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1. Uyuşturucu Arzının Önlenmesi
Amaç: Her türlü doğal veya sentetik uyuşturucu maddeler ve bunların üretiminde kullanılan ara kimyasalların; İlimiz ve ulusal boyutta kaçakçılığını, üretimini, kullanımını, dağıtımını ve sokak düzeyinde satışını
engellemek.
No

1,

İnisiyatif

Kara, Hava Deniz yolu ile
gelen uyuşturucu madde
ve
prekürsörlerin İlimize
giriş ve çıkışının
engellenmesigirişinin engellenmesi

Faaliyet

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

1.1.Gümrük alanlarının modernizasyonu

çalışmaları kapsamında uyuşturucu
Müdürlüğü
kaçakçılığı açısından riskli konumda yer
alan gümrüklerin
Karadeniz Grup
insan kaynağı, araç, teknik cihaz ve
Komutanlığı
yönetim kapasitelerinin
güçlendirilmesi

Süreç
Göstergesi
Teknik cihaz ve
araç/gereç
sayısındaki
artış

Hedefler
2018
Araç 0

2019
Araç 1

2020

2021

2022

2023

Araç ilave 0

Araç ilave 0

Araç ilave 0

Araç ilave 0

Sahil Güvenlik Planlama Merkez
Batı Karadeniz Teşkilatı tarafından
Grup
yapılmaktadır.
Komutanlığı Bot
2

Planlama Merkez
Teşkilatı tarafından
yapılmaktadır.

Planlama Merkez
Teşkilatı tarafından
yapılmaktadır.

Planlama Merkez
Teşkilatı tarafından
yapılmaktadır.

Planlama Merkez
Teşkilatı tarafından
yapılmaktadır.

Kapı Dedektörü Kapı Dedektörü 1
0
adet

Kapı Dedektörü 1 adet Kapı Dedektörü 1
adet

Kapı Dedektörü 1
adet

Kapı Dedektörü 1 adet

Planlama Merkez
Teşkilatı tarafından
yapılmaktadır.

Planlama Merkez
Teşkilatı tarafından
yapılmaktadır.

Planlama Merkez
Teşkilatı tarafından
yapılmaktadır.

Personel sayısında Gümrük
Planlama Merkez
% artış
Müdürlüğünün Teşkilatı tarafından
5, Sahil
yapılmaktadır.
Güvenlik Batı
Karadeniz Grup
Komutanlığının
12 personeli
vardır.

Planlama Merkez
Teşkilatı tarafından
yapılmaktadır.

No

İnisiyatif

1, Kara, Deniz. Havayolu
ile gelen uyuşturucu
madde ve prekürsörlerin
İlimize giriş ve çıkışının
engellenmesi

Faaliyet

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

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

Komutanlığı
Karadeniz Grup
Komutanlığı

1.3. Uyuşturucunun İlimize
girdiği bütün noktaların fiziki,
teknik, insan kaynağı ve yönetim
kapasitesi açısından
güçlendirilerek uyuşturucunun
İlimize girmesinin önlenmesi,

Karadeniz Grup
Komutanlığı

Süreç
Göstergesi

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Görev köpeği ve
köpek nakil aracı
sayısı ile köpek
eğitim merkezi
kapasitesindeki
artış durumu

İl J.K.lığı bünyesinde 1
adet Narkotik Görev
Köpeği bulunmakta
olup, İl Emniyet
Müdürlüğü bünyesinde
1 adet Narkotik Görev
Köpeği verilmesi

İl Emniyet Müdürlüğü
bünyesinde 1 adet
Narkotik Görev Köpeği
verilmesi

Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadı
r.

Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmakta
dır.

Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmakta
dır.

Yeni alınacak
araç, gereç, teknik
ekipman sayısı ve
insan kaynağı
kapasitelerinin
güçlendirilmesi
(Adet)

İl J.K.lığı bünyesinde 1 Planlama Merkez
adet drone, 4 adet
Teşkilatı tarafından
fotokapan
yapılmaktadır.
bulunmaktadır. İlave 27
adet fotokapan ihtiyacı
J.Gn.K.lığına
bildirilmiştir
İl Emniyet md. 4 adet
araç, 1 adet drone
mevcut

Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadı
r.

Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmakta
dır.

Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmakta
dır.

No

İnsiyatif

2, Uyuşturucunun İl içinde
nakledilmesi ve
satışının engellenmesi

Faaliyet

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

2.1. Sokak bazlı mücadele
kapsamında narkotimlerin sayı ve
etkinliğinin arttırılması

Süreç
Göstergesi
Narkotimlerin
faaliyete geçtiği
ilçe sayısı

Karadeniz Grup
Komutanlığı

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Planlama Merkez Planlama Merkez
İl Emniyet
Teşkilatı tarafından Teşkilatı tarafından
Müdürlüğü
yapılmaktadır.
yapılmaktadır.
bünyesinde 1
narkotim ekibi
görev yapmaktadır.

Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

Planlama
Merkez Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

Planlama
Merkez Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

İl Jandarma
Planlama Merkez Planlama Merkez
K.lığında (2)
Teşkilatı tarafından Teşkilatı tarafından
Uzman Jandarma
yapılmaktadır.
yapılmaktadır.
tarafından ikiz
görevli olarak
gerekli iş ve
işlemler
yürütülmektedir
Sahil Güvenlik Batı
Karadeniz Grup
Komutanlığı
bünyesinde
Narkotim
bulunmamamktadır.

Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

Planlama
Merkez Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

Planlama
Merkez Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

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

No

İnisiyatif

2, Uyuşturucunun İl içinde
nakledilmesi ve satışının
engellenmesi

Faaliyet

Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Süreç Göstergesi
Kurum/Kuruluş

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

Yeni alınacak
araç, gereç ve teknik
ekipman sayıları
(termal kamera,arazi
aracı,gırgır
teknesi,binek
araç,kimyasal madde
dedektörü,narkotik ve
patlayıcı iz
dedektörü,videoskop
vb.)

Uzmanlık eğitimi
almış
personel
sayılarındaki % artış

Hedefler
2018
İl Jandarma Komutanlığı
(1) adet 4x4 arazi aracı, (1)
adet binek araç, (1) adet
uyuşturucu madde arama
köpeği, (1) adet dürbün,
yeteri kadar ikmali yapılan
uyuşturucu madde test
kitleri, (1) adet drone, (4)
adet fotokapan
bulunmaktadır.
İl emniyet 4 adet hizmet
aracı 1 adet drone test
kitleri 1 adet dürbün yeteri
kadar ikmali yapılan
uyuşturucu madde test
kitleri, Sahil Güvenlik Batı
Karadeniz Grup K. 2 adet
bot yeteri kadar ikmali
yapılan uyuşturucu madde
test kitleri, 3 adet
düğrbün, 2 adet gece görüş
dürbünü , 1 adet videoskop
.

2019
İlave (27)
adet
fotokapan
ihtiyacı
J.Gn.K.lığına
bildirilmiştir.
İl emniyet
merkez
teşkilatı
tarafından
planlanmakta
dır . Sahil
güvenlik
merkez
teşkilatı
tarafından

2020
Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

2021
Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

2022
Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

2023
Planlama Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

İl Emniyet M. 6 personel İl
Jandarma K. 2 personel
Sahil Güvenlik BKGK. 0
personel

Personel
ihtiyacı
J.Gn.K.lığı
tarafından
planlanmakta
dır merkez
teşkilat

Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

Planlama
Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

Planlama Merkez
Teşkilatı
tarafından
yapılmaktadır.

İnisiyatif

No

2,

Uyuşturucunun İl içinde
nakledilmesi ve
satışının engellenmesi

Faaliyet

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum /Kuruluş

2.4. Bilişim yoluyla uyuşturucu
ticaretinin önlenmesi
Sahil Güvenlik Batı
Karadeniz Grup
Komutanlığı

Süreç
Göstergesi

Hedefler
2018

İnternet yoluyla 0
yapılan
uyuşturucu
ticaretine ilişkin
işlem
sayısındaki % artış

2019

2020

Merkez
teşkilatlartaraf
ından
yapılmaktadır.

Merkez
teşkilatlartar
afından
yapılmaktadı
r.

2021

2022

Merkez
Merkez
teşkilatlartarafı teşkilatlartarafından
ndan
yapılmaktadır.
yapılmaktadır.

2023
Merkez
teşkilatlartarafın
dan
yapılmaktadır.

Müdürlüğü
Merkez
teşkilatlar
tarafından
yapılmaktadı
r.
Uyuşturucu
İhbarı alınan
İhbarı
internet
ticareti yapıldığı
internet
alınan
sitelerinin
ihbarıyla erişimi
sitelerinin
internet
erişime
engellenen internet erişime
sitelerinin
sitesi sayısındaki engellenmesi için engellenmesi erişime
için
KOM
% artış
KOM Daire
engellenmesi
Başkanlığı Siber Daire
için KOM
Başkanlığı
Suçlarla
Daire
Siber
Suçlarla
Mücadele Şube
Başkanlığı
Mücadele
Müdürlüğü ile
Siber
Şube
koordinasyon
Suçlarla
Müdürlüğü ile Mücadele
sağlanması
koordinasyon Şube
sağlanması
Müdürlüğü
ile
koordinasyo
n sağlanması
♦Tespit edilen
İl Jandarma K.
10%
10%
Yasadışı ekim
tarafından 2018
alanlarına yönelik yılında 1 adet
yapılan
yasadışı ekim
işlem/yakalama
olayına fotokapan
sayısındaki artış % ile müdahale
edilmiştir. İl
Emniyet M.nde
tespit yoktur.İl
Tarım ve Orman
M. kolluk
personeli ile
işbirliği halinde
çalışmaktadır.
Bu konuda
işlem yapılan kişi
sayısındaki
% artış

3

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

3.1.Yasa dışı ekim sahalarının
teknolojik gelişmelerden istifade
edilerek tespiti ve sürekli kontrolünün Sahil Güvenlik Batı
sağlanmasına yönelik çalışmalar
Karadeniz Grup
yapılması
Komutanlığı
Müdürlüğü
Müdürlüğü

4

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

4.1. Metruk binaların yıkımının ya da
restorasyonunun yapılması
Belediyesi/İlçe/Belde
Belediyeleri

4.2. Uyuşturucuyla mücadele
kapsamında eğitim
Müdürlüğü
kurumlarındaki risklerin tespit
edilerek gerekli önlemlerin alınması
4.2.1.Özellikle riskli bölgelerdeki
eğitim kurumlarının güvenlik
kamerası ile bahçe duvarı ve güvenlik
görevlisi ihtiyaçları tespit edilerek
eksikliklerin giderilmesine devam
edilmesi

bina %'si(yıkılan
+restorastyon
yapılan bin
sayısı/tespit edilen
metruk bina
sayısıx100)

önlem alınan
kurum %'si (riskli
bölgelerde
güçlendirilen okul
sayısı/ riskli
bölgelerde mevcut
okul sayısı)

4.2.2.Okul çevrelerine güvenlik
kamera sistemlerinin kurularak Kent Müdürlüğü
Güvenlik Yönetim Siatemi(KGYS)ne
entegre edilmesi

KGYS ye entegre
edilen kamera
sistemi sayısı

4.2.3. Eğitim kurumlarında
yardımcı hizmetler sağlayan

Güvenlik
soruşturması

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

Müdürlüğü

yapılan personel
sayısı

%(tespit
sayısı)(Yoktur)

İlimizde mevcut
tespit edilen 38
metruk bina
bulunmaktadır.9b
ina yıkım
yapılmıştır.
(%23,7) 19
binanın tarihi
bina veya SİT
alanı içerisinde
bulunduğu tespit
edilmiştir.4 bina
için ise yıkın
kararı verilmiştir.
% 23
bölgelerdeki
eğitim
kurumlarının
güvenlik
kamerası ile
bahçe duvarı ve
güvenlik
görevlisi
ihtiyaçlarının
tespit edilmesi ve
%30'unun
eksikliklerinin
giderilmesi

KGYS ye entegre
edilen okul
kamera sistemi
bulunmamaktadır
.

Yardımcı
personel
143,Güvenlik
personeli 33,
sürekli işçi 37
kişi olmak üzere
toplam 231 kişiye
güvenlik
soruşturması
yapılmıştır.525
şoför ve 68
kantin
işletmecisinden
adli sicil kaydı
alınmıştır.

Merkez
teşkilatlar
tarafından
yapılmaktadır.

Merkez
teşkilatlar
tarafından
yapılmaktadır.

Merkez teşkilatlar
tarafından
yapılmaktadır.

Merkez
teşkilatlar
tarafından
yapılmaktadır.

İhbarı alınan
internet
sitelerinin
erişime
engellenmesi
için KOM
Daire
BaşkanlığıSibe
r Suçlarla
Mücadele Şube
Müdürlüğü ile
koordinasyon
sağlanması

İhbarı alınan internet
sitelerinin
erişime engellenmesi
için KOM Daire
BaşkanlığıSiber
Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ile
koordinasyon
sağlanması

İhbarı alınan
internet
sitelerinin
erişime
engellenmesi için
KOM Daire
BaşkanlığıSiber
Suçlarla
Mücadele Şube
Müdürlüğü ile
koordinasyon
sağlanması

10%

10%

10%

restorasyonu için %.10

restorasyonu için
%.10

Özellikle riskli
bölgelerdeki
eğitim
kurumlarının
güvenlik
kamerası ile
bahçe duvarı ve
güvenlik
görevlisi
ihtiyaçlarının
tamamlanması

Kalan
binaların
binaların
binaların
restorasyonu restorasyonu restorasyonu
için %20
için %20
için %20
(4 binanın
yıkım kararı
verilmiştir.
Yıkımı
sağlanacaktır.)

Özellikle riskli
bölgelerdeki
eğitim
kurumlarının
güvenlik
kamerası ile
bahçe duvarı
ve güvenlik
görevlisi
ihtiyaçlarının
tespit edilmesi
ve
%20'unun
eksikliklerinin
giderilmesi

Özellikle
riskli
bölgelerdeki
eğitim
kurumlarının
güvenlik
kamerası ile
bahçe duvarı
ve güvenlik
görevlisi
ihtiyaçlarının
tespit
edilmesi ve
%20'unun
eksikliklerini
n giderilmesi

Özellikle riskli
bölgelerdeki
eğitim
kurumlarının
güvenlik
kamerası ile
bahçe duvarı ve
güvenlik
görevlisi
ihtiyaçlarının
tespit edilmesi
ve
%20'unun
eksikliklerinin
giderilmesi

Özellikle riskli
bölgelerdeki eğitim
kurumlarının güvenlik
kamerası ile bahçe
duvarı ve güvenlik
görevlisi
ihtiyaçlarının tespit
edilmesi ve
%20'unun
eksikliklerinin
giderilmesi

1 okul
KGYS'ne
entegre
edilecektir.

2 okul
KGYS'ne
entegre
edilecektir.

2 okul
KGYS'ne
entegre
edilecektir.

4 okul KGYS'ne entegre 4 okul KGYS'ne
edilecektir.
entegre
edilecektir.

soruşturması
yapılmadan
Kurumumuza
bağlı hiçbir
birimde
personel
çalışmaya
başlatılmayaca
ktır.

soruşturması
yapılmadan
Kurumumuz
a bağlı
hiçbir
birimde
personel
çalışmaya
başlatılmaya
caktır.

soruşturması
yapılmadan
Kurumumuza
bağlı hiçbir
birimde
personel
çalışmaya
başlatılmayaca
ktır.

soruşturması
yapılmadan
Kurumumuza bağlı
hiçbir birimde personel
çalışmaya
başlatılmayacaktır.

soruşturması
yapılmadan
Kurumumuza
bağlı hiçbir
birimde personel
çalışmaya
başlatılmayacaktı
r.

No

İnisiyatif

5, Uyuşturucu madde satış ve
dağıtımı ile ilgili kolluk
kuvvetlerine
bilgi akışını sağlayacak
sistemin kurularak haber
alma
kaynaklarının
arttırılmasının sağlanması

Faaliyet

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

Sorumlu ve İş
Birliği
Yapılacak
Kurum
/Kuruluş
İl Emniyet
Müdürlüğü
K.lığı
Müdürlüğü
Belediyesi
ve İlçe/Belde
Belediyeleri

Süreç
Göstergesi

Eğitime katılan
kişi sayısı

Hedefler
2018

İlde 200

2019

2020

İlde ilave 200 İlde ilave 200
kişi
kişi

Kırsal alanda
narkorehber kırsal alandaki
eğitimi alan tüm muhtar,
kişi sayısı 0 din görevlisi,
sağlık
personelinin
%50'sine
eğitim
verilmesi (300
kişi)

kırsal alandaki
tüm muhtar,
din görevlisi,
sağlık
personelinin
%50'sine
eğitim
verilmesi
(300kişi)

2021

İlde ilave 200
ve kırsal alandaki
tüm muhtar, din
görevlisi, sağlık
personellerinden
yeni başlayan
personellerin
tamamına eğitim
verilmesi
(yaklaşık 50kişi)

2022

2023

İlde ilave 200 İlde ilave 200
ve kırsal
alandaki tüm
muhtar, din
görevlisi,
sağlık
personellerinde
n yeni başlayan
personellerin
tamamına
eğitim
verilmesi (50
kişi)

ve kırsal alandaki
tüm muhtar, din
görevlisi, sağlık
personellerinden
yeni başlayan
personellerin
tamamına eğitim
verilmesi (50
kişi)

No

İnisiyatif

Faaliyet

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum
/Kuruluş

Süreç
Göstergesi

6,

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

6.1. Suç istihbarat analizi
çalışmalarında yeni
Müdürlüğü
teknolojik gelişmelerden
istifade edilmesi
Batı Karadeniz Grup
Komutanlığı

7,

Arz ile mücadelede örnek
uygulamaların
yaygınlaştırılması

7.1. Arz ile mücadele
♦ Arzla mücadele
alanında yerel düzeyde
Müdürlüğü
alanında yapılan
yapılan örnek ve yeni
uygulama sayısı
çalışmaların merkez
kolluk birimlerince
Batı Karadeniz Grup
paylaşımının sağlanması Komutanlığı

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

8.1. Kolluk birimleri
Gerçekleştirilen
arasındaki gerek
Müdürlüğü
toplantı sayısı
operasyonel gerekse bilgi
ve tecrübe
değişimi kapsamında
Batı Karadeniz Grup
karşılıklı ve/veya
Komutanlığı
ortaklaşa çalışma
toplantısı
gerçekleştirilmesi

8,

Suç ve suçlu
istihbaratını
güçlendirmeye
yönelik yapılan
çalışmaların durumu

Hedefler
2018

Uyuşturucu
kullananlar ve
ticaretini yapanlar
belirlenerek takip
edilecektir.

2019

2020

2021

2022

2023

Uyuşturucu
kullananlar ve
ticaretini yapanlar
belirlenerek takip
edilecektir.

Uyuşturucu
kullananlar ve
ticaretini yapanlar
belirlenerek takip
edilecektir.

Uyuşturucu
kullananlar ve
ticaretini yapanlar
belirlenerek takip
edilecektir.

Uyuşturucu
kullananlar ve
ticaretini
yapanlar
belirlenerek
takip edilecektir.

Uyuşturucu
kullananlar ve
ticaretini yapanlar
belirlenerek takip
edilecektir.

1

2

1

1

1

gerçekleştirilecek
toplantı sayısı (0)

gerçekleştirilecek
toplantı sayısı (0)

gerçekleştirilecek
toplantı sayısı (0)

gerçekleştirilecek gerçekleştirilecek
toplantı sayısı (0) toplantı sayısı (0)

sayısı0
İnternet
ihbarı..
Telefon
ihbarı… Whatsapp
ihbarı….

toplantı sayısı 6

2.Uyuşturucuya Olan Talebin Önlenmesi
Amaç: Uyuşturucu madde kullanımının zararlı etkileri konusunda hedef grupları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek. Uyuşturucu madde kullananların ve yakınlarının danışmanlık, tedavi
ve rehabilitasyon birimlerine erişimlerini kolaylaştırmak, kullanıcıların tedavi ve rehabilitasyonlarını yaparak sosyal uyum mekanizmalarıyla yeniden topluma faydalı bir birey haline
gelmelerini sağlamak.
2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
No

1,

İnisiyatif

Topluma yönelik
hazırlanmış tüm
programların
etkinliğinin
ölçülerek,
sonucuna göre
yaygınlaştırıl
ması

Faaliyet

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/KuruluĢ

1.1. Mevcut tüm
eğitim
Müdürlüğü
programlarının
etkinliğinin
Hizmetler İl Müdürlüğü
ölçülmesi

Süreç
Göstergesi

Kişilerin bilgi
düzeyinin ön
test/son test
olacak
şekilde ölçülme
durumu

Hedefler
2018

yapılamamıştır.

2019

Tüm eğitimlerin
etkinliğinin ölçülmeye
başlanması

2020

Tüm eğitimlerin
etkinliğinin
ölçülmeye devam
edilmesi

2021

Tüm eğitimlerin
etkinliğinin ölçülmeye
devam edilmesi

2022

Tüm eğitimlerin
etkinliğinin ölçülmeye
devam edilmesi

2023

Tüm
eğitimlerin
etkinliğinin
ölçülmeye
devam edilmesi

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
İnisiyatif
No
1,

Topluma yönelik hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

Faaliy
et

1.2. Halk Eğitim
Merkezlerinde verilen
kurslarda “Bağımlılık ile
Mücadele”
kurslarının verilmesi

Sorumlu veİş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Müdürlüğü
Merkezleri

1.3. İl Milli Eğitim
Müdrlüğü ve Aile,Çalışma Müdürlüğü
ve Sosyal hizmetleri İl
Aile,Çalışma ve
Müdürlüğü ile birlikte
Sosyal hizmetleri İl
yetişkinlere yönelik
Müdürlüğü
eğitimler verilmesi
Sanatkarlar Odası

Süreç
Göstergesi

Hedefler
2019

2018

Halk Eğitim
1211 kişiye
Merkezlerinde eğitim
bağımlılık ile
verilmiştir.
mücadele
modülü
eklenmiş
kursları alan kişi
sayısı

2021

2022

2023

200 kişi

200 kişi

200 kişi

Aile,Çalışma
ve Sosyal
hizmetleri İl
Müdürlüğü, İl
Milli Eğitim
Müdürlüğünce
1000 kişi

ve Sosyal
hizmetleri İl
Müdürlüğü, İl
Milli Eğitim
Müdürlüğünce
1000 kişi

ve Sosyal
hizmetleri İl
Müdürlüğü, İl
Milli Eğitim
Müdürlüğünce
1000 kişi

ve Sosyal
hizmetleri İl
Müdürlüğü, İl
Milli Eğitim
Müdürlüğünce
1000 kişi

Sosyal hizmetleri
İl Müdürlüğü, İl
Milli Eğitim
Müdürlüğünce
1000 kişi

Aile,Çalışma ve
Sosyal hizmetleri
İl Müdürlüğü
tarafından 21
kişiye
ulaşılmıştır.

Aile,Çalışma ve
Sosyal
hizmetleri İl
Müdürlüğü ve İl
Milli Eğitim M.
Tarafından 150
kişi/merkez ve
ilçelerde

Aile,Çalışma ve
Sosyal
hizmetleri İl
Müdürlüğü ve İl
Milli Eğitim M.
Tarafından 150
kişi/merkez ve
ilçelerde

Aile,Çalışma ve
Sosyal
hizmetleri İl
Müdürlüğü ve İl
Milli Eğitim M.
Tarafından 150
kişi/merkez ve
ilçelerde

Aile,Çalışma ve
Sosyal
hizmetleri İl
Müdürlüğü ve İl
Milli Eğitim M.
Tarafından 150
kişi/merkez ve
ilçelerde

Aile,Çalışma ve
Sosyal hizmetleri
İl Müdürlüğü ve İl
Milli Eğitim M.
Tarafından 150
kişi/merkez ve
ilçelerde

Aile,Çalışma ve
Sosyal hizmetleri
İl Müdürlüğü ve
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
tarafından 0
işletmeye
ulaşılmıştır.

Aile,Çalışma ve
Sosyal
hizmetleri İl
Müdürlüğü ve
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
tarafından 10
işletmeye

Aile,Çalışma ve
Sosyal
hizmetleri İl
Müdürlüğü ve
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
tarafından 10
işletmeye

Aile,Çalışma ve
Sosyal
hizmetleri İl
Müdürlüğü ve İl
Milli Eğitim
Müdürlüğü
tarafından 10
işletmeye

Aile,Çalışma ve
Sosyal
hizmetleri İl
Müdürlüğü ve İl
Milli Eğitim
Müdürlüