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MU~ vALiLiGi 


il Milll Egitim Miidiirliigii 


SaYl : 73774402-160-E.3721561 01.04.2016 
Konu : Uyu~turucuya Ula~llabilirligin 

Engellenmesi 

.................................................... KA YMAKAMLIGINA 
ilye Milli Egitim Miidiirliigu 

..............................................................MUDORLUaUNE 

ilimizde Egitim Kurumlannda ogrencilerin baglmhhktan korunmasl ve engellenmesi 
amaclyla ogretmen, ogrenci ve ailelerin rumiiniin baglmhhk ile miicadele bilgi ve biliny 
diizeylerini artlrarak baglmhhga bula~ml~ rum ogrencilerin tespit edilerek tedavi ve uyum 
siireci mekanizmalanyla irtibatlandlrmak amaclyla Valimiz Saym Seddar YA VUZ 
liderliginde kurumlar araSI i~birligiyle "Uyu~turucuya Ula~abilirligi EngeUenmesi" Eylem 
plam kamuoyuyla payla~llml~t1r.. 

Soz konusu strateji ile planlama dogrultusunda rum Dkul ve Kurumlannuzm 
kendilerini hazrr hale getinneleri, takvim dogrultusunda i~lerin yiiriitiilmesi ve yapIlan 
yah~mamn bir omegini her aym ilk haftasmda iVilye Milli Egitim Miidiirliiklerine teslim 
etmeleri ve konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gosterilmesi hususunu: 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
VaH a. 

il Milli Egitim Miidiirii 

Ek :1.Stratejik Amay ve Hedefler(15 Sayfa) 

Dagltlm : 
ilye Kaymakamhklarma 
Merkeze bagh Tiim DIeul Miid. 

Bu evrak gilvenli elektronik imza He imza1anml~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden gab 1-6c13-3e24-a8ff-aOOe kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


~ 
STRATEJiK AMAC VE HEDEFLER '1 

1.UYUSTURUCUYA ULASILABiLiRLiGiN ENGELLENMESi 

Ama.;: Her tlirlii dogal veya sentetik uyu~turucu maddeler ve bunlanrt fuetiminde kullamlan ara kimyasallarm; ulusal ve uluslararasl 
kayakylhgml, fuetimini, kullammml, dagltImml ve sokak dtizeyinde satl~ml engellemek. 

Hedefler 

1. Uyu~turucu madde kayakylhgml onlemek. 
ortadan kaldmnak. 2. _Uyu~turucu maddelerin sokak dtizeyindeki 

kotrolleri saglanacak. . 

AKTiviTELER(FAAL1YETLER) SORUMLU KURUMIKURULUSLAR STRATEJiLER 

il ve ilye Emniyet Mildlirlilkleri 
girdigi biltlin noktalar; fiziki, 
l.Uyu~turucunun ilimi~3e 

il ve ilye landarrna Komutanhgl 
. aynagl ve 

yonetim kapasitesi aylSmdan 
gilylendirilecek. 

11 ve ilye landanna Komutanhklan 
etkin milcadelenin 

Lilimizde ozelIikle ktrsal alanlarda l Yasadl~1 madde ekimi ile 
izinsiz ekimi yaptlan alanlarm 


saglanmasl 


Lil ve ilye Belediye koordinesinde I il ve Belediye va,?",all il 
kullatllmma ba~lamalannt 
~.Bireyleril1 uyu~turucu 

Kamu kurum ve kurulu~lan ile 
engellemek iyin uyu~turucu umuma, aylk i~yerlerinln ( kahvehane, 
kullammt aylsmdan riskli internet cafe vb. ) dene,timleri 
g5rillen yer ve bolgelerin periyodik olarak yaptlacak. 

~.Bodrum katlarda bulunan uygun 

is.siRLIGI Y APILACAK 
I KURulVIlKuRuLUSLAR 

il ve ilye Emniyet Mildilrlilkleri 
il Glda Tamn ve Hayvanclltk MUdUrlUgU 

MildUrlUgil 



) 

~artlan ta~lInayan umuJIla aylk 
i~yerlerine ruhsat verihineyecek 
gecekondula~maya ve metruk 
yapdann SUy mekam olmasma engel 
olunacak. 



