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Doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların
üretiminde kullanılan ara kimyasalların, ilimiz nezdinde kaçakçılığını,
üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını
engellemek amacıyla her türlü önlem alınmaktadır.
Bağımlılık ile mücadele konusunda kamuoyunu en etkin şekilde
bilgilendirecek, farkındalık yaratacak ve kamuoyunun mücadele
sürecine dâhil olmasını sağlayacak profesyonel iletişim stratejilerini
oluşturmak ve hayata geçirmek amacıyla Valiliğimiz tarafından
Bağımlılıkla Mücadele Bülteni hazırlanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunu sağlıklı bilgilendirme rolünün yanı sıra, başta
uyuşturucu olmak üzere her türlü bağımlılık yapıcı madde ve
alışkanlıkların zararlı etkileri konusunda hedef grupları
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek adına yeni bir başlangıç ve faydalı
bir çalışma olduğuna inanıyor, tüm bağımlılıkla mücadele
gönüllülerine sevgi ve selamlarımı sunuyorum…

Dr.Ahmet BARIŞ

Bülent GÖKMEN

Mustafa ÇİFTÇİ
Vali
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Uyuşturucu ile Mücadele Muhtarlar Toplantısı
Valimiz Sayın Mustafa ÇİFTÇİ başkanlığında Devlet
Tiyatro Salonunda, ilçe kaymakamları ile ilimiz
merkez mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı
“Uyuşturucu ile Mücadele” konulu bir toplantı
gerçekleştirildi. Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından İçişleri Bakanlığınca yürütülen çalışma ve
projeler hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi.
Ülkemizin, coğrafi konumu ve genç nüfusu nedeniyle
uyuşturucudan doğrudan etkilenen ülkeler arasında
olduğuna dikkat çekildi.

Uyuşturucu ticaretinin, dünyadaki küresel terör
örgütlerinin en önemli gelir kaynağı olduğu,
özellikle PKK’nın uyuşturucu ticareti üzerinden yılda
ortalama 1,5 milyar dolar gelir elde ettiği ve Avrupa
uyuşturucu pazarının yaklaşık %80’ini elinde
tuttuğu belirtildi. Bu nedenle aynı zamanda bu
mücadelenin terör odaklarına yönelik bir mücadele
olduğu vurgulandı. Toplantıda ayrıca Yeşilay Çorum
Şubesi de faaliyetleri hakkında katılımcılara
bilgilendirmelerde bulundu.

