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TANIMLAR VE KISALTMALAR 

AB   : Avrupa Birliği 

AMATEM  : Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi 

AMFETAMİN : Günümüzde amfetaminler halen tıbbi amaçlar için kullanılan ilaçlardır. Ancak 

uyarıcı etkiye sahip olup zararları da vardır. Aşırı doz alımı sarsılma ve çırpınmalara yol 

açabildiği gibi beden ısısının tehlikeli boyutlara hatta bazen öldürücü seviyelere kadar 

yükselmesine neden olur. Eğer hemen müdahale edilmezse ölümle sonuçlanabilir. 

ASM   : Aile Sağlığı Merkezi 

BMİKK   : Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Koordinasyon Kurulları 

BMK   : Bağımlılıkla Mücadele Kurulu 

ÇEMATEM  : Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi 

ÇODEM  : Çocuk Destek Merkezi; çeşitli mağduriyetlerle psikososyal desteğe 

ihtiyaç duyduğu tespit edilenlerin, bu ihtiyaçları giderilinceye kadar geçici süre ile bakım ve 

korunmalarının sağlandığı, bu süre içerisinde aile, yakınçevre ve toplum ilişkilerinin 

düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır. 

EGM   : Emniyet Genel Müdürlüğü 

EKSTAZİ (MDMA) :Bir amfetamin türevidir. Etkileri hem amfetaminlere, hem de 

halüsinojik uyuşturucu maddelere benzer. Üstünde kuş, fil vb. resimler bulunan tabletler 

biçiminde satılır. Ağız yoluyla alınır ve daha çok eğlence yerlerinde bulunur. Ekstazinin son 

zamanlarda tablet dışında kapsül, toz veya sıvı şekilde de üretildiği görülmektedir. Böylece 

ekstazi kullanımı ağız yolu dışında enjekte etme veya burundan çekme gibi farklı yöntemlerle 

de kullanılmasına yol açmaktadır. 

EMCDDA  : Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi 

ESRAR   : Hint keneviri bitkisinin kahverengi/yeşil çiçeklerin karışımından, saplar, 

tohumlar ve yapraklarından oluşmaktadır. Genellikle sigara şeklinde kullanılır. Kova veya bong 

adı verilen bir yöntem ile buharını içe çekmek yoluyla da kullanılmaktadır. Bir başka kullanım 

şekli de, esrarın keke karıştırılması ya da çay olarak içilmesidir 

İŞKUR   : Türkiye İş Kurumu 

KOKAİN  : Çok hızlı ve güçlü bir bağımlılık geliştirir. Kokain, kökeni güney 

Amerika olan "Erythroxylon Coca" şurubundan elde edilen bir alkoloiddir. 

KGYS   : Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 

KYK   : Kredi ve Yurtlar Kurumu  

OBM   :Okulda Bağımlılıkla Müdahale Programı: Bağımlılık gelişmeden önceki 

dönemde zararlı madde deneyenlere yönelik  
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müdahalelere “ikincil önleme” adı verilmektedir Yeşilay’ın geliştirdiği OBM, birincil önleme 

kapsamında geliştirilmiş okul temelli Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı’nın 

tamamlayıcısı olup ikincil önleme programıdır. OBM, TBM’nin bilgilendiren ve farkındalık 

oluşturan eğitici yönünü tamamlamakta ve bağımlılık gelişmeden ergenlerin zararlı davranış 

ve alışkanlıklarına müdahale etmektedir. 

OPİAT   : Afyon haşhaşından elde edilen ve uyuşturucu özelliği taşıyan 

uyuşturucu maddeler arasında afyon sakızı, morfin, kodein, eroin, metadon gibi uyuşturucu 

maddeler sayılabilir. 

STK   : Sivil Toplum Kuruluşu 

TBM   : Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı; TBM Yeşilay tarafından 

geliştirilen teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılıkları ile sağlıklı yaşam modüllerinden 

oluşan başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamamını bu konularda 

bilgilendirmeyi ve farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan bir birincil önleme programıdır. 

TSM   : Toplum Sağlığı Merkezi 

UNODC  : Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 

YEDAM  : Yeşilay Danışmanlık Merkezi; Tütün, alkol, madde, teknoloji 

bağımlılarına ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği verilen bir merkezdir. 
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GELECEĞE BAKIŞ - VİZYON 

 

Uzun yıllardan beri insanlığın mücadele ettiği uyuşturucu bağımlılığı hala önlenmesi gereken, 

kalkınmanın önündeki en büyük problem olarak önemini korumaktadır. Gelecek nesillerimizin 

garanti altına alınması için uzun vadeli bir mücadele süreci bizleri beklemektedir. Sağlıklı 

nesillerin yetiştirilmesi toplumumuzun ve ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz 

etmektedir. Bu problem tüm toplumlarda olduğu gibi bizim toplumumuzda da gençliğimizi 

zehirleyen, pozitif alanlara yönlendirilmesi gereken enerjimizi tüketen ve bir salgın gibi 

toplumun her alanına sirayet eden bir gerçektir.  

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 

sebeple Eylem planıyla “Uyuşturucu ile bilinçli ve topyekûn bir mücadele” temel 

vizyonuna ulaşmak hedeflenmektedir. Bu vizyona ulaşmak amacıyla bilinçlenmemiş tek bir kişi 

bile kalmayana ve tüm Konya halkını mücadele sürecine katana kadar çalışmalarımıza devam 

edeceğiz. 

Eylem planı hazırlıkları kapsamında araştırma analiz çalışmaları yapılması, eğitim 

faaliyetlerinin planlanması ve düzenlenmesi, önleyici tedbirlerin alınması, sistemli bir 

uygulama ve mücadele modeli geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Eylem planıyla; uyuşturucu maddeyle hiç tanışmamış kişilerin korunması, uyuşturucu madde 

kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişiminin 

kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması, 

mücadele ile ilgili kurumlar, diğer kurum ve kuruluşlar ayrıca STK’lar, yerel yönetimler gibi tüm 

toplumsal ve sivil inisiyatifler arası eş güdümün sağlanması ile çalışmaların yerele 

yaygınlaştırılması, bilimsel temellere oturtularak yürütülen uyuşturucu ile mücadele 

çalışmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması sürecinin de aynı şekilde düzenli 

ve güçlü olarak yürütülmesi, yapılan çalışmaların etkinliğinin ölçülmesi gibi faaliyetlerin hayata 

geçirilmesi amaçlanmaktadır.  
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AMAÇ 1 UYUŞTURUCU ARZININ ÖNLENMESİ 

 

 

 

 

Arzla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla, piyasada bulunan uyuşturucu madde 

miktarını azaltmak ve uyuşturucu maddeye erişimi zorlaştırmak amaçlamaktadır. Uyuşturucu 

ve uyarıcı madde tehlikesinden uzak kalabilmek ve bu tehlikeden etkilenenlerin sayısını en aza 

indirebilmek için uyuşturucu arzının mümkün olduğunca engellenmesi gerekmektedir. 

Tehlikelerin nereden geldiğinin bilinerek müdahale edilebilmesi için risk haritalarının 

oluşturulması, arz ile mücadelede oldukça önemlidir. Vatandaşlarımınız gözlemleri 

çerçevesinde kolluk kuvvetlerine haber vermesi için gerekli çalışmaların ve bilinçlendirmelerin 

yapılması ile bu mücadeleye toplumun büyük bir kısmının da dahil edilmesi gerekmektedir. 

Uyuşturucu arzının önlenmesi ile ilgili Ulusal düzeyde uygulanan pek çok proje vardır 

bunlardan bazıları;  

NARKOTİM Projesi 

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından halihazırda 

yürütülen istihbari ve operasyonel çalışmalara ilave olarak, özellikle suçun oluşmasının 

önlenmesi ve uyuşturucunun sokak düzeyli ulaşılabilirliğinin engellenmesi amacıyla 2014 

AMAÇ 

Uyuşturucu Maddenin İlimize Girişinin ve Çıkışının Engellenmesi 

Uyuşturucunun İl Genelinde Nakledilmesinin, Satışının ve 
Kullanımının Engellenmesi 

Uyuşturucuya erişimin önüne geçilmesi amacıyla; her türlü uyuşturucu 

maddenin kaçakçılığını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını 

engellemek. 

ALT AMAÇLAR 
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yılında uygulamaya konulan NARKOTİM isimli proje kapsamında 81 il narkotik birimlerinde 

Narkotimler oluşturulmuş ve projenin kurumsal hale gelmesi sağlanmıştır. 

Alan Denetimi Projesi 

31.10.2017 tarihinden itibaren suçun sokakta etkin şekilde önlenmesi amacıyla tüm emniyet 

birimlerinin katılımıyla ‘’Alan Denetimi Projesi’’ uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle narkotik 

dışındaki farklı polisiye birimlerin de uyuşturucuya mücadelenin bir parçası haline gelmesi 

sağlanmıştır. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile;  

Suçun önleyici boyutunu esas alan ve sokak satıcılarıyla madde bağımlılarına yönelik caydırıcı 

çalışmaları da ifade etmesi, mahallinde yapılacak tespitler doğrultusunda uyuşturucu 

sorununun en seri şekilde lokal düzeyde çözülmesi ve çözüm metotlarının üretilmesi, suçun 

odağı haline gelen ve polisiye tedbirlerin uygulanmasının zor olduğu bölgelerin giriş 

çıkışlarında alınacak tedbirlerle arz ve talep unsurlarının baskılanması ve polisin tüm 

birimleriyle sokaktaki varlığını hissettirmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla 2018 yılında 18 

büyükşehirde uygulanan Alan Denetimi Projesi, 2019 yılında Kahramanmaraş ve Kırıkkale 

illerinin de projeye dahil edilmesiyle halihazırda 20 ilde uygulanmaktadır. 

Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması (UYUMA) Projesi 

Bu yönde; uyuşturucu suçlarının önüne geçmek, suçu tüm delilleri ile ortaya çıkarmak, suçluları 

adalete teslim etmek, vatandaşların elektronik ortamda seri bir şekilde bildirimde bulunmasını 

sağlamak amacıyla, tamamen yerli bir yazılım geliştirilmesi düşünülmüştür. Emniyet Genel 

Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından 24 Eylül 2018 tarihinde hayata 

geçirilen UYUMA projesi sayesinde, bildirim yapan kişinin konum bilgisinin alınması ile 112 Acil 

Çağrı Birimleri koordinesinde en yakın kolluk birimine aktarılması sağlanarak, olaylara daha 

hızlı müdahale edilmektedir. Bildirim yapan kişilerin kimlikleri kesinlikle gizli tutulmaktadır. 

Yeşilay Elçileri Projesi 

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadelede toplumun tüm kesimleriyle el ele verdiği “Yeşilay Elçileri” 

Projesini hayata geçirmiştir. Proje, bağımlılıkla mücadelede toplumun yerel dinamiklerini, 

mahalle esnaflarını hareket geçirerek toplumun mücadele bilincinin artırılmasını ve bu yolla 

bağımlılıkları önlemeyi hedeflemektedir. 

Yeşilay’ın Yeşilay Elçileri Projesine dahil olan esnafın bilgi düzeyinin artırılması amacıyla 

eğitimler verilmiş ve bu konuda ortak söylem geliştirmeleri sağlanmıştır. 

Proje kapsamında kuaför, güzellik salonu, kafeterya, internet cafe, büfe, kahvehane, giyim 

mağazası, kırtasiye, eczane olmak üzere 9 meslek dalı seçilmiştir. Bu mesleklerden projeye 

gönüllü olarak katılan esnafın, bulundukları bölgedeki metruk binaları, alkol kullanılan izbe 

yerleri ve atıl halde bulunan parkları 153 Beyaz Masa’ya bildirilmeleri sağlanmıştır. Yeşilay 

Elçilerinin, ayrıca, mahallelerinde alkol ve uyuşturucu kullanan birey veya yakınlarını destek 

almak üzere muhtarlıklara, tedavi görmek isteyenleri de YEDAM’a yönlendirmeleri istenmiştir. 

Projeye katılan gönüllü esnaf, dükkânının girişine, herkesin göreceği şekilde Yeşilay Elçisi 

etiketi asmış ve Yeşilay tarafından verilen bilgi kitapçıklarını halka dağıtmaya başlamıştır. 
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No Eylem 
Sorumlu 

Kurum / Kuruluş 
İşbirliği Yapılacak  
Kurum / Kuruluş 

Gösterge 2022 2023 2024 

Alt Amaç : Uyuşturucu Maddenin İlimize Girişinin ve Çıkışının Engellenmesi 

1.1 

Konya Gümrük çalışanlarının 
eğitimi, araç, teknik cihaz ve 
yönetim kapasitelerinin 
güçlendirilmesi 

Konya Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Bölge 
Amirliği 

 

Teknik cihaz ve araç- gereç 
sayısındaki artış %'si 

1% 1% 1% 

1.2 
Temel Narkotik Eğitimi 
almış göreve yeni başlamış 
muhafaza personel sayısı 

Tamamı Tamamı Tamamı 

1.3 
İleri düzey narkotik eğitimi 
alan personel sayısında % 
artış 

5% 5% 5% 

1.4 
Uyuşturucu maddenin 
ilimize giriş rotaları üzerine 
araştırma yapılarak kritik 
noktalarda gerekli tedbirler 
alınması 

İl Emniyet Müdürlüğü  

İl genelinde rotalar üzerine 
yapılan hazırlanan 
araştırma raporu sayısı 

1 1 1 

1.5 
Yıllık araştırma raporlarında 
belirlenen kritik noktalarda 
yakalama artışı 

5% 5% 5% 

1.6 
Kargo toplama 
merkezlerinde X-Ray cihazı 
kurulması 

Konya Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Bölge 
Amirliği 

 

Kargo toplama 
merkezlerinde X-Ray 
taramasından geçen paket 
sayısı 

Tamamı Tamamı Tamamı 

1.7 

Bilişim yoluyla uyuşturucu 
ticaretinin önlenmesi 

İl Emniyet Müdürlüğü 

İl Jandarma Komutanlığı, 
Konya Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Bölge Amirliği 

İnternet yoluyla yapılan 
uyuşturucu ticaretine ilişkin 
işlem sayısındaki ve işlem 
yapılan kişi sayısındaki artış 
oranı 

5% 5% 5% 

1.8 

Uyuşturucu ticareti yapılan 
internet siteleri ile ilgili 
gelen ihbarların 
değerlendirilme oranı 

Tamamı Tamamı Tamamı 

1.9 
Uyuşturucu ticareti yapılan 
internet sitelerinin tespiti 

Mevcut durum 
tespiti 

Mevcut durum 
tespiti 

Mevcut durum 
tespiti 
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No Eylem 
Sorumlu 

Kurum / Kuruluş 
İşbirliği Yapılacak  
Kurum / Kuruluş 

Gösterge 2022 2023 2024 

1.10 
Arz ile mücadelede örnek 
uygulamaların kolluk 
birimlerince paylaşılması 

 

İl Emniyet Müdürlüğü, İl 
Jandarma Komutanlığı, 
Konya Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve 
İstihbarat Bölge Amirliği 

Sunulan örnek uygulama 
sayısı 

1 İlave 1 İlave 1 

1.11 

Suç ve suçlu istihbaratına 
yönelik risk analizlerinin tüm 
ilçeleri kapsar şekilde 
yapılması 

 
İl Emniyet Müdürlüğü, İl 
Jandarma Komutanlığı 

Risk analizi yapılma sıklığı Yılda 1  Yılda 1  Yılda 1  

1.12 

Mücadeleci kurumlar arası 
veri paylaşımını sağlayacak 
sistemin/işbirliğinin 
kurulması (ancak veri 
paylaşımının sıkı bir denetim 
altında ve gizlilik 
çerçevesinde yapılması 
sağlanmalıdır.) 

İl Emniyet Müdürlüğü, 
İl Jandarma 
Komutanlığı, Konya 
Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat 
Bölge Amirliği 

Mücadeleci kurumlar 

Şüpheli şahıslara ilişkin bilgi 
paylaşımı (gerekli denetim 
ve gizlilik çerçevesinde) 
ilgili kurumlar arasında 
yapılıyor mu 

Evet Evet Evet 

Alt Amaç : Uyuşturucunun İl Genelinde Nakledilmesinin, Satışının ve Kullanımının Engellenmesi 

1.13 

Sokak bazlı mücadele 
kapsamında narkotimlerin 
sayı ve etkinliğinin 
arttırılması 

İl Emniyet Müdürlüğü  Narkotimlerin faaliyete 
geçtiği ilçe sayısı 

5 5 5 

1.14 
İl ve ilçelerdeki kolluk 
birimlerinin personel 
kapasitesinin güçlendirilmesi 

İl Emniyet Müdürlüğü 
İl jandarma Komutanlığı 

 
Uzmanlık eğitimi almış 
personel sayılarındaki artış 

5% 3% 2% 

1.15 

İl ve ilçelerdeki kolluk 
birimlerinin teknik ekipman, 
araç ve gereç ihtiyaçlarının 
belirlenerek alımlarının 
yapılması 

İl Emniyet Müdürlüğü 
İl jandarma Komutanlığı 

 
İhtiyaç olan araç, gereç ve 
teknik ekipmanın alındığı 
kurum sayısı 

10 13 10 
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No Eylem 
Sorumlu 

Kurum / Kuruluş 
İşbirliği Yapılacak  
Kurum / Kuruluş 

Gösterge 2022 2023 2024 

1.16 

Ulusal düzeyde uygulanan 
Alan Denetimi Projesi'nin 
ilimizin tüm ilçelerinde 
yaygınlaştırılması 

İl Emniyet Müdürlüğü 
İl jandarma Komutanlığı 

 
"Alan Denetimi Projesi" 
uygulanan ilçe sayısı  

15 10 6 

1.17 

Uyuma projesi kapsamında 
hazırlanan "Uyuma" 
uygulamasının kullanılmasını 
yaygınlaştırmak amacıyla 
vatandaşlara telefon 
uygulamasının nasıl 
kullanılacağı ve uygulamanın 
teknik yönleri anlatılmalıdır.  

İl Emniyet Müdürlüğü,  
İl Jandarma 
Komutanlığı 

 

Uyuma projesi kapsamında 
yapılan faaliyet sayısı 
(tanıtım videosu, reklam, 
düzenlenen eğitim, broşür 
vb.)  

7 10 5 

1.18 

Mahalle ve sokak bazında 
uyuşturucu kullanımı ve 
satışı gibi durumlara yönelik 
gözlemlerin ilgili mercilere 
bildirilmesi adına özel 
güvenlik görevlileri, 
muhtarlar, esnaf, belediye 
zabıtaları, belediye temizlik 
işçileri, apartman 
yöneticileri/görevlileri, site 
güvenlik görevlisi vb. kişilere 
uyuşturucunun arzının 
önlenmesine yönelik 
narkorehber eğitiminin 31 
ilçede verilmesi  

İl Emniyet Müdürlüğü  Eğitim verilen kişi sayısı  1000 1000 1000 

1.19 
Metruk binaların tespiti ve 
bu binaların yıkımının ya da 
restorasyonun yapılması 

Tüm belediyeler  
Metruk binaların ne 
kadarına işlem yapıldığı 

30% 20% 10% 



KONYA İLİ UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI 

13 

No Eylem 
Sorumlu 

Kurum / Kuruluş 
İşbirliği Yapılacak  
Kurum / Kuruluş 

Gösterge 2022 2023 2024 

1.20 

Okul çevrelerine güvenlik 
kamera sistemlerinin 
kurularak Kent Güvenlik 
Yönetim Sistemi (KGYS)’ne 
entegre edilmesi 

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

İl Emniyet Müdürlüğü,  
İl Jandarma Komutanlığı 

Güvenlik kamera sistemleri 
Kent Güvenlik Yönetim 
Sistemi (KGYS)’ne entegre 
edilen okul sayısı 

700 1000 1000 

1.21 

Eğitim kurumlarında 
yardımcı hizmetler sağlayan 
(temizlik personeli, güvenlik 
görevlisi, kantin görevlisi, 
okul servisi şoför ve diğer 
personelleri) kişilerin işe 
başlamadan önce gerekli 
güvenlik soruşturma ve 
araştırmalarının düzenli 
olarak yapılması 

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

İl Emniyet Müdürlüğü,  
İl Jandarma Komutanlığı 

Eğitim kurumlarında işe 
başlamadan önce gerekli 
güvenlik soruşturması 
yapılan yardımcı hizmetler 
personeli sayısı 

Tamamı Tamamı Tamamı 

1.22 

Belirlenmiş risk 
kategorilerine göre en küçük 
yerleşim birimlerini dahi 
sınıflandırılabilen risk 
haritalarının oluşturulması 
ve her yıl güncellenmesi 

İl Emniyet Müdürlüğü,  
İl Jandarma 
Komutanlığı 

 
Risk haritalarının 
güncellenme sıklığı 

Yılda 1  Yılda 1  Yılda 1  
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AMAÇ 2 UYUŞTURUCU TALEBİNİN ÖNLENMESİ 

 

 

 

 

 

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 sağlamaya yönelik çalışmaları içermektedir.  

Uyuşturucu madde kullanımı sadece toplumun belirli bir kesimini değil tümünü etkileyen 

önemli bir sorundur. Bu sebeple toplumun tamamına yönelik bilinçlendirme çalışmaları da 

önem kazanmakta olup özellikle riskli gruplara yönelik çalışmalara ağırlık verilmesi 

gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda ulusal düzeyde yürütülen bazı projeler;  

 

AMAÇ 

Eğitim, Bilinçlendirme ve Farkındalık Oluşturmaya Ve Korumaya 
Yönelik Faaliyetler 

Danışmanlık, Rehabilitasyon ve Tedavi Faaliyetleri 

Uyuşturucu madde kullananların tedavi ve rehabilitasyonu ile sosyal 

adaptasyonlarının sağlanması, aile ve yakınlarının bilinçlendirilmesi, 

uyuşturucu kullanımının zararlı etkileri konusunda toplumun 

bilinçlendirilmesi. 

ALT AMAÇLAR 

Sosyal Uyum Faaliyetleri 
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Akran Eğitimi Projesi 

Yeşilay’ın stratejik hedefleri doğrultusunda, Yeşilay kulüplerinde gönüllü olarak faaliyet 

gösteren öğrencilere, TBM akran eğitimi projesi kapsamında uygulayıcı eğitimi verilmektedir. 

Eğitimler tamamlandıktan sonra sınavdan yeterli puanı alan adaylar katılım belgesi alarak TBM 

Akran Eğitimi Uygulayıcısı olmaktadırlar. Eğitimi alan kulüpler kendi üniversitelerinde aldıkları 

eğitimi 1.000 kişiye bir yıl içerisinde ulaştırmakla mükelleflerdir. Bu kapsamda; 2018 yılında 

104 kişi uygulayıcı eğitimi almış, 9.600 öğrenciye ise akran eğitimi verilmiştir. 2019 yılında ise 

290 kişi uygulayıcı eğitimi alarak 20.650 öğrenciye akran eğitimi verilmiştir. 

Kamp Faaliyetleri 

Yeşilay kamp faaliyetleri amacı; kamp faaliyetleri aracılığıyla çocuk ve gençlerin Yeşilay ve 

bağımlılıkla mücadele alanında farkındalıklarının artırılmasıdır. Yaz, Kış ve Güz Gençlik Kampları 

düzenlemektedir. Bu kamplara katılım için ücret alınmamakta, katılım sağlayan kişiler kampın 

düzenlendiği şehre ulaşımı kendi imkânları ile sağlamaktadırlar. 

Genç Yeşilay, 2018 yılında 100 gönüllüsü ile yaz boyunca düzenlenen kamplar vasıtasıyla 16 

bin çocuk ve gence, 2019 yılında ise 60 gönüllüsü ile yaz boyunca kamplar vasıtasıyla 13.650 

çocuk ve gence ulaşmıştır. Bağımlılıkla mücadele ile ilgili farkındalığın arttırılmasına yönelik 

çocuklar ve gençler arasında aktiviteler gerçekleştiren Yeşilay, en etkili dönüşleri Genç Yeşilay 

kamplarından almaktadır. 

Benim Kulübüm Yeşilay Projesi 

Yeşilay tarafından geliştirilen okul temelli önleyici projelerin en önemlilerinden biri “Benim 

Kulübüm Yeşilay”dır. Bu projenin temel amacı okullardaki Yeşilay Kulüplerini etkin ve işler hale 

getirmek ve öğrencilerdeki Yeşilay ve Yeşilaycılık algısını yükseltmektir. Bununla birlikte proje 

Yeşilay bünyesindeki genç gönüllüleri mobilize etmek ve öğrencileri doğru rol modellerle 

tanıştırmak gibi faydaları beraberinde getirmektedir. 

Proje bir grup genç gönüllünün önceden belirlenmiş okullara giderek Yeşilay Kulübü üyesi 80-

100 kadar öğrenci ile gün boyu kazanım odaklı yapılandırılmış etkinlikler gerçekleştirmesi 

şeklinde uygulanmaktadır. Proje sayesinde çocuklar Yeşilay Kulübü üyesi olmanın bir ayrıcalık 

olduğunu hissederek kendilerine sunulan Etkinlik Kitapçığı aracılığıyla yıl boyu kulüp etkinlileri 

gerçekleştirecektir. Öğrenciler bağımlılık türlerine karşı farkındalık ve duyarlılık sahibi olmakla 

birlikte bu duyarlılığı sınıflarındaki diğer arkadaşlarına aşılayacak çalışmalar yapmaya 

özendirilmektedir. 

Proje, önleme çalışmalarında akran eğitim metodunu işlevsel bir araç haline getirerek çok 

önemli bir boşluğu doldurmakta ve öğrencilere doğru rol modeller sunmaktadır. Öğrencilerde 

özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmek ve yeni ilgi alanları oluşturmak projenin önemli 

kazanımlarından biri olarak öne çıkmıştır. 
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No Eylem 
Sorumlu 

Kurum/ Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 

Kurum/ Kuruluş 
Gösterge 2022 2023 2024 

Alt Amaç : Eğitim, Bilinçlendirme ve Farkındalık Oluşturmaya ve Korumaya Yönelik Faaliyetler 

2.1 

Eğitim, farkındalık ve bilinçlendirme 
çalışmalarının tamamında aktif olarak 
faaliyet gösterecek gönüllü eğitmen 
havuzunun oluşturulması 

Yeşilay Konya Şubesi, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü 

İl Sağlık 
Müdürlüğü, 
İl Müftülüğü 
İlgili STK'lar 

Gönüllü eğitmen sayısı 100 İlave 100 İlave 100 

2.2 

Gönüllü eğitmen havuzunda bulunan 
eğitmenlere eğitim verilmesi, düzenli 
olarak eğitmenlere geri bildirimlerin 
yapılması  

Yeşilay Konya Şubesi 

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, 
İl Sağlık 
Müdürlüğü, 

Gönüllü eğitmenlere 
verilen eğitim sayısı 

2 2 2 

2.3 
Halk Eğitim Merkezlerinde “Bağımlılık ile 
Mücadele” eğitimlerinin verilmesi 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Yeşilay Konya Şubesi 

İl Sağlık 
Müdürlüğü 

Bağımlılık ile Mücadele 
Eğitimi alan kişi sayısının 
halk eğitim 
merkezlerinde eğitim 
alan toplam kişi sayısına 
oranı 

5% 5% 5% 

2.4 
Okullarda ebeveynlere yönelik farkındalık 
eğitimlerinin TBM uygulayıcıları ve Yeşilay 
tarafından verilmesi 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Yeşilay Konya Şubesi, 

Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü 

Eğitime katılan ebeveyn 
sayısının öğrenci sayısına 
oranı  

50% 50% 50% 

2.5 
Konferans, seminer, panel gibi 
yöntemlerle uyuşturucuyla mücadele 
konusunda bilgilendirmelerin yapılması 

İl Müftülüğü, Yeşilay 
Konya Şubesi, Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü 

İl Sağlık 
Müdürlüğü, 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü 

Düzenlenen organizasyon 
sayısı 

1 1 1 

2.6 

“Uyuşturucuyla Mücadelede Gönüllülük 
Programı” ailelere yönelik destek, 
danışmanlık ve bilinçlendirme 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

Yeşilay Konya Şubesi,  
Gönüllü Eğitmenler 

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İl 
Sağlık 
Müdürlüğü, Aile 
hekimleri 

Tespit edilen destek 
almaya gönüllü aileler ile 
destek talebi olan aileler 

Tamamı Tamamı Tamamı 
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No Eylem 
Sorumlu 

Kurum/ Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 

Kurum/ Kuruluş 
Gösterge 2022 2023 2024 

2.7 

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

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Yeşilay Konya Şubesi 

Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü 

Yaş gruplarına özel 
hazırlanmış eğitici video 
sayısı 

Her yaş grubu 
için 1’er tane 

Her yaş grubu 
için 2’şer tane 

Her yaş grubu 
için 2’şer tane 

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 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Yeşilay Konya Şubesi 

 
Risk tespit edilen 
öğrencilerin ne kadarına 
OBM uygulandığı 

Tamamı Tamamı Tamamı 

2.9 

OBM uygulayıcılarının (rehber 
öğretmen/psikolojik danışman) seçilmesi 
ve eğitilmesi (Gönüllü eğitmen havuzuna 
dahil edilmeleri) 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Yeşilay Konya Şubesi 

 
Eğitim alan uygulayıcı 
sayısı 

Rehber 
öğretmenlerin

/psikolojik 
danışmanların 

tamamı 

Eğitimi önceki 
sene 

almayanların 
tamamı 

Eğitimi önceki 
sene 

almayanların 
tamamı 

2.10 

TBM uygulayıcıları tarafından il merkezi 
ve ilçelerdeki tüm okullarda rehber 
öğretmen dışındaki diğer öğretmenlere 
yönelik yetişkin eğitim modülünün 
uygulanması 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Yeşilay Konya Şubesi 

 

Yetişkin eğitim modülü 
uygulanan öğretmen 
sayısı (rehber öğretmen 
dışında) 

Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
öğretmenlerin 
Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
öğretmenlerin 
Tamamı 

2.11 

TBM uygulayıcıları tarafından okullardaki 
diğer yardımcı personele ve güvenlik 
görevlilerine yönelik yetişkin eğitim 
modülünün uygulanması 

Milli Eğitim İl Müdürlüğü, 
Konya Yeşilay Şubesi 

 

Yetişkin eğitim modülü 
uygulanan yardımcı 
personel ve güvenlik 
görevlisi sayısı 

Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
çalışanların 
Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
çalışanların 
Tamamı 

2.12 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 
kuruluşların taşra teşkilatlarında ve sosyal 
hizmet kurumlarında görev yapan 
personele yönelik TBM eğitim 
programının uygulanması 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü 

Yeşilay Konya 
Şubesi 

Eğitim programının 
uygulandığı personel 
sayısı 

Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
çalışanların 
Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
çalışanların 
Tamamı 
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No Eylem 
Sorumlu 

Kurum/ Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 

Kurum/ Kuruluş 
Gösterge 2022 2023 2024 

2.13 

Sosyal hizmet kurumlarında kalan 15 yaş 
üstü tüm bireylere il merkezi ve tüm 
ilçelerde TBM eğitim programının 
uygulanması 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü, Yeşilay 
Konya Şubesi 

 Yılda verilen eğitim sayısı 2 2 2 

2.14 
Ebeveyn-çocuk iletişimini güçlendirmek 
amacıyla aile etkinlikleri düzenlenmesi 

İl ve ilçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri, Konya 
Büyükşehir Belediyesi 

Yeşilay Konya 
Şubesi 

Her bir sorumlu kuruluş 
tarafından düzenlenen 
etkinlik sayısı 

Her biri yılda en 
az 1 

Her biri yılda en 
az 1 

Her biri yılda en 
az 1 

2.15 

Uyuşturucu ile mücadelede boş vakitlerin 
kaliteli ve dolu geçirilmesine yönelik çok 
sayıda etkinlik düzenlenmekte olup bu 
etkinliklerin tüm yıla yaygınlaştırılmasını 
sağlamak üzere BMİKK Etkinlik Kurulunun 
kurulması 

BMİKK 

Etkinlik Kurulu 
üyeleri: İl Milli 
Eğitim 
Müdürlüğü, 
Yeşilay Konya 
Şubesi, Konya 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
Üniversiteler, 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü ve 
uygun görülen 
diğer kurumlar 

Etkinlik Kurulunun 
kurulması  

Kurulması 
Faaliyetlerini 
sürdürmesi 

Faaliyetlerini 
sürdürmesi 

2.16 

Etkinlik takvimi ve kılavuzunun 
hazırlanması farklı tekniklerde 
aktivitelerin etkinlik takviminde yer 
alması (yarışma, kısa film, sunum, 
seminer, gezi, kompozisyon, resim, şiir, 
hikaye, münazara) 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Yeşilay Konya Şubesi, 
BMİKK Etkinlik Kurulu 

 

▪Etkinlik kılavuzunda yer 
alan etkinlik sayısı 
▪Okullarda yılda 
gerçekleştirilen etkinlik 
sayısı 

▪10  
▪3 

▪10  
▪3 

▪10  
▪3 

2.17 
Okullarda Yeşilay kulüplerinin kurulması 
ve dönemde en az bir aktivite 
gerçekleştirmesi 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Yeşilay Konya 
Şubesi 

Zorunlu Eğitim 
kademesindeki aktif 
Yeşilay kulübü bulunan 
okul sayısı 

Okulların 
%80'i 

Tüm okullar Tüm okullar 
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No Eylem 
Sorumlu 

Kurum/ Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 

Kurum/ Kuruluş 
Gösterge 2022 2023 2024 

2.18 

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

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Yeşilay Konya Şubesi 

 

Tüm kulüplerin katılım 
sağladığı bağımlılık 
konusundaki etkinlik 
sayısı 

1 1 1 

2.19 

Üniversitelerde faaliyet gösteren Genç 
Yeşilay kulüplerindeki TBM akran 
Uygulayıcı eğitimlerinin verilmesi 
(Gönüllü eğitmen havuzuna dahil 
edilmeleri) 

Yeşilay Konya Şubesi Üniversiteler 
Eğitici eğitimi alan 
Uygulayıcı sayısı 

5 İlave 5 İlave 5 

2.20 
Uygulayıcı eğitimlerinin ardından Genç 
Yeşilay Kulüplerince akran programının 
uygulanması 

Yeşilay Konya Şubesi, 
Genç Yeşilay Kulüpleri 

Yeşilay Konya 
Şubesi, 
Üniversiteler 

Akran eğitimi verilen 
üniversite öğrencisi sayısı 

Uygulayıcı 
başına 100 

öğrenci  

Uygulayıcı 
başına 100 

öğrenci  

Uygulayıcı 
başına 100 

öğrenci  

2.21 
Üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılık 
konulu proje ve fikir yarışması yapılması 

Üniversiteler 
Yeşilay Konya 
Şubesi, 

Yarışma sayısı 1 1 1 

2.22 

Üniversite öğrencilerine yönelik 
"Bağımlılıkla Mücadele" konulu afiş, 
slogan caps, kısa film yarışmaları 
yapılması 

Üniversiteler 
Yeşilay Konya 
Şubesi 

Afiş, Slogan, caps veya 
kısa film alanlarında en az 
birinden yarışma 
düzenlemesi 

1 1 1 

2.23 
Gençlik Merkezlerindeki sosyal, kültürel 
ve sanatsal faaliyetlerin sayısının 
artırılması 

Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü, 

Milli Eğitim İl 
Müdürlüğü 

İlave faaliyet sayısı 3 5 5 

2.24 
Gençlik Merkezlerine üye gençlere 
farkındalık eğitimleri verilmesi 

Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü, Konya ASKF, 
Üniversiteler 

Konya Yeşilay 
Şubesi, 

Yılda verilen eğitim sayısı 3 3 3 

2.25 
Gençlik ve Spor İl Md. bünyesinde çalışan 
gençlik liderleri ve kamp liderlerine eğitici 
eğitimi verilmesi 

Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü 

Yeşilay Konya 
Şubesi 

Eğitici eğitimi verilen 
lider sayısı 

Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
liderlerin 
Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
liderlerin 
Tamamı 
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No Eylem 
Sorumlu 

Kurum/ Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 

Kurum/ Kuruluş 
Gösterge 2022 2023 2024 

2.26 
Lise öğrencilerine yönelik kamp 
faaliyetinin yapılması 

Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü 

Yeşilay Konya 
Şubesi, 
Konya 
Büyükşehir 
Belediyesi 
 

İl ve ilçelerimiz özelinde 
düzenlenen kamp sayısı 

1 1 1 

2.27 

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

Gençlik ve Spor İl Md. 

Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü, 
Kaymakamlıklar  

Sevgi Evlerinde kalan 
çocukların spor 
faaliyetlerine 
katılımındaki artış oranı 

5% 10% 10% 

2.28 
Başta riskli gruplardaki gençler olmak 
üzere okullardaki lisanslı sporcu sayısının 
artırılması 

Gençlik ve Spor İl Md. 
İl Milli Eğitim Md. 
ASKF Konya Şubesi 

Sağlık İl 
Müdürlüğü, Aile 
Hekimleri (risk 
grubundaki 
kişilerin 
belirlenmesi 
konusunda 
işbirliği) 
 

Okullardaki lisanslı 
sporcu sayısında önceki 
yıla göre artış oranı 

5% 10% 10% 

2.29 
Federasyonların faaliyetlerinde görev 
alan antrenörlere farkındalık eğitimleri 
verilmesi 

Gençlik ve Spor İl Md, 
Üniversiteler 

Yeşilay Konya 
Şubesi 

Eğitim alan federasyon 
antrenör sayısı 

Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
liderlerin 
Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
liderlerin 
Tamamı 

2.30 

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 
 

KYK İl Müdürlüğü 
Konya Yeşilay 
Şubesi 

Eğitici eğitimi verilen KYK 
personel sayısı 

Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
çalışanların 
Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
çalışanların 
Tamamı 
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2.31 

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

KYK İl Müdürlüğü 
Yeşilay Konya 
Şubesi 

Farkındalık eğitimi alan 
KYK personel sayısı 

Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
çalışanların 
Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
çalışanların 
Tamamı 

2.32 
İl ve ilçe Müftülüğü personeline yönelik 
bilgilendirici ve bilinçlendirme eğitimlerin 
verilmesi 

İl Müftülüğü, Yeşilay 
Konya Şubesi 

İl Sağlık Md, 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü, Aile 
ve Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü, 

Eğitim alan personel 
sayısı 

Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
liderlerin 
Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
liderlerin 
Tamamı 

2.33 
Cami İmamlarının uyuşturucu ile 
mücadele konusunda ve ailelerle kuracağı 
iletişim şekli konusunda eğitilmesi 

İl Müftülüğü 
Yeşilay Konya 
Şubesi 

Her mahalleden en az 1 
imamın bu konuda eğitim 
alması 

Merkez 
ilçelere bağlı 
mahalleler 

Merkez ilçeler 
dışındaki 
mahallelerin 
%50'si 

Merkez ilçeler 
dışındaki 
eğitimli imam 
bulunmayan 
tüm mahaller 

2.34 
Cami İmamları tarafından mahalle 
ölçeğinde bilinçlendirme yapılması 

İl Müftülüğü  

Eğitilmiş cami 
imamlarının bulunduğu 
mahallelerde cemaatin 
bilgilendirilmesi 

Her 
mahallede 
yılda 1 kez 

Her 
mahallede 
yılda 3 kez 

Her 
mahallede 
yılda 3 kez 

2.35 

Cami, Kur'an kursları, Aile ve Dini 
Rehberlik büroları, gençlik merkezleri, 
yurtlar veya Müftülüğün uygun göreceği 
mekanlarda öğrencilere, gençlere ve 
vatandaşlarımıza yönelik eğitim 
programlarının düzenlenmesi. Bu 
eğitimlerin içeriğinin Yeşilay ve Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 
belirlenmesi ve her mahallede standart 
eğitimlerin verilmesinin sağlanması 

İl Müftülüğü 

Yeşilay Konya 
Şubesi, Gençlik 
ve Spor İl 
Müdürlüğü, Aile 
ve Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü 

Her mahallede 
düzenlenen eğitim 
programı sayısı 

Yılda 2 defa Yılda 2 defa Yılda 2 defa 
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2.36 
Cami İmamları ile irtibata geçen 
uyuşturucu sorunu olan ailelerin, ikna 
edilerek, ilgili kurumlara yönlendirilmesi 

İl Müftülüğü Cami İmamları 
Cami İmamları ile irtibata 
geçen ailelerden ikna 
edilebilenleri 

50% 50% 50% 

2.37 
Mahalle Muhtarlarının uyuşturucu ile 
mücadele ve ailelerle kuracağı iletişim 
şekli konusunda eğitilmesi 

İlçe Kaymakamlıkları 
Yeşilay Konya 
Şubesi 

İl genelindeki tüm 
muhtarların eğitim alması 

Tamamı 
(Varsa) 

Değişenler 
(Varsa) 

Değişenler 

2.38 
Mahalle Muhtarları ile irtibata geçen 
uyuşturucu sorunu olan ailelerin ilgili 
kurumlarla irtibatının sağlanması 

Mahalle Muhtarları   
Mahalle Muhtarları ile 
irtibata geçen ailelerden 
ikna edilebilenleri 

30% 30% 30% 

2.39 
İş ve meslek danışmanlarına uyuşturucu 
ile mücadele ve bağımlılara ilişkin 
bilgilendirme eğitiminin verilmesi 

İŞKUR 
Konya Yeşilay 
Şubesi 

Eğitim programının 
uygulandığı danışman 
sayısı 

Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
çalışanların 
Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene almayan 
çalışanların 
Tamamı 

2.40 
“Yeşilay Elçileri” projesi kapsamında 
gönüllü esnaflara tüm ilçelerde eğitim 
verilerek farkındalığın sağlanması  

Yeşilay Konya Şubesi  
Projenin uygulanacağı 
ilçe sayısı 

7 
Önceki yılla 
toplam 20 

Önceki yılla 
toplam 33 

2.41 

Toplumsal temasın yoğun olduğu 
mekanların sahiplerine ve çalışanlarına 
uyuşturucu ile mücadele içerikli eğitim 
verilmesi 

Yeşilay Konya Şubesi  
Program uygulanan 
işletme sayısı 

50 100 100 

2.42 
Göçmen ve mülteci gruplar arasında 
uyuşturucu kullanımının önlenmesine 
yönelik bilgilendirme faaliyetleri 

Yeşilay Konya Şubesi, 
Kızılay Konya Toplum 
Merkezi  

Sağlık İl 
Müdürlüğü, 
Konya Aile ve 
Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğü, İl 
Göç İdaresi 
Müdürlüğü 

Yılda verilen eğitim sayısı 3 3 3 
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2.43 

Sokakta çalıştırılan / dilendirilen 
çocuklara ve ailelerine uyuşturucu ile 
mücadele kapsamında rehberlik 
hizmetlerinin verilmesi ve uygun 
kurumlara yönlendirilmesi 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü 

İl Emniyet 
Müdürlüğü, 
Belediyeler, 
Kaymakamlıklar, 
İlgili STK’lar 

Her yıl rehberlik hizmeti 
verilen aile ve çocuk 
sayısı 

100 100 100 

2.44 

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

İl Emniyet Müdürlüğü, 
İlçe Emniyet 
Müdürlükleri, İl Jandarma 
Kom, ilçe jandarma kom, 
Konya Gümrük 
Muhafaza, Kaç. Ve 
İstihbarat Böl. Amirliği 

 Eğitim alan kişi sayısı 
Her bir kurum 
personelinin 
%30'u 

Her bir kurum 
personelinin 
önceki yıl 
eğitim 
almayan 
%50'si 

Her bir kurum 
personelinin 
önceki yıl 
eğitim 
almayanların 
tamamı  

2.45 
Belediye personeline, Ceza İnfaz 
Kurumları personellerine ve tüm kamu 
personellerine eğitim verilmesi 

Tüm Belediyeler, Ceza 
İnfaz Kurumları ve tüm 
kamu kurumları 

Konya Yeşilay 
Şubesi 

▪Belediyelerde eğitim 
verilen personel sayısı 
▪Talep eden ve eğitim 
alan diğer kamu 
personellerinin sayısı  

Tamamı 
Talep 
edenlerin 
tamamı 

Talep 
edenlerin 
tamamı 

2.46 

Aile hekimlerinin kendine bağlı olan 
ailelere uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili 
sorular sorarak uyuşturucu kullananların 
tespitinin yanı sıra profil (cinsiyet, yaş, 
eğitim durumu, vb.) tespitinin de 
yapılması Söz konusu tespitlerin İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından analiz edilerek 
yıllık şekilde il ve ilçeler detayında 
raporlanması 
Aile hekimleri tarafından yapılan anket 
çalışmasında tespit edilen uyuşturucu 
bağımlılarının tedavi süreçlerine 
başlaması için girişimlerde bulunulması 

İl Sağlık Müdürlüğü, 
Tüm Aile Hekimleri 

 

▪Aile Hekimlerince yetkisi 
dahilindeki ailelerin ne 
kadarına anket 
uygulandığı 
▪İl Sağlık Müdürlüğünce 
hazırlanan yıllık rapor 
sayısı  
▪Bağımlı olduğu tespit 
edilenlerden ne kadarının 
tedaviye başladığı 

▪%95 
▪1 

▪50% 

▪%95 
▪1 

▪50% 

▪%95 
▪1 

▪50% 
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2.47 

Uyuşturucu ile mücadele, Kenevir 
ekiminin yasak olduğu ve kenevir ekim 
politikaları hakkında çiftçilerin 
bilinçlendirilmesi 

İl/İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlükleri 

 
Her bir ilçede yapılan 
bilgilendirme sayısı 

Tüm ilçelerde 1 
bilgilendirme 

Tüm ilçelerde 1 
bilgilendirme 

Tüm ilçelerde 1 
bilgilendirme 

2.48 

Gıda güvenliği ve hijyeni konularında 
düzenlenen eğitim toplantılarında uzman 
kişilerin katılımıyla uyuşturucu ile 
mücadele konusunda da bilinçlendirme 
yapılması  

İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü 

Konya Yeşilay 
Şubesi, İl Sağlık 
Müdürlüğü 

Yapılan bilgilendirme 
sayısı 

Yılda en az 1 Yılda en az 1 Yılda en az 1 

Alt Amaç : Danışmanlık, Rehabilitasyon ve Tedavi Faaliyetleri 

2.49 

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

Danışmanlık Merkezi 
açacak BMİKK üyesi 
kurumlar 

 

▪Göreve yeni başlamış 
eğitim alan personel 
sayısı 
▪Daha önce eğitim almış 
tazeleme eğitimi alan 
personel sayısı 

Tamamı Tamamı Tamamı 

2.50 
İl ve ilçe müftülüklerine bağlı "Danışma 
Birimleri" oluşturulması 

İl Müftülüğü 
İl Sağlık 
Müdürlüğü 

Kurulan danışma birimi 
sayısı 

İl ve tüm ilçe müftülükleri 

2.51 

Aile Sağlığı Merkezlerinin koruyucu 
hizmetler, tanı, tedavi ve takip 
aşamalarında daha etkin rol almalarının 
sağlanması adına aile sağlığı merkezi 
personeline verilen eğitim  

İl Sağlık Müdürlüğü  Aile Hekimlerinin Eğitim 
Alma durumu 

Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene 
almayanların 
Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene 
almayanların 
Tamamı 

2.52 

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

İl Sağlık Müdürlüğü  

Yardımcı sağlık 
personelinin bağımlılıkla 
mücadele eğitimi alma 
durumu 

Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene 
almayanların 
Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene 
almayanların 
Tamamı 
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2.53 

Ayakta Tedavi Merkezlerinin etkinliğinin 
ve ulaşılabilirliğinin artırılması adına 
Psikiyatri polikliniği olan hastanelerde 
madde bağımlısı hastalara yönelik tanı ve 
tedavi hizmetlerinin verilmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü  

Madde Bağımlılığı 
hastasını takip eden 
genel psikiyatri 
poliklinikleri 

Sürekliliğin 
sağlanması 

Sürekliliğin 
sağlanması 

Sürekliliğin 
sağlanması 

2.54 
Mevcut psikiyatri uzmanlarına yönelik 
"Madde Bağımlılığı Hekim Eğitimi" ne 
devam edilmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü  

Madde Bağımlılığı Hekim 
Eğitimine katılan çocuk 
ve yetişkin ruh sağlığı 
hastalıkları uzmanı sayısı 

Tamamı Tamamı Tamamı 

2.55 
Ayakta tedavi merkezlerinde görev yapan 
yardımcı sağlık personeli eğitimlerinin 
yapılması 

İl Sağlık Müdürlüğü  
Eğitim verilen yardımcı 
sağlık personeli  

Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene 
almayanların 
Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene 
almayanların 
Tamamı 

2.56 

Yatarak Tedavi Hizmetlerinin etkinliğinin 
artırılması ve yaygınlaştırılması adına 
AMATEM ve ÇEMATEM ihtiyacının 
belirlenerek, açılması için çalışmaların 
yürütülmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü  
AMATEM ve ÇEMATEM 
ihtiyacına yönelik 
çalışmalar 

İhtiyacın 
belirlenmesi 

Gerekli 
yatırımların 
yapılması 

Gerekli 
yatırımların 
yapılması 

2.57 

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

İl Sağlık Müdürlüğü  
Hizmet içi eğitim alan 
112 çalışan sayısı 

Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene 
almayanların 
Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene 
almayanların 
Tamamı 

2.58 

Ambulanslarda madde kullanım 
bozukluğu olan hastalara acil 
müdahalede kullanılacak ilaçların 
bulundurulması 

İl Sağlık Müdürlüğü  
Ambulanslarda İlacın 
bulundurulma durumu 

Tüm 
ambulanslar 

Tüm 
ambulanslar 

Tüm 
ambulanslar 

2.59 

Hastane acil servislerinde görev yapan 
çalışanlara yönelik "Madde Kullanım 
Bozukluğunda Acil Yaklaşım" eğitiminin 
verilmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü  

Madde Kullanım 
Bozukluğunda Acil 
Yaklaşım" eğitimi verilen 
personel sayısı 

Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene 
almayanların 
Tamamı 

Eğitimi önceki 
sene 
almayanların 
Tamamı 
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2.60 

Hastane acil servislerinde görev yapan 
çalışanlara yönelik "Madde Kullanım 
Bozukluğunda Acil Yaklaşım Rehberi" 
oluşturulması 

İl Sağlık Müdürlüğü  
Tüm acil servislerde 
bulundurulan rehber 
sayısı 

En az 1 En az 2 En az 3 

2.61 
Yataklı ve ayakta rehabilitasyon merkezi 
ihtiyacının belirlenerek açılması için 
çalışmaların yürütülmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü  

Yataklı ve ayakta 
rehabilitasyon merkezi 
ihtiyacına yönelik 
çalışmalar 

İhtiyacın 
belirlenmesi 

Gerekli 
yatırımların 
yapılması 

Gerekli 
yatırımların 
yapılması 

2.62 
Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmuş 
kişilerin başarı hikayelerini anlattıkları 
Grup Terapilerinin yapılması 

Yeşilay Konya Şubesi  
Grup terapilerinin 
ihtiyaca cevap verecek 
sıklıkta yapılması 

Evet Evet Evet 

Alt Amaç: Sosyal Uyum Faaliyetleri 

2.63 
Sosyal uyum merkezi kurulması ve 
ihtiyaca göre yaygınlaştırılması 

Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü 

 Kurulan merkez sayısı 

Yatırım ile 
ilgili gerekli 
çalışmaların 
yapılması 

Yatırım ile ilgili 
gerekli 
çalışmaların 
yapılması 

1 merkezin 
faaliyete 
geçmesi 

2.64 

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 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü 

 Dönüşüm yapılan ÇODEM 
sayısı 

%20'si 
Önceki yıla 
ilave %50 

Tamamı 

2.65 

YEDAM'larda rehabilitasyona yönelik 
atölyelerin tanıtılması, atölye 
etkinliklerinin daha geniş alanlara 
duyurulması aile hekimleri ile de işbirliği 
yapılarak duyuru yapılacak hedef kitlenin 
belirlenmesi 

Yeşilay Konya Şubesi 
Aile Hekimleri, İl 
Sağlık Müdürlüğü 

Uyuşturucu ile mücadele 
eden kurumlarla 
duyuruların 
yaygınlaştırılması için 
yapılan işbirliği sayısı 

Uyuşturucu ile 
mücadele 
eden tüm 
kurumlar ve 
aile hekimleri 

Uyuşturucu ile 
mücadele 
eden tüm 
kurumlar ve 
aile hekimleri 

Uyuşturucu ile 
mücadele 
eden tüm 
kurumlar ve 
aile hekimleri 
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2.66 

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

Denetimli Serbestlik İl 
Md, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmet İl Md, 

İl Sağlık 
Müdürlüğü, İl 
Milli Eğitim Md, 
Gençlik ve Spor İl 
Md, İl Müftülüğü 

Psikososyal destek eğitim 
sürecini tamamlayan 
koruma ve bakım 
altındaki ve denetimli 
serbestlikteki çocuk oranı 

50% 70% 90% 

2.67 
Mobil ekip ile bağımlı bireylerin evde 
ziyaret edilmesi, ihtiyaç tespitinin 
bağımlının yaşadığı yerde yapılması 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü, Yeşilay 
Konya Şubesi 

İl Sağlık 
Müdürlüğü 

Ziyaret sıklığı 
Her bir 

bağımlı için 
yılda 1 

Her bir 
bağımlı için 

yılda 1 

Her bir 
bağımlı için 

yılda 1 

2.68 
Tedavi merkezlerinde manevi destek 
hizmeti sunulması 

İl Müftülüğü 
İl Sağlık 
Müdürlüğü 

Manevi destek hizmeti 
sunulan tedavi merkezi 
sayısı 

AMATEM, 
ÇEMATEM 
ve Diğer 
Kamu 
Hastaneleri 

AMATEM, 
ÇEMATEM 
ve Diğer Kamu 
Hastaneleri 

AMATEM, 
ÇEMATEM 
ve Diğer Kamu 
Hastaneleri 

2.69 
Bağımlılıktan kurtulan gençlerin UMRE'ye 
gönderilmesi 

İl Müftülüğü 

Denetimli 
Serbestlik İl 
Müdürlüğü, İl 
Sağlık 
Müdürlüğü, Aile 
Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü 

Bağımlılıktan kurtularak 
Umreye gönderilen genç 
sayısı 

10% 10% 10% 

2.70 
İhtiyaç duyulması halinde Denetimli 
Serbestlik Müdürlüklerinde, gerekli 
manevi destek hizmetlerinin karşılanması 

İl Müftülüğü, İlçe 
Müftülükleri, Konya Ceza 
İnfaz Kurumları 

 Manevi destek verilen 
cezaevi sayısı 

İhtiyaç olan 
tüm 
cezaevleri 

İhtiyaç olan 
tüm 
cezaevleri 

İhtiyaç olan 
tüm 
cezaevleri 

2.71 

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti 
suçundan infaz hükümlü/tutuklulardan 
uygun olanlarının iş ve meslek edindirme 
kursları ile salıverilme sonrası tekrar suça 
bulaşmasının önüne geçilmesi 

Konya Ceza İnfaz 
Kurumları 

Halk eğitim 
Merkezleri 

Kurslara katılan kişi sayısı 
Talep 
edenlerin 
tamamı 

Talep 
edenlerin 
tamamı 

Talep 
edenlerin 
tamamı 
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No Eylem 
Sorumlu 

Kurum/ Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 

Kurum/ Kuruluş 
Gösterge 2022 2023 2024 

2.72 

Uyuşturucu bağımlısı olan 
hükümlü/tutuklular ile kurum Psiko-
Sosyal Yardım Servisi uzmanı tarafından 
SAMBA (Sigara Alkol Madde Bağımlılığı 
Tedavi Programı) grup terapilerinin 
yapılması 

Konya Ceza İnfaz 
Kurumları 

 
Grup terapilerinin 
ihtiyaca cevap verecek 
sıklıkta yapılması 

Evet Evet Evet 
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Şekil 1 Amaç 2 Kapsamındaki Eylemlerin Uygulanmasına İlişkin Organizasyon Şeması
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AMAÇ 3 UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE İLETİŞİM 

 

 

 

 

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının etkinliğinin arttırılması için yürütülen çalışmaların 

kamuoyu ile paylaşılması oldukça önemlidir. Bu sebeple uyuşturucu ile mücadelede kat edilen 

mesafe, kazanımlar ve sonuçlar ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bununla 

birlikte Yerel basın ve sosyal medya aracılığıyla uyuşturucunun zararları hakkında doğru 

bilgilerin verilmesi ve bu yönde farkındalığın oluşması sağlanacaktır. Uyuşturucu ile 

mücadelenin danışma, tedavi, rehabilitasyon gibi süreçlerinde faaliyet gösteren kurum ve 

kuruluşların bilinirliğini artırmak gerekmektedir. Görsel ve yazılı bilgilendirmeler, sosyal medya 

paylaşımları gibi tüm farkındalık faaliyetlerinde ortak bir dilin kullanılması, uygun söylemler 

gibi hususlarda standartların belirlenmesi ve buna ilişkin takip ve denetimlerin yapılması 

oldukça önemlidir. Bu görevi yerine getirmek üzere BMİKK bünyesinde bir iletişim kurulunun 

kurularak toplanma ve çalışma usullerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

AMAÇ 

Uyuşturucu ile mücadelede kurumlar ve paydaşlar arası iletişimin 
güçlendirilmesi ortak hedef ve standart yöntemlerin belirlenmesi 

Kamuoyuna Yönelik Farkındalık Faaliyetleri 

Uyuşturucuyla mücadelede tüm paydaşların ortak hedeflere 

yönlendirilmesi, temel bakış açısını yansıtacak ve ortak hareketi 

sağlayacak genel iletişim standartlarının belirlenmesi, bu standartların 

takibi ve denetimini sağlamak ve kamuoyunda farkındalığı oluşturmak. 

ALT AMAÇLAR 
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No Eylem 
Sorumlu 

Kurum / Kuruluş 
İşbirliği Yapılacak  
Kurum / Kuruluş 

Gösterge 2022 2023 2024 

Alt Amaç : Uyuşturucu ile mücadelede kurumlar ve paydaşlar arası iletişimin güçlendirilmesi ortak hedef ve standart yöntemlerin belirlenmesi 

3.1 

Uyuşturucu ile mücadelede tüm 
paydaşların ortak hareket 
kaynağı niteliğinde olan 
(iletişim, yöntem, içerik, 
kavram, dil, üslup, anlatım 
yapısının belirlenmesi adına) il 
iletişim kurulunun kurulması ve 
çalışma yönteminin 
belirlenmesi 

BMİKK 

İletişim Kurulu üyeleri: 
Konya Valiliği Basın ve 
Halkla ilişkiler Müd., 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı Konya İl 
Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, İl Sağlık 
Müdürlüğü, İl Emniyet 
Müdürlüğü, Yeşilay Konya 
Şubesi, İl Müftülüğü, İlgili 
STK'lar, Üniversiteler, 
Gazeteciler Cemiyeti Konya 
Şubesi ve uygun görülen 
diğer kurumlar 

İletişim Kurulunun 
kurulması  

Kurulması 
Faaliyetlerini 
sürdürmesi 

Faaliyetlerini 
sürdürmesi 

3.2 

Kurulan "Uyuşturucu ile 
mücadele il iletişim kurulu" 
tarafından uyuşturucu ile 
mücadele iletişim stratejisi ve 
kılavuzunun hazırlanması 

BMİKK il iletişim kurulu 

İçeriğe yönelik bağımlılık 
konusunda tecrübeli 
psikolog ve pedagoglar ile 
işbirliği yapılması 

Hazırlanan iletişim 
stratejisi ve kılavuzu 

1 adet doküman 
Güncellenen 1 
adet doküman 

Güncellenen 1 
adet doküman 

3.3 

Hazırlanan kılavuzun basılı ve 
elektronik ortam içeriklerinin 
hazırlanması ve dağıtımının 
yapılması  

BMİKK il iletişim kurulu 
Mücadele ile ilgili tüm 
kurumlar 

Kılavuz içeriğinin 
tamamlanma ve 
yayımlanma durumu 

Kılavuz içeriğinin 
tamamlanması, 
yayınlanması ve 
ilgili kurum ve 

kuruluşlara 
dağıtılması 

İçeriklerin 
güncellenmesi 

İçeriklerin 
güncellenmesi 
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No Eylem 
Sorumlu 

Kurum / Kuruluş 
İşbirliği Yapılacak  
Kurum / Kuruluş 

Gösterge 2022 2023 2024 

3.4 

Hazırlanan kılavuzun 
uygulanmasına yönelik tüm 
paydaş ve hedef kitleler 
bağlamında tanıtım, 
bilgilendirme ve eğitim 
faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi. Basılı ve 
elektronik ortam içeriklerinin 
hazırlanması ve dağıtımının 
yapılması  

BMİKK il iletişim kurulu, 
Konya Valiliği Basın ve 
Halkla ilişkiler Müd, 
Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı 
Konya İl Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl 
Sağlık Müdürlüğü, İl 
Emniyet Müdürlüğü, 
Yeşilay Konya Şubesi, İl 
Müftülüğü, İlgili STK'lar, 
Üniversiteler, Gazeteciler 
Cemiyeti Konya Şubesi 

Uyuşturucu ile 
mücadelede 
kapsamında ilçeler 
de dahil faaliyet 
yürütecek tüm 
kurumların katılımı 
ile gerçekleştirilen 
tanıtım, 
bilgilendirme ve 
eğitim faaliyetleri 

Yılda 2 faaliyet Yılda 1 faaliyet Yılda 1 faaliyet 

3.5 

Yerel Medya Yönetici ve 
temsilcileri ile periyodik 
toplantılar yapılarak uyuşturucu 
ile mücadele faaliyetleri 
konusunda bilgilendirme 
yapılması 

İl Sağlık Müdürlüğü, 
Yeşilay Konya Şubesi, 
Konya Valiliği Basın ve 
Halkla ilişkiler Müd, 
Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı 
Konya İl Müdürlüğü, 
Üniversiteler 

 

Yerel Medya 
Yöneticileri ve 
temsilcileri ile 
yapılan toplantı 
sayısı 

Yılda 2 defa Yılda 1 defa Yılda 1 defa 

3.6 

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

BMİKK il iletişim kurulu, 
Konya Valiliği Basın ve 
Halkla ilişkiler Müd, 
Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı 
Konya İl Müdürlüğü, 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl 
Sağlık Müdürlüğü, İl 
Emniyet Müdürlüğü, 
Yeşilay Konya Şubesi, İl 
Müftülüğü, İlgili STK'lar, 
Üniversiteler, Gazeteciler 
Cemiyeti Konya Şubesi 

Kurumlarca 
gerçekleştirilen 
faaliyetlerin veya 
sonuçlarının ne 
kadarı yazılı, görsel 
ve sosyal medyada 
paylaşıldı 

Yakalamalar, 
Bilgilendirme ve 

farkındalık 
oluşturmaya 

yönelik 
faaliyetlerin 

tamamı 

Yakalamalar, 
Bilgilendirme ve 

farkındalık 
oluşturmaya 

yönelik 
faaliyetlerin 

tamamı 

Yakalamalar, 
Bilgilendirme ve 

farkındalık 
oluşturmaya 

yönelik 
faaliyetlerin 

tamamı 
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No Eylem 
Sorumlu 

Kurum / Kuruluş 
İşbirliği Yapılacak  
Kurum / Kuruluş 

Gösterge 2022 2023 2024 

3.7 

Yazılı, görsel ve sosyal medyada 
uyuşturucu ile mücadele hakkında 
bilgilendirme yayınlarının içeriği, yer 
alma sıklığı gibi faaliyetlerin takip 
edilmesi ve içerik denetimlerinin 
yapılması (Uyuşturucu ile mücadele 
il iletişim kurulu içinde denetim 
ekibinin oluşturularak yapılması) 

BMİKK İletişim Kurulu  

Denetim ve yayın 
sıklığı ile ilgili 
takip 
sonuçlarının 
raporlanması 

Yılda 2 defa Yılda 2 defa Yılda 2 defa 

Alt Amaç : Kamuoyuna Yönelik Farkındalık Faaliyetleri 

3.8 
ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele 
Danışma ve Destek Hattının 
bilinirliğinin artırılması 

İl Sağlık Müdürlüğü  
Alo 191 hattına 
tanıtım yerleri 

Tüm 
bilgilendirme 

faaliyetlerinde ve 
tanıtım broşürleri 

Tüm 
bilgilendirme 

faaliyetlerinde ve 
tanıtım broşürleri 

Tüm 
bilgilendirme 

faaliyetlerinde ve 
tanıtım broşürleri 

3.9 

ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele 
Danışma ve Destek Hattına gelen 
çağrılardan seçilen başarı 
hikâyelerinin haberleştirilmesi ve 
eğitimlerde kullanılması 

İl Sağlık Müdürlüğü, 
BMİKK İletişim Kurulu 

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı Konya İl 
Müdürlüğü, Konya 
Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğü 

Seçilen başarılı 
hikaye sayısı 

En az 2 hikaye 
seçilmesi 

En az 2 hikaye 
seçilmesi 

En az 2 hikaye 
seçilmesi 

3.10 

AMATEM ve ÇEMATEM'lerin 
bilinirliğinin artırılması adına tanıtım 
faaliyetleri gerçekleştirilmesi (video, 
katalog, broşür, toplantı, tv programı 
vb.) 

İl Sağlık Müdürlüğü, 
BMİKK İletişim Kurulu  

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı Konya İl 
Müdürlüğü 

Bilinirliğin 
artırılmasına 
yönelik 
gerçekleştirilen 
faaliyet sayısı 

En az 1 faaliyet En az 1 faaliyet En az 1 faaliyet 

3.11 

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

İl Sağlık Müdürlüğü, 
Yeşilay Konya Şubesi, 
BMİKK İletişim Kurulu 

İl Sağlık Müdürlüğü, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı Konya İl 
Müdürlüğü, Konya 
Büyükşehir Belediyesi, 
Üniversiteler  

Yayınlanan video 
sayısı 

Yılda 5 Yılda 5 Yılda 5 
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No Eylem 
Sorumlu 

Kurum / Kuruluş 
İşbirliği Yapılacak  
Kurum / Kuruluş 

Gösterge 2022 2023 2024 

3.12 

Hedef kitle tarafından kullanılan 
sosyal ağ siteleri, en çok ziyaret 
edilen web siteleri (forumlar, 
bloglar, internet oyunları, online alış 
veriş siteleri vb. içerisine tamamı 
izlenmeden geçilemeyen kısa video 
ve banner yerleştirilmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü, 
Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı 
Konya İl Müdürlüğü 

Yeşilay Konya Şubesi, 
Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Üniversiteler  

Yerleştirilen 
video ve banner 
sayısı 

3 video,  
6 banner 

3 video,  
6 banner 

3 video,  
6 banner 

3.13 

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 ve 
yayınlanması 

İl Sağlık Müdürlüğü, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Yeşilay Konya Şubesi, 
Konya Büyükşehir 
Belediyesi  

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı Konya İl 
Müdürlüğü, İçerik ile ilgili 
psikolog ve pedagog 
desteği alınması 

Hazırlanan ve 
yayınlanan 
senaryo sayısı 

Yılda 5 Yılda 5 Yılda 5 

3.14 

3-6 yaş, 7-12 yaş ve 13-15 yaş 
gruplarında “Hayır” diyebilme 
becerisini güçlendirmek için 
okullarda rehber öğretmenler 
tarafından eğitim verilmesi ve çeşitli 
etkinliklerle pekiştirilmesi  

İl ve ilçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri 

Yeşilay Konya Şubesi 

▪3-6/7-12/13-15 
yaş gruplarına 
yılda verilen 
eğitim 
▪Pekiştirme 
etkinliği sayısı 

▪Tüm öğrenciler 
 ▪Yılda 2'şer adet 

▪Tüm öğrenciler 
 ▪Yılda 2'şer adet 

▪Tüm öğrenciler 
 ▪Yılda 2'şer adet 

3.15 

3-6 yaş, 7-12 yaş ve 13-15 yaş 
gruplarında sevgi, saygı ve hoşgörü 
duygularını ön plana çıkaracak 
etkinlik ve tüketim alışkanlıklarının 
yönetimi konusunda yapılması 

İl ve ilçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri 

 
▪Etkinliğe katılan 
kişi sayısı 
▪ Etkinlik sayısı 

▪Yaş grubundaki 
tüm öğrenciler 

 ▪Yılda 2'şer adet 

▪Yaş grubundaki 
tüm öğrenciler 
▪Yılda 2'şer adet 

▪Yaş grubundaki 
tüm öğrenciler 
▪Yılda 2'şer adet 
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AMAÇ 4 KOORDİNASYONU İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

 

Uyuşturucu ile mücadele eylem planında belirlenen faaliyetlerin başarılı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi için izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin düzenli ve sağlıklı şekilde 

yapılması gerekmektedir. Bu faaliyetlerin üst bir kurul tarafından yapılması öngörülmektedir. 

Uygulama aşamasında faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik riskler ya da sorunlarla 

karşılaşılması durumunda bu sorunlara işbirliği içerisinde çözümler üretilmesi eylem planının 

başarısını artıracaktır.  

İl genelinde tüm ilçeleri de kapsar şekilde yürütülecek olan eylem planı kapsamında 

merkezdeki çalışmaların yerele de aynı nitelikte yaygınlaştırılması ve uygulanması amacıyla 

ilçelerde de Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurullarının(BMİKK) kurulması ve belirli 

aralıklar ile tüm ilçe BMİKK ve il BMİKK’nın bir araya geldiği toplantıların gerçekleştirilmesi 

sağlanacaktır.  

AMAÇ 

Proje ve faaliyetlerin Bütüncül Yönetiminin Sağlanması ve 
Faaliyetlerin Uygulamasına Yönelik Risklerin İzlenmesi 

Etki Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetleri 

Uyuşturucuyla mücadelede merkez ve taşradaki tüm kurum ve 

kuruluşların işbirliğini artırarak güçlü koordinasyon yapısını sürdürüp, 

yürütülen çalışmaların izleme ve değerlendirmesini yapmak. 

Gerçekleştirilen faaliyetlerin etkisini ölçmek ve değerlendirmek, bu 

değerlendirme sonucunda istenilen etkiye ulaşmayan faaliyetlerde 

iyileştirmeleri yapmak. 

ALT AMAÇLAR 
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Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ulusal düzeyde sonuçlarını görmek ve uluslararası 

alanda da ülkemizi diğer ülkelerle mukayese edebilmek için farklı yaş gruplarında saha 

araştırmaları yapılmaktadır. Ulusal düzeyde yapılan bu araştırmanın ilimiz genelinde ilçeleri de 

kapsar şekilde yapılması yürütülen çalışmaların sonuçlarını ölçmek adına önemli bir çalışma 

olacaktır. Eylem planının uygulamaya başlamasıyla öncelikle bu araştırmaların yapılması; yıl 

içerisinde yürütülen faaliyetler sonucu bir sonraki yıl tekrar bu çalışmanın yapılması bir yıllık 

süreçte yürütülen faaliyetlerin ne kadar etkili olduğunu gösterecektir. Araştırma sonucu 

rakamlara yansıyan gelişmelerin düşük olması durumunda çeşitli faaliyetlerde/eylemlerde 

iyileştirme ya da revizyon yapılması sağlanacaktır. Yıllık bu geri bildirimlerin ışığında gerekli 

görülmesi durumunda çeşitli müdahaleler ve alınacak kararlarla eylem planının uygulama 

sürecinin daha başarılı olması beklenmektedir.  

Eylem planının yönetimi bakımından bir bilgi sisteminin kullanılması ve bu bilgi sistemine 

düzenli veri girişinin sağlanması önemli bir husustur. Bunu sağlamak adına mevcut olan bilgi 

sistemlerinin bu amaçla kullanılıp kullanılamayacağının değerlendirilmesi ve bu kapsamda 

gerekli altyapının oluşturulması İl Sağlık Müdürlüğü yetkisinde olacaktır. Sisteme bilgi akışı ve 

düzenli ve sürekli veri girişinin sağlanması adına yürütülmesi gereken faaliyetler mücadeleci 

tüm kurumların da işbirliği ve desteği ile yine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilecektir. 

Uygulama sürecine ilişkin standartların sağlanması adına çeşitli formların(mülakat formları, 

katılımcı formları, eğitim geri bildirim formları, etki ölçmeye yönelik formlar vb. gibi) sorumlu 

kurumlarca hazırlanarak uygulayıcı tüm paydaşlar ile paylaşılması sağlanacaktır.   

Söz konusu eylem planının yürütülmesi ve denetiminde yetkili mercii BMİKK’dır. BMİKK ile ilgili 

koordinasyon ve sekreterya işleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Eylem 

planının uygulanmasında standardın sağlanması ve başarıyla uygulanması adına çok yönlü bir 

yönetim yapısının oluşturulması oldukça önemlidir. Bu bağlamda BMİKK içinde 3 alt kurul 

kurulması önerilmektedir. Uygulama sürecinin gerektirdikleri çerçevesinde kurul sayısının 

artırılması kararı yine BMİKK başkanlığı tarafından verilecektir. Bu 3 alt kurul;  

▪ BMİKK Etkinlik Kurulu,  
▪ BMİKK İletişim Kurulu  
▪ BMİKK İzleme Kurulu  

olarak belirlenmiştir. Kurulların görev ve sorumlulukları eylem planında çerçeve olarak 

belirlenmiş olup buna ilişkin gerekli görülmesi halinde detaylı yetki dağılımı, çalışma usul ve 

esasları ile birlikte kurul üyeleri BMİKK Başkanlığınca belirlenecektir. 
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No Eylem 
Sorumlu  
Kurum / Kuruluş 

İşbirliği 
Yapılacak 
Kurum / 
Kuruluş 

Gösterge 2022 2023 2024 

Alt Amaç: Proje ve Faaliyetlerin Bütüncül Yönetiminin Sağlanması ve Faaliyetlerin Uygulamasına Yönelik Risklerin İzlenmesi 

4.1 
Bağımlılıkla mücadele kurullarının 
çalışma usul ve esaslarında belirtilen 
zaman aralıklarında toplanması 

İl Sağlık Müdürlüğü 
Kurul üyesi 
tüm 
kurumlar 

Toplantı sayısı 

6 BMİKK 
toplantısı ve 
belirlenen 
sayıda il 
iletişim 
kurulu  

6 BMİKK 
toplantısı ve 
belirlenen 
sayıda il 
iletişim 
kurulu  

6 BMİKK 
toplantısı ve 
belirlenen 
sayıda il 
iletişim 
kurulu  

4.2 İlçe BMİKK kurulması İlçe Kaymakamlıkları İl BMİKK 
İlçe BMİKK sayısı 
(önceliklendirme risk 
durumuna göre yapılacaktır) 

10 İlave 10 İlave 11 

4.3 
Tüm İlçe BMİKK ve İl BMİKK'ların bir 
araya geldiği koordinasyon toplantıların 
yapılması 

İl Sağlık Müdürlüğü  Yılda düzenlenen il-ilçe BMİKK 
koordinasyon toplantısı sayısı 

2 2 2 

4.4 
Kurullar tarafından alınan kararların ilgili 
kurumlar tarafından gerçekleştirilmeme 
durumunun izlenmesi ve raporlanması 

BMİKK İzleme Kurulu 
Kurul üyesi 
tüm 
kurumlar 

Kararların gerçekleşme oranı 85% 85% 85% 

4.5 

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 
yürütülecek tüm projeler BMİKK izni ile 
yürütülmesi ve kurulun bu konuda ilgili 
kurumları bilgilendirmesi  

Kurul üyesi tüm 
kurumlar, Uyuşturucu 
ile mücadele faaliyeti 
gerçekleştirecek tüm 
kurum ve kuruluşlar 

 
Uygulamaya geçmiş projelerin 
kurullar tarafından onaylanma 
oranı 

Tamamı Tamamı Tamamı 

4.6 

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 
izni alınmış ve onaylanmış faaliyetlerde 
finansman sıkıntısı yaşanması 
durumunda gerekli kaynağı temin 
etmek adına girişimlerde bulunmak 

BMİKK  

Finansman sıkıntısı olan 
faaliyetlerin ilgili kurumun 
talebi doğrultusunda ne 
kadarının çözüme 
kavuşturulduğu 

85% 85% 85% 
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4.7 

Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem 
Planının izlenmesi ve 
değerlendirilmesine ilişkin görev 
dağılımının BMİKK üyeleri kapsamında 
yapılması  

BMİKK  
İzleme ve değerlendirme 
kapsamında BMİKK üyelerinin 
görevlendirilme oranı 

Üye sayısının 
%90'ı 

Üye sayısının 
%90'ı 

Üye sayısının 
%90'ı 

4.8 

Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem 
Planının izlenmesi ve değerlendirilmesi 
kapsamında ilerleme raporlarının 
hazırlanarak sonuçları ile ilgili 
tedbirlerin alınması 

İl Sağlık Müdürlüğü, 
BMİKK İzleme Kurulu 

 

▪Yıllık olarak hazırlanan rapor 
sayısı 
▪Gerçekleşemeyen faaliyetlerin 
bir sonraki dönemde 
gerçekleşmesi adına ne 
kadarının önündeki engellerin 
kaldırıldığı 

▪Yılda 2 
rapor  
(6 ayda bir) 
▪%85 

▪Yılda 2 
rapor  
(6 ayda bir) 
▪%85 

▪Yılda 2 
rapor  
(6 ayda bir) 
▪%85 

4.9 

Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem 
Planında yer alan faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi ile ilgili risklerin veya 
koordinasyon problemlerinin ortaya 
çıkması durumunda BMİKK'ya 
bildirilmesi 

Faaliyetlerden sorumlu 
tüm kurum ve 
kuruluşlar 

 

Faaliyetin tamamlanmasına 
engel olacak nitelikte tespit 
edilen risklerin BMİKK'ya 
bildirilme oranı 

Tamamı Tamamı Tamamı 

4.10 

Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem Planı 
izleme ve değerlendirilmesi ile ilgili 
takip sisteminin oluşturulması ya da 
mevcut bir bilgi sisteminin kullanılması 
ile ilgili çalışmalar yapılması ayrıca 
eylem planı ile ilgili verilerin düzenli 
olarak sisteme girişinin sağlanması 

İl Sağlık Müdürlüğü  
İD faaliyetleri için hazırlanan 
takip sistemi 

Sistemin 
netleştirilme
si ve ilgili 
kişilere yetki 
verilmesi ve 
kullanıma 
alınması 

Sisteme veri 
girişlerinin 
düzenli 
olarak 
yapılması 

Sisteme veri 
girişlerinin 
düzenli 
olarak 
yapılması 
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Alt Amaç: Etki Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetleri 

4.11 

Amaç 1 kapsamında oluşturulmuş risk 
haritalarına göre yerleşim yerlerinin risk 
düzeylerindeki değişimin izlenmesi 
eylem planı kapsamında uygulanan 
faaliyetlerin risk alanlarına etkisinin 
ölçülmesi ve sonuçlarına göre gerekli 
görülmesi halinde faaliyetlerde revizyon 
yapılması  

İl Emniyet Müdürlüğü,  
İl Jandarma 
Komutanlığı, BMİKK 

 Etki ölçme sıklığı  Yılda 1  Yılda 1  Yılda 1  

4.12 

Ulusal düzeyde yapılan 15 yaş üzeri 
Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde 
Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış 
Araştırması’nın il özelinde tüm ilçeler de 
dahil edilerek yapılması  

Sağlık İl Müdürlüğü  Anket yapılma sıklığı Yılda 1  Yılda 1  Yılda 1  

4.13 
14-19 Yaş Arası Eğitime Devam Eden 
Gençlerde Bağımlılık Araştırması’nın 
tüm ilçeleri de kapsar şekilde yapılması 

Sağlık İl Müdürlüğü, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, 

 Anket yapılma sıklığı Yılda 1  Yılda 1  Yılda 1  

4.14 
Verilen eğitimlerden sonra eğitim 
değerlendirme anketinin uygulanması 

Eğitim veren tüm 
kurumlar kuruluş ve 
eğitmenler 

 
Katılımcıların ne kadarına anket 
uygulandığı 

85% 85% 85% 

4.15 

Mevcut tüm eğitim programlarının 
etkinliğinin ölçülmesi için standart bir 
metodolojinin belirlenmesi, standart 
formların hazırlanması 

BMİKK (standartların 
belirlenmesi)  
Eğitim veren tüm 
kurumlar kuruluş ve 
eğitmenler (etki ölçme) 

 Belirlenen standartlara göre 
etkinliği ölçülen eğitim sayısı 

Tüm 
eğitimler 

Tüm 
eğitimler 

Tüm 
eğitimler 

4.16 
Uyuşturucu ile mücadeleyi 
kolaylaştırmak amacıyla her bir kişi ile 
ilgili bilgiler; (bilgilendirme mi yapıldı, 

İl ve İlçe Sağlık 
Müdürlükleri, Aile 
Hekimleri 

 
Aile hekimlerince şahıs bazlı 
veri girişleri yapılıp, güncelliği 
sağlanıyor mu 

Evet Evet Evet 
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eğitim mi verildi, anket mi uygulandı, 
eğitici mi, gönüllü mü gibi bilgiler) aile 
hekimleri sisteminde şahıs bazında 
kayda alınacaktır.  

4.17 

Uyuşturucu ile mücadeleyi 
kolaylaştırmak amacıyla tüm aile 
hekimlerinin girdiği bilgiler ışığında yıllık 
rapor hazırlanması 
Tüm aile hekimlerinden toplanan 
verilerle, uyuşturucu kullanımı ile ilgili 
yıllık rapor hazırlanması. Hazırlanan Bu 
raporlar il/ilçe/mahalle bazlı olacak ve 
bu raporlar sayesinde ilimizin hem 
detaylı hem de genel olarak uyuşturucu 
kullanımı bilgileri, belirlenmiş olacaktır. 
Ayrıca riskli ailelere yönelik düzenli 
kontrollerin yapılması sağlanacaktır. 

İl ve İlçe Sağlık 
Müdürlükleri, Aile 
Hekimleri 

Riskli aile 
ziyaretleri 
kapsamında 
Aile ve sosyal 
Hizmetler İl 
Müdürlüğü 
ile işbirliği 

Raporun hazırlanma sıklığı Yılda 1 Yılda 1 Yılda 1 
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Şekil 2 Konya  

Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı  

Uygulama ve Yönetim Yapısı 
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