
yaygınlaştırılması (JGK)

50

125

 İhtiyaç





başarılı
olması
halinde
geliştirilen
sistemin 5
ilde
uygulanması
(JGK)

50

200

2020





Hedefler

 Projenin





2019
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60

130

2021





70

140

2022





80

66

150

2023

Uyuşturucu
kaçakçılığının arzıyla
bir bütünlük içerisinde
mücadele edilebilmesi
amacıyla mücadeleci
birimlerin dışında
kalan diğer birimlerin
mücadeleye etkin
şekilde katılımının
sağlanması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

6.

No

6.2. Uyuşturucuyla
mücadele kapsamında
eğitim kurumları ve
çevrelerindeki risklerin
tespit edilerek gerekli
önlemlerin alınması
6.2.1. Özellikle riskli
bölgelerdeki eğitim
kurumlarının güvenlik
kamerası ile bahçe duvarı
ve güvenlik görevlisi
ihtiyaçları tespit edilerek
eksikliklerin giderilmesine
devam edilmesi
6.2.2 Okul çevrelerine
güvenlik kamera
sistemlerinin kurularak
Kent Güvenlik Yönetim
Sistemi (KGYS)’ne
entegre edilmesi

6.1. Metruk binaların
yıkımının ya da
restorasyonun yapılması

Faaliyet

Bakanlığı

 İçişleri

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Bakanlığı

 İçişleri

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş
durumun
tespit
edilerek
%30’una
işlem
yapılması

Mevcut

2018

%30

2019

ve KGYS’ye
entegre
edilen kamera
sistemi sayısı

Yeni kurulan

önlem alınan
kurum %’si

1.500

güvenlik
kamerası ile
bahçe duvarı
ve güvenlik
görevlisi
ihtiyaçlarının
tespit edilmesi
ve %30'unun
eksikliklerinin
giderilmesi

kurumlarının

bölgelerdeki
eğitim

1.000

Güçlendirilerek Özellikle riskli %30

bina %’si

İşlem yapılan

Süreç
Göstergesi
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1.000

%20

%20

2020

2021

1.000

%10

%10

Hedefler

1.000

%5

%5

2022

500

%5

%5

67

2023

Uyuşturucu
kaçakçılığının arzıyla
bir bütünlük içerisinde
mücadele edilebilmesi
amacıyla mücadeleci
birimlerin dışında
kalan diğer
birimlerin de
mücadeleye etkin
şekilde katılımının
sağlanması

Erken Uyarı Sistemi
kapsamında yeni
psikoaktif maddeler
ile mücadele
faaliyetlerinin
sürdürülmesi

6.

7.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

7.1. Ülkemizde görülen ve
görülme riski yüksek
olan yeni psikoaktif
maddelerin risk
değerlendirmelerinin
yapılarak 2313 sayılı
Kanun kapsamına
alınma sürecinin takip
gecikme
edilmesi olmaksızın
gerçekleştirilmesi ve
sistematik olarak takip
edilmesi

6.2.3. 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

Faaliyet

grubu

 Üniversiteler
 EWS çalışma

Hayvancılık
Bakanlığı

 Gıda Tarım ve

Ticaret Bakanlığı

 İçişleri Bakanlığı
 Sağlık Bakanlığı
 Adalet Bakanlığı
 Gümrük ve

Bakanlığı

 İçişleri

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

Sistemi
çalışma grubu
toplantı sayısı

 Erken Uyarı

soruşturması
yapılan
personel sayısı

 Güvenlik

Süreç
Göstergesi

 Yılda en az
iki defa

iki defa

yardımcı
personel

 Tüm

2019

 Yılda en az

yardımcı
personel

 Tüm

2018

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

iki defa

 Yılda en az

yardımcı
personel

 Tüm

2020

2021

iki defa

 Yılda en az

yardımcı
personel

 Tüm

Hedefler

iki defa

 Yılda en az

yardımcı
personel

 Tüm

2022

68

iki defa

 Yılda en az

yardımcı
personel

 Tüm

2023

Uyuşturucu madde
satış ve dağıtımı ile
ilgili kolluk
kuvvetlerine bilgi
akışını sağlayacak
sistemin kurularak
haber alma
kaynaklarının
arttırılması� nın
sağlanması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

8.

No

8.1. Mahalle ve sokak
bazında halkın
duyarlılığının artırılması,
uyuşturucu kullanımı ve
satışı gibi durumlara
yönelik gözlemlerin ilgili
mercilere bildirilerek
yaşam alanlarının
güvenli ve sağlıklı hale
getirilmesi amacı ile özel
güvenlik görevlileri,
muhtarlar, esnaf,
belediye zabıtaları,
belediye temizlik işçileri,
apartman
yöneticileri/görevlileri,
site güvenlik görevlisi
vb. kişilere
uyuşturucunun arzının
önlenmesine yönelik
narkorehber eğitiminin
verilmesi

Faaliyet

Bakanlığı
(EGM)

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş
katılan kişi
sayısı

 Eğitime

Süreç
Göstergesi

50.000 kişi

 81 ilde

 81 ilde
50.000 kişi

2019

2018

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

20.000 kişi

 81 ilde

2020

2021

10.000 kişi

 81 ilde

Hedefler

5.000 kişi

 81 ilde

2022

69

5.000 kişi

 81 ilde

2023

Uyuşturucu suç
soruşturmalarında ,
örgütün tüm
unsurlarını deşifre
etmeye yönelik suç
öncesi ve suç sonrası
çalışmalara ağırlık
verilmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

9.

No

Bakanlığı

 İçişleri

çalışmalarında yeni
teknolojik gelişmelerden
istifade edilmesi

9.2. Suç istihbarat analizi

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

9.1. Suç istihbarat analizi
yapacak birimlerin
güçlendirilmesi

Faaliyet

istihbaratının
güçlendirmeye
yönelik yapılan
çalışmaların
durumu

 Suç ve suçlu

istihbaratının
güçlendirmeye
yönelik yapılan
çalışmaların
durumu

 Suç ve suçlu

Süreç
Göstergesi

suçlu
istihbaratına
yönelik risk
analizi
projesinin
kullanımına
başlanması ve
kapasitenin
artırılması
(JGK)

 Suç ve

 Suç analiz
programları
kullanılarak,
risk analizi
yapılması (SG)

 Sahil
Güvenlik
Komutanlığına
bağlı Risk
Analiz Şube
Müdürlüğü
kapasitesinin
geliştirilmesi

2018

 Suç analiz
programları
kullanılarak,
risk analizi
yapılmasına
devam
edilmesi

2019

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

2020

Hedefler
2021

2022

70

2023

Uyuşturucu ile
mücadelede,
uluslararası iş birliği
çalışmalarına destek
verilmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

10.

No

10.2. Uyuşturucu ile mücadele
konusunda önem arz
eden ülkelere uyuşturucu
irtibat görevlisi atanması

10.1. Uluslararası kontrollü
teslimat uygulamalarının
arttırılarak devam
ettirilmesi

Faaliyet

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Bakanlığı

 İçişleri

Bakanlığı

 Dışişleri

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

 Atama
yapılan ülke ve
personel sayısı

 Kontrollü
teslimat
sayısında %
artış

Süreç
Göstergesi

İlgili
arası
kurumlarca
koordinasyon sorumlu
ve ihtiyaçların personel
tespiti
belirlenmesi
İlgili ülkeler ve
ve kuruluşlar muhatapların
onayına
nezdinde
sunulması
girişimlerde
bulunulması  Personelin
yurtdışı
görevlendirilmesi



%10

Kurumlar





Ülkemizi
hedef alan
üretici ve rota
olan 8 ülkede
her kolluktan
en az 1 irtibat
görevlisi
atanması

%20

2019

Yurt dışında
uyuşturucu
irtibat
görevlisi
istihdamına
ilişkin
mevzuat
hazırlanması



2018

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

%10

Ülkemizi
hedef alan
üretici ve
rota olan 4
ülkede her
kolluktan en
az 1 irtibat
görevlisi
atanması





2020
%10

2021

Ülkemizi
hedef alan
üretici ve
rota olan 3
ülkede her
kolluktan en
az 1 irtibat
görevlisi
atanması





Hedefler

%5

Ülkemizi
hedef alan
üretici ve
rota olan 3
ülkede her
kolluktan en
az 1 irtibat
görevlisi
atanması





2022

%5

71

Ülkemizi
hedef alan
üretici ve
rota olan 2
ülkede her
kolluktan en
az 1 irtibat
görevlisi
atanması





2023

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

10. Uyuşturucu ile
mücadelede
uluslararası iş birliği
çalışmalarına destek
verilmesi

No

10.3. Kurumların kendi
uhdesinde yürütecekleri
çalışmalar saklı kalmak
kaydıyla uluslararası ve
bölgesel kuruluşlar
nezdinde sürdürülen
uyuşturucu ile
mücadeleye yönelik
uluslararası faaliyetlere
(toplantı konferans,
seminer, çalıştay vb.)
ilgili kurumlardan
konunun uzmanları
tarafından etkin katılımın
sağlanması, gerekli
görülen faaliyetlere
imkânlar ölçüsünde ev
sahipliği yapılması,
özellikle komşu ülkelerce
ülkemizin liderliğini ön
plana çıkaracak
uluslararası bir kuruluşun
oluşturulması ve
sürdürülebilirliğinin
sağlanması için
çalışmalar yapılması

Faaliyet

Yeşilay
Cemiyeti

 TÜİK
 Türkiye

Bakanlığı

 Sağlık

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Bakanlığı

 İçişleri

Bakanlığı

 Dışişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

yapılan toplantı
sayısı

Ev sahipliği

sağlanan
uluslararası
toplantı
durumu

Katılım

Süreç
Göstergesi

(Orta ve Yakın
Doğu'da
Yasadışı
Uyuşturucu
Ticareti Alt
Komisyonu)
Toplantısına
ev sahipliği
yapılması
 İçişleri
Bakanlığı
koordinesinde bölge
ülkelerinin arz
ile mücadele
birimlerinin
katılımıyla
İstanbul’da
uyuşturucu ile
mücadele
toplantısı
düzenlenmesi

 OYUTAK

 61.UMK
toplantısına
katılım
sağlanması
UNODC
EMCDDA ve
diğer
uluslararası
toplantılarda
en az 10
toplantıya
katılım
sağlanması

2018
2019 BM
Genel Kurulu
uyuşturucu
maddeler özel
oturumu
(UNGASS)
ülkemizin üst
düzeyde
katılımın
sağlanması



2019

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

63.UMK
toplantısında
ülke adına bir
karar tasarısı
sunulması



2020

Hedefler
2021

2022

72

2023

UMEP 2018-2023

12.1. Kolluk birimleri
arasındaki gerek
operasyonel gerekse bilgi
ve tecrübe değişimi
kapsamında karşılıklı
ve/veya ortaklaşa eğitim
faaliyetleri çalıştaylar,
operasyon ve ulusal
çalışma toplantılarının
gerçekleştirilmesi

12. Kolluk birimleri ve
diğer ilgili kurum/
kuruluş arasındaki
iş birliğinin ve bilgi
paylaşımının
arttırılması

Faaliyet

11.1. Arz ile mücadele
alanında yerel düzeyde
yapılan örnek ve yeni
çalışmaların merkez
kolluk birimlerince
paylaşımının sağlanması

İnisiyatif

11. Arz ile mücadelede
örnek uygulamaların
yaygınlaştırılması

No

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Bakanlığı

 İçişleri

Ticaret
Bakanlığı

 Gümrük ve

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş



toplantı sayısı

 Gerçekleştirilen 

çalıştay sayısı

 Gerçekleştirilen 

eğitim sayısı

 Gerçekleştirilen 

mücadele
alanında illere
sunulan örnek
uygulama
sayısı

 Arzla

Süreç
Göstergesi

10

1

5

10

2018









İlave10

İlave1

İlave5

İlave 10

2019

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023









İlave10

İlave1

İlave5

İlave10

2020








İlave10

2021

İlave10

İlave1

İlave5

Hedefler









İlave10

İlave1

İlave5

İlave10

2022
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İlave10

İlave 1

İlave5

İlave10

2023

Topluma yönelik
hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

1.

No

1.1. Mevcut tüm
eğitim
programlarının
etkinliğinin
ölçülmesi

Faaliyet

kurumlar

 BMK üyesi

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

çalışması
yapılma
durumu

değerlendirme

 Etki

Süreç
Göstergesi

 Etki

2019

 Bir önceki
yıl yapılan
eğitimlerin etki
değerlendirme
raporunun
etkinliklerinin hazırlanması
ölçülmesi
aylık
dönemde
verilen tüm
eğitimlerin

 İkinci 6

lojisinin
değerlendirme
belirlenmesi çalışmalarının
odak grup
çalışmalarını da
içerecek şekilde
yapılmaya
başlaması

 Metodo-

2018

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler

raporunun her
yıl
hazırlanmaya
devam etmesi

değerlendirme

Bir önceki
yıl yapılan
eğitimlerin
etki



2020

Hedefler
2021

2022

74

2023

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

2.Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

Topluma yönelik
hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

1.

No

1.2.2. Sağlıklı
yaşam
farkındalığını
sağlayacak günlük
yaşam becerilerine
yönelik yaş
gruplarına özel
eğitici animasyon
videolarının
geliştirilmesi

1.2. Eğitim
programları
kapsamında yeni
uygulamaların ve
materyallerin
geliştirilmesi ve
yenilenmesi
1.2.1. Sağlıklı yaşam
farkındalığını
sağlayacak günlük
yaşam becerilerine
yönelik yaş
gruplarına özel
çocuk kitaplarının
hazırlanması

Faaliyet

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Yeşilay
Cemiyeti

uygulama ve
materyallerin
hazırlanması
ve kullanıma
sunulması

özel
hazırlanmış
eğitici video
sayısı

Yaş gruplarına 1

özel
hazırlanmış
çocuk hikâye
kitabı sayısı

2018

Yeni

Yaş gruplarına 2

uygulama ve
materyal
durumu

Bakanlığı

 Türkiye

Geliştirilen

Süreç
Göstergesi

 Milli Eğitim

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
2019

İlave 2

 İlave 3

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

İlave 1

İlave 5

2020

2021

İlave 1

İlave 5

Hedefler

İlave 1

İlave 5

2022

İlave 1

İlave 5

75

2023

Topluma yönelik
hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

1.

No

1.5.
Türkiye
Yeşilay Cemiyeti
Şubelerinin İl Milli
Eğitim Müdürlükleri
ile birlikte
yetişkinlere yönelik
eğitimler vermesi

1.4. Halk Eğitim
Merkezlerinde
verilen kurslarda
“Bağımlılık ile
Mücadele”
modülünün
eklenmesi

1.3. TBM etkileşimli
içeriklerin Eğitim
Bilişim Ağı’na
(EBA) entegre
edilmesi

Faaliyet

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Bakanlığı

 Sağlık

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
etkileşimli
içeriklerin
MEB’in
çevrim içi
sistemine
entegrasyonu için alt
yapının
oluşturulması

 TBM

2018

nun yapılması
ve
kullanılmaya
başlanması

 Entegrasyo-

2019

katılan
yetişkin sayısı

 Eğitime

Merkezlerinde
bağımlılık ile
mücadele
modülü
eklenmiş
kursları alan
kişi sayısı

 45.000

45.000

 İlave

milyon

 Halk Eğitim  1.7 milyon  İlave 3.4

EBA
entegrasyonunun
yapılma
durumu

 TBM ve

Süreç
Göstergesi

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
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45.000

 İlave

milyon

 İlave 4.5

2020

2021

45.000

 İlave

kitleye
ulaşılması

 Tüm hedef

Hedefler

45.000

 İlave

2022

45.000

 İlave

76

2023

Topluma yönelik
hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

1.

No

1.7. Esnaf arasından
seçilen
gönüllülere
“Sağlık Elçileri
Projesi”
kapsamında
eğitim verilerek
farkındalığın
sağlanması ve
yaygınlaştırılması

1.6. Yerli ve yabancı
uzmanlar ile
sanal sınıf
eğitimlerinin
gerçekleştirilmesi

Faaliyet

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Projenin
uygulanacağı
ilçe sayısı

katılan kişi
sayısı

Eğitime

eğitim sayısı

Verilen

Süreç
Göstergesi

 50

 150

 2

2018

2019

 İlave 50

 İlave 150

 İlave 2

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

 İlave 50

 İlave 150

 İlave 2

2020

2021

 İlave 40

 İlave 150

 İlave 2

Hedefler

 İlave 40

 İlave 150

 İlave 2

2022

77

 İlave 40

 İlave 150

 İlave 2

2023

Topluma yönelik
hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

1.

No

1.8.

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
modülünün
uygulanması

Faaliyet

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
uygulanan
işletme sayısı

 Program

Süreç
Göstergesi

 200

2018

2019

 İlave 200

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

 İlave 200

2020

2021

 İlave 200

Hedefler

 İlave 200

2022

78

 İlave 200

2023

Topluma yönelik
hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

1.

No

1.9.1. Toplumda
bağımlılıkla
mücadele
eğitimini almış
bireyler
arasından
gönüllülerin
belirlenerek,
gönüllülere
“Uyuşturucuyla
Mücadelede
Gönüllülük
Programı”
kapsamında
eğitimlerin
verilmesi

1.9. Uyuşturucuyla
mücadelede
Gönüllülük
Programlarının
Oluşturulması

Faaliyet

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

 Her 50
yeni
gönüllü
için 1
eğitim
planlaması
yapılarak
toplam
300
eğitimin
verilmesi

eğitim sayısı

uygulanmaya
devam
etmesi

Programın

2018

 Verilen

oluşturulma
durumu

 Programın

Süreç
Göstergesi
2019

yeni gönüllü
için 1 eğitim
planlaması
yapılarak
toplam 300
eğitimin
verilmesi

 Her 50

maya devam
edilmesi

 Uygulan-

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
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yeni
gönüllü
için 1
eğitim
planlaması
yapılarak
toplam
300
eğitimin
verilmesi

 Her 50

2020

2021

yeni
gönüllü için
1 eğitim
planlaması
yapılarak
toplam 300
eğitimin
verilmesi

 Her 50

Hedefler

yeni
gönüllü
için 1
eğitim
planlaması
yapılarak
toplam
300
eğitimin
verilmesi

 Her 50

2022

79

yeni
gönüllü
için 1
eğitim
planlaması
yapılarak
toplam
300
eğitimin
verilmesi

 Her 50

2023

Topluma yönelik
hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

1.

No

1.9.2. “Uyuşturucuyla
mücadelede
Gönüllülük
Programı”
kapsamında
hedef
grupların
(Bağımlılar,
bağımlı
aileleri,
koruma
amaçlı olarak
uyuşturucu ile
hiç
tanışmamış
kitle, cezaevi
hükümlü ve
tutukluları,
denetimli
serbestlik
kapsamındaki
kişiler)
desteklenmesi

Faaliyet



Yeşilay
Cemiyeti
İlgili diğer
STK’lar

 Türkiye

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
Programı
kapsamında
desteklenen
kişi sayısı

Gönüllülük

Süreç
Göstergesi

15.000

2018

2019

15.000

İlave
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15.000

İlave

2020

2021

15.000

İlave

Hedefler

15.000

İlave

2022

80

15.000

İlave

2023

Topluma yönelik
hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

1.

No

1.11. Cami, Kur'an
kursları, Aile ve
Dini Rehberlik
büroları, gençlik
merkezleri,
yurtlar veya
Müftülüğün
uygun göreceği
mekânlarda
öğrencilere,
gençlere ve
vatandaşlarımıza
yönelik eğitim
programlarının
düzenlenmesi

1.10. Vaaz, hutbe, özel
irşat programları,
konferans,
seminer, panel
gibi yöntemlerle
uyuşturucuyla
mücadele
konusunda
bilgilendirmelerin
yapılması

Faaliyet

Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve Sosyal

Spor Bakanlığı

 Gençlik ve

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Bakanlığı

 Sağlık

Başkanlığı

 Diyanet İşleri

Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve Sosyal

Spor Bakanlığı

 Gençlik ve

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Bakanlığı

 Sağlık

Başkanlığı

 Diyanet İşleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

% 50

2018

toplantılarda
ulaşılan kişi
sayısı

 Düzenlenen 100.000

vaaz, özel
irşat
programı,
konferans,
seminer,
panel vb.
sayısının
bir önceki
yıla göre %
artışı

Verilen

Süreç
Göstergesi
2019

100.000

İlave

% 50
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100.000

İlave

% 50

2020

2021

100.000

İlave

% 50

Hedefler

100.000

İlave

% 50

2022

81

100.000

İlave

% 50

2023

Topluma yönelik
hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

1.