Uyuşturucu ile mücadelede köy ve mahallelerimizin nabzını en iyi şekilde tutan
muhtarlarımızdan beklenti ve öneriler:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Uyuşturucu kullanmaya başlamada arkadaş etkisinin yüksek bir oranda olması ve maddeleri arkadaş aracılığıyla
ilk kez temin edenlerin oranının yüksek olması dikkate alınarak ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi
Uyuşturucu madde kullananlarda sigaranın geçiş maddesi olması nedeniyle; köy ve mahallelerdeki
bakkal/market ve büfelerin 18 yaşından küçüklere sigara ve uçucu maddelerin satılmaması yönünde ikaz
edilmesi, ikaza uymayanların kolluk birimlerine bildirilmesi
Çocuklarının uyuşturucu kullandığından şüphelenen ailelerin devlet kurumlarına yönlendirilmesi
Mahallenizdeki ailelerin farkındalıklarının artırılması için uyuşturucu ile mücadele konusunda düzenlenecek
eğitim faaliyetlerine katılmak üzere kurumlarımızla irtibata geçilmesi
Gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi, köy ve mahallelerde bu tesislerin sayısının artırılması
için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerin artırılması
Metruk binalarda ve parklarda uyuşturucu kullanıldığının görülmesi halinde ilgili birimlerle irtibata geçilmesi,
bu tür kontrolden uzak yerlerin tespit edilmesi
Yasa dışı ekim yapılan yerlerin (arazi, sera, balkon ve teras vb. yerlerde) tespiti halinde kolluk birimlerine
bildirilmesi
Mahallenizde öğrencilere uyuşturucu madde satıldığının ve/veya şüpheli/yabancı şahısların tespit edilmesi
halinde en yakın kolluk birimine ivedilikle haber verilmesi
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Öğrencilerden İl Müftülüğüne Ziyaret
23 Nisan Ortaokulu ve Yıldırım Beyazıt İmam Hatip
Ortaokulu öğrencileri İl Müftülüğünü ziyaret ederek
müftülük ve din hizmetlerini, müftülük binasını,
idarecilerini ve memurlarını yakından tanıma ve
tanışma imkanı buldular. Genç öğrencileri müftülük
makamında kabul eden İl Müftü Vekili Abdullah
PAMUKLU, müftülüğün faaliyet ve alanlarıyla ilgili
bilgiler verirken müftülük binasını bizzat gezdirerek
öğrencilere tanıtımında eşlik etti. Genç öğrencilere
program sonunda ikramda bulunulurken ayrıca
bulunulurken ayrıca Müftü Vekili Abdullah PAMUKLU
tarafından gezi programının amacı, geleceğin
büyüklerine meslek seçim noktaları ve bağımlılıkla
mücadele konularında geniş bilgiler verildi.
Müftülük din hizmeti alanları ve çalışanlarıyla yakından
tanıma ve tanışma fırsatı yakalayan genç öğrenciler de
kendilerine gösterilen yakın ilgi ve samimi çalışmalar
için Çorum İl Müftülüğü çalışanlarına teşekkür ederek
memnuniyetlerini ifade ettiler.

Çorum İl Müftülüğünce bağımlılık konusunda genç öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla
düzenlenen faaliyetler devam ediyor. İl Vaizi ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Kemal Demirden tarafından
belirlenen bir takvim doğrultusunda her hafta okullarda "Bağımlılık" konulu seminer ve faaliyetler gerçekleştiriliyor.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri
Yüksek Kurul Üyesi Prof. Dr. Kaşif
Hamdi Okur : “Rabbimizin
emanetine sahip çıkalım, sigaradan
uzak duralım, Başta camiamız
mensupları olmak üzere sigara
içenleri uygun bir üslupla uyaralım.”

İl Müftülüğünden “Sigaranın Zararları ve Dini Hükümleri” Konulu Panel
Çorum İl Müftülüğü ile Yeşilay Çorum Şubesi işbirliği ile ‘Sigaranın Zararları ve Dini Hükümleri’ konulu panel
gerçekleştirildi. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, Hitit Üniversitesi Tıp
Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Erçen Diken ve Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker
Ejder'in konuşmacı olarak katıldığı panele Çorum'da görev yapan Din Görevlileri ve Kur'an Kursu Öğreticileri katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurul Üyesi ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaşif
Hamdi Okur; Din İşleri Yüksek Kurulunun da sigara konusunda çalışmalarının devam ettiğini, günümüzde bir çok alim
ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı
koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşünde olduğunu aktardı. Kur’an'da
yasaklanmadığı için sigaraya haram denemeyeceği söylenirse eroin, bali vb maddelerin kullanılması içinde haram
dememek gerekir. Bunların zararı kısa vadede görüldüğü için kimse bu görüşü müdafaa etmiyor. Ancak bağımlılık
derecesinde sigara içmenin insan sağlığına verdiği zararı inkar etmek ve görmezden gelmek bugün için mümkün
görünmemektedir diyen Okur; “bir müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir”
dedi .
Panelde Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Özlem Erçen Diken, sigaranın tıbbı zararlarını,
Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder Yeşilay’ın faaliyetlerini, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek
Kurul üyesi ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur ise sigaranın dini
hükümlerini din görevlilerine ve katılımcılara anlattı.
Panele katılan Çorum Valisi Mustafa ÇİFTÇİ konuşmasında; Din Görevlileri ile bir araya gelmenin mutluluğunu
yaşadığını ifade ederken sigara konusunda da din görevlilerinin hassasiyetle mücadele edeceklerine inandığını söyledi.
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Acil Servis Çalışanlarına Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans
Salonu'nda, Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında, Doç. Dr. Ali Kemal ERENLER tarafından
sağlık tesislerinin acil servislerinde görev yapan personele 28 Şubat ve 1 Mart 2019 tarihleri arasında 264
personele “Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi” düzenlendi.
Madde bağımlılığı ile mücadelede erken tanı koyabilecek, bağımlılık düzeyi düşük olan bireylere
psikososyal müdahale uygulayabilecek ve gerektiğinde uygun yönlendirmeyi yapabilecek düzeyde bilgi ve
becerilerinin artırılması, aynı zamanda; ilimizde bulunan destek ve tedavi merkezleriyle ilgili bilgi sahibi
olmaları amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri tüm sağlık personeline yönelik olarak sürdürülecektir.