<:

2.EGiTiM KURUMLARINA YONEtiK ONLEMLERiN ALINMASI 

Ama-r: Egitim kurumlarmda uyu~turucu arzmm engellenmesi, talebin onlenmesi, mevcut kullamcIlann tedavi sfuecine ve sosyal uyum 9ah~malarma 
dahil etmek 

Hedefler: 
1. Uyu~turucu arzmm egitim kurumu i<;i ve <;evresinde ula~Ilabilirligini ortadan kaldlrmak. 
2. Ogretmen, ogrenci ve ailelerin tUmiiniin uyu~turucu ile mUcadelede bilgi ve bilin<; diizeylerini artlrmak. 
3. Uyu~turucu kullanan tUm ogrencilerin tespit edil~rek tedavi ve uyum sfueci mekanizmalarlyla irtibatianmalarllli saglamak. 

L 
ka 
k 
ri 
ge 

~TRATEJiLER AKTiviTELER {FAALiYETLER} 
" 

SORUMLU KURUM/KURULU~LAR i~lJiRLiGi Y APILACAK 
KURUMIKURULUSLAR 

Jyu~turucuyla milcadele 
psammda egitim 
rumlan ve yevrelerindeki 
klerin tespit edilerek 
rekli onlemlerin ahnmasl 

1.1. Ozellikle riskli 
bolgelerdeki egitim 
kurumlannm gilvenlik 
kamerasl ile bahye duvan 
ve glivenlik gorevlisi 

' ihtiyaylan tespit edilerek, 
eksiklikler giderilecek fI"'" 

Ogretmenler haric~nde 
egitim kurumlarma yo:,dik 
hizmet saglayacak 
(temizlik personeli, 
gUvenlik gorevlisi, kantin gorevlisi, 
okul servisi ~of6r 
ve diger personelleri) 
ki~ilerin i~e b~lamadan 
once gerekli glivenlik (/
soru~turmalan titizlikl~ 
yaptlacak. 

il ve ilye Milli Egitim MildlirlligU TUm Kamu Kurum ve Kurulu~lan 

I 



<> 

1.3. Egitim 
yevrelerinde bulunan 
i~letme ve terk edilmi~ 
virane mekanlar tespit ...x 
edilerek slh kontrol altma 
ahnacak 

2.0gretmen, ogrenci, aile 
ve egitim kurumlannda 
gorev yapanlann bilgj ve 
biliny dlizeylerinin 
artmlmasl 

2~1.Rehber Ogretmenh~rden 
ba~layarak egitim 
yoneticileri ve diger 
yalt~anlarma her egitim, donemi 
ba~langlcmda "Uyu~tutucu ile

'. 
Mlicadele Temel Farkludahk 
Egitim Modiilti" uygulanacak. 
2.2. Ogrenci velilerinhi bir plan 
dahilinde Egitim Kurumuna 
davet edilerek 
Kurumuna Uyum ve 
Beklentiler Egitimi" 
altmda; iyerisinde sigara, alkol 
ve uyu~turucu ile mticadele 
stratejilerine yonelik bilgileri de 
iyeren saghkh bir hayat iyin 
egitim modtilUne tabi tutulmalarl 
te~vik edilecek. 
2.3.0grencilerin ve 
kursiyerlerin; uyu~turu'cu 
kullamml ve satl~l gibi, 
durumlara ~ahit olmalan halinde 
ne yapmalan gerektigine dair 
ihbar, kendini koruma,haYlr 
diyebilme becerilerini, 

Aile ve Sosyal Politikalar il Mlidlirlligli 
Milli Egitim Mlidtirltigti ' Halk Saghgl Mlidlirlligil 

Kamu Hastaneler Birligi Genel Sekreterligi 
Mu~ Alparslan Universitesi 



-----

----

'. 


ge :tirmeyi hedefleye~ afi~ ve 
bro lirler hazlrlanarak 0kullarm 
go nUr yerlerine aslla9ak. 