No

1.12. Türk Ceza
Kanunu'nun 191.
maddesi
kapsamında
denetimli
serbestlik altında
bulunan
yükümlülere
yönelik
bilgilendirici ve
yürütülen
çalışmaları
tanıtıcı
materyallerin
hazırlanması

Faaliyet

Bakanlığı

 Sağlık

Bakanlığı

 Adalet

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
2018

kullanılmaya
başlanma
durumu

içeriğinin
geliştirilmesi
ve
kullanılmaya
başlanması

Materyallerin  Materyal

Süreç
Göstergesi
2019

Denetimli
Serbestlik
Müdürlüklerinde
kullanılmaya
devam
edilmesi

 Tüm
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2020

Hedefler
2021

2022

82

2023

Topluma yönelik
hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

1.

No

1.13. Denetimli
serbestlik
altında bulunan
çocuk, genç ve
ailelerine
yönelik
bilgilendirici ve
yürütülen
çalışmaları
tanıtıcı
“Çocuklar ve
Gençler için
Denetimli
Serbestlik” ve
“Denetimli
Serbestlik
Kapsamındaki
Çocuk ve
Gençlerin
Aileleri”
broşürlerinin,
hazırlanarak
kullanılmaya
başlanması

Faaliyet

Bakanlığı

 Sağlık

Bakanlığı

 Adalet

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
2018

2019

kullanılmaya
başlanma
durumu

hazırlanması
ve
kullanılmaya
başlanması

 Broşürlerin

materyallerin
İletişim Bilim
Kurulu'na
sunulması
kullanılmaya
devam edilmesi

Müdürlüklerinde

Denetimli
Serbestlik

 Broşürlerin  Geliştirilen  Tüm

Süreç
Göstergesi
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2020

Hedefler
2021

2022

83

2023

Topluma yönelik
hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

1.

No

1.14. Denetim
altındaki
çocuklar için
“Alkol ve
Madde
Müdahale
Programı”nın
geliştirilmesi

Faaliyet

Bakanlığı

 Sağlık

Bakanlığı

 Adalet

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
Taleple
Mücadele
Bilim Kurulu
onayına
sunulması
denetimli
serbestlik
kapsamındaki
tüm
çocuklarda
uygulanmaya
başlaması

 Programın

 Programın

uygulanma
durumu

2018

 Programın

Süreç
Göstergesi
2019

denetimli
serbestlik
kapsamındaki
tüm
çocuklarda
uygulanmaya
devam etmesi

 Programın

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
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2020

Hedefler
2021

2022

84

2023

Topluma yönelik
hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

1.

No

1.15.1. Gençler için
Sigara Alkol ve
Madde
Bağımlılığı
Farkındalık
Programı
(Genç
SAMBA)'nın
geliştirilerek
uygulanması

Sağlık
Bakanlığı

Adalet
Bakanlığı

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Bakanlığı

 Sağlık

Bakanlığı

 Adalet

1.15. Denetimli

Serbestlik
Müdürlüklerinde 
uygulanan
SAMBA
programlarının
geliştirilmesi

Faaliyet

uygulanma
durumu ve
eğitim alan
kişi sayısı

 Programın

Taleple
Mücadele
Bilim Kurulu
onayına
sunulması

uygulanma
durumu ve
eğitim alan
kişi sayısı

kapsamında
40 personele
eğitici eğitimi;
120
personele de
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

 Program

uygulamaya
başlaması

 Programın

 Programın

2018

 Programın

Süreç
Göstergesi
2019

personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

 120
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kapsamında
40 personele
Eğitici
eğitimi;
120
personele de
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

 Program

2020

2021

personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

 40

Hedefler

kapsamında
40
personele
eğitici
eğitimi; 120
personele
de uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

 Program

2022

85

personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

 40

2023

Topluma yönelik
hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

1.

No

1.15.3. Sigara Alkol
ve Madde
Bağımlılığı
Okumalar
Programı (SAMBA
Okuma- Grup)'nın
geliştirilmesi

1.15.2. Sigara Alkol
ve Madde
Bağımlılığı
Okumalar
Programı (SAMBA
OkumaBireysel)'nın
geliştirilerek
uygulanması

Faaliyet

Bakanlığı

 Sağlık

Bakanlığı

 Adalet

Bakanlığı

 Sağlık

Bakanlığı

 Adalet

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

uygulanma
durumu ve
eğitim alan
kişi sayısı

 Programın

uygulanma
durumu ve
eğitim alan
kişi sayısı

 Programın

Süreç
Göstergesi

personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

 60

2019

 Program  Program
ın Taleple
kapsamında 40
Mücadele
personele eğitici
Bilim Kurulu
eğitimi
Onayına
Sunulması
 240
personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

başlanması

uygulanmaya

 Programın

kapsamında
20
personele
eğitici
eğitimi; 60
personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

 Program

2018
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 60
personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

kapsamında
20 personele
eğitici eğitimi;
60 personele
de uygulayıcı

eğitimi
verilmesi

 Program

2020

2021

 240
personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

kapsamında 40
personele
eğitici eğitimi

 Program

personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

 60

Hedefler

personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

 60

kapsamında
20
personele
eğitici
eğitimi; 60
personele
de
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

Program

2022

86

 240
personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

kapsamında
40 personele
eğitici eğitimi

Program

personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

 60

2023

Topluma yönelik
hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

1.

No

1.15.5. Denetimli
serbestlik
kapsamında
Bağımlılıkla
Mücadelede Aile
Eğitimi
Programı'nın
geliştirilerek
uygulanması

1.15.4. Sigara Alkol
ve Madde
Bağımlılığı
Seminer Programı
(SAMBA
Seminer)'nın
geliştirilerek
uygulanması

Faaliyet

Bakanlığı

 Sağlık

Bakanlığı

 Adalet

Bakanlığı

 Sağlık

Bakanlığı

 Adalet

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

uygulanma
durumu ve
eğitim alan
kişi sayısı

 Programın

uygulanma
durumu ve
eğitim alan
kişi sayısı

 Programın

Süreç
Göstergesi

personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

geliştirilmesi
ve Taleple
Mücadele
Bilim Kurulu
onayına
sunulması

kapsamında
40 personele
Eğitici eğitimi;
240 personele
de Uygulayıcı
Eğitimi
verilmesi

 Program

 240

 240

 Programın

 Program
kapsamında
40 personele
eğitici eğitimi

2019

 Programın
Taleple
Mücadele
Bilim Kurulu
onayına
sunulması

2018
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personele
Uygulayıcı
Eğitimi
verilmesi

 40

personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

 240

2020

2021

kapsamında
40 personele
Eğitici
eğitimi; 240
personele de
Uygulayıcı
Eğitimi
verilmesi

 Program

personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

 240

 Program
kapsamında 40
personele
eğitici eğitimi

Hedefler

personele
de
Uygulayıcı
Eğitimi
verilmesi

 40

personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

 240

2022

87

kapsamında
40
personele
Eğitici
eğitimi; 240
personele
Uygulayıcı
Eğitimi
verilmesi

 Program

personele
uygulayıcı
eğitimi
verilmesi

 240

 Program
kapsamında
40 personele
eğitici eğitimi

2023

İlköğretim, ortaöğretim ve
lise eğitimine tabi
öğrencilere ve velilerine
yönelik mevcut
programların etkili bir
şekilde yaygınlaştırılması ve
programların ihtiyaç
halinde yenilenmesi

2.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

2.3. TBM
uygulayıcıları
tarafından
öğrencilere yaş
gruplarına göre,
tütün, alkol,
sağlıklı yaşam,
madde ve
teknoloji
modüllerinin
uygulanması

2.2. Formatörler
tarafından uygulayıcı
eğitimlerinin
verilmesi

2.1. İllerde eğitim
verecek TBM
formatörlerine
eğitim verilmesi

Faaliyet

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

eğitim alan
rehber
öğretmenlere
ilave TBM
uygulayıcı
eğitimi alan
rehber
öğretmen
sayısı
 Zorunlu
eğitime
devam eden
öğrencilerin
uyuşturucu
ile mücadele
kapsamında
farkındalık
eğitimi alma
%’si

 Mevcut

formatörlere
ilave eğitim
alan formatör
sayısı

 Mevcut

Süreç
Göstergesi
2019

mevcut
formatörlere
ilave 100
formatör
yetiştirilmesi

 %95

 %95

 İlave 2.000  İlave 2.000

mevcut
formatörlere
ilave 100
formatör
yetiştirilmesi

 Eğitim alan  Eğitim alan

2018
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2021

 %95

 İlave 500

mevcut
formatörlere
ilave 100
formatör
yetiştirilmesi

 %95

 İlave 500

mevcut
formatörlere
ilave 100
formatör
yetiştirilmesi

 Eğitim alan  Eğitim alan

2020

Hedefler
2023

 %95

 İlave 500

mevcut
formatörlere
ilave 100
formatör
yetiştirilmesi

 %95

88

 İlave 500

mevcut
formatörlere
ilave 100
formatör
yetiştirilmesi

 Eğitim alan  Eğitim alan

2022

UMEP 2018-2023

2.4. TBM
uygulayıcıları
tarafından
velilere ebeveyn
modülü
programının
uygulanması

İlköğretim, ortaöğretim ve
lise eğitimine tabi
öğrencilere ve velilerine
yönelik mevcut
programların etkili bir
şekilde yaygınlaştırılması ve
programların ihtiyaç
halinde yenilenmesi

2.

2.5.1. Yaşam
Becerileri
Eğitim Programı
kapsamında
uygulayıcılara
eğitici eğitimi
verilmesi

2.5. Yaşam
Becerileri
Eğitim
Programının
geliştirilmesi

Faaliyet

İnisiyatif

No

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

eğitimi alan
uygulayıcı
sayısı

 Eğitici

oluşturulma
ve
uygulanma
durumu

 Programın

eğitime
devam eden
öğrencilerin
velilerinin
uyuşturucu
ile mücadele
kapsamında
farkındalık
eğitimi alma
%’si

 Zorunlu

Süreç
Göstergesi

Becerileri
Eğitim
Programının
oluşturularak
pilot
uygulamanın
yapılması ve
etkililiğinin
değerlendirilmesi
 İlave 300

 Yaşam

 %20

2018

2019

 İlave 100

 %30
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 %40

2020

2021

 %50

Hedefler

 %60

2022

 %70

89

2023

UMEP 2018-2023

2.5.2. Yaşam
Becerileri
Eğitim Programı
kapsamında
öğrencilere
eğitim verilmesi

İlköğretim, ortaöğretim ve
lise eğitimine tabi
öğrencilere ve velilerine
yönelik mevcut
programların etkili bir
şekilde yaygınlaştırılması ve
programların ihtiyaç
halinde yenilenmesi

2.

2.6.
Okullarda
Yeşilay kulüplerinin
kurulması ve ayda
en az bir aktivite
gerçekleştirmesi

Faaliyet

İnisiyatif

No

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

kulübü
bulunan okul
sayısının
tespit
edilerek,
Yeşilay
kulüplerinin
ayda en az bir
aktivite
gerçekleştirmesinin
sağlanması

kulübü
bulunan okul
sayısı

kademesindeki
aktif Yeşilay

 Yeşilay

2020

Hedefler

 Yeşilay
eğitim
kulübü
kademesindeki etkinliklerinin
tüm okullarda sürdürülmesi
Yeşilay
kulüplerinin
oluşturularak
ayda en az bir
aktivite
gerçekleştirmesinin
sağlanması

 Zorunlu

uygulamanın
sonuçlarına
göre tüm 7.
sınıf
öğrencilerine
eğitim
verilmesi

eğitim

 Pilot

becerileri
eğitim
programının
hazırlanması
ve pilot
uygulama
kapsamında
7. sınıf
öğrencilerine
eğitim
verilmeye
başlanması

2019

 Yaşam

2018

 Zorunlu

becerileri
eğitim
programının
uygulanma
durumu ve
eğitim alan
öğrenci sayısı

 Yaşam

Süreç
Göstergesi
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2021

2022

90

2023

İlköğretim, ortaöğretim ve
lise eğitimine tabi
öğrencilere ve velilerine
yönelik mevcut
programların etkili bir
şekilde yaygınlaştırılması ve
programların ihtiyaç
halinde yenilenmesi

2.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

2.7.
Yeşilay
kulübündeki
öğrencilere ilave
olarak diğer öğrenci
kulüplerinin
uyuşturucu ile
mücadele
eğitimlerine
katılımının
sağlanması

2.6.1. Etkinlik
takvimi ve
kılavuzunun
hazırlanması

Faaliyet



Bakanlığı
Türkiye
Yeşilay
Cemiyeti

 Milli Eğitim

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

kulüplerin
katılım
sağladığı
bağımlılık
konusundaki
etkinlik sayısı

 En az 2

takvimi ve
kılavuz
içeriğinin
belirlenmesi
ve okullara
dijital
ortamda
iletilmesi

 Tüm

 Etkinlik

takvimi ve
kılavuzun
hazırlanması
ve okullarda
uygulanma
durumu ile
gerçekleştirilecek aktivite
sayısı

2018

 Etkinlik

Süreç
Göstergesi
2019

 En az 2

yılda en az 9
aktivite

 Okullarda
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 En az 2

yılda en az 9
aktivite

 Okullarda

2020

2021

 En az 2

yılda en az 9
aktivite

 Okullarda

Hedefler

 En az 2

yılda en az 9
aktivite

 Okullarda

2022

91

 En az 2

yılda en az 9
aktivite

 Okullarda

2023

İlköğretim, ortaöğretim ve
lise eğitimine tabi
öğrencilere ve velilerine
yönelik mevcut
programların etkili bir
şekilde yaygınlaştırılması ve
programların ihtiyaç
halinde yenilenmesi

2.
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İnisiyatif

No

2.8.1. OBM
uygulayıcıların
ın seçilmesi ve
eğitilmesi

2.8. Sigara, alkol
veya
uyuşturucu ile
yeni tanışmış
veya deneme
aşamasında
olan
öğrencilere
yönelik ikincil
önleme
çalışmaları
kapsamında
Okul Temelli
Kısa Müdahale
Programının
(OBM)
geliştirilerek
uygulanması

Faaliyet

 Eğitim
alan
uygulayıcı
sayısı

edilerek OBM
uygulanan
öğrenci sayısı

Bakanlığı
Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

2018

 240

 Risk tespit  %100

Süreç
Göstergesi

 Milli Eğitim



Bakanlığı
Türkiye
Yeşilay
Cemiyeti

 Milli Eğitim

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
2019

2022

edilmesi

edilmesi

 İlave 240

92

 İlave 100

a devam

 İlave 100

uygulanmasın
a devam

uygulanmasına

uygulanmasın

n etki analizi
çalışmasının
yapılması ve
ihtiyaca
göre revize
edilerek
öğrencilerin
%100’üne

 Programı

2023

devam
edilmesi

 İlave 100

 Programın  %100

2021

etki analizi
çalışmasının
yapılması ve
ihtiyaca göre
revize
edilerek
öğrencilerin
%100’üne

 İlave 100

 %100

2020

Hedefler

etki analizi
çalışmasının
yapılması ve
ihtiyaca göre
revize edilerek
öğrencilerin
%100’üne

 Programın
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Üniversite öğrencilerine ve
gençlere yönelik mevcut
programların etkili bir
şekilde yaygınlaştırılması ve
ihtiyaç halinde yeni
programlarının
oluşturulması

İlköğretim, ortaöğretim ve
lise eğitimine tabi
öğrencilere ve velilerine
yönelik mevcut
programların etkili bir
şekilde yaygınlaştırılması ve
programların ihtiyaç
halinde yenilenmesi

2.

3.

İnisiyatif

No

3.1. Üniversitelerde
faaliyet gösteren
Genç Yeşilay
Kulüplerindeki
öğrenciler için
TBM Akran
Uygulayıcı
Eğitiminin
oluşturulması ve
yaygınlaştırılması
3.2. Genç Yeşilay
kulüplerince
akran eğitimi
modelinin
uygulanması

2.9. Lise
öğrencilerine
yönelik kamp
faaliyetinin
yapılması

Faaliyet

STK’lar

 İlgili diğer

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

STK’lar

 İlgili diğer

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Spor
Bakanlığı

 Gençlik ve

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

eğitiminden
faydalanan
üniversite
öğrenci sayısı

 Akran

eğitimi alan
uygulayıcı
sayısı

 Eğitici

katılan
öğrenci sayısı

 Kamplara

Süreç
Göstergesi

5.000

 İlave

 İlave 300

öğrenci

 2000

2018

2019

5.000

 İlave

 İlave 300

öğrenci

 2000
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etki
değerlendirmesinin
sonuçlara
göre
yaygınlaştırılması

 Program

 İlave 300

öğrenci

 4000

2020

2021

 İlave 300

öğrenci

 4000

Hedefler

 İlave 300

öğrenci

 4000

2022

93

 İlave 300

öğrenci

 4000

2023
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3.3. Üniversite
öğrencilerine yönelik
uyuşturucu ile
mücadele konusunda
farkındalık
çalışmalarının
yapılması

Üniversite öğrencilerine ve
gençlere yönelik mevcut
programların etkili bir
şekilde yaygınlaştırılması ve
ihtiyaç halinde yeni
programlarının
oluşturulması

3.

3.5. Yüksek lisans ve
doktora öğrencisi
burs
programlarının
uygulanması

3.4. Üniversite
öğrencilerine yönelik
bağımlılık konulu
proje fikir yarışması
yapılması

Faaliyet

İnisiyatif

No

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Spor
Bakanlığı

 Gençlik ve

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Öğretim
Kurumu

 Yüksek

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
2018

konulu yüksek
lisans ve
doktora
programlarına
yıllık olarak
verilen burs
miktarı (TL)

 Bağımlılık

öğrencilerine
yönelik
bağımlılık
konulu proje
fikir yarışması
sayısı

 90.000

 Üniversite  En az 1

ile mücadele
kapsamında
temas edilerek
bilgi verilen
üniversite
öğrencisi %’si

 Uyuşturucu  % 10

Süreç
Göstergesi
2019

 100.000

 En az 1

 % 40
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 110.000

 En az 1

 % 50

2020

2021

 120.000

 En az 1

 % 60

Hedefler

 130.000

 En az 1

 % 70

2022

94

 140.000

 En az 1

 % 70

2023

Üniversite öğrencilerine ve
gençlere yönelik mevcut
programların etkili bir
şekilde yaygınlaştırılması ve
ihtiyaç halinde yeni
programlarının
oluşturulması

3.
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İnisiyatif

No

3.7. Genç
Gönüllüler
Platformuna
bireysel ve
kurumsal üyelik
sayısının
arttırılarak
gençlerin
gönüllülük
faaliyetlerine
aktif olarak
katılımlarının
sağlanması

3.6. Üniversite
öğrencilerine
yönelik kamp
faaliyetinin
yapılması

Faaliyet

Spor Bakanlığı
 Milli Eğitim
Bakanlığı
 Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
 Diyanet İşleri
Başkanlığı
 Sağlık
Bakanlığı
 İçişleri Bakanlığı
 Üniversiteler
 Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
 Yerel
Yönetimler
 Spor
Federasyonları
 Türkiye Yeşilay
Cemiyeti

 Gençlik ve



Yeşilay
Cemiyeti
Gençlik ve
Spor
Bakanlığı

 Türkiye

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

 Genç
Gönüllülerde

ilave 10.000
kişi

 İlave 300
ilan

 Genç
Gönüllülerde

ilave 10.000
kişi

 İlave 300
ilan

genç

 İlave 700

2019

Gönüllüler
Platformuna
üye olan
gönüllülerde
ve yayınlanan
ilanlarda
oluşacak artış
miktarı

genç

 İlave 700

2018

 Genç

katılan
öğrenci sayısı

 Kamplara

Süreç
Göstergesi
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ilan

 İlave 300

ilave 10.000
kişi

Gönüllülerde

 Genç

genç

 İlave 700

2020

2021

ilan

 İlave 300

ilave 10.000
kişi

Gönüllülerde

 Genç

genç

 İlave 700

Hedefler

ilan

 İlave 300

ilave 10.000
kişi

Gönüllülerde

 Genç

genç

 İlave 700

2022

ilan
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 İlave 300

ilave 10.000
kişi

Gönüllülerde

 Genç

genç

 İlave 700

2023

Üniversite öğrencilerine ve
gençlere yönelik mevcut
programların etkili bir
şekilde yaygınlaştırılması ve
ihtiyaç halinde yeni
programlarının
oluşturulması

3.
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İnisiyatif

No

3.10. Gençlik
Merkezlerine
üye gençlere
farkındalık
eğitimleri
verilmesi

3.8. Gençlik
Merkezlerindeki
sosyal, kültürel
ve sanatsal
faaliyetlerin
sayısının
artırılması
3.9. Gençlik
Merkezlerindeki
sosyal, kültürel
ve sanatsal
faaliyetlere
katılan gençlerin
sayısının
artırılması

Faaliyet

katılan ilave
genç sayısı

 Faaliyete

faaliyet sayısı

 İlave

Süreç
Göstergesi

 Üniversiteler

Başkanlığı

 Diyanet İşleri

Federasyonları

 Spor

eğitim verilen
 Türkiye Yeşilay genç sayısı
Cemiyeti

Bakanlığı

 Gençlik ve Spor  Her yıl

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Spor Bakanlığı

 Gençlik ve

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Spor Bakanlığı

 Gençlik ve

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

20.000

 İlave

500.000

 İlave

25.000

 İlave

2018

2019

20.000

 İlave

500.000

 İlave

25.000

 İlave
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20.000

 İlave

milyon

 İlave 1

50.000

 İlave

2020

2021

20.000

 İlave

milyon

 İlave 1

50.000

 İlave

Hedefler

20.000

 İlave

milyon

 İlave 1

50.000

 İlave

2022

20.000

 İlave

milyon

96

 İlave 1

50.000

 İlave

2023
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4.1. Sokakta
çalıştırılan /
dilendirilen
çocuklara ve
ailelerine
uyuşturucu ile
mücadele
kapsamında
rehberlik
hizmetlerinin
verilmesi

Riskli gruplara yönelik
mevcut programların
etkinliğinin ölçülerek,
ihtiyaç duyulan
güncellemelerin yapılması,
etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması ve yeni
programların oluşturulması

4.