Teknolojiye Bağlı Kalma,
Haydi Sağlık İçin Çık Doğaya!
Günümüzde bireylerde, okul çağındaki çocuk ve gençlerde
oldukça sık görülen problemli internet/bilgisayar kullanımı,
sosyal ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine, aile
bağlarının zayıflamasına neden olmakta; akademik
başarılarını veya iş başarılarını da düşürebilmektedir. Bu
kapsamda Teknoloji/İnternetin aşırı ve bilinçsiz kullanımının
önlemesi ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla
“Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Programı’
başlatılmıştır.
“8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası” nedeniyle “Teknoloji
Bağımlılığı”na dikkat çekmek amacıyla İl Sağlık
Müdürlüğü, Hitit Dağcılık Kulübü Derneği ve Mahmut Atalay
Gençlik Merkezi iş birliği ile Karakaya Köyü’nden
Alacahöyük’e doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş
sonunda Alacahöyük Örenyeri gezilerek tarihi bir yolculuk
yapıldı.
8 km’ lik parkurda ; yürüyüş sırasında ve sonrasında
teknoloji kullanımı minimum
düzeyde
olmuştur.
Tüm Mücadele Bülteni Ocak-Şubat-Mart 2019
T.C. Çorum
Valiliği
Bağımlılıkla
katılımcıların memnuniyetiyle sonlanan etkinlik toplu
fotoğraf çekimiyle son bulmuştur.
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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinlikleri
kapsamında Prof.Dr. Nazmi BİLİR’i ilimizde konuk
ettik
Sigarayı bırakan kişilerde, kalp hızı ve kan basıncı düzensizliği gibi
sigaranın olumsuz kalp etkileri daha ilk günde, dolaşım ve akciğer
fonksiyonları ise birkaç hafta içerisinde düzelmeye başlıyor. Kalp
krizi riski de birkaç yıl içinde göreceli olarak azalıyor. 9 Şubat
Sigara Bırakma Günü’nde dünyada çoğu kişi bu günü başlangıç
olarak kabul edip, sigarayı bırakıyor.
Çorum’da “9 Şubat Sigara Bırakma Günü” etkinlikleri kapsamında,
Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, TÜSAD (Türkiye
Solunum Araştırmaları Derneği) ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Konferans Salonunda, yıllarca ulusal ve uluslararası kuruluşlarda
tütün kontrolü çalışmalarına destek veren ve Hacettepe
Üniversitesi’nden 2014 yılında emekli olan Prof.Dr.Nazmi BİLİR
tarafından “Tütün Kontrolünde Türkiye Deneyimi” adlı bir
konferans düzenlendi.