3. Uyu~turucu kullanan 
ogrencilerin tedavisi ve 
sosyal uyumunun 
saglanmasl 

3.1 
tes 
tie 
mll' 
og 
tak 
ve 
irt 
sos. 
dah 
3.2 
sos 
eg 
ka 
ted 

)yu~turucu kullandlgl 
t edilen c;ocuklarui aileleri 
:birligi ic;inde bagUnhhk ile 
adele egitimi alml~ 
tmenler tarafmdan yakm 
Ie ahnarak ivedilikle tedavi 
)syal uyum merkezleri ile 
ita gec;ilip gerekli tedavi ve 
al uyum programlarma 
I olmalan saglanacak. 
Bu c;ocuklann tedavi ve 
al uyum silresince' 
rhlerinden geri 1 
lama Ian ic;in gerekli 
irler ahnacak. 

.1.0kullarda uyu~turucu 
kullammmi onleyici ic;erikte 
egitimlerin verilmesi 

1.0kullarda ve yaz ku~~n kurslarmda 
eg im goren 12-18 ya~ grubundaki 
oW,~ncilere 11 Ergenlik Doneminde 
Ya anan Problemler Vil/ Bu 
Pro blemlerle Ba~ Etme " konulannda 
eg imler gerc;ekle~tirik}cek. 

Aile ve Sosyal Politikalar il MUdiirliigU 
Milli Egitim MiidiirliigU Halk Saghgl MiidilrliigU 

Kamu Hastaneler Birligi Genel Sekreterligi 
Mu~ Alparslan Universitesi 

Aile ve Sosyal Politikalar il MildilrlilgilMilli Egitim Miidilrlilgu 
Halk Saghgl MlidiirliigU il Milftlililgil 



5. Yetif?kinlere ve genylere 
madde baglmlthgl He 

mUcadele edici faaliyetlerde 
bulunulmasl. 

5.1.Madde baglmlthgl lIe miicadele 
konusunda vaazlar verilecek ve 

5.2. Kuran kurslan 
programlann egitim doneminde 
kurslara devam eden yeti!?kiii 
ogrencilere yonelik uyQ!?tunicu ile 
mucadelede.farkmdahk. egitimleri 
diizenlenecek. 

il Miiftlilligli 
Milli Egitim Mlidlirlligli 
Aile ve Sosyal Politikalar il Mlidlirlligli 
Kamu Hastaneler Birligi Genel Sekreterligi 
Mu~ Alparslan Universitesi 
Halk Sagligl mlidlirlligli 

i 




------- -----

3.BELiRLENMiS HEDEF GRUPLARA YONELiK TEDBiRLER ALINMASI 

Ama.;:·Uyw;;turucumadde kullanlmlrlill zantrhetkileri KOfiUSlifida hedef-gruptan bilgilendirmekvebilinc;lendirmek. 
Hedefler: 

1. 	 Madde kullammmi onleyici faaliyetlerin, toplumun farkh kesimlerini kapsayacak ~ekilde kategorize edilerek hedef gruplara yonelik 
yaygmla~tlrmak. 

'ST:RATEJiLER AKTiviTELER (F AALiYETLER } SORUMLU KURUM/KURULU~LAR i~BiRLiGi Y APILACAK 
KURUMIKURULUSLAR 

11 Uyu~turucu 1.1. Gorsel ve i;;itsel 
kullamctlanna, materyallerle desteklenmi~, Aile ve Sosyal Politikalar il Tiim Kamu Kurum ve Kurulu;;lan 
baglmhlanna veyakm egitim modiilleri ve " Miidiirliigu 
yevreleri ile risk altmdaki prograrnlan haztrlanacak 
gruplara yonelik uyu~turucu 
ile miicadele konusunda 
kategorize edilmi;; 
prograrnlann hazlrlanarak 
uygulanmasl 

.' 

'. 