4.2. Mobil ekiplerin
tüm illerde
kurulması ve
yaygınlaştırılması

Faaliyet

İnisiyatif

No

Bakanlığı

 İçişleri

Politikalar
Bakanlığı

 Üniversiteler
 Aile ve Sosyal

Yönetimler

 Yerel

Spor Bakanlığı

 Gençlik ve

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Bakanlığı

 Adalet

Bakanlığı

 Sağlık

Bakanlığı

 İçişleri

Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve Sosyal

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

 5.000

2018

kurulmuş il
sayısı

 Mobil ekip  70

rehberlik
hizmeti
verilen aile ve
çocuk sayısı

 Her yıl

Süreç
Göstergesi
2019

tamamında
olacak şekilde
büyük
şehirlerde
mevcut
bulunan mobil
ekip sayısının
artırılması

 81 ilin

6.000

 İlave
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ihtiyaca
göre
büyük
göre mobil
şehirlerde
ekipler
artırılmaya
bünyesinde
devam
çalışanların
edilmesi
sayısının
artırılması

 İllerde
İhtiyaca

6.000

 İlave

2020

2021

ihtiyaca
göre
büyük
göre mobil
şehirlerde
ekipler
artırılmaya
bünyesinde
devam
çalışanların
edilmesi
sayısının
artırılması

İllerde
İhtiyaca

6.000

 İlave

Hedefler

ihtiyaca
göre
büyük
göre mobil
şehirlerde
ekipler
artırılmaya
bünyesinde
devam
çalışanların
edilmesi
sayısının
artırılması

 İllerde
İhtiyaca

6.000

 İlave

2022

97

ihtiyaca
göre
büyük
göre mobil
şehirlerde
ekipler
artırılmaya
bünyesinde
devam
çalışanların
edilmesi
sayısının
artırılması

 İllerde
İhtiyaca

6.000

 İlave

2023

4.3. Sokakta
çalıştırılan /
dilendirilen
çocukların ve
ailelerinin tespit
edilmesi ve tespit
sonrası uygun
hizmet
modellerine
yönlendirilmesi

Riskli gruplara yönelik
mevcut programların
etkinliğinin ölçülerek,
ihtiyaç duyulan
güncellemelerin yapılması,
etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması ve yeni
eğitim programlarının
oluşturulması

4.
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Faaliyet

İnisiyatif

No

hizmeti
verilip uygun
hizmet
modeline
yönlendirilen
çocuk sayısı

Politikalar
Bakanlığı

 Üniversiteler

Yönetimler

 Yerel

Spor Bakanlığı

 Gençlik ve

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Bakanlığı

 Sağlık Bakanlığı
 Adalet

Bakanlığı

 İçişleri

 Rehberlik

Süreç
Göstergesi

 Aile ve Sosyal

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
edilen
çocukların
tamamının
5395 sayılı
Kanun’a
göre uygun
hizmet
modellerine
yönlendirilmesi

 Tespit

2018

2019

edilen
çocukların
tamamının
5395 sayılı
Kanun’a göre
uygun hizmet
modellerine
yönlendirilmeye devam
edilmesi

 Tespit
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2020

Hedefler
2021

2022

98

2023

4.4. Dezavantajlı
gruplar
(göçmen,
mülteci, suça
maruz kalmış
ve suça
sürüklenen,
korunmaya
muhtaç vb.)
arasında
uyuşturucu
kullanımının
önlenmesi ve
azaltılmasına
yönelik olarak
çalışma alanı
söz konusu
gruplar olan
kurum ve
kuruluşların
belirlenerek
yeni işbirliği
modellerinin
geliştirilmesi

Riskli gruplara yönelik
mevcut programların
etkinliğinin ölçülerek,
ihtiyaç duyulan
güncellemelerin yapılması,
etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması ve yeni
eğitim programlarının
oluşturulması

4.
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Faaliyet

İnisiyatif

No

Süreç
Göstergesi

2018

Spor Bakanlığı

 Gençlik ve

Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve Sosyal

Bakanlığı

 Sağlık

Cemiyeti

gruplarla
çalışan yeni iş
birliği modeli
geliştirilen
kuruluş sayısı

 Türkiye Yeşilay  Dezavantajlı  10

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
2019

 İlave 10

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
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 İlave 10

2020

2021

 İlave 10

Hedefler

 İlave 10

2022

99

 İlave 10

2023
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4.5. Spor ile Hayata
Gülümse (Sevgi
Evlerinde kalan
çocuklar vb.)
projelerine
gençlerin aktif
olarak
katılımlarının
sağlanması

Riskli gruplara yönelik
mevcut programların
etkinliğinin ölçülerek,
ihtiyaç duyulan
güncellemelerin yapılması,
etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması ve yeni
eğitim programlarının
oluşturulması

4.

4.6. Örgün eğitimde
yer alan riskli ve
dezavantajlı
grupta olan
gençlerin okul
spor
faaliyetlerine
katılımının
artırılması

Faaliyet

İnisiyatif

No

Süreç
Göstergesi

 Gençlik ve Spor  Faaliyetlerin
Bakanlığı
ulaştığı genç
 Milli Eğitim
sayısı
Bakanlığı
 Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
 Diyanet İşleri
Başkanlığı
 Sağlık Bakanlığı
 İçişleri
Bakanlığı
 Üniversiteler
 Yerel
Yönetimler
 Spor
Federasyonları
 Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
Gençlik ve
 Riskli ve
Spor Bakanlığı
dezavantajlı
grupta olup
Milli Eğitim
okul
Bakanlığı
faaliyetlerine
Spor
katılan genç
Federasyonları
sayısı

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

 50.000

 180

2018

2019

 İlave
100.000

 İlave 300

2021

100.000

 İlave 300

2020

Hedefler

 İlave 50.000  İlave

 İlave 180
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 İlave
100.000

 İlave 300

2022

100

100.000

 İlave

 İlave 450

2023
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4.7. Eğitim ve
istihdam
sistemi
içerisinde yer
almayan
ortaöğretim yaş
grubu
çocukların
uyuşturucu
bağımlılığından
korumasına
yönelik çalışma
algoritmalarının
oluşturulması
ve işletilmesi

Riskli gruplara yönelik
mevcut programların
etkinliğinin ölçülerek,
ihtiyaç duyulan
güncellemelerin yapılması,
etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması ve yeni
eğitim programlarının
oluşturulması

4.

4.8. Başta riskli
gruplardaki
gençler olmak
üzere
okullardaki
lisanslı sporcu
sayısının
artırılması

Faaliyet

İnisiyatif

No

Federasyonları

 Spor

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Spor Bakanlığı

 Gençlik ve

 İŞKUR

Bakanlığı

 Sağlık

Bakanlığı

lisanslı sporcu
sayısı

 Tüm ilgili

2019

50.000

kurumlarda
uygulanmaya
devam
edilmesi

50.000

2021

50.000

 İlave

kurumlarda
uygulanmaya
devam
edilmesi

 Tüm ilgili

Hedefler

 Tüm ilgili

2020

 İlave 50.000  İlave

istihdam
kurumlarda
sistemi
uygulanmaya
içerisinde yer devam edilmesi
almayan
ortaöğretim
yaş grubu
çocuklarına
ulaşmak için
sistemin
kurulup bu
çocuklara
yönelik
algoritmanın
oluşturulması
ve tüm ilgili
kurumlarda
uygulanmaya
başlaması

 Eğitim ve

2018

 Okullardaki  İlave

kurularak
oluşturulan
algoritma
kapsamında
uygulanma
durumu

Politikalar

 Milli Eğitim

 Sistemin

Süreç
Göstergesi

 Aile ve Sosyal

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
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50.000

 İlave

kurumlarda
uygulanmaya
devam
edilmesi

 Tüm ilgili

2022

50.000

 İlave

101

kurumlarda
uygulanmaya
devam
edilmesi

 Tüm ilgili

2023

4.9. Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı’na
bağlı
kuruluşların
merkez ve taşra
teşkilatındaki
kurumlarda
kalan 15 yaş
üstü bireylere
ve kurum dışı
vatandaşlara
TBM eğitim
programının
uygulanması
4.9.1. Formatör ve
uygulayıcı
eğitiminin
yapılması

Riskli gruplara yönelik
mevcut programların
etkinliğinin ölçülerek,
ihtiyaç duyulan
güncellemelerin yapılması,
etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması ve yeni
eğitim programlarının
oluşturulması

4.
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Faaliyet

İnisiyatif

No

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve Sosyal

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve Sosyal

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

 100

uygulanmaya
başlanması

 Programın

2018

uygulayıcı

 200

personel sayısı formatör

 Eğitim alan

uygulanma
durumu

 Programın

Süreç
Göstergesi
2019

uygulayıcı

 350

formatör

 150
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uygulayıcı

 150

2020

Hedefler
2021

2022

102

2023
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4.9.2. Eğitimlerin
sahada
uygulanması ve
yaygınlaştırılması

Riskli gruplara yönelik
mevcut programların
etkinliğinin ölçülerek,
ihtiyaç duyulan
güncellemelerin yapılması,
etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması ve yeni
eğitim programlarının
oluşturulması

4.

4.9.3. Verilen
eğitimlerin
etkinliklerinin
ölçülmesi

Faaliyet

İnisiyatif

No

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve Sosyal

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve Sosyal

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

bilgi düzeyinin
öntest /
sontest olacak
şekilde
ölçülme
durumu

 Kişilerin

kişi sayısı

 Eğitim alan

Süreç
Göstergesi

tüm
eğitimlerin
etkinliğinin
ölçülmesi

 Verilen

olarak
kalan 15 yaş
tüm
üstü ASPB
personeli ve
bireylerin
kurumlarda
tamamı
kalan
15 yaş
kurum
dışı
üstü
bireyler
vatandaşlarla
olmak üzere
100.000
birlikte
kişinin
25.000eğitim
almasının
kişinin eğitim
sağlanması
almasının
sağlanması

eğitimlerin
tümünün
etkinliğinin
ölçülmeye
devam edilmesi

 Verilen

olarak15 yaş
kalan
tüm ASPB
üstü
bireylerin
personeli ve
tamamı olacak
kurumlarda
şekilde
kalan 15kurum
yaş
dışı
üstü bireyler
vatandaşlarla
olmak üzere
100.00025.000
birlikte
kişinin eğitim
eğitim
kişinin
almasının
almasının
sağlanması
sağlanması

2019

Öncelikli
Kurumlarda 
Kurumlarda

Öncelikli

2018
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eğitimlerin
tümünün
etkinliğinin
ölçülmeye
devam
edilmesi

 Verilen

olarak
eğitim
tüm
ASPB
almamış
personeli ve
kurumlarda
kurumlarda
kalan 15
15 yaş
yaş
kalan
üstü bireyler
üstü
bireylerin,
olmak
üzere
100.000
kurumlara
kişinin
eğitim
yeni gelen
almasının
bireyler ve
sağlanması
kurum dışı
vatandaşlarla
birlikte
50.000 kişinin
eğitim
almasının
sağlanması

Öncelikli
Daha önce


2020

eğitimlerin
tümünün
etkinliğinin
ölçülmeye
devam
edilmesi

 Verilen

olarak
eğitim
tüm ASPB
almamış
personeli ve
kurumlarda
kurumlarda
kalan
kalan 15
15 yaş
yaş
üstü
üstü bireyler
bireylerin,
olmak üzere
100.000
kurumlara
kişinin
eğitim
yeni
gelen
almasının
bireyler ve
sağlanması
kurum dışı
vatandaşlarla
birlikte
50.000 kişinin
eğitim
almasının
sağlanması

2021

eğitimlerin
tümünün
etkinliğinin
ölçülmeye
devam
edilmesi

 Verilen

olarak
eğitim
tüm
ASPB
almamış
personeli ve
kurumlarda
kurumlarda
kalan 15
15 yaş
yaş
kalan
üstü bireyler
üstü
bireylerin,
olmak
üzere
100.000
kurumlara
kişinin
eğitim
yeni gelen
almasının
bireyler ve
sağlanması
kurum dışı
vatandaşlarla
birlikte
50.000 kişinin
eğitim
almasının
sağlanması

2022
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eğitimlerin
tümünün
etkinliğinin
ölçülmeye
devam
edilmesi

 Verilen

olarak
eğitim
tüm ASPB
almamış
personeli ve
kurumlarda
kurumlarda
kalan
15 yaş
yaş
kalan 15
üstü
üstü bireyler
bireylerin,
olmak üzere
100.000
kurumlara
kişinin
eğitim
yeni
gelen
almasının
bireyler ve
sağlanması
kurum dışı
vatandaşlarla
birlikte
50.000
kişinin eğitim
almasının
sağlanması

2023


Daha önce 
Öncelikli
Daha önce 
Daha önce
Öncelikli
Öncelikli

Hedefler
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Kamu kurumlarında çalışan
personele yönelik
eğitimlerin
standardizasyonunun
sağlanarak etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması

Riskli gruplara yönelik
mevcut programların
etkinliğinin ölçülerek,
ihtiyaç duyulan
güncellemelerin yapılması,
etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması ve yeni
eğitim programlarının
oluşturulması

4.

5.

İnisiyatif

No

5.1. TBM
uygulayıcıları
tarafından
okullardaki
rehber
öğretmen
dışındaki diğer
öğretmenlere
yönelik yetişkin
eğitim
modülünün
uygulanması

4.10. Kredi Yurtlar
Kurumu
yurtlarında
kalan
öğrencilere
farkındalık
eğitimleri
verilmesi

Faaliyet

Süreç
Göstergesi

Cemiyeti

 Türkiye Yeşilay

Bakanlığı

 Milli Eğitim

 Üniversiteler

Başkanlığı

 Diyanet İşleri

Federasyonları

 Spor

Cemiyeti

 Türkiye Yeşilay

Bakanlığı

eğitim alan
öğretmenlere
ilave olarak
eğitim alan
öğretmen
sayısı

 Mevcut

KYK öğrenci
sayısı

 Gençlik ve Spor  Eğitim alan

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

400.000

 İlave

25.000

 İlave

2018

2019

300.000

 İlave

25.000

 İlave
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300.000

 İlave

25.000

 İlave

2020

2021

50.000

 İlave

25.000

 İlave

Hedefler

50.000

 İlave

25.000

 İlave

2022

50.000

 İlave

25.000

 İlave
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5.2. TBM
uygulayıcıları
tarafından
okullardaki
diğer yardımcı
personele
yönelik yetişkin
eğitim modülün
uygulanması

Kamu kurumlarında çalışan
personele yönelik
eğitimlerin
standardizasyonunun
sağlanarak etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması

5.

5.3. Erbaş ve erlere
uyuşturucu ile
mücadele
kapsamında
temel eğitiminin
verilmesi

Faaliyet

İnisiyatif

No

 Eğitim alan

Süreç
Göstergesi

Bakanlığı

 Milli Savunma

Cemiyeti

 Türkiye Yeşilay

bünyesindeki
30 bin er ve
erbaşa eğitim
verilmesi

 MSB
bünyesindeki er
ve erbaşların
tamamına
eğitim verilmesi

 MSB
bünyesindeki
er erbaşlara
yönelik
eğitim
modülünün
hazırlanması
ve eğitime
başlanması

sayısı

Bakanlığı

 JGK

edilen
personellerin
tamamının
eğitim
modülünü
alması

bünyesindeki
30 bin er ve
erbaşa eğitim
verilmesi

 Ulaşılan kişi  JGK

 İçişleri

Bakanlığı

2019

2020

bünyesindeki
25 bin er ve
erbaşa eğitim
verilmesi

 JGK

2021

bünyesindeki
25 bin er ve
erbaşa eğitim
verilmesi

 JGK

istihdam
edilen
personellerin
tamamının
eğitim
modülünü
alması

 Yeni

Hedefler

almış tüm
personelin
tazeleme
eğitimi alması

 Tamamının  Yeni istihdam  Eğitim

2018

eğitim
yardımcı
modülünü
personel
ve
 Türkiye Yeşilay
alması
güvenlik
Cemiyeti
görevlisi sayısı

 Milli Eğitim

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
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bünyesindeki
10 bin er ve
erbaşa eğitim
verilmesi

 JGK

almış tüm
personelin
tazeleme
eğitimi alması

 Eğitim

2022
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bünyesindeki
10 bin er ve
erbaşa eğitim
verilmesi

 JGK

istihdam
edilen
personellerin
tamamının
eğitim
modülünü
alması

 Yeni

2023

Faaliyet

Kamu kurumlarında çalışan 5.4. Uyuşturucu ile
personele yönelik
mücadele
eğitimlerin
kapsamında
standardizasyonunun
hizmet içi eğitimi
sağlanarak etkili bir şekilde
alanlara yönelik
yaygınlaştırılması
tazeleme eğitimi
verilmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

5.

No

Mücadele
Kurulu üyesi
kurum /
kuruluş

 Bağımlılık İle

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
ile mücadele
kapsamında
hizmet içi
eğitimi
alanlardan
tazeleme
eğitimi
alanların %’si

 Uyuşturucu -

Süreç
Göstergesi

2018
-

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
2019

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

 %75

2020
-

Hedefler
2021

 %75

2022
-
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5.5. Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı’na
bağlı
kuruluşların
merkez ve taşra
teşkilatında
görev yapan
personele
yönelik TBM
eğitim
programının
uygulanma
durumu

Kamu kurumlarında çalışan
personele yönelik
eğitimlerin
standardizasyonunun
sağlanarak etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması

5.

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Türkiye
Yeşilay
Cemiyeti

Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve Sosyal

5.5.1. Eğitimlerin

sahada
uygulanması ve
yaygınlaştırılması 

Faaliyet

İnisiyatif

No

 Personelin  Yeni
tamamına bu başlayan ve
eğitimin
%75 oranında
verilmesi
başarıya
ulaşamayan
personele
eğitim verilmesi

2019

kişi sayısı

2018

 Eğitim alan

Süreç
Göstergesi
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başlayan ve
%75 oranında
başarıya
ulaşamayan
personele
eğitim
verilmesi

 Yeni

2020

2021

başlayan ve
%75 oranında
başarıya
ulaşamayan
personele
eğitim
verilmesi

 Yeni

Hedefler

 Yeni
başlayan ve
%75 oranında
başarıya
ulaşamayan
personele
eğitim
verilmesi

2022
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başlayan ve
%75
oranında
başarıya
ulaşamayan
personele
eğitim
verilmesi

 Yeni

2023
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5.5.2. Verilen
eğitimlerin
etkinliklerinin
ölçülmesi

Kamu kurumlarında çalışan
personele yönelik
eğitimlerin
standardizasyonunun
sağlanarak etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması

5.