Akciğer Kanserlerinin % 90’ı sigaradan kaynaklanıyor
Akciğer kanserlerinin %90’nın sigaradan kaynaklandığını belirten Prof.Dr.Nazmi BİLİR, “Bir kişinin akciğer kanserine
yakalanabilmesi için 20 yıl boyunca günde 1 paket sigara içmesi gerekmektedir. 20 yıl her gün 1 paket sigara içen kişi,
ortalama 100 bin lira harcamakta, hastalığın tedavi maliyeti de 170 bin liradır. Bir kişinin hastalığa yakalanması ve
hastalıktan kurtulması için yaptığı 270 bin liralık harcama, ülke ekonomisine büyük bir yük getirmektedir” dedi. Buna
rağmen yapılan işlemlerin de çoğu kez kesin tedavi sağlamadığını, sadece hastanın yaşam kalitesi ve ömrünü bir
miktar uzattığını belirtti. Ayrıca Türkiye’de sigara fiyatının dünya piyasasına oranla düşük olduğunun altını çizen Bilir
“Türkiye’de 20 milyon insan sigara içiyor. Fiyatlarının artırılması, en etkili yöntemlerden biridir. Dünya ortalamasının
gerisinde olan ülkemizdeki sigara fiyatları daha da yükseltilmelidir.” dedi.

T.C. Çorum Valiliği Bağımlılıkla Mücadele Bülteni Ocak-Şubat-Mart 2019

7
TÜSAD Afiş Sergisi Açıldı
TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği) tarafından, tütün kullanımının olumsuz etkilerine toplumsal
farkındalık sağlamak amacıyla düzenlenen ulusal yarışmalarda dereceye giren afişler ilimizde sergilendi.
İlk olarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan afiş sergisinde ayrıca Prof. Dr. Nazmi BİLİR
“Türkiye’de Tütün Kontrolünün Öyküsü” ve “Tütün Kontrolü ve Yeni Tütün Ürünleri” adlı kitaplarını imzalayarak
okuyucularına hediye etti.

Şubat ayı içerisinde AHL Park’ta ve çeşitli okullarda afiş sergisi ve stand etkinlikleri ile farkındalık çalışmalarına
devam edildi.
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Ortaokul Öğrencilerine Müze ve Kütüphane Etkinliği
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan programla öğrencilere müze gezisi ve ardından eğitim atölyesinde kil
etkinliği yaptırılmaktadır. Şubat ayı içerisinde 200 öğrenciyle müze etkinliği, 200 öğrenciyle de kütüphane ve okuma
etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Boş zamanı değerlendirme (Rekreasyon), insanda doyuma ve
iyi olmaya doğru gelişen bir duygudur. Bu duygu üstünlük,
güçlülük, canlılık, kabul görme, başarı, kişisel değer, ve zevk
almadan oluşur. Olumlu yönde öz imajı güçlendirir.
Bu durum kamu ya da gönüllü kuruluşlar tarafından organize
edildiğinde toplumsal olarak kabul edilebilir moral değerleri
yapılandırır. Aksi halde uyuşturucu, alkol ve madde
bağımlılığı gibi yanlış davranış ve eğilimlere yöneltebilir.
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Yeşilay’dan Farkındalık Yürüyüşü
Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında “Yeşilaycı Olmak İçin Bir Nedenim Var” konulu yürüyüş düzenlendi. Yeşilay
Çorum Şubesi tarafından organize edilen etkinlik Kent Park’ta gerçekleştirildi. AK Parti Çorum Milletvekili Erol
Kavuncu, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, protokol üyeleri ve çok sayıda gönüllü katıldı.
Yürüyüş sonrası Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, yürüyüşe katılanlara ve organizasyonu
destekleyen kuruluşlara teşekkür etti.

Yeşilay Gecesi
1-7 Mart Yeşilay Haftası sebebiyle
Devlet Tiyatro Salonunda
düzenlenen Yeşilay Gecesi tüm
halkımız tarafından büyük bir
ilgiyle karşılandı. Güzel Sanatlar
Lisesi öğrencilerinin bir konser
verdiği gecede, Yeşilay’a katkı
sağlayan kişi ve kuruluşlara plaket
takdim edildi.

Çorum Hakimiyet Gazetesi
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Uyuşturucu Satıcılarına Karşı Mücadele
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele alanında,
ilimizde 2019 yılı ilk 3 aylık dönemde torbacı tabir edilen
sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda;

28 olay meydana gelmiş, 61 şüpheli yakalanarak adli işlem
yapılmış, bu şüphelilerden 12’si tutuklanarak cezaevine
konulmuştur.
Meydana gelen bu olaylarda; 511 gram esrar, 50,25 gram gram
Sentetik Kannabionid (Bonzai), 5.814 gram Eroin maddesi, 518
adet Ecstasy hap, 153 adet Sentetik Ecza, 399 gram Skunk ele
geçirilmiştir. Ayrıca 8 adet tüfek 2 adet tabanca ile suç geliri
olduğu değerlendirilen 5.550 TL paraya Adli Makamlardan
alınan talimat gereği el konulmuştur.

NARKOREHBER Bilgilendirme Faaliyetleri
2019 Yılı (3) aylık Dönem İçerisinde, vatandaşlarımızın uyuşturucu ile mücadele alanında yürütülen faaliyetlere destek
olması ve ihbar mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan NARKOREHBER Eğitim faaliyetleri kapsamında,
yetişkinlere yönelik olarak, “1-Sokak Satıcısı Nasıl Tanınır?”, 2-Narkotik Maddelerin Sokak Adları Nelerdir?”, 3Narkotik Maddelerin Ticaret ve Tüketiminde Kullanılan Dil, 4-Şüpheli Mekanlar Nerelerdir?” konu başlıklarında
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz personelince, Köy ve Mahalle Muhtarları, kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan Memur, Özel Güvenlik görevlileri, hemşire ve psikologlardan oluşan toplam 151 katılımcıya,
bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık eğitim semineri verilmiştir.
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İl Jandarma Komutanlığı Faaliyetleri
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce 24 Saat esasına göre uygulanmakta olan yol kontrol ve arama
faaliyetlerine personel ve uyuşturucu arama köpeği ile destek verilmektedir. Bu kapsamda 2019 yılı 3 aylık dönem
içerisinde 6 adet faaliyet gerçekleştirilmiş olup herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır.
Çorum L tipi kapalı cezaevine her hafta tutuklu ve hükümlülere teslim edilmek üzere gelen kargo ve kolilerin,
uyuşturucu madde arama köpeği marifetiyle arama faaliyeti devam etmekte olup, bu faaliyetin haricinde her ay en
az bir kez tutuklu ve hükümlü koğuş ve eklentilerinde Cezaevi Bölük Komutanlığı ile müştereken genel arama
faaliyetleri yürütülmekte olup, bu kapsamında 3 aylık süre içerisinde toplam 5 arama faaliyeti icra edilmiştir.
İhbar ve yapılan istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen 7 adet operasyonda toplam 6504,5 litre ve ayrıca 273
şişe kaçak alkollü içki ele geçirilmiştir. Toplam 12 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir.
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Hitit Üniversitesinden Bağımlılıkla Mücadele Seminerleri

Hitit Üniversitesi bünyesinde oluşturulan “Anne Üniversitesi” katılımcıları ile sigara ve zararları hakkında
söyleşi gerçekleştirildi.

75.Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde sigara, madde ve teknoloji bağımlılığı konularında
seminerler verildi.
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AMATEM’e Ziyaret
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu (BMİKK) üyeleri ve ilçe kaymakamları Çorum AMATEM binasını
ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldılar. Ziyarette ayrıca merkezde tedavi gören hastalarla da sohbet etme imkanı
buldular.

İŞ-KUR’dan İş Arama Becerileri
Eğitimi
Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce
bağımlılıkla mücadele kapsamında, haklarında
denetimli serbestlik kararı bulunan 44 kişiye İş
Arama Becerileri eğitimi verilmiştir.
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