, 
---

2.1. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanhgt'na bagh olarak 
faaliyet gosteren Sosyill Hizmet 

2.Sokakta yah;;tmlan ve Merkezleri ile hastanelerde Aile ve Sosyal Politikalar il Halk Saghgl Miidiirliigii 
dilendirilen yocuklara bulunan Tlbbi Sosyal Hizmetler Miidiirliigu Kamu Hastaneler Birligi Genel Sekreterligi 
yonelik programlar Birimleri'nden il Emniyet Miidiirliigii 
uygulanmasl mevcutta faal olanlanl1ln il ve tIye Belediye Ba~kanhklan 

giiylendirilmesi. 
2.2.Sokakta yah~tlfllan ve/veya 
dilendirilen yocuklara giivenli ve 
destekleyici bir ortam . 

--
saglanarak, bu yocuklann saghk 



---

ve sosyal hizmetlerden 
yararlanma imkanlannin, ya$am 
kalitelerinin ve meslek,i 
becerilerinin arttmJmasl saglanacak. 

-

3.1. Er ve erba$lara yonelik 
3. Silahh Kuvvetler DYU$turucu ile MUcadele MU$ Alparslan Oniversitesi 
bUnyesindeki askerlere konusunda hazlrlanml$ egitim Kamu Hastaneler Birligi Genel Sekreterligi 
y6nelik programlar modUliiniin uygulanmasL Milli Savunma Bakanhgl Halk SagiIgl MiidUrlUgU 
uygulanmasl 3.2. UYU$turucu kuIlar'),an veya Aile ve Sosyal Politikalar il MUdlirliigU 

baglmh olan ki$ilerin askerlik Milli Egitim MUdUrlUgU 
muayenesi slrastnda t0spit edilmesi 
halinde Rehberlik Dam$ma 
Merkezleri tarafmdan ~akip 
edilmeleri -
tedavi ve sosyal uyum 
sUre~lerine tabii olmalan 
sagJanacak. 

-

4. Ceza ve Tevkif 4.1.HUkiimliilere y6nelik Cumhuriyet B~savcIllgl Kamu Hastaneler Birligi Genel Sekreterligi 
Evlerinde bulunanlara UYU$turucu ile Mlicadele Ceza infaz Kurumu MudUrlUkleri Halk Saghgl MUdlirlUgii 
y6nelik programlar konusunda egitim , Denetimli Serbestlik MUdUrlUgU Aile ve Sosyal Politikalar [I MUdlirlilgil 
uygulanmasl mod.oliiniin uygulanm;i$l. 

4.2.Kuliamcl ya da bagimh 
olanlara yonelik ,

tedavi ve sosyaJ uyum!1ilre~leri 
saglanacak. 

!

5. Kredi Yurtlar 5.1.0grenci ve ~ah$anlitra 
Kurumunda kalan ytinelik UyU$turucu ile Yiiksek Ogrenim Kredi ve Yurtlar MU$ Alparslan Oniversitesi 
ogrencilere ve Mlicadele konusunda f$"kmdahk Kurumu il MiidiirlUgii Kamu Hastaneler Birligi Gene! Sekreterligi 
~ah$anlara yonelik arttmci egitimlerin yapilmasl. Halk Saghgl MUdiirlUgU 
programlar u),gulanmasl 5.3.Kullalllcl ya da bag~mhlann Aile ve Sosyal Politikalar il MUdiirlligii 

bulunduklan bOlgedeki l Milli Egitim MildiirlUgii 
tedavi kurumlan -ile irtibat kurularak Genylik ve Spor il MUdUrlUgti 



---------

-----

---------

tedavi ve 

sosyal uyum siireylerine dahil 

olmalan saglanacak. 


6. Genylere ve sporculara 6.1.Uyu~turucuile mti(~adele Mu~ Alparslan Universitesi 

yonelik programlar 
 konusunda amatOr ve profesyonel Genylik ve Spor il Miidiirliigti Kamu Hastaneler Birligi Genel Sekreterligi 

uygulanmasl. 
 Halk Saghgl Miidiirliigii 

egitimier uygulanacak .. 
sporculara farklOdahk arttmci 

Aile ve Sosyal Politikalar il MOdOrliigO 
Milli Egitim MiidOrliigii 

yonelik tedavi ve sosy<i;l uyum 
siireyleri saglanacak. 