5.6. İş ve meslek
danışmanlarına
uyuşturucu ile
mücadele ve
bağımlılara
ilişkin
bilgilendirme
eğitiminin
verilerek
tümünün
etkinliğinin
ölçülmesi

Faaliyet

İnisiyatif

No

 Üniversiteler
 İlgili STK’lar

Bakanlığı

 Sağlık

Cemiyeti

 İŞKUR
 Türkiye Yeşilay

Sosyal Güvenlik
Bakanlığı

Çalışma ve

Yeşilay
Cemiyeti

verilen iş ve
meslek
danışmanı
sayısı

 Eğitim

bilgi düzeyinin
öntest /
sontest olacak
şekilde
ölçülme
durumu

Politikalar
Bakanlığı

 Türkiye

 Personelin

Süreç
Göstergesi

 Aile ve Sosyal

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

 İlave 150

tüm
eğitimlerin
etkinliğinin
ölçülmesi

 Verilen

2018

2019

 İlave 50

eğitimlerin
etkinliğinin
ölçülmeye
devam edilmesi

 Verilen tüm

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
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 İlave 50

tüm
eğitimlerin
etkinliğinin
ölçülmeye
devam
edilmesi

 Verilen

2020

2021

 İlave 50

tüm
eğitimlerin
etkinliğinin
ölçülmeye
devam
edilmesi

 Verilen

Hedefler

 İlave 50

tüm
eğitimlerin
etkinliğinin
ölçülmeye
devam
edilmesi

 Verilen

2022
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 İlave 50

tüm
eğitimlerin
etkinliğinin
ölçülmeye
devam
edilmesi

 Verilen

2023
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5.7. Yüksek
Öğrenim Kredi
ve Yurtlar
Kurumunda
görevli sosyal
çalışmacı,
psikolog, yurt
yönetim
memurları
(branşı ile
uygun), yurt
yönetim
personeline
(branşı ile
uygun) eğitici
eğitimi
verilmesi

Kamu kurumlarında çalışan
personele yönelik
eğitimlerin
standardizasyonunun
sağlanarak etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması

5.

5.8. Yükseköğrenim
Kredi ve Yurtlar
Kurumunda
çalışan KYK İl
Müdürleri, KYK
yurt müdürleri
ve diğer
personele (yurt
eğitim
sorumlularına)
farkındalık
eğitimleri
verilmesi

Faaliyet

İnisiyatif

No

 Üniversiteler

Başkanlığı

 Diyanet İşleri

Federasyonları

 Spor

Cemiyeti

 Türkiye Yeşilay

Bakanlığı

 Gençlik ve Spor

Bakanlığı

 Gençlik ve Spor

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

KYK personel
sayısı

 Eğitim alan

eğitimi verilen
KYK personeli
sayısı

 Eğitici

Süreç
Göstergesi

İlave 162

2019

 İlave 1.000  İlave 1.000

İlave 162

2018
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İlave 162

2021

İlave 162

2022

İlave 162

2023
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 İlave 1.000  İlave 1.000  İlave 1.000  İlave 1.000

İlave 162

2020

Hedefler
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5.9. Gençlik ve Spor
Bakanlığı
bünyesinde
çalışan gençlik
liderleri ve
kamp
liderlerine
eğitici eğitimi
verilmesi

Kamu kurumlarında çalışan
personele yönelik
eğitimlerin
standardizasyonunun
sağlanarak etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması

5.

5.10. Gençlik ve Spor
Bakanlığı ve bağlı
kuruluşların
merkez ve taşra
teşkilatındaki
sözleşmeli ve
kadrolu, hizmet
alımı yolu ile
görev yapan
antrenörler ile
sportif eğitim
uzmanlarına
eğitimler
verilmesi

Faaliyet

İnisiyatif

No

 Üniversiteler

Başkanlığı

 Diyanet İşleri

Federasyonları

 Spor

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Spor Bakanlığı

 Gençlik ve

Spor Bakanlığı

 Gençlik ve

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

kişi sayısı

 Eğitim alan

eğitimi
verilen kamp
lideri sayısı

 Eğitici

eğitimi
verilen
gençlik lideri
sayısı

 Eğitici

Süreç
Göstergesi

 Antrenörlerin tamamı
ve 100
sportif eğitim
uzmanı

gençlik lideri
ve 80 kamp
lideri

 İlave 162

2018

2019

 İlave 162

2020

almamış tüm
antrenör ve
sportif eğitim
uzmanları

 Eğitim

almamış tüm
antrenör ve
sportif eğitim
uzmanları

 Eğitim

2021

almamış tüm
antrenör ve
sportif eğitim
uzmanları

 Eğitim

gençlik lideri
ve 80 kamp
lideri

 İlave 162

Hedefler

gençlik lideri ve gençlik lideri
80 kamp lideri ve 80 kamp
lideri

 İlave 162

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

almamış tüm
antrenör ve
sportif eğitim
uzmanları

 Eğitim

gençlik lideri
ve 80 kamp
lideri

 İlave 162

2022
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almamış tüm
antrenör ve
sportif eğitim
uzmanları

 Eğitim

gençlik lideri
ve 80 kamp
lideri

 İlave 162

2023

Faaliyet

Kamu kurumlarında çalışan 5.11. Gençlik
personele yönelik
Hizmetleri ve
eğitimlerin
Spor İl, İlçe ve
standardizasyonunun
Şube
sağlanarak etkili bir şekilde
Müdürleri,
yaygınlaştırılması
Gençlik Merkezi
Müdürleri ve
diğer
çalışanlara
farkındalık
eğitimleri
verilmesi
5.12. Federasyonların
faaliyetlerinde
görev alan
antrenörlere
farkındalık
eğitimleri
verilmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

5.

No

Süreç
Göstergesi

 Üniversiteler

Başkanlığı

 Diyanet İşleri

Federasyonları

 Spor

 % 75

 % 100

federasyon
 Türkiye Yeşilay antrenör %’si
Cemiyeti

Bakanlığı

 Gençlik ve Spor  Eğitim alan

 Eğitim

2019

almayanların
tamamına
eğitim
verilmesi,
eğitim alanların
da %50’sine
tazeleme
eğitimi
verilmesi

 Gençlik

2018

personel sayısı hizmetleri il,
ilçe şube
 Türkiye Yeşilay
müdürleri ve
Cemiyeti
gençlik
 Spor
merkezi
Federasyonları
müdürlerinin
 Diyanet İşleri
tamamına
Başkanlığı
eğitim
 Üniversiteler
verilmesi

Bakanlığı

 Gençlik ve Spor  Eğitim alan

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
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almayanların
tamamı

 Eğitim

almayanların
tamamına
eğitim
verilmesi,
eğitim
alanların da
%50’sine
tazeleme
eğitimi
verilmesi

 Eğitim

2020

2021

almayanların
tamamı

 Eğitim

almayanların
tamamına
eğitim
verilmesi,
eğitim
alanların da
%50’sine
tazeleme
eğitimi
verilmesi

 Eğitim

Hedefler

 Eğitim
almayanların
tamamı

2022

111

almayanların
tamamı

 Eğitim

2023

Faaliyet

Kamu kurumlarında çalışan 5.13. Sporcu Eğitim
personele yönelik
Merkezi (SEM)
eğitimlerin
ve Türkiye
standardizasyonunun
Olimpik Hazırlık
sağlanarak etkili bir şekilde
Merkezlerinde
yaygınlaştırılması
(TOHM) eğitim
gören
sporculara
farkındalık
eğitimleri
verilmesi

İnisiyatif
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5.

No

 Üniversiteler

Başkanlığı

 Diyanet İşleri

Federasyonları

 Spor

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Spor Bakanlığı

 Gençlik ve

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
TOHM’daki
sporculardan
eğitim
alanların sayısı

 SEM ve

Süreç
Göstergesi

 İlave 250

2018

2019

 İlave 250
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2021

2022

2023
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 Tamamına  Tamamına  Tamamına  Tamamına

2020

Hedefler

Faaliyet

5.14.1. Tazeleme
eğitimi
yapılması

Kamu kurumlarında çalışan 5.14. Diyanet İşleri
personele yönelik
Başkanlığı taşra
eğitimlerin
personeline
standardizasyonunun
yönelik
sağlanarak etkili bir şekilde
bilgilendirici ve
yaygınlaştırılması
bilinçlendirici
eğitimlerin
verilmesi

İnisiyatif
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5.

No

Başkanlığı
 Sağlık
Bakanlığı
 Türkiye
Yeşilay
Cemiyeti
 Gençlik ve
Spor Bakanlığı
 Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı

 Diyanet İşleri

Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve Sosyal

Spor Bakanlığı

 Gençlik ve

Cemiyeti

modüllerinin
oluşturulması
ve 100
personele
daha eğitici
eğitimi
verilerek
eğitici
eğitimlerinin
tamamlanması

 Eğitim

2018

 Eğitim
eğitimi alan
almış 100
personel sayısı personelin
tazeleme
eğitimlerinin
tamamlanması

 Tazeleme

uygulanma
durumu ve
eğitici eğitimi
alan kişi sayısı

Başkanlığı

 Sağlık Bakanlığı
 Türkiye Yeşilay

 Eğitimlerin

Süreç
Göstergesi

 Diyanet İşleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
2019

 200
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 200

2020

2021

 200

Hedefler

 200

2022

 200
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5.14.2. Eğitimlerin
sahada
yaygınlaştırılması
ve etkinliklerinin
ölçülmesi

Kamu kurumlarında çalışan
personele yönelik
eğitimlerin
standardizasyonunun
sağlanarak etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması

5.

5.15. Arz ile
mücadele
konusunda
narkotik birimleri
dışındaki kolluk
birimlerinin
uyuşturucu ile
mücadele
konusunda
farkındalık
seviyelerinin
artırılması

Faaliyet

İnisiyatif

No

Başkanlığı
 Sağlık
Bakanlığı
 Türkiye
Yeşilay
Cemiyeti
 Gençlik ve
Spor Bakanlığı
 Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
 İçişleri
Bakanlığı

 Diyanet İşleri

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

kişi sayısı

 Eğitim alan

verilen ve
değerlendirilmesi yapılan
personel sayısı

 Eğitim

Süreç
Göstergesi
2019

İlave 750

İlave 750

 İlave 5.000  İlave 5.000

2018
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2021

2022

İlave 500

İlave 500

İlave 250

10.000

 İlave 7.500  İlave 7.500  İlave

2020

Hedefler
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İlave 250

10.000

 İlave

2023

MİS kapsamında
Danışmanlık Merkezlerinin
hayata geçirilerek ülke
genelinde
yaygınlaştırılmasının
sağlanması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

6.

No

6.2. İzleme ve takip
programlarının
hazırlanarak
buna yönelik
yazılım
programının
oluşturulması

6.1. Minimal hizmet
standartlarının
hazırlanması

Faaliyet

Bakanlığı

 Sağlık

Bakanlığı

 Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

 Minimal

 Minimal
hizmet
standartlarının
hazırlanarak
sahada
uygulanmaya
başlanması

2018

yürürlüğe girme hizmet
durumu
standartları
ve yazılım
programı
kapsamında
toplanacak
veri setinin
hazırlanarak
verilerin
toplanmaya
başlanması

 Programın

hizmet
standartlarının
yürürlüğe girme
durumu

 Minimal

Süreç
Göstergesi

2019
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2020

Hedefler
2021

2022

115

2023

MİS kapsamında
Danışmanlık Merkezlerinin
hayata geçirilerek ülke
genelinde
yaygınlaştırılmasının
sağlanması

6.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

6.4.

İl ve ilçe
müftülüklerin
e bağlı
“Danışma
Birimleri”
oluşturulması

6.3. Danışma
merkezlerinde
istihdam edilecek
personelin
tanımlanmış
görevleri
kapsamında
hizmet içi
eğitimlerinin
sağlanması

Faaliyet

Süreç
Göstergesi

Bakanlığı

 Sağlık

Başkanlığı

 Diyanet İşleri
danışma birimi
sayısı

 Kurulan

 Danışmanlık  Eğitim almış
Merkezi
personel sayısı
açacak BMK
üyesi
kurumlar

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

 50

eğitimlerine
başlanarak
tüm
personelin
eğitiminin
tamamlanmış
olması

 Personel

2018

 İlave 50

başlamış tüm
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması

 İlave 25

yeni başlamış
tüm
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması
 Daha önce
eğitim almış
olanların
tazeleme
eğitimlerinin
yapılması

2020

2021

 İlave 25

 Göreve
yeni başlamış
tüm
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması
 Daha önce
eğitim almış
olanların
tazeleme
eğitimlerinin
yapılması

Hedefler

 Göreve yeni  Göreve

2019
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 İlave 25

 Göreve
yeni başlamış
tüm
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması
 Daha önce
eğitim almış
olanların
tazeleme
eğitimlerinin
yapılması

2022

116

 İlave 25

yeni başlamış
tüm
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması
 Daha önce
eğitim almış
olanların
tazeleme
eğitimlerinin
yapılması

 Göreve

2023

Aile sağlığı merkezlerinin
koruyucu hizmetler, tanı,
tedavi ve takip
aşamalarında daha etkin rol
almalarının sağlanması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

7.

No

7.2. Aile
hekimlerine
yönelik pratik
bağımlılık
rehberi
oluşturulması

7.1. Aile sağlığı
merkezi
personeline
verilen eğitim
programının
geliştirilmesi

Faaliyet

Bakanlığı

 Sağlık

Bakanlığı

 Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

bağımlılık
rehberinin aile
hekimlerine
ulaşma
durumu

 Pratik

hekimlerinin
eğitim alma
durumu

 Aile

Süreç
Göstergesi
2020

 Aile
hekimlerinin
%100’üne bu
rehberin
ulaştırılması

bağımlılık
rehberinin
içeriğinin
hazırlanarak
aile
hekimlerine
ulaştırılması

olan ve eğitim
almamış olan
tüm aile
hekimlerine
eğitim
verilmeye
devam
edilmesi

2021

atanmış olan
ve eğitim
almamış olan
tüm aile
hekimlerine
eğitim
verilmeye
devam
edilmesi

 Yeni

Hedefler

atanmış olan
ve eğitim
almamış olan
tüm aile
hekimlerine
eğitim
verilmeye
devam
edilmesi

 Yeni atanmış  Yeni

2019

 Pratik

eğitim
modülünün
etkinliğinin
ölçülerek
ihtiyaç
duyulması
halinde
eğitim
modülünün
güncellenmesi
 Yeni
atanmış olan
ve eğitim
almamış olan
tüm aile
hekimlerinin
eğitimlerinin
tamamlanması

 Mevcut

2018
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 Yeni
atanmış olan
ve eğitim
almamış olan
tüm aile
hekimlerine
eğitim
verilmeye
devam
edilmesi

2022

117

atanmış olan
ve eğitim
almamış olan
tüm aile
hekimlerine
eğitim
verilmeye
devam
edilmesi

 Yeni

2023

Aile sağlığı merkezlerinin
koruyucu hizmetler, tanı,
tedavi ve takip
aşamalarında daha etkin rol
almalarının sağlanması

7.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

7.3. Birinci basamak
sağlık
hizmetlerinde
(ASM, TSM)
görev alan
Sağlık
Hizmetleri ve
Yardımcı Sağlık
Hizmetleri
personellerine
yönelik
“Bağımlılık ile
Mücadele”
eğitimlerin
verilmesi

Faaliyet

Bakanlığı

 Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

sağlık
personelinin
bağımlılıkla
mücadele
eğitimi alma
durumu

 Yardımcı

Süreç
Göstergesi

2019

sağlık
personeline
yönelik
eğitimin
başlatılması

 Yardımcı

 Yardımcı
modüllerinin sağlık
oluşturulması personelinin
 162 kişiye %100’nün
eğitici eğitimi eğitiminin
tamamlanması
verilmesi

 Eğitim

2018

2020

2021

 Yeni
atanmış olan
ve eğitim
almamış olan
yardımcı
sağlık
personeline
eğitim
verilmesi

Hedefler

 Yeni
atanmış olan
ve eğitim
almamış
olan
yardımcı
sağlık
personeline
eğitim
verilmesi
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atanmış olan
ve eğitim
almamış
olan
yardımcı
sağlık
personeline
eğitim
verilmesi

 Yeni

2022

118

atanmış
olan ve
eğitim
almamış
olan
yardımcı
sağlık
personeline
eğitim
verilmesi

 Yeni

2023

ALO 191 Uyuşturucu ile
Mücadele Danışma ve
Destek Hattının hizmet
kalitesinin geliştirilmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

8.

No

8.2. ALO 191
Uyuşturucu ile
Mücadele Danışma ve
Destek Hattında
görev yapan
personelin hizmet içi
eğitimlerinin
güçlendirilmesi

8.1. ALO 191
Uyuşturucu ile
Mücadele Danışma
ve Destek Hattı
hizmet sunum
algoritmalarının
güncellenmesi

Faaliyet

Bakanlığı

 Sağlık

Bakanlığı

 Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

eğitim sayısı

 Verilen

sunum
algoritmasının
güncellenme
durumu

 Hizmet

Süreç
Göstergesi

2019

 İlave 3

miş
algoritmanın
yazılıma
entegre
edilmesi

 Güncellen-

yapılan
kurum ve
kuruluşlarla
algoritmanın
oluşturulması

 İş birliği

 İlave 3

Güncelleme  İhtiyaç
yapılacak
duyulan
alanların
güncellemeler
belirlenmesi
in yapılması

2018

2020

 İlave 3

duyulması
halinde anlık
güncellemelerin
yapılması

2021

 İlave 3

duyulması
halinde anlık
güncellemelerin
yapılması

 İhtiyaç

Hedefler

 İhtiyaç
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 İlave 3

duyulması
halinde anlık
güncellemelerin
yapılması

 İhtiyaç

2022

119

 İlave 3

duyulması
halinde
anlık
güncellemelerin
yapılması

 İhtiyaç

2023

Ayakta Tedavi
Merkezlerinin etkinliğinin
ve ulaşılabilirliğinin
artırılması

ALO 191 Uyuşturucu ile
Mücadele Danışma ve
Destek Hattının hizmet
kalitesinin geliştirilmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

9.

8.

No

9.2. Psikiyatri
polikliniği olan
hastanelerde madde
bağımlısı hastalara
yönelik tanı ve tedavi
hizmetlerinin
verilmesi

9.1. Ayakta Tedavi
Merkezlerinin
yaygınlaştırılması

8.3. ALO 191
Uyuşturucu ile
Mücadele Danışma
ve Destek Hattı
hizmetlerinin yıllık
değerlendirme
raporunun
hazırlanması
8.4. Danışan
memnuniyeti
araştırmasının
yapılması

Faaliyet

 Madde
Bağımlılığı
hastasını takip
eden genel
psikiyatri
polikliniği
bulunan il
sayısı

 Sağlık
Bakanlığı

Tedavi Merkezi
bulunan il
sayısı

memnuniyet
araştırmasındaki
memnuniyet
%’si

Bakanlığı

 Ayakta

 Yapılacak

 Sağlık

Bakanlığı

değerlendirme
raporu
hazırlanması
durumu

 Sağlık

 Yıllık

Bakanlığı

Süreç
Göstergesi

 Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

tamamında
poliklinik
hizmetinin
sunulmaya
başlanması

 81 ilin

 Mevcut
55 ile ilave
14 il daha

durum
tespiti

 Mevcut

değerlendirme raporu
hazırlanması

 Yıllık

2018

kurulmuş
olması

 81 ilde

 En az %60

değerlendirme raporu
hazırlanması

 Yıllık

2019

2020

nüfusa en az
1 adet

 300.000

%65

 En az

2021

nüfusa en az
1 adet

 250.000

%70

 En az

değerlendirme raporu
hazırlanması

 Yıllık

Hedefler

değerlendirme raporu
hazırlanması

 Yıllık
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nüfusa en az
1 adet

 200.000

%75

 En az

değerlendirme raporu
hazırlanması

 Yıllık

2022

%80

120

 En az

değerlendirme raporu
hazırlanması

 Yıllık

2023

Ayakta Tedavi
Merkezlerinin etkinliğinin
ve ulaşılabilirliğinin
artırılması

9.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

9.3.1. Ayakta
tedavi
merkezlerinde
görev yapan
yardımcı sağlık
personeli
eğitimlerinin
yapılması

9.3. Mevcut
psikiyatri
uzmanlarına
yönelik “Madde
Bağımlılığı
Hekim
Eğitimi”ne
devam edilmesi
ve tüm
eğitimlerin
etkinliğinin
ölçülmesi

Faaliyet

Bakanlığı

 Sağlık

Bakanlığı

 Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

verilen
yardımcı sağlık
personeli %’si

 Eğitim

Bağımlılığı
Hekim Eğitimi
alan
Bakanlığımıza
bağlı
hastanelerde
görev yapan
çocuk ve
yetişkin ruh
sağlığı
hastalıkları
uzmanı sayısı

 Madde

Süreç
Göstergesi

 %50

 İlave 500

2018

yardımcı sağlık
personelin
eğitim alması

 Tüm

ve yetişkin ruh
sağlığı
hastalıkları
uzmanlarının
eğitimlerinin
tamamlanması

 Tüm çocuk

2019

2021

 %50’sinin
tazeleme
eğitimlerini
alması

 %50’sinin
tazeleme
eğitimlerini
alması

 Yeni

başlayan
tüm çocuk
ve yetişkin
ruh sağlığı
hastalıkları
uzmanlarının
eğitimlerinin
tamamlanması

göreve
başlamış ve
eğitim
verilmeyenlerin tümü

 Yeni

2022

çocuk ve
yetişkin ruh
sağlığı
hastalıkları
uzmanına
tazeleme
eğitimi
 Yeni
başlayan
tüm çocuk
ve yetişkin
ruh sağlığı
hastalıkları
uzmanlarının
eğitimlerinin
tamamlanması
 Yeni
göreve
başlamış ve
eğitim
verilmeyenlerin tümü

 850

Hedefler

çocuk ve
yetişkin ruh
sağlığı
hastalıkları
uzmanına
tazeleme
eğitimi
 Yeni
başlayan
tüm çocuk
ve yetişkin
ruh sağlığı
hastalıkları
uzmanlarının
eğitimlerinin
tamamlanması
 Yeni
göreve
başlamış ve
eğitim
verilmeyenlerin tümü

2020

 850

2.B. Danışmanlık, Arındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

121

göreve
başlamış ve
eğitim
verilmeyenlerin tümü

 Yeni

başlayan tüm
çocuk ve
yetişkin ruh
sağlığı
hastalıkları
uzmanlarının
eğitimlerinin
tamamlanması

 Yeni

2023

Yatarak Tedavi
Hizmetlerinin etkinliğinin
artırılması ve
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

10.

No

10.2.
Erişkin
Psikiyatri
kliniklerine eğitim
program yetkisi
verilebilmesi için
bünyelerinde
madde bağımlılığı
tedavi merkezi
bulunma
zorunluluğu
getirilmesi

10.1.
AMATEM ve
ÇEMATEM’lerin
ihtiyacı
karşılayacak
sayıya ulaşması

Faaliyet

AMATEM
bulunan eğitim
kliniği sayısı

Psikiyatri
eğitim
program
yetkisi
bulunan
AMATEM
sayısının 8’in
altına
inmemesi ve
yeni açılacak
tüm eğitim
kliniklerinde
AMATEM
kliniğinin
bulunmasının
sağlanması

 Erişkin

sayısı

 Bünyesinde

ÇEMATEM
açılması

 ÇEMATEM

Bakanlığı

 7

sayısı

 Sağlık

 8
AMATEM

 AMATEM

2018

Bakanlığı

Süreç
Göstergesi

 Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

açılacak tüm
eğitim
kliniklerinde
AMATEM
kliniğinin
bulunmasının
sağlanması

 Yeni

ÇEMATEM
açılması

 6 AMATEM
 4

2019
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2020

Hedefler
2021

2022

122

2023

Yatarak Tedavi
Hizmetlerinin etkinliğinin
artırılması ve
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

10.

No

10.4. AMATEM ve
ÇEMATEM’lerde
4924 sayılı Kanun
çerçevesinde
sözleşmeli hekim
çalıştırılması için
düzenleme
yapılması

10.3. Çocuk
Psikiyatri
kliniklerine eğitim
kliniği yetkisi
verilebilmesi için
bünyelerinde
madde bağımlılığı
tedavi merkezi
bulunma
zorunluluğu
getirilmesi

Faaliyet

 4924 sayılı
Kanun
kapsamında
sözleşmeli
personel ihdas
edilme
durumu

Bakanlığı

ÇEMATEM
bulunan eğitim
kliniği sayısı

 Sağlık

 Bünyesinde

Bakanlığı

Süreç
Göstergesi

 Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

sayılı Kanun
kapsamında
sözleşmeli
hekim
kadrolarının
açılması

 4924

Psikiyatri
eğitim
program
yetkisi
bulunan
ÇEMATEM
sayısının
2’nin altına
inmemesi ve
yeni açılacak
tüm eğitim
kliniklerinde
ÇEMATEM
kliniğinin
bulunmasının
sağlanması

 Çocuk

2018

Kanun
kapsamındaki
illerde
uygulamanın
başlaması

 4924 sayılı

açılacak tüm
eğitim
kliniklerinde
ÇEMATEM
kliniğinin
bulunmasının
sağlanması

 Yeni

2019

2020

Hedefler

Kanun
kapsamındaki
illerde
uygulamanın
devam etmesi

 4924 sayılı
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2021

2022

123

2023

Yatarak Tedavi
Hizmetlerinin etkinliğinin
artırılması ve
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

10.

No

10.5. Döner
sermaye
yönetmeliğinde
yardımcı sağlık
personeline
yönelik
iyileştirme
sağlayacak
mevzuat
düzenlemesinin
yapılması
10.6. Zorunlu
tedavi
kararlarının
infaz edileceği
özelleşmiş
tedavi
merkezleri
açılması ya da
mevcut tedavi
merkezlerinde
buna yönelik
fiziksel
düzenlemelerin
yapılması

Faaliyet

kapalı /
muhafaza
servisi bulunan
il sayısı

uygulama
olarak 2 il

 Pilot

 Özelleşmiş

Bakanlığı

Bakanlığı

 Sağlık

2018

 Mevzuat
düzenlemesinin alt yapısının
yapılmış olma
hazırlanarak
yayınlanması
durumu

 Mevzuat

Süreç
Göstergesi

 Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

uygulamaya
ilave 4 il

 Pilot

sağlık
personeli
ücretlerinin
iyileştirilmiş
olması

 Yardımcı

2019
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2020

Hedefler
2021

2022

124

2023

112 ve Acil Servislerin
uyuşturucu ile mücadele
kapsamında organize
edilmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

11.

No

11.1. Hastane öncesi
acil sağlık
hizmetleri (112)
çalışanlarının
bağımlılıkla ilgili
eğitimlerinin
hizmet içi
eğitim
kapsamına
alınması
11.2. “Madde
Kullanım
Bozukluğunda
Acil Yaklaşım
Rehberi’nin
hastane öncesi
acil sağlık
hizmetleri (112)
çalışanları için
81 il genelinde
tüm personele
ASOS (Acil Sağlık
Otomasyon
Sistemi)
üzerinden
ulaştırılması

Faaliyet

 Hizmet içi
eğitim alan
112 çalışan
sayısı

 “Madde
Kullanım
Bozukluğunda
Acil Yaklaşım
Rehberi”
ulaştırılan
personel %’si

Bakanlığı

 Sağlık
Bakanlığı

Süreç
Göstergesi

 Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

 %95

personelinin
%50’sinin bu
eğitimi
alması

 Sağlık

2018

sağlık
personelinin
tamamı

 Tüm acil

personelinin
tamamının bu
eğitimi alması

 Sağlık

2019

2020

başlayan
sağlık
personelin
tamamı

 Yeni

2021

başlayan
sağlık
personelin
tamamı

 Yeni

başlayan
tüm sağlık
personeline
eğitim
verilmesine
devam
edilmesi

 Yeni

Hedefler

başlayan
tüm sağlık
personeline
eğitim
verilmesine
devam
edilmesi

 Yeni
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başlayan
sağlık
personelin
tamamı

 Yeni

başlayan
tüm sağlık
personeline
eğitim
verilmesine
devam
edilmesi

 Yeni

2022

125

başlayan
sağlık
personelin
tamamı

 Yeni

başlayan
tüm sağlık
personeline
eğitim
verilmesine
devam
edilmesi

 Yeni

2023

112 ve Acil Servislerin
uyuşturucu ile mücadele
kapsamında organize
edilmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

11.

No

11.4. Hastane acil
servislerinde
görev yapan
çalışanlara
yönelik “Madde
Kullanım
Bozukluğunda
Acil Yaklaşım
Rehberi”
formatına
benzer bir
rehberin
oluşturulması

11.3. Ambulanslarda
madde kullanım
bozukluğu olan
hastalara acil
müdahalede
kullanılacak
ilaçların
bulundurulması
(Ör: Nalokson)

Faaliyet

 “Madde
Kullanım
Bozukluğunda
Acil Yaklaşım
Rehberi”nin
Acil Servislerde
bulunma
durumu

Bakanlığı

larda İlacın
bulundurulma
durumu

 Sağlık

 Ambulans-

Bakanlığı

Süreç
Göstergesi

 Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
2019

“Madde
 Rehberin
Kullanım
tüm Acil
Bozukluğunda Servislerde
Acil Yaklaşım bulunması
Rehber”
içeriğinin
hazırlanması
ve Acil
Servislerde
bulunmasının
sağlanması

Tüm
Tüm
ambulanslar- ambulanslarda
da

2018

2020

tüm Acil
Servislerde
bulunması

 Rehberin

2021

tüm Acil
Servislerde
bulunması

 Rehberin

Tüm
ambulanslarda

Hedefler

Tüm
ambulanslarda

2.B. Danışmanlık, Arındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

tüm Acil
Servislerde
bulunması

 Rehberin

Tüm
ambulanslarda

2022

126

tüm Acil
Servislerde
bulunması

 Rehberin

Tüm
ambulanslarda

2023

Rehabilitasyon
hizmetlerinin
yaygınlaştırılması

112 ve Acil Servislerin
uyuşturucu ile mücadele
kapsamında organize
edilmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

12.

11.

No

12.2. Yataklı
rehabilitasyon
merkezlerinin
açılması

12.1. Ayakta
rehabilitasyon
merkezlerinin
açılması

11.5. Hastane acil
servislerinde
görev yapan
çalışanlara
yönelik
bağımlılıkla ilgili
hizmet içi
eğitimlerin
verilmesi

Faaliyet

 Açılan
yataklı
rehabilitasyon
merkezi sayısı

 Açılan
yataklı
rehabilitasyon
merkezi sayısı

Bakanlığı

 Türkiye
Yeşilay
Cemiyeti

ayakta
rehabilitasyon
merkezi sayısı

 Sağlık

 Açılan

Bakanlığı

personel sayısı

 Sağlık

 Eğitim alan

Bakanlığı

Süreç
Göstergesi

 Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

 10 adet

erişkin 7
adet ergen

 8 adet

erişkin 7
adet ergen

 8 adet

içeriğinin
hazırlanıp
eğitici
eğitiminin
yapılmasının
ardından
çalışanların
%50’sinin bu
eğitimi
alması

 Eğitim

2018

erişkin 4 adet
ergen

 6 adet

erişkin 4 adet
ergen

 6 adet

almamış tüm
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması

 Eğitim

2019

2020

erişkin 2
adet yataklı

 3 adet

erişkin 4
adet ergen

 7 adet

yeni
başlamış
veya eğitim
almamış tüm
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması

2021

erişkin 3
adet ergen

 5 adet

Hedefler

 Göreve
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erişkin 3
adet ergen

 4 adet

2022

127

2023

Rehabilitasyon
hizmetlerinin
yaygınlaştırılması

12.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

12.4. Rehabilitasyon
merkezleri için
değerlendirme
ve akreditasyon
hizmetinin
verilmesi

12.3. Rehabilitasyon
merkezlerinin
akreditasyon
sistematiğinin
oluşturulması

Faaliyet

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
2018

ve
değerlendirme
hizmeti sunan
merkez sayısı

Akreditasyon

sistematiğinin
oluşturulma
durumu

 1 Adet

yon
modelinin
oluşturulmuş
olması

 Akreditasyon Akreditas-

Süreç
Göstergesi

 1 Adet

Akreditasyon
sistemine göre
çalışmaların
yapılmaya
başlanması

2019

2020

halinde
açılması

İhtiyaç

2021

halinde
açılması

İhtiyaç

Akreditasyon sistemine
göre
çalışmaların
devam etmesi

Hedefler

Akreditasyon sistemine
göre
çalışmaların
devam etmesi
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halinde
açılması

İhtiyaç

Akreditasyon sistemine
göre
çalışmaların
devam etmesi

2022

128

halinde
açılması

İhtiyaç

Akreditasyon sistemine
göre
çalışmaların
devam etmesi

2023

Rehabilitasyon
hizmetlerinin
yaygınlaştırılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

12.

No

12.6. Madde
Bağımlılığı
Danışmanı
Meslek
Standardı
kapsamında
sertifikasyon
merkezinin
kurulması

12.5. Madde
Bağımlılığı
Danışmanı
(seviye 6) ulusal
yeterliliğinin
hazırlanması

Faaliyet

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Yeterlilik
Kurumu

 Mesleki

Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı

 Çalışm a ve

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
2019

merkezin
faaliyetlerine
devam etmesi
ve yapılacak
değerlendirme
neticesinde
ihtiyaç halinde
yeni
merkezlerin
açılması

merkezinin
kurulma ve
faaliyetlerine
devam etme
durumu
merkezin
kurulması ve
faaliyete
geçmesi

 Kurulan

Çalışmaların
Bağımlılığı
sürdürülmesi
Danışmanı
(seviye 6)
ulusal
yeterliliğine
dayalı sınav
ve
bilgilendirme
sisteminin
kurulmasına
yönelik
çalışmalara
başlanması

 Madde

2018

 Sertifikasyon  1 Adet

Bağımlılığı
Danışmanı
(seviye 6)
ulusal
yeterliliğinin
yayımlanma
durumu

 Madde

Süreç
Göstergesi
2020

Hedefler
2021

2022

2023
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Çalışmaların Çalışmaların Çalışmaların Çalışmaların
sürdürülmesi sürdürülmesi sürdürülmesi sürdürülmesi
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Rehabilitasyon
hizmetlerinin
yaygınlaştırılması

12.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

12.7. SUT’ta
halihazırda
tanımlanmış
olan Tıbbi
Rehabilitasyon
Hizmetlerinin
(Aile görüşmesideğerlendirme,
Bireysel
psikoterapi, Aile
tedavisi, Grup
Psikoterapisi,
Klinik
değerlendirme
ölçekleri)
düzenlenmesi
ve sıklık ve
sayılarının
artırılması
12.8. Laboratuvar
hizmetlerinin
daha etkin hale
getirilmesi

Faaliyet

Bakanlığı

 Sağlık

Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı

 Çalışma ve

Bakanlığı

 Sağlık

Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı

 Çalışma ve

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

doğrulama
laboratuvar
analizlerinin
SUT kodlarının
belirlenmesi
durumu

 Tarama ve

kapsamında
tıbbi
rehabilitasyon
hizmetlerine
yönelik
düzenlemenin
yapılma
durumu

 SUT

Süreç
Göstergesi

kodlarının
belirlenmiş
olması

 SUT

yayımlanarak
uygulamaya
geçilmesi

 SUT’ta

2018

2019
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2020

Hedefler
2021

2022
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2023

UMEP 2018-2023

birim sayısı

Sosyal
Politikalar
Bakanlığı

13.3.
Mevcut
Çocuk Destek
Merkezlerinin
değerlendirilmesi ile
ihtisas alanlarının,
kapasite
durumlarının ve
fiziki yapılarının
değerlendirilerek,
atölye
çalışmalarının
yapılabileceği,
profesyonel bireysel
görüşme odaları ve
grup çalışması
yapılabilecek akıllı
odaların
oluşturulması

 Sosyal uyum  40 tane

 Aile ve

Yeşilay Cemiyeti

 Türkiye

Sosyal
Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve
yapılan ÇODEM
sayısı

 Dönüşüm

Sosyal
Uyum Birimi
açılması

 81 ilde

açılacak sosyal
uyum
merkezlerinin
değerlendirilmesi

 Yeni

2019
açılacak sosyal
uyum
merkezlerinin
değerlendirilmesi

 Yeni

2020
açılacak sosyal
uyum
merkezlerinin
değerlendirilmesi

2021

 Yeni

Hedefler

 Yaygınlaştıdeğerlendirme rılmaya devam
sonrası
edilmesi
ihtiyaca göre
yaygınlaştırılması

 15 ÇODEM  Yapılan

Sosyal
Uyum Birimi
açılması

merkez için bir
değerlendirme
raporunun
Haziran
2018’de
yayımlanması

 Değerlendiri-  Mevcut
len merkez
sayısı

13.2.
Sosyal uyum
birimlerinin
yaygınlaştırılması

Sosyal
Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve

13.1.
Mevcut
sosyal uyum
merkezine yönelik
verimlilik
değerlendirmesi
yapılması

Sosyal uyum merkezlerinin
ve programlarının
güçlendirilerek
yaygınlaştırılması

2018

13.

Süreç
Göstergesi

Faaliyet

İnisiyatif

No

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
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açılacak sosyal
uyum
merkezlerinin
değerlendirilmesi

 Yeni

2022
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açılacak sosyal
uyum
merkezlerinin
değerlendirilmesi

 Yeni

2023

13.4. Sosyal Uyum
Birimleri
personeline
bağımlılık alanında
hizmet içi eğitim
verilmesi

Sosyal uyum merkezlerinin
ve programlarının
güçlendirilerek
yaygınlaştırılması

13.

UMEP 2018-2023

Faaliyet

İnisiyatif

No














Politikalar
personel sayısı
Bakanlığı
Sağlık
Bakanlığı
Türkiye
Yeşilay
Cemiyeti
Belediyeler
Diyanet İşleri
Başkanlığı
Gençlik ve
Spor Bakanlığı
Sosyal
Yardımlaşma
ve Dayanışma
Vakfı
Milli Eğitim
Bakanlığı

Süreç
Göstergesi

 Aile ve Sosyal  Eğitim alan

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
daki 4 birimin
ve açılması
planlanan 40
birimin tüm
personeline
eğitim
verilmesi

 Halihazır-

2018

2.C. Sosyal Uyum Hizmetleri

uyum
birimlerindeki
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması

başlamış
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması

2020

Hedefler
2021

2022
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personele
tazeleme
eğitiminin
verilmesi

 Tüm
personele
tazeleme
eğitiminin
verilmesi

 Tüm
personele
tazeleme
eğitiminin
verilmesi

 Tüm

göreve
başlamış
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması

göreve
başlamış
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması

 Yeni

2023

başlamış
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması

 Tüm sosyal  Yeni göreve  Yeni göreve  Yeni

2019
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13.5. Sosyal Uyum
Birimlerinin
minimum hizmet
standardı
planlanması
ruhsatlandırılması,
denetimi ve
finansman
modelini içerecek
mevzuat
güncellenmesinin
yapılması
13.6. Sosyal uyum
dönemindeki,
tedavi ve
rehabilitasyon
sürecini
tamamlamış
kişilerin aktif
işgücü
programlarına
katılımlarının
sağlanması

Sosyal uyum merkezlerinin
ve programlarının
güçlendirilerek
yaygınlaştırılması

13.

UMEP 2018-2023

Faaliyet

İnisiyatif

No

 2018

2018

Bakanlığı

 İŞKUR
 Milli Eğitim

Yeşilay Cemiyeti

 Türkiye

Bakanlığı

 Adalet

Bakanlığı

 Sağlık

Politikalar
Bakanlığı
programlarına durum tespiti
katılma ve
eğitimi başarıyla
tamamlama
sıklığı mevcut
duruma göre %
artış

 %50

 İhtiyaca

2019

göre
değişikliğinin ve içerisinde
mevzuatın
ruhsatlandırman mevzuat
gözden
ın yapılma
değişikliğinin
geçirilmesi
durumu
tamamlanması
 Ruhsatlandırmaların
başlaması
 Denetimlerin başlaması

 Mevzuat

Süreç
Göstergesi

2.C. Sosyal Uyum Hizmetleri

 Aile ve Sosyal  Aktif işgücü  Mevcut








Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
Sağlık
Bakanlığı
Adalet
Bakanlığı
Belediyeler
Sivil
Toplum
Kuruluşları

 Aile ve

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
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 %50

göre
mevzuatın
gözden
geçirilmesi
 Ruhsatlandırmaların
tamamlanması
 Denetimlerin düzenli
olarak devam
etmesi

 İhtiyaca

2020

 %50

merkezlerin
ruhsatlandırması ve
denetimlerinin
düzenli olarak
devam etmesi

2021

 Tüm yeni

Hedefler

 %50

merkezlerin
ruhsatlandırması ve
denetimlerinin
düzenli olarak
devam etmesi

 Tüm yeni

2022
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 %50

merkezlerin
ruhsatlandırması ve
denetimlerinin
düzenli olarak
devam etmesi

 Tüm yeni

2023

Sosyal uyum merkezlerinin
ve programlarının
güçlendirilerek
yaygınlaştırılması

13.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
Süreç
Göstergesi

13.9. Mobil ekip ile
bağımlı bireylerin
evde ziyaret
edilmesi, ihtiyaç
tespitinin
bağımlının
yaşadığı yerde
yapılması

13.8. YEDAM’larda
sosyal uyumu
artırmak için
etkinlikler
düzenlenmesi

Yeşilay
Cemiyeti

 Türkiye

Yeşilay Cemiyeti

 Türkiye

2019

YEDAM için iş
uğraş
atölyelerinin
alt yapısının
oluşturulması

YEDAM’da iş
uğraş
atölyelerinin
faaliyete
başlaması

 Açılacak 40  Açılacak 40

2018

2020

ziyaret sayısı

 Yapılan

2021

 80

2022

YEDAM’da
320 etkinlik

 80

2023

134

 100 ziyaret  200 ziyaret  200 ziyaret  200 ziyaret  200 ziyaret  200 ziyaret

YEDAM’da 320 YEDAM’da
etkinlik
320 etkinlik

 80

Hedefler

YEDAM’da
320 etkinlik

 Etkinlik sayısı  40 etkinlik  160 etkinlik  80

13.7. YEDAM’lardaki  Türkiye
 YEDAM’larda
rehabilitasyona
Yeşilay Cemiyeti oluşturulan
yönelik
atölye sayısı
atölyelerin
yaygınlaştırılması

Faaliyet

2.C. Sosyal Uyum Hizmetleri
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Madde bağımlısı çocukların
sosyal uyum süreçlerine
dahil edilmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

14.

No

14.2. Koruma ve
bakım altında
olmayan
çocukların sosyal
uyum
süreçlerinin
yapılandırılması

14.1. Koruma ve
bakım altındaki
çocuklar ile
denetimli
serbestlikteki
çocukların kısa
ve uzun süreli
tedavileri sonrası
sosyal uyum
süreçlerine dahil
edilmesi

Faaliyet



















 Koruma ve

destek eğitim
sürecini
tamamlayan
çocuk %’si

 Psikososyal

Süreç
Göstergesi

 % 35

2019

 Koruma ve  Hizmet
bakım altında sunumuna
olmayan
başlanması
çocukların
sosyal uyum
programlarına
dahil
edilebilmesi
adına
mevzuatın
yürürlüğe
girmesi ve pilot
uygulamanın
başlatılması

 % 30

2018

2.C. Sosyal Uyum Hizmetleri

bakım altında
olmayan
çocukların
Sağlık
sosyal uyum
Bakanlığı
süreçlerinin
Milli Eğitim
yapılandırılma
Bakanlığı
Üniversiteler durumu

Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
Milli Eğitim
Bakanlığı
Sağlık
Bakanlığı
Adalet
Bakanlığı
Gençlik ve
Spor
Bakanlığı
Diyanet
İşleri
Başkanlığı
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
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pilot
çalışmanın
değerlendirilmesi
neticesinde
ÇODEM
bulunan tüm
illerde
hizmetin
sunulmasının
sağlanması

 Yapılacak

 % 40

2020

2021

edilen
ihtiyaçlar
doğrultusunda
hizmetin
yaygınlaştırılması

 Tespit

 % 45

Hedefler

 % 50

2022

135

 % 55

2023

Madde bağımlılığı ile
mücadele süreçlerinin
manevi değerler ile
desteklenmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

15.

No

15.3. Bağımlılıktan
kurtulan
gençlerin
umreye
gönderilmesi

15.1. İl ve ilçelerde
bağımlılıkla
mücadele
alanında bir
koordinatörün
görevlendirilmesi
15.2. Tedavi
merkezlerinde
manevi destek
hizmeti sunacak
personelin
görevlendirilmesi

Faaliyet

Süreç
Göstergesi
2018

görevlendirilen
il ve ilçe sayısı

destek hizmeti
sunulan tedavi
merkezi sayısı

merkezinde
manevi
danışman
görevlendirilmesi

 15 tedavi

tamamı,
ilçelerin en az
% 25’i

Sosyal
Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve

Bakanlığı

 Adalet

Bakanlığı

 Sağlık

Başkanlığı

kurtularak
genç
umreye
gönderilen genç
sayısı

 Diyanet İşleri  Bağımlılıktan  İlave 50

Bakanlığı

 Sağlık

Başkanlığı

 Diyanet İşleri  Manevi

Başkanlığı

 Diyanet İşleri  Koordinatör  İllerin

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

2.C. Sosyal Uyum Hizmetleri
2020

Hedefler
2021

2022

2023

genç

 İlave 100

merkezlerinin
tamamında
manevi
danışman
görevlendirilmesi

 Tedavi

az % 50’si

genç

 İlave 100

az % 55’i

genç

 İlave 100

az % 65’i

genç

 İlave 100

az % 70’i

genç

136

 İlave 100

az % 75’i

 İlçelerin en  İlçelerin en  İlçelerin en  İlçelerin en  İlçelerin en

2019
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Madde bağımlılığı ile
mücadele süreçlerinin
manevi değerler ile
desteklenmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

15.

No

15.5. İhtiyaç
duyulması
halinde ceza
infaz
kurumlarında,
gerekli manevi
destek
hizmetlerinin
karşılanması

15.4. İhtiyaç
duyulması
halinde
Denetimli
Serbestlik
Müdürlüklerinde,
gerekli manevi
destek
hizmetlerinin
karşılanması

Faaliyet

Bakanlığı

 Adalet

İşleri
Başkanlığı

 Diyanet

Bakanlığı

 Adalet

İşleri
Başkanlığı

 Diyanet

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

destek
verilen
cezaevi sayısı

Manevi

destek verilen
Denetimli
Serbestlik
� M üdürlüğü
sayısı

 Manevi

Süreç
Göstergesi

destek
verilecek
ceza infaz
kurumlarının
tespit
edilerek
%30’unda
hizmetin
sağlanması

 Manevi

tespit edilerek
15’inde ilave
hizmetin
sağlanması

� M üdürlüklerinin

destek
danışmanlığı
verilecek
Denetimli
Serbestlik

 Manevi

2018

2.C. Sosyal Uyum Hizmetleri

hizmetin
sağlanması

% 50’sinde

 İlave 15

2019

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

kurumlarının
tamamında
hizmetin
sağlanması

Ceza infaz

tamamında

Müdürlüklerinin

Serbestlik

 Denetimli

2020

Hedefler
2021

2022
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2023

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’nun
hazırlanması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

No

1.1. İletişim Bilim
Kurulunun
oluşturulması ve
Kılavuzun
hazırlanmasına
yönelik olarak
İletişim Bilim
Kurulunun
görevlendirilmesi

Faaliyet

STK
temsilcileri

İlgili diğer

temsilcileri

İlgili bakanlık

temsilcileri

Üniversiteler
Medya

Yeşilay
Cemiyeti

RTÜK
Türkiye

Enformasyon
Genel
Müdürlüğü

Basın Yayın ve

Bakanlığı

Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

oluşturulmasına yönelik
komisyonun
toplanma
sayısı

Kılavuzun

Süreç
Göstergesi

defa

 En az 6

2018

defa

 En az 6

2019

defa

 En az 6

2020

2021

defa

 En az 6

Hedefler

defa

 En az 6

2022

2023

defa
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 En az 6

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.

3. Uyuşturucu ile Mücadelede İletişim

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

1.2. Kılavuzun
çoğaltılarak basılı
ve elektronik
ortamda
dağıtımının
gerçekleştirilmesi

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’nun
hazırlanması

1.

UMEP 2018-2023

Faaliyet

İnisiyatif

No

STK
temsilcileri

İlgili diğer

temsilcileri

İlgili bakanlık

temsilcileri

Üniversiteler
Medya

Yeşilay
Cemiyeti

RTÜK
Türkiye

ve
Enformasyon
Genel
Müdürlüğü

Basın Yayın

Bakanlığı

Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

içeriğinin
tamamlanması
ve yayımlanma
durumu

 Kılavuz

Süreç
Göstergesi

sorumlu ve
paydaş kurum
ve kuruluşlara
iletilmesi

 Tüm

yayımlanması

 Kılavuzun

içeriğinin
hazırlanması

 Kılavuz

2018

gözden
geçirilerek
ihtiyaca
yönelik
güncelleştirilmesi

 Kılavuzun

2019

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

gözden
geçirilerek
ihtiyaca
yönelik
güncelleştirilmesi

 Kılavuzun

2020

2021

gözden
geçirilerek
ihtiyaca
yönelik
güncelleştirilmesi

 Kılavuzun

Hedefler

gözden
geçirilerek
ihtiyaca
yönelik
güncelleştirilmesi

 Kılavuzun

2022

139

gözden
geçirilerek
ihtiyaca
yönelik
güncelleştirilmesi

 Kılavuzun

2023

1.3. Hazırlanan
kılavuzun
uygulanmasına
yönelik tüm paydaş
ve hedef kitleler
bağlamında tanıtım,
bilgilendirme ve
eğitim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi

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’nun
hazırlanması

1.

UMEP 2018-2023

Faaliyet

İnisiyatif

No

STK
temsilcileri

İlgili diğer

temsilcileri

İlgili bakanlık

temsilcileri

Üniversiteler
Medya

Yeşilay
Cemiyeti

RTÜK
Türkiye

ve
Enformasyon
Genel
Müdürlüğü

Basın Yayın

Bakanlığı

Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

bilgilendirme
ve eğitim için
verilen kişi
ulaşılan
toplam
sayısı
kişi
sayısı

 Tanıtım,

Süreç
Göstergesi

 5.000 kişi

2018

2020

Hedefler
2021

2022

2023

140

 10.000 kişi  12.000 kişi  15.000 kişi  17.000 kişi  20.000 kişi

2019
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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’nun
hazırlanması

1.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

1.3.1. Yüz yüze
eğitim içeriklerinin
hazırlanması ve
eğitimlerin verilmesi

Faaliyet

STK
temsilcileri

İlgili diğer

temsilcileri

İlgili bakanlık

temsilcileri

Medya

Yeşilay
Cemiyeti
Üniversiteler

Türkiye

ve
Enformasyon
Genel
Müdürlüğü

Basın Yayın

Bakanlığı

Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

eğitim alanların
sayısı

 Yüz yüze

Süreç
Göstergesi

 3.000

2018

2020

Hedefler
2021

2022

2023
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 İlave 2.000  İlave 2.000  İlave 1.000  İlave 2.000  İlave 2.000

2019
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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’nun
hazırlanması

1.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

1.3.2. Elektronik
ortamda eğitim
içeriklerinin
hazırlanması

Faaliyet

STK
temsilcileri

İlgili diğer

temsilcileri

İlgili bakanlık

temsilcileri

Medya

Yeşilay
Cemiyeti
Üniversiteler

Türkiye

ve
Enformasyon
Genel
Müdürlüğü

Basın Yayın

Bakanlığı

Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

ortamdaki
eğitim
içeriklerinin
hazırlanarak
kullanıma
sunulma
durumu

 Elektronik

Süreç
Göstergesi

ortamda
eğitim
içeriklerinin
hazırlanması
ve kullanıma
sunulması

 Elektronik

2018

içeriklerinin
yayınlanması
na devam
edilmesi
ihtiyaç
duyulması
halinde
güncellenmesi

 Eğitim

2019
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içeriklerinin
yayınlanması
na devam
edilmesi
ihtiyaç
duyulması
halinde
güncellenmesi

 Eğitim

2020

2021

içeriklerinin
yayınlanması
na devam
edilmesi
ihtiyaç
duyulması
halinde
güncellenmesi

 Eğitim

Hedefler

içeriklerinin
yayınlanması
na devam
edilmesi
ihtiyaç
duyulması
halinde
güncellenmesi

 Eğitim

2022

142

içeriklerinin
yayınlanması
na devam
edilmesi
ihtiyaç
duyulması
halinde
güncellenmesi

 Eğitim

2023

2.

Uyuşturucu ile mücadele
kapsamında yürütülen
faaliyetlerin tanıtımının
yapılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

No

2.1. Ana akım ve
yerel medya
yönetici ve
temsilcileri ile
periyodik toplantılar
yapılarak
uyuşturucuyla
mücadele
faaliyetleri
konusunda
bilgilendirme
yapılması

Faaliyet

STK
temsilcileri

İlgili diğer

temsilcileri

İlgili bakanlık

temsilcileri

Üniversiteler
Medya

Yeşilay
Cemiyeti

Türkiye

ve
Enformasyon
Genel
Müdürlüğü

Basın Yayın

Bakanlığı

Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

yetkililerin bir
araya geleceği
medya
yöneticilerine
yönelik toplantı
sayısı

 Üst düzey

Süreç
Göstergesi

 2 toplantı

2018

 2 toplantı

2019

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

 2 toplantı

2020

2021

 2 toplantı

Hedefler

 2 toplantı

2022

143

 2 toplantı

2023

Uyuşturucu ile mücadele
kapsamında yürütülen
faaliyetlerin tanıtımının
yapılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

2.

No

2.2.1. ALO 191
Uyuşturucu ile
Mücadele Danışma
ve Destek Hattına
gelen çağrılardan
seçilen başarı
hikâyelerinin
haberleştirilmesi

ALO 191
2.2.
Uyuşturucu ile
Mücadele Danışma
ve Destek Hattının
bilinirliğinin
artırılması ve
markalaşmasının
sağlanması;
Yeşilay Danışma
Hattıyla koordineli
çalışmanın
sağlanması

Faaliyet

temsilcileri

Medya

ve
Enformasyon
Genel
Müdürlüğü

Basın Yayın

Bakanlığı

Sağlık

Bakanlığı

Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

hikâyelerinden
seçilerek
haberleştirilen
lerin %’si

 Başarı

yönelik faaliyet
durumu

 Tanıtıma

Süreç
Göstergesi

 Uyuşturucu
ile mücadele
sürecinde
gerçekleştirile
cek tüm
iletişim
faaliyetlerinde
danışma
hattının
tanıtımına yer
verilmesinin
sağlanması

2019

 Uyuşturucu
ile mücadele
sürecinde
gerçekleştirile
cek tüm
iletişim
faaliyetlerinde
danışma
hattının
tanıtımına yer
verilmesine
devam
edilmesi

2020

2021

 Uyuşturucu
ile mücadele
sürecinde
gerçekleştirile
cek tüm
iletişim
faaliyetlerinde
danışma
hattının
tanıtımına yer
verilmesine
devam
edilmesi

Hedefler

 Uyuşturucu
ile mücadele
sürecinde
gerçekleştirile
cek tüm
iletişim
faaliyetlerinde
danışma
hattının
tanıtımına yer
verilmesine
devam
edilmesi

2022

 Uyuşturucu
ile mücadele
sürecinde
gerçekleştirile
cek tüm
iletişim
faaliyetlerinde
danışma
hattının
tanıtımına yer
verilmesine
devam
edilmesi

2023
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 En az % 60  En az % 60  En az % 80  En az % 80  En az % 80  En az % 80

videosunun
hazırlanması
ve kurumsal
logo
çalışmasının
yapılması

 1 tanıtım

2018

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

Uyuşturucuyla mücadelede
bulunan kurumların her
türlü yayın organında
(yazılı-görsel-sosyal medya)
uyuşturucuyla mücadele
faaliyetlerinin tanıtılmasının
ve yer almasının sağlanması

Uyuşturucu ile mücadele
kapsamında yürütülen
faaliyetlerin tanıtımının
yapılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

3.

2.

No

3.1. Medya
analizlerinde
uyuşturucu ile
mücadele
faaliyetlerinin yer
alma sıklığına ilişkin
verilerin takip
edilmesi.

2.2.2. AMATEM ve
ÇEMATEM’lerin
bilinirliğinin
artırılması

Faaliyet

Enformasyon
Genel
Müdürlüğü
Sağlık
Bakanlığı
Müdürlüğü
Türkiye
Yeşilay
Cemiyeti
Üniversiteler
Medya
temsilcileri
İlgili STK
temsilcileri

takip
edilmesine
başlanması

 Verilerin

tanıtım
videosu
hazırlanması
ve
yayınlanması

ile mücadele
faaliyetlerine
ilişkin medya
içerik verilerin
takip edilme
durumu ve
faaliyetlerin
medya
içeriklerinde
yer alma %’si

 2 adet

artırılmasına
yönelik
gerçekleştirilen
faaliyet
durumu

2018

 Bilinirliğin

Süreç
Göstergesi

Basın Yayın ve  Uyuşturucu

Bakanlığı

Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
2020

yer alma
oranlarının
takip edilerek
yayım
sayısının
artmasına
yönelik
denetim ve
düzenlemeler
de
bulunulması
faaliyetlerin
medya
içeriklerinde
yer alma
oranının %
50’ye
ulaşması

 Medyada

 % 60

2022

2023

 % 70

 % 80

 % 90

145

 Hazırlanan  Hazırlanan
videoların
videoların
videoların
yayınlanmaya yayınlanmaya yayınlanmaya
devam etmesi devam etmesi devam etmesi

2021

 Hazırlanan

Hedefler

 2 adet
videoların
tanıtım
yayınlanmaya videosu
devam etmesi hazırlanması
ve
yayınlanması

 Hazırlanan

2019

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

Uyuşturucuyla mücadelede
iyi uygulama örneklerinin
teşvik edilerek
ödüllendirilmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

4.

No

4.1. Kamuoyunda
uyuşturucu ile
mücadele
çalışmalarında üstün
gayret sarf eden ve
öne çıkan kişi ve
kurumların komisyon
tarafından
ödüllendirilmesi

Faaliyet

STK
temsilcileri

İlgili diğer

temsilcileri

İlgili bakanlık

temsilcileri

Üniversiteler
Medya

Yeşilay
Cemiyeti

Türkiye

ve
Enformasyon
Genel
Müdürlüğü

Basın Yayın

Bakanlığı

Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

kriterlerinin
oluşturulması
ve ödül
töreninin
gerçekleşme
durumu

 Ödül

Süreç
Göstergesi

üyelerinin
belirlenerek
ödül
kriterlerinin
oluşturulması
ve iyi
uygulama
örneklerinin
tespit edilerek
ödül töreni
düzenlenmesi

 Komisyon

2018

üyelerinin
belirlenerek
ödül
kriterlerinin
oluşturulması
ve iyi
uygulama
örneklerinin
tespit edilerek
ödül töreni
düzenlenmesi

 Komisyon

2019

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

üyelerinin
belirlenerek
ödül
kriterlerinin
oluşturulması
ve iyi
uygulama
örneklerinin
tespit edilerek
ödül töreni
düzenlenmesi

 Komisyon

2020

2021

üyelerinin
belirlenerek
ödül
kriterlerinin
oluşturulması
ve iyi
uygulama
örneklerinin
tespit edilerek
ödül töreni
düzenlenmesi

 Komisyon

Hedefler

üyelerinin
belirlenerek
ödül
kriterlerinin
oluşturulması
ve iyi
uygulama
örneklerinin
tespit edilerek
ödül töreni
düzenlenmesi

 Komisyon

2022

146

üyelerinin
belirlenerek
ödül
kriterlerinin
oluşturulması
ve iyi
uygulama
örneklerinin
tespit edilerek
ödül töreni
düzenlenmesi

 Komisyon

2023

Uyuşturucu madde
kullanımının zararları
konusunda hedef grupların
bilgilendirilmesi, hedef
gruplarda farkındalık
oluşturulması, tutum ve
davranış geliştirilmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

5.

No

 Hazırlanan
Bakanlığı
örtülü senaryo
Basın Yayın ve sayısı
Enformasyon
Genel
Müdürlüğü
Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
Milli Eğitim
Bakanlığı
TRT

Sağlık

5.2. Uyuşturucu
madde
kullanımının etki
ve zararları
konusunda 16-24
ve 25-29 yaş
hedef gruplarını
bilgilendirici
iletişim
faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi

 GerçekleştiBakanlığı
rilen faaliyet
Basın Yayın ve sayısı
Enformasyon
Genel
Müdürlüğü
Türkiye Yeşilay
Cemiyeti
Üniversiteler
Medya
temsilcileri
İlgili bakanlık
temsilcileri
İlgili diğer STK
temsilcileri

Sağlık

Süreç
Göstergesi

5.1. 3-6 yaş, 7-12 yaş
ve 13-15 yaş
gruplarında
“Hayır” diyebilme
becerisini
güçlendirmek için
mevcut
animasyon ve çizgi
filmlerde
akranlarına
gerektiğinde
“Hayır” diyebilme
davranışının
geliştirilmesine
yönelik örtülü
senaryoların
oluşturulması

Faaliyet

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

 İlave 15

adet

adet

 15

 En az 10

2019

 En az 10

2018

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

 İlave 15

adet

 En az 10

2020

2021

 İlave 15

adet

 En az 10

Hedefler

 İlave 15

adet

 En az 10

2022
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 İlave 15

adet

 En az 10

2023

5.2.1. Uyuşturucu
kullanımının etki ve
zararlarını anlatan
viral videolar
hazırlanarak dijital
medya kanallarında
gösteriminin
sağlanması

Uyuşturucu madde
kullanımının zararları
konusunda hedef grupların
bilgilendirilmesi, hedef
gruplarda farkındalık
oluşturulması, tutum ve
davranış geliştirilmesi

5.

UMEP 2018-2023

Faaliyet

İnisiyatif

No

STK
temsilcileri

İlgili diğer

temsilcileri

İlgili bakanlık

temsilcileri

Üniversiteler
Medya

Yeşilay
Cemiyeti

Türkiye

ve
Enformasyon
Genel
Müdürlüğü

Basın Yayın

Bakanlığı

Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

video sayısı

 Hazırlanan

Süreç
Göstergesi

videonun
hazırlanması
ve
yayınlanması

 En az 5

2018

videonun
hazırlanması
ve
yayınlanması

yayınlanmasına

devam
edilmesi

 En az 5

2020

2021

devam
edilmesi

yayınlanmasına

 Videonun

Hedefler

 Videonun

2019
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videonun
hazırlanması
ve
yayınlanması

 En az 5

2022

148

devam
edilmesi

yayınlanmasına

 Videonun

2023

5.2.2. Uyuşturucu
kullanımının etki ve
zararlarını anlatan
broşür, afiş, vb.
basılı materyallerin
ve promosyon
malzemelerinin
hazırlanması

Uyuşturucu madde
kullanımının zararları
konusunda hedef grupların
bilgilendirilmesi, hedef
gruplarda farkındalık
oluşturulması, tutum ve
davranış geliştirilmesi

5.

UMEP 2018-2023

Faaliyet

İnisiyatif

No

STK
temsilcileri

İlgili diğer

temsilcileri

İlgili bakanlık

temsilcileri

Üniversiteler
Medya

Yeşilay
Cemiyeti

Türkiye

ve
Enformasyon
Genel
Müdürlüğü

Basın Yayın

Bakanlığı

Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

materyal sayısı

 Dağıtılan

materyal sayısı

 Hazırlanan

Süreç
Göstergesi
2020

2021

2022

broşür ve
promosyon
malzemelerinin
hazırlanması
ve dağıtımının
sağlanması

 Materyaller  1 afiş, 1

Hedefler

broşür ve
in dağıtımına
promosyon
devam
malzemeleri- edilmesi
nin
hazırlanması
ve dağıtımının
sağlanması

 Materyaller  1 afiş, 1

2019

broşür ve
in dağıtımına
promosyon
devam
malzemeleri- edilmesi
nin
hazırlanması
ve dağıtımının
sağlanması

 1 afiş, 1

2018

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023
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lerin
dağıtımına
devam
edilmesi

 Materyal-

2023

5.2.3. Hedef kitle
tarafından
kullanılan sosyal
ağ siteleri, en çok
ziyaret edilen web
siteleri (forumlar,
bloglar, internet
oyunları, online
alış veriş siteleri
vb. içerisine veya
doodle olarak) ve
en çok izlenen
videoların açılış
anına veya
içerisine, konu ile
ilgili hazırlanan
görsellerin ve
videoların yer
aldığı pop-up
şeklinde tamamı
izlenmeden
geçilemeyen açılır
pencereler ve
banner
yerleştirilmesi

Uyuşturucu madde
kullanımının zararları
konusunda hedef grupların
bilgilendirilmesi, hedef
gruplarda farkındalık
oluşturulması, tutum ve
davranış geliştirilmesi

5.

UMEP 2018-2023

Faaliyet

İnisiyatif

No

STK
temsilcileri

İlgili diğer

temsilcileri

İlgili bakanlık

temsilcileri

Üniversiteler
Medya

Yeşilay
Cemiyeti

Türkiye

ve
Enformasyon
Genel
Müdürlüğü

Basın Yayın

Bakanlığı

Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

açılır pencere
ve banner
sayısı

 Yerleştirilen

video ve
tasarlanan
banner sayısı

 Hazırlanan

Süreç
Göstergesi
2019

2020

Hedefler
2021

10 banner
çalışması
yapılması

kullanımına
devam
edilmesi

10 banner
çalışması
yapılması

kullanımına
devam
edilmesi

 5 video ve  Çalışmaların  5 video ve Çalışmaların

2018

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

2023

10 banner
çalışması
yapılması

150

kullanımına
devam
edilmesi

 5 video ve Çalışmaların

2022

Aile içi işlevleri
güçlendirecek iletişim
çalışmalarının
gerçekleştirilmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

6.

No

6.1. Ebeveyn-çocuk
iletişimini
güçlendirmek
amacıyla kamu
spotlar
spotlarının
hazırlanması

Faaliyet

STK
temsilcileri

İlgili diğer

temsilcileri

İlgili bakanlık

temsilcileri

Üniversiteler
Medya

Yeşilay
Cemiyeti

RTÜK
Türkiye

ve
Enformasyon
Genel
Müdürlüğü

Basın Yayın

Bakanlığı

Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

ve yayınlanan
kamu spotu
sayısı

 Hazırlanan

Süreç
Göstergesi

2

2018

2

2019

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

masına
devam
edilmesi

 Yayınlan-

2020

2021

masına
devam
edilmesi

 Yayınlan-

Hedefler

masına
devam
edilmesi

 Yayınlan-

2022

151

masına
devam
edilmesi

 Yayınlan-

2023

6.

Aile içi işlevleri
güçlendirecek iletişim
çalışmalarının
gerçekleştirilmesi

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

No

6.3. Aile içi
iletişimin
geliştirilmesini
teşvik eden
radyo spotlar
spotlarının
hazırlanması

6.2. Gündüz
kuşağı
televizyon
programlarında
aile içi iletişimin
geliştirilmesine
yönelik bilgi
aktarabilecek
uzmanların yer
almasının
sağlanması

Faaliyet

RTÜK

spotunun
yayınlanma
sayısı

 Radyo

temsilcileri

Medya

radyo spotu
sayısı

 Hazırlanan

katılım
gösterdiği
televizyon
programı sayısı

 Uzmanların

Süreç
Göstergesi

Bakanlığı

Sağlık

temsilcileri

İlgili bakanlık

temsilcileri

Medya

Yeşilay
Cemiyeti

Türkiye

ve
Enformasyon
Genel
Müdürlüğü

Basın Yayın

Bakanlığı

Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

spotunun
hazırlanması

 5 radyo

programda
uzmanların
yer almasının
sağlanması

 En az 2

2018

spotunun
hazırlanması

 5 radyo

programda
uzmanların
yer almasının
sağlanması

 En az 2

2019

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

spotunun
hazırlanması

 5 radyo

programda
uzmanların
yer almasının
sağlanması

 En az 2

2020

2021

spotunun
hazırlanması

 3 radyo

programda
uzmanların
yer almasının
sağlanması

 En az 2

Hedefler

spotunun
hazırlanması

 3 radyo

programda
uzmanların
yer almasının
sağlanması

 En az 2

2022

152

spotunun
hazırlanması

 3 radyo

programda
uzmanların
yer almasının
sağlanması

 En az 2

2023

8.

7.

Uyuşturucuyla mücadelede
ilgili kurumların
gerçekleştirdiği başarılı
çalışmaların yaygınlığının ve
toplumsal etkisinin
artırılması

Yapılan iletişim
çalışmalarının etki
analizlerinin yapılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

No

8.1. Sağlıklı Fikirler
Kısa Film
Senaryo
Yarışmasının
uygulamasına
devam edilmesi

7.1. Eylem Planının
Uyuşturucu ile
Mücadelede
iletişim başlıklı
bölümünde yer
alan 2.2, 2.2.2,
5.1, 5.2.1,
5.2.2, 5.2.3,
6.1, 6.3 nolu
faaliyetlerin
etki analizinin
yapılması

Faaliyet

Yeşilay
Cemiyeti

tamamına
etki
analizlerinin
yapılması

tamamına
etki
analizlerinin
yapılması

senaryo

 7 kısa film

sayısı

 7 kısa film

senaryo

 1 yarışma
 En az 12

metaryallerinin

metaryallerinin

 Çekilen kısa
film sayısı

 Görsel

2019

 Görsel

2020

2021

 Görsel

Hedefler

 Görsel

2022

 Görsel

2023

 7 kısa film

senaryo

 1 yarışma
 En az 12

tamamına
etki
analizlerinin
yapılması

metaryallerinin

 7 kısa film

senaryo

 1 yarışma
 En az 12

tamamına
etki
analizlerinin
yapılması

metaryallerinin

 7 kısa film

senaryo

 1 yarışma
 En az 12

tamamına
etki
analizlerinin
yapılması

metaryallerinin
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 7 kısa film

senaryo

 1 yarışma
 En az 12

tamamına
etki
analizlerinin
yapılması

metaryallerinin

işitsel ve basılı işitsel ve basılı işitsel ve basılı işitsel ve basılı işitsel ve basılı işitsel ve basılı
iletişim
iletişim
iletişim
iletişim
iletişim
iletişim

 Görsel

2018

 Gerçekleştiri  1 yarışma
len yarışma
 En az 12

yapılma
durumu

Türkiye

 Etki analizi

Bakanlığı
Basın Yayın
ve
Enformasyon
Genel
Müdürlüğü
Türkiye
Yeşilay
Cemiyeti
Üniversiteler
Medya
temsilcileri
İlgili bakanlık
temsilcileri
İlgili diğer
STK
temsilcileri

Süreç
Göstergesi

Sağlık

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

Uyuşturucuyla mücadelede
ilgili kurumların
gerçekleştirdiği başarılı
çalışmaların yaygınlığının ve
toplumsal etkisinin
artırılması

8.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

8.4. Yeşil Sahne
uygulaması
kapsamında
kamuoyunda
bağımlılıklarla
mücadele
farkındalığının
artırılması
8.5. Yeşilay
Dergisinin
yayınlanmaya
devam edilmesi

8.3. Uluslararası
Karikatür
Yarışmasının
düzenlenmesi

8.2. Sağlıklı Nesil
Sağlıklı Gelecek
Yarışmasının
uygulamasına
devam edilmesi

Faaliyet

Yeşilay
Cemiyeti

Türkiye

Yeşilay
Cemiyeti

Türkiye

Yeşilay
Cemiyeti

Türkiye

Bakanlığı

Milli Eğitim

Yeşilay
Cemiyeti

Türkiye

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

 1 Yarışma
 63 Ülke
 379 Sanatçı
 836 eser

1

2018

dergi sayısı

 Yayınlanan

 12

 20
uygulama sayısı Uygulama
yapılması

 Eser sayısı
 Yapılan

başvuranların
sayısı

 Yarışmaya

başvuran ülke
sayısı

 Yarışmaya

yarışma sayısı

 Yapılan

cek yarışma
sayısı

 Düzenlene-

Süreç
Göstergesi

 12

Uygulama
yapılması

 20

 1Yarışma
 60 Ülke
 40 Sanatçı
 800 eser

1

2019

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

 12

Uygulama
yapılması

 20

 800 eser

Sanatçı

 1Yarışma
 60 Ülke
 400

1

2020

2021

 12

Uygulama
yapılması

 20

 1Yarışma
 60 Ülke
 400 Sanatçı
 800 eser

1

Hedefler

 12

Uygulama
yapılması

 20

 800 eser

Sanatçı

 1Yarışma
 60 Ülke
 400

1

2022

 12

154

Uygulama
yapılması

 20

 1Yarışma
 60 Ülke
 400 Sanatçı
 800 eser

1

2023

Uyuşturucuyla mücadelede
ilgili kurumların
gerçekleştirdiği başarılı
çalışmaların yaygınlığının ve
toplumsal etkisinin
artırılması

8.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

8.7. Yeşilay’ın
Düzenlediği
uyuşturucu
bağımlılığıyla
mücadele etmeye
katkı sağlayan
meydan etkinlikleri
ve konserlerine
devam edilmesi
8.8. Kültür ve Turizm
Bakanlığının desteği
ile sinema ve tiyatro
alanında
bağımlılıklarla
mücadele etmeye
yönelik içeriklerin
geliştirilmesine katkı
sağlanması

8.6. ADDİCTA
dergisinin
yayınlanmasına
devam edilmesi

Faaliyet

Bakanlığı

Sağlık

Turizm
Bakanlığı

Kültür ve

Yeşilay
Cemiyeti

Türkiye

Yeşilay
Cemiyeti

Türkiye

Yeşilay
Cemiyeti

Türkiye

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

sağlanan
tiyatro oyunu
sayısı

 Destek
oyununun
Devlet
Tiyatrolarında
gösterimine
başlanması

 1 tiyatro

değerlendirilmesi
sonucunda
sayısının
artırılarak
yaygınlaştırılması

 Sonuçların

etkinliği

etkinliği

etkinliği sayısı

2

2019

 1 konser
 1 meydan

2

2018

 Konser sayısı  1 konser
 Meydan
 1 meydan

dergi sayısı

 Yayınlanan

Süreç
Göstergesi
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etkinliği

 1 konser
 1 meydan

2

2020

2021

etkinliği

 1 konser
 1 meydan

2

Hedefler

etkinliği

 1 konser
 1 meydan

2

2022

155

etkinliği

 1 konser
 1 meydan

2

2023

1.

Uyuşturucu ile
mücadele
kapsamında
oluşturulmuş
Kurulların
güçlendirilerek,
üyeleri arasındaki
iletişimin ve iş
birliklerinin
artırılmasına
yönelik çalışmaların
yapılması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

No

1.1. Bağımlılıkla mücadele
kurullarının çalışma usul
ve esaslarında belirtilen
zaman aralıklarında
paydaşların bir araya
gelmelerinin sağlanması

Faaliyet

Politikalar
Bakanlığı
 Çalışma ve Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
 Gençlik ve Spor
Bakanlığı
 Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
 Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı
 İçişleri Bakanlığı
 Maliye Bakanlığı
 Milli Eğitim
Bakanlığı
 Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı

 Sağlık Bakanlığı
 Adalet Bakanlığı
 Aile ve Sosyal

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

sayıları

 Toplantı

Süreç
Göstergesi

4 BMYK
6 BMK
6 BMTÇG
12 UMTÇG
6 BMİKK
toplantısı

toplantısı

2019

4 BMYK
6 BMK
6 BMTÇG
12 UMTÇG
6 BMİKK

2018

toplantısı

4 BMYK
6 BMK
6 BMTÇG
12 UMTÇG
6 BMİKK

2020

2021

toplantısı

4 BMYK
6 BMK
6 BMTÇG
12 UMTÇG
6 BMİKK

Hedefler

toplantısı

4 BMYK
6 BMK
6 BMTÇG
12 UMTÇG
6 BMİKK

2022

156

toplantısı

4 BMYK
6 BMK
6 BMTÇG
12 UMTÇG
6 BMİKK

2023

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

4. Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

Uyuşturucu ile
mücadele
kapsamında
oluşturulmuş
Kurulların
güçlendirilerek,
üyeleri arasındaki
iletişimin ve iş
birliklerinin
artırılmasına
yönelik çalışmaların
yapılması

1.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

1.2. Kurullar tarafından
alınan kararların
gerçekleşme
durumunun izlenerek
raporlanması
1.3. Uyuşturucuyla mücadele
kapsamında yürütülecek
tüm projelerin ilgili
kurullardan (BMYK, BMK,
BMTK Arzla Mücadele,
Taleple Mücadele ve
İletişim Bilim Komisyonu)
onayı dâhilinde
yürütülmesinin
sağlanması
1.3.1. Proje finansmanı
sağlayan tüm kurumların
uyuşturucuyla ilgili proje
başvurularında ilgili
kurullardan birinin
(BMYK, BMK, BMTK,
Arzla Mücadele, Taleple
Mücadele ve İletişim
Bilim Komisyonu) onayını
ön şart olarak
istemesinin sağlanması

Faaliyet

 TÜBİTAK

Amirler

 Mahalli Mülki

Bakanlığı

 Kalkınma

kurumlar

 Başbakanlık
 BMK üyesi

 Sağlık Bakanlığı

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

 %85

2018

geçmiş
projelerin
kurullar
tarafından
onaylanma
%’si

 Uygulamaya  % 100

gerçekleştir
ilme %’si

 Kararların

Süreç
Göstergesi

 % 100

 %85

2019
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 % 100

 %90

2020

2021

 % 100

 %90

Hedefler

 % 100

 %95

2022

157

 % 100

 %95

2023

Uyuşturucu ile
mücadele
kapsamında
oluşturulmuş
Kurulların
güçlendirilerek,
üyeleri arasındaki
iletişimin ve iş
birliklerinin
artırılmasına
yönelik çalışmaların
yapılması

1.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

1.5. Uyuşturucu ile
mücadeledeki
koordinasyon yapısının
güçlendirilmesi

1.4. Kurulların etkin
çalışabilmesine yönelik
gerekli bütçenin
sağlanabilmesi

Faaliyet

 Başbakanlık

 Sağlık Bakanlığı

Bakanlığı

 İçişleri

Bakanlığı

 Maliye

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

yapının
hayata
geçme
durumu

 Kurumsal

kullanacağı
bütçenin
tamamlanarak
devamlılığının
sağlanma
durumu

 Kurulların

Süreç
Göstergesi

başlanması

kullanılmaya

 Bütçenin

2019

ile
mücadeledeki kurul ve
koordinasyon
yapısının
kurumsallaş
ması için
yurtdışı
örnekleri
incelenerek
yeni bir
modelin
ortaya
konması

menin
değerlendirilmesi
sonucunda
uygun
görülmesi
halinde yeni
bir
kurumsal
yapının
hayata
geçirilmesi
için gerekli
çalışmaların
yapılması

Uyuşturucu  Modelle-

tanımlanması

 Bütçenin

2018

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

2021

2022

2023

ğının
sağlanması

ğının
sağlanması

ğının
sağlanması

158

ğının
sağlanması

 Devamlılı-  Devamlılı-  Devamlılı-  Devamlılı-

2020

Hedefler

2.

Uyuşturucu ile
mücadele
faaliyetlerinin ülke
genelinde etkin
şekilde
sürdürülebilmesi
için etkili bir izleme
ve değerlendirme
sisteminin
kurulması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

No

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

Faaliyet

(BMİKK)

 Valilikler

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

planının
hazırlanması

 Eylem

2018

planının
hazırlanması

 Eylem

2019

planının
hazırlanması

 Eylem

2020

2021

planının
hazırlanması

 Eylem

Hedefler

planının
hazırlanması

 Eylem

2022

planının
hazırlanması

 Eylem

2023

planlarının
hedeflerine
ulaşma
oranı %’si

 Eylem

değerlendirmesinin
yapılarak
Sağlık
Bakanlığı’na
iletilme
durumu

 % 100

değerlendirmesinin
yapılarak
Sağlık
Bakanlığı’na
iletilmesi

 % 100

değerlendirmesinin
yapılarak
Sağlık
Bakanlığı’na
iletilmesi

 % 100

değerlendirmesinin
yapılarak
Sağlık
Bakanlığı’na
iletilmesi

 % 100

değerlendirmesinin
yapılarak
Sağlık
Bakanlığı’na
iletilmesi

 % 100

değerlendirmesinin
yapılarak
Sağlık
Bakanlığı’na
iletilmesi
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 % 100

değerlendirmesinin
yapılarak
Sağlık
Bakanlığı’na
iletilmesi

 Performans Performans Performans Performans Performans Performans Performans

planının
oluşturulma
durumu

 Eylem

Süreç
Göstergesi

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

Uyuşturucu ile
mücadele
faaliyetlerinin ülke
genelinde etkin
şekilde
sürdürülebilmesi
için etkili bir izleme
ve değerlendirme
sisteminin
kurulması

2.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

2.3. Uyuşturucu ile mücadele
eylem planı faaliyet takip
sisteminin geliştirilerek,
merkez ve taşradaki
paydaş kurumların
sisteme düzenli veri girişi
yapmasının sağlanması ve
tüm yetkili kurumlar
tarafından online olarak
raporlamanın
yapılabilmesi

2.2. İmkânlar dâhilinde yüksek
kurul üyelerinin de
katıldığı, iyi uygulama
örneklerinin, kurul üyesi
kurumların yaptıkları
çalışmaların ve toplantıya
davet edilmiş illerin bizzat
mülki amirleri tarafından
illerine ait çalışmaların
sunulduğu, yüksek kurul
başkanı tarafından
onaylanmış standart
formata uygun olarak
illerin değerlendirildiği
bölge değerlendirme
toplantılarının yapılması

Faaliyet

Kurumlar

 Sağlık Bakanlığı
 BMK üyesi

Kurumlar

 Sağlık Bakanlığı
 BMK üyesi

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

 Yazılımın
hazırlanması ve 81
ilin giriş
yapması

kapsamında
yürütülen
faaliyetlere ait
verilerin
işlenebileceği
sistemin
hayata geçme
durumu

toplantısı

bölge
toplantı
sayısı

 Eylem Planı

 6 bölge

2018

 Yapılan

Süreç
Göstergesi

giriş
yapması ve
veriler
üzerinden
yıllık
performansın
değerlendirilmesi

 81 ilin

toplantısı

 6 bölge

2019

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

giriş
yapması ve
veriler
üzerinden
yıllık
performansın
değerlendirilmesi

 81 ilin

toplantısı

 6 bölge

2020

2021

giriş
yapması ve
veriler
üzerinden
yıllık
performansın
değerlendirilmesi

 81 ilin

toplantısı

 6 bölge

Hedefler

giriş
yapması ve
veriler
üzerinden
yıllık
performansın
değerlendirilmesi

 81 ilin

toplantısı

 6 bölge

2022
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giriş
yapması ve
veriler
üzerinden
yıllık
performansın
değerlendirilmesi

 81 ilin

toplantısı

 6 bölge

2023

Uyuşturucu ile
Mücadele Karar
Destek Sisteminin
geliştirilerek anlık
veriler üzerinden
lokasyonların risk
derecelendirilmeler
inin yapılabilmesi

3.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

3.2. Oluşturulmuş risk
haritalarına göre
yerleşim yerlerinin risk
düzeylerindeki değişimin
izlenmesi

3.1. Belirlenmiş risk
kategorilerine göre en
küçük yerleşim
birimlerini dahi
sınıflandırabilen risk
haritalarının
oluşturulması

Faaliyet

Süreç
Göstergesi

Bakanlıkları

 Tüm BMYK

Bakanlığı

 İçişleri

Kurumlar

bilir risk
haritalarının
ulaşılabilir
olması

 Karşılaştırıla-

mesi
yapılabilme
durumu

 İçişleri Bakanlığı  Risk
derecelendir BMK üyesi

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

İller ve büyük
ilçe bazında
risk
düzeylerinin
takip
edilmesi

düzeyinin
tespit
edilerek
takip
edilmesi

düzeyinin
tespit
edilerek
takip
edilmesi

bazlı risk
haritalamasının
yapılabilmesi

 Mahalle

2021

 81 İlin risk

bazlı risk
haritalamasının
yapılabilmesi

 Mahalle

2020

İller ve büyük
ilçe bazında
risk
düzeylerinin
takip
edilmesi

belirlenmiş
ilçelerin risk
haritasının
oluşturulması

 81 il ve

verilerin
7/24 BMK
üyesi
kurumlar
tarafından
raporlanabilmesi

 UKDS’den

2019

Hedefler

 Belirlenmiş  Belirlenmiş  81 İlin risk

verilerin
toplanması
ve buna
yönelik
sistemin
kurularak
risk
haritalarının
yapılmaya
başlanması

 Mevcut

2018
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düzeyinin
tespit
edilerek
takip
edilmesi

 81 İlin risk

bazlı risk
haritalamasının
yapılabilmesi

 Mahalle

2022
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 Belirlenecek en küçük
kesitteki risk
haritalarının
oluşturularak
takibinin
yapılabilmesi

cek Kurum,
meslek
grubu veya
nüfusun risk
derecelendirmesinin
yapılması

 Belirlene-

2023

Uyuşturucu ile
mücadele
çalışmalarının
sonuçlarını
ölçmeye yönelik
verilerin toplanarak
raporlanması

4.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

4.3.

4.2.

Üniversite Gençliği
Profil araştırmasının
yapılması

14-19 Yaş Arası
Eğitime Devam Eden
Gençlerde Bağımlılık
Araştırması’nın
yapılması (ESPAD)

4.1. Türkiye’de 15 yaş üzeri
Genel Nüfusta Tütün,
Alkol ve Madde
Kullanımına Yönelik
Tutum ve Davranış
Araştırması’nın
yapılması

Faaliyet

yapılma
durumu

 Araştırmanın

Süreç
Göstergesi

yapılma durumu

Politikalar
Bakanlığı

 Sağlık Bakanlığı
 TÜİK

Bakanlığı

 Milli Eğitim

Araştırmanın

yapılma durumu

 Aile ve Sosyal

 Sağlık Bakanlığı
 TÜİK

Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve Sosyal

Bakanlığı

 Sağlık Bakanlığı
 Milli Eğitim
Araştırmanın

Bakanlığı

 İçişleri

İstatistik
Kurumu (TÜİK)

 Türkiye

Politikalar
Bakanlığı

 Aile ve Sosyal

Cemiyeti

 Türkiye Yeşilay

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş
2019

2020

Hedefler
2021

2022

2023

raporlanması tekrarlanması raporlanması tekrarlanması raporlanması

verilerin
toplanması

Mevcut

raporu

raporu

raporu

raporu

raporu

tekrarlanarak
1 araştırma
raporunun
yayımlanması

tekrarlanarak
1 araştırma
raporunun
yayımlanması

tekrarlanarak
1 araştırma
raporunun
yayımlanması

tekrarlanarak
1 araştırma
raporunun
yayımlanması
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istatistik
analiz
raporunun
yayımlanması

Çalışmanın Çalışmanın Çalışmanın Çalışmanın 1 ileri

raporu

1 araştırma 1 araştırma 1 araştırma 1 araştırma 1 araştırma 1 araştırma

yapılması

Çalışmanın Çalışmanın Çalışmanın Çalışmanın Çalışmanın Çalışmanın

2018
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4.

Uyuşturucu ile
mücadele
çalışmalarının
sonuçlarını
ölçmeye yönelik
verilerin toplanarak
raporlanması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

No

4.5. Narkotik madde
kullanıcılarına yönelik risk
ve profil araştırmalarının
kolluk birimleri, tedavi
merkezleri, denetimli
serbestlik büroları,
cezaevleri, askeri
birliklerdeki RDM birimleri
gibi kullanıcıların temasta
bulundukları birimlerde
yapılarak raporlanmasının
sağlanması
4.6. Denetimli Serbestlik
kapsamındaki kişilerin, 5
yıl içerisinde yeniden
uyuşturucu kaynaklı suç
oranının tespit edilmesi

4.4. Atık sularda
uyuşturucu madde
miktarının tespit
edilmesinin sağlanması

Faaliyet

uygulandığı il
sayısı

Projenin

Süreç
Göstergesi

Bakanlığı

 Adalet

 Sağlık bakanlığı

Bakanlığı

 Adalet

Bakanlığı

 Milli Savunma

Bakanlığı

Hazırlanan
rapor sayısı

araştırmalarının
yapılarak
raporlanma
durumu

 Sağlık Bakanlığı
 İçişleri
Risk ve profil

Bakanlığı

 Adalet

Bakanlığı

 İçişleri

Cemiyeti

 Türkiye Yeşilay

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş
2020

uygulanmaya değerlendirdevam
meye göre
edilmesi
diğer illere
yaygınlaştırılması

Riskli illerde Yapılacak

2019

2021

değerlendirmeye göre
diğer illere
yaygınlaştırılması

Yapılacak

Hedefler

değerlendirmeye göre
diğer illere
yaygınlaştırılması

Yapılacak

2022

değerlendirmeye göre
diğer illere
yaygınlaştırılması

Yapılacak

2023

Metodolojinin
belirlenmesi
ve arşiv
taraması
yoluyla
istatistiksel
verilerin
çıkarılması
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İleri analiz Araştırma- Araştırma- Araştırma- Araştırmaçalışmasının nın yapılması nın yapılması nın yapılması nın yapılması
ve
ve
ve
ve
ve
raporlaması- raporlanması raporlanması raporlanması raporlanması
nın yapılması

Standart
Raporlama- Raporlama- Raporlama- Raporlama- Raporlamaanaliz
nın yapılmaya nın yapılmaya nın yapılmaya nın yapılmaya nın yapılmaya
devam
devam
yöntemi ve
devam
devam
devam
edilmesi
edilmesi
formların
edilmesi
edilmesi
edilmesi
oluşturularak
uygulanmaya
başlanması

ilde
uygulanması

Riskli 10

2018
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6.

5.

Yürütülecek tüm
çalışmaların
bilimsel temellere
oturtularak
yürütülmesinin
sağlanması

Kamuoyunun
uyuşturucuyla
mücadele
kapsamında doğru
ve düzenli şekilde
bilgilendirilmesinin
sağlanması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

No

6.1. Uyuşturucu ile
mücadele kapsamında
oluşturulan arzın
önlenmesi, talebin
önlenmesi ve iletişim
bilim kurullarının,
düzenli aralıklarla bir
araya gelerek
uyuşturucuyla
mücadele kapsamındaki
kurulların ihtiyaç
duyduğu bilimsel
desteği vermelerinin
sağlanması

5.1. Yalnızca Kurul (BMYK,
BMK, BMTÇG, BMİKK)
Başkanları veya Kurul
Başkanları tarafından
yetkilendirilmiş
uzmanlarca
kamuoyunun
bilgilendirilmesinin
sağlanması

Faaliyet

toplantıda
karar tutanağı
ve rapor
hazırlanması

toplantıda
karar tutanağı
ve rapor
hazırlanması

kişilerce
yapılan
açıklamaların
geçmiş yıla
oranla % 50
azalması,
yetkilendirilmiş kişilerce
her ay
kamuoyuna
bilgilendirme
yapılması

Her

kişilerce
yapılan
açıklamaların
% 70
azalması,
yetkilendirilmiş kişilerce
her ay
kamuoyuna
bilgilendirme
yapılması

yetkisiz ve
yetkilendirilmiş
kişilerce yapılan
bilgilendirme
oranı

Yetkisiz

2019

Her

Yetkisiz

2018

Kamuoyuna

Süreç
Göstergesi

 Sağlık Bakanlığı Hazırlanan
 İçişleri Bakanlığı rapor sayısı

Enformasyon
Genel
Müdürlüğü

 Sağlık Bakanlığı
 Basın Yayın ve

Aile ve Sosyal
İşler
Komisyonu

 TBMM Sağlık,

Bakanlığı

 Başbakanlık
 İçişleri

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

toplantıda
karar tutanağı
ve rapor
hazırlanması

Her

kişilerce
yapılan
açıklamaların
geçmiş yıla
oranla % 30
azalması,
yetkilendirilmiş kişilerce
her ay
kamuoyuna
bilgilendirme
yapılması

Yetkisiz

2020

2021

toplantıda
karar tutanağı
ve rapor
hazırlanması

Her

kişilerce
yapılan
açıklamaların
% 10’a kadar
düşürülmesi,
yetkilendirilmiş kişilerce
her ay
kamuoyunun
bilgilendirilmesi

Yetkisiz

Hedefler

toplantıda
karar tutanağı
ve rapor
hazırlanması

Her

kişilerce
yapılan
açıklamaların
% 5’e kadar
düşürülmesi,
yetkilendirilmiş kişilerce
her ay
kamuoyuna
bilgilendirme
yapılması

Yetkisiz

2022
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toplantıda
karar tutanağı
ve rapor
hazırlanması

Her

miş kişilerce
en geç ayda
bir
kamuoyunun
bilgilendirilmesi

Yetkilendiril

2023

UMEP 2018-2023

Bağımlılıkla
mücadele alanında
faaliyet gösteren
STK, platform,
federasyon vb.
kuruluşların
desteklenmesi ve
yerel yönetimlerin
de uyuşturucu ile
mücadele
çalışmalarında
etkinliklerinin
artması

Yürütülecek tüm
çalışmaların
bilimsel temellere
oturtularak
yürütülmesinin
sağlanması

6.

7.

İnisiyatif

No

7.1. İl/ilçelerin öncelikleri ve
ihtiyaçları doğrultusunda
Yerel Yönetimlerle
uyuşturucu ile mücadele
çalışmaları kapsamında
iş birliklerine ilişkin
protokollerin yapılması

6.2. Eğitim ve iletişim
materyali gibi toplumu
bilgilendirmeye yönelik
hazırlanacak tüm
materyallerin
kullanılmaya
başlanmadan önce ilgili
bilim kurullarının
onayından geçmesinin
sağlanması

Faaliyet

 Sağlık Bakanlığı

Yönetimler

 Yerel

Cemiyeti

 Türkiye Yeşilay

Bakanlığı

 Sağlık Bakanlığı
 İçişleri

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Protokol
yapılan yerel
yönetim sayısı

materyal %’si

Onaylanmış

Süreç
Göstergesi

10 il/ilçe

% 50

2018

10 il/ilçe

% 80

2019
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10 il/ilçe

% 100

2020

2021

10 il/ilçe

% 100

Hedefler

10 il/ilçe

% 100

2022
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10 il/ilçe

% 100

2023

7.

Bağımlılıkla
mücadele alanında
faaliyet gösteren
STK, platform,
federasyon vb.
kuruluşların
desteklenmesi ve
yerel yönetimlerin
de uyuşturucu ile
mücadele
çalışmalarında
etkinliklerinin
artması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

No

7.3.1. Eğitim Modülünün
Oluşturulması ve
uygulanması

7.3. STK, platform,
federasyon vb.
kuruluşlara yönelik
eğitimler verilmesi

7.2. Danışmanlık, Tedavi,
Rehabilitasyon ve Sosyal
Uyum merkezlerinin
açılması için kamu
kurumlarından talepte
bulunulması halinde yer
tahsisi ile ilgili işlemlerin
hızlandırılarak öncelik
verilmesi

Faaliyet

Bakanlığı

 Gençlik ve Spor

Cemiyeti

 Türkiye Yeşilay

Cemiyeti

 Türkiye Yeşilay

Yönetimler

 Sağlık Bakanlığı
 Yerel

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

modüllerin
oluşturulma ve
uygulanma
durumları

Modülün /

STK, platform,
federasyon vb.
kuruluşlara
eğitim verilme
durumu

tahsis edilme
durumu

Haziran
2018’de
eğitim
modülünün
oluşturularak
uygulanmaya
başlanması

açılması
aşamasında
arsa tahsisi ile
ilgili sorun
yaşanan
illerin İçişleri
Bakanlığına
bildirilmesi
Sorun
yaşanan
illerde İçişleri
Bakanlığı
tarafından
yer tahsisinin
sağlanması
Eğitim
modüllerinin
oluşturulması

2018

Merkezlere yer Merkez

Süreç
Göstergesi

Eğitimlere
devam
edilerek,
eğitim
modülünün
etkinliğinin
ölçülmesi

Merkez
açılması
aşamasında
arsa tahsisi ile
ilgili sorun
yaşanan
illerin İçişleri
Bakanlığına
bildirilmesi
Sorun
yaşanan
illerde İçişleri
Bakanlığı
tarafından
yer tahsisinin
sağlanması
Her
bölgede en az
1 kuruluşa
eğitim
verilmesi

2019
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Eğitimlere
devam
edilerek,
eğitim
modülünün
etkinliğinin
ölçülmesi

Merkez
açılması
aşamasında
arsa tahsisi ile
ilgili sorun
yaşanan
illerin İçişleri
Bakanlığına
bildirilmesi
Sorun
yaşanan
illerde İçişleri
Bakanlığı
tarafından
yer tahsisinin
sağlanması
Her
bölgede en az
3 kuruluşa
eğitim
verilmesi

2020

2021

Eğitimlere
devam
edilerek,
eğitim
modülünün
etkinliğinin
ölçülmesi

Merkez
açılması
aşamasında
arsa tahsisi ile
ilgili sorun
yaşanan
illerin İçişleri
Bakanlığına
bildirilmesi
Sorun
yaşanan
illerde İçişleri
Bakanlığı
tarafından
yer tahsisinin
sağlanması
Her
bölgede en az
5 kuruluşa
eğitim
verilmesi

Hedefler

Eğitimlere
devam
edilerek,
eğitim
modülünün
etkinliğinin
ölçülmesi

Merkez
açılması
aşamasında
arsa tahsisi ile
ilgili sorun
yaşanan
illerin İçişleri
Bakanlığına
bildirilmesi
Sorun
yaşanan
illerde İçişleri
Bakanlığı
tarafından
yer tahsisinin
sağlanması
Her
bölgede en az
7 kuruluşa
eğitim
verilmesi

2022
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Verilen
eğitimlerin
etkinliğinin
ölçülerek
sonucuna
göre
uygulanmaya
devam
edilmesi veya
revize
edilmesi

Merkez
açılması
aşamasında
arsa tahsisi ile
ilgili sorun
yaşanan
illerin İçişleri
Bakanlığına
bildirilmesi
Sorun
yaşanan
illerde İçişleri
Bakanlığı
tarafından
yer tahsisinin
sağlanması
Her bölgede
en az 10
kuruluşa
eğitim
verilmesi

2023

7.

Bağımlılıkla
mücadele alanında
faaliyet gösteren
STK, platform,
federasyon vb.
kuruluşların
desteklenmesi ve
yerel yönetimlerin
de uyuşturucu ile
mücadele
çalışmalarında
etkinliklerinin
artması

İnisiyatif

UMEP 2018-2023

No

7.5. Uyuşturucuyla mücadele
alanında faaliyet
gösterecek dernek
kurulmasının teşvik
edilmesi ve uyuşturucu
alanında faaliyet
gösteren derneklerin
çalışmalarının İçişleri
Bakanlığı tarafından
izlenmesi

7.4. STK’lara yönelik mali
destek programının
oluşturulması

7.3.3. Eğitim Modülü
kapsamında eğitimlere
başlanması

7.3.2. Eğitim Modülü
kapsamında eğitici
eğitimi yapılması

Faaliyet

Bakanlığı

 İçişleri

Cemiyeti

 Türkiye Yeşilay

Cemiyeti

 Türkiye Yeşilay

Bakanlığı

 Gençlik ve Spor

Cemiyeti

 Türkiye Yeşilay

Bakanlığı

 Gençlik ve Spor

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Uyuşturucuyla
mücadele
alanında faaliyet
gösteren
derneklerin
bulunduğu il
sayısı

Mali Destek
Programı
kapsamında
desteklenen
proje sayısı

sayısı

2019

2020

Hedefler
2021

2022

2023

en az 40 kişi

mücadele
alanında
faaliyet
gösteren
dernek
kurulması

uyuşturucuyla

Her ilde en
az bir tane
olmak üzere
81 ilde

100

100

İlave 1000

en az 40 kişi

100

İlave 1500

en az 20 kişi

100

İlave 2000

en az 20 kişi

100

İlave 2000

en az 20 kişi

100

167

İlave 2000

en az 20 kişi

10 STK’dan 10 STK’dan 10 STK’dan 10 STK’dan 10 STK’dan 10 STK’dan

2018

Eğitim alan kişi İlave 500

alan kişi sayısı

Eğitici eğitimi

Süreç
Göstergesi

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı 2018-2023

Bağımlılıkla
mücadele alanında
faaliyet gösteren
STK, platform,
federasyon vb.
kuruluşların
desteklenmesi ve
yerel yönetimlerin
de uyuşturucu ile
mücadele
çalışmalarında
etkinliklerinin
artması

7.

UMEP 2018-2023

İnisiyatif

No

7.6. Madde bağımlılığı ile
mücadeleyi konu alan
sosyal içerikli projelere
öncelik verilerek
desteklenmesi
7.7. Bağımlılıkla Mücadele
alanında faaliyet
gösterecek olan sivil
toplum örgütlerinin
kurumsal kapasitelerinin
değerlendirilmesini
sağlayacak akreditasyon
modelinin hazırlanması
ve uygulamasının
yapılması
7.8. Gençlik Projeleri Destek
Programı (GPDP)
kapsamında bağımlılığı
önleme ve tedavi sonrası
süreci desteklemeye
yönelik projelerin (sosyal
uyum, kültür, sanat,
sağlıklı yaşam ve spor
temalı) finansmanının
sağlanması

Faaliyet

modelinin
oluşturulması

Cemiyeti

Bakanlığı

 Gençlik ve Spor

Akreditasyon

 Türkiye Yeşilay

finansal destek
verme durumu
ve ayrılan bütçe
tutarı (TL)

Projelere

Akreditasyon
sistematiğinin
uygulanması

verilecek bütçe
tutarı (TL)

Projelere

Süreç
Göstergesi

Bakanlığı

 İçişleri

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

verilecek
projelerin
belirlenmesi

Destek

akreditasyon
modeli

1

verilecek
projelerin
belirlenmesi

Destek

2018

verilecek
projelerin
belirlenmesi

Destek

1.900.000

2019
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3.750.000

1.800.000

2020

2021

5.500.000

1.700.000

Hedefler

8.000.000

1.500.000

2022
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8.000.000

1.500.000

2023