6.2. Kullanlcl ya da baglmh olanlara 

< 

il ve ilye Jandarma Komutanhklan Mu~ Alparslan Universitesi 

Merkezindeki ogrencilere 

7. Pofisve Jandarma Egitim 7.l.Uyu~turucu He Mticadele 

Kamu Hastaneler Birligi Genel Sekreterligi 

yonelik programlar 


il Enmiyet Miidiirliigii konusunda 
·.1 

Halk Saghgl Miidtirltigii 
uygulanmasl 

oncelikle birinci slnIfla,rdan 
Aile ve Sosyal Politikalar 11 Mlidtirliigii 

egitimler uygulanacak.~ 
ba~layarak farklOdahk arttmci 

Milli Egitim Miidiirliigii 

~..... 

Mu~ Alparslan Uuiversitesi 

oldugu i~ietme sahipleri 

8. Toplumsal temasm yogun 8.1. Uyu~turucu lIe Mi1cadele 

il ve ilye Belediye Ba~kanhklan Kamu Hastaneler Birligi Genel Sekreterligi 

ve yah~anlarma yonelik 


konusundaeglence sek:t6riindeki 
Halk Saghgl MiidiirliigU 

programlar uygulanmasi. 
i~letmelere yonetik far~mdahk 

Aile ve Sosyal PoIitikalar il MOdOrliigU 
8.2.KuIlanlcl ya da baglmh 
arttmcl egitimler yapllacak. 

Milli Egitim MUdiirlUgii 
olanlara yonelik tedavi ve sosyal 
uyum siireyleri saglanacak .. 

1- Uyu~turucu . 

blinyesindeki i~ ve 

9. Ttirkiye i~ Kurumu 

Baglmhhgl ile Mlicadele 

Meslek DanI~manlanna 
 Halk SagiIgl Miidiirliigii 

uyu~turucu baglmhhgl 


<;:ah~ma ve i~ Kurumu il MiidiirlUgii konusunda i~ ve Mesle.k 
Kamu Hastaneler Birligi Genel Sekreterligi 

konusunda egitimler 
Dant~manlarma 
yonelik farkmdahk artt~ncl egitimler 


verilmesi 
 yapllacak. 

I 



5. UYU~TURUCiJ BAGIMLILIGININ TEDA vi MEKANizMALARININ GUCLENDiRiLMESi 

Ama£: Uyu;;turucu bagrmhlanrnn tedaviye eri;;iml(;rinin kolayla;;trnlmasr, tedavi mekanizmalannm gli9lendirilerek tedavideki ba;;an oranlarlrn artlrmal<l 
Hedefler: 

1. Uyu;;turucubagrmhlarmm tedavisinde gorev alan saglrk personeli sayrlan ile bilgi ve bilin9 diizeylerinin yeterli seviyeye ula;;masr saglanacak. 
2. Uyu~turucu baglmhlannm ayaktan ve yatarak tedavi edildigi birimler ve algoritmalarr belirlenecek. 

STRATEJiLER 

1 Aile saghgl 
merkezlerinin 
uyu~turucu baglmhhgl 

mficadelede aktifrol 
almasl. 

~. Psikiyatri 
Polikliniklerinin 
kapasitesinin 
glic;lendirilerek uyu~turucu 
baglmlilannm tedavi 
siirecinde daha etkin rol 

AKTIVJTELER (FAAiiYETLER) SORUMLU KURUMIKURULUSLAR iSBiRLiGiYAPILACAK 
" 

----~----+--__----,_--_---__+I KURUMIKURULUSLAR 
LL. Aile hekimlerinin erken tam 
koyabilecek, baglmhh,k dfizeyi 
dfi~lik olanlara psiko-spsyal 
destek tedavisi uygulaxabilecek 
ve gerektiginde uygim!. , 
yonlendirmeyi yapabilecek 
teknik kapasiteyi kaza."J.malan 
saglanacak. ' 
1.2. Aile Hekimlerine yonelik 
ve bilinc; diizeylerini at),tmcl 
egitimler diizenlenecektir. 
1.3. Aile Saghgl Merkezlerinde 

gorev yapan diger saghk personelinin 
(hem~ire, ebe,saghk meuru vb. ) 
madde baglmhhgl konusundaki 
temel egitimleri saglarliacak. 

2.1.Ayaktan Tedavi Mhkezinin 
kurulmasl 
2.2.Ayaktan tedavi merkezinde 
buiunan psikiyatri kliniklerinin fiziki 
~artlannm giic;lendiriln'lesi. 

Halk Sagbg\ Miidfirliigu 

Kamu Hastaneler Birligi Genel 
Sekreterligi 

Aile ve Sosyal Politikalar II MGdiirliigii 

il Saghk Miidiirlligli 
Halk Saghg\ MiidiirliigG 



3. Uyu~turucu 
baglmhlanna mUdahale 
gerektirecek acil 
durumlann yonetiminde 
standardm saglanmasl 

3.1. Baglmhlara kriz 
durumlarmda mUdaha 
hastane adl yah~anlar 
112'lerde g5revli pers 
konuyla ilgili hizmet i 
verilecek. 
3~2. Hastanelerdeki Kr 
Miidahale Birimleri 

He mUcade 
kapsatnmda etkin hale 
getirilecek. 

e eden 
ve it Saghk MUdiirlUgU 
meline Kamu Hastaneler Birligi Genel 
~i egitimler Sekreterligi 

Ie 



"> 

6. UYU~TURUCU BAGIMLILARININ KISA VE UZUN SURELi TEDAvi SONRASI SOSYAL UYUMUNUN SAGLANMASI 

Amac: Uyu~turucu tedavisi sonraSl ki~inin sosyal olarak:dl~lanmasml onlenmek, toplumsal ya~ama yeniden uyum ve katIhmlanmn saglanmak, yeniden uyu~turucuya 
ba~lamasml onlemek, 

Hedefler: 
1. 	 Uyu~turucu baglmhlarmm klsa ve uzun siireli tedavileri sonrasmda yeniden uyu~turucuya ba~lamalanm onlemek i9in sosyal uyum siirecinin yapllandmlarak 

birbirleriyle entegre olarak 9ah~maslm saglamak 

SORUMLU KURUMIKURULU~LAR i~BiRLiGi YAPILACAK 
KURUM/KURULUSLAR 

STRATEJiLER AKTiviTELER {FAALiYETLER) 

1. Uyu~turucu 
baglmhlannm klsa ve Aile ve Sosyal Politikalar il Kamu Hastaneler Birligi Genel Sekreterligi 
uzun 

1.1.Korunma ihtiyacl alan 
Halk Saghgl Miidiirliigii 

siireli tedavileri 
Miidiirliigii90cuklardan uyu~turucu baglmhsl 

olanlann tedavileri sonraslsosyal <;ah~ma ve i~ Kurumu it Miidiirliigii 
sonraSl Milli Egitim Miidiirliigii 
sosyal uyum 

uyum siire91erini saglainak. 
Gen91ik ve Spor il Miidiirliigii 

siire9Jerinin Denetimli Serbestlik Miidiirliigii 
olu~turulmasl 

2.1. Baglmhlann ogrendikleri 
siirecinde 
2. Sosyal uyum 

Aile ve Sosyal Politikalar il Kamu Hastaneler Birligi Gene! Sekreterligi 
olan bagl1nhlarm 

meslekleri icra ederek kendi 
Halk Saghgl Miidiirliigii 

topluma 
Miidiirliigiikazan91anm e!de edebilmelerini 

<;ah~ma ve i~ Kurumu il Miidiirliigii 
uyumunun (okula 

saglayacak mekanizm~lann 
Milli Egitim Miidiirliigii olu~turulmas1. 
Gen91ik ve Spor iJ Miidlirliigiiyerle~tinne, i~e 
il ve i1ge BeJediye Ba~kanhklan 

vb) saglanmasl 
yerle~tinne 

I 



"). 

7.UYUSTURUCU iLE MUCADELE KARAR DESTEK SiSTEMi (UKDS) 

Amas:: ilgili birimlerin uyu~turucuyla miicadeleye yonelik anhk veri akt~tm sagladtklan, dinamik, ortak verinin anhk olarak goriildiigii ve sahada yaptlmast 
gereken miidahalelerin bu verilere gore planlandtgt sistem kurmak. 

Hedefler: 
1. Amaca yonelik model olu~turmak ve izlerne sistemini geli~tirmek. 


~. Ulkemizde uyu~turucu ile miicadele kapsarnmda toplanan verilerin standardize edilerek uluslararasl veri sistemleriyle uyumlu dimasllll saglamak. 


STRATEJiLER 

L.Uyu~turucu ile miicadele 

AKTiviTELER (FAALiYETLER ) 
, 

1.1.Uyu~turucu ile miicadelede 

SORUMLU KURUM/KURULU~LAR 

TUBiM 

i~BiRLiGi YAPILACAK 
KURUMIKURULUSLAR 
Tiim Karnu Kurum ve Kurulu~lan 

kapsamlnda top Ianan yapiian tiim programlah , bilimsel 
verilerin izlendigi, siire9 ve 9ah~malan ve geli~mel¢ri UKDS'ye 
91ktlianmn girmek. r 

degerlendirilerek 
raporiandlgl Uyu~turucu ile 
MUcadele Karar Destek 
Sistemi (UKDS)'nin 
olu~turulmasl 



:> 

8. KOORDiNASYON ve iSBiRLiGi 

Arua.;: Bilimsel temellere oturtularak silrdilrillen uyu~turucu ile milcadelede i~birliklerinin gilylendirildigi bir koordinasyon mekanizmaSI olu~turularak tUm kurumlann 

e~giidilm iyerisinde hareket etmesi saglanacak. 


Hedetler: 

1.Kururnlararasl koordinasyonu saglayacak yaplyl belirlemek. 


: 2. Yerel yonetimler ve STK'lann slireyte daha etkin rol alarak ortak proje1erin yilriltillmesini saglamak. 


SORUMLU KURUMIKURULUSLAR I iSBiRLiGi YAPILACAK 
KURUNUKURULUSLAR 

Ha k Sagitgl Mlidilrlligli I TUm Kamu Kurum ve Kurulu~lan 

-~~~~ 

STRATEJiLER AKTiviTELER (FAALiYETLER} 

1. Uyu~turucu ile 
mlicadele acil eylem 
planmm yliriltlihnesinden 
sorumlu olacak 
organizasyon yaplsmm 
olu~turulmasl 

1.1. Uyu~turucu ile mileadele 
kurulunun ayda bir toplilnmasl 
saglanacak. 

, 

~-~ 
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9. iLETi~iM ve KAMUOYUNUN BiLGiLENDiRiLMESi 

Ama.;: Uyu~turucu He miicadele konusunda kamuoyunuen etkin ~ekilde bilgilendirecek, farkmdahk yaratacak ve kamuoyunun miicadele siirecine dahil olmasmt 
saglayacak profesyonel ileti~im stratejilerini olu~turmak 'lie hayatageyirmek.

I 

Hedefler: 

l.Uyu~turucu He miicadele konusunda kamuoyunda farkindahk olu~turmak. 


2.Kamuoyunun uyu~turucu ile miicadele alanmda dogru bilgilere sahip olmasml ve siirece etkin katlhmlm saglamak. 

STRATEJiLER AKTiviTELER: {FAALiYETLER 1 SORUMLU KURUM/KURULU§LAR i~B1RLiGi Y APILACAK 
KURUMIKURULUSLAR 

-

UJ~turucu ile mucadelede medya 1.1.Bagnuhhk yaplcl maddelerin Tiim Kamu Kurum ve Kurulu~lan . 
unsurlarmdan profesyonel anlamda kullammmi iyeren ve baglmhhgl 
faydalamlmasl. ozendiren merak uyandlran her tUrIii 

bilgilendirmeden kaymmak. 

---~~ 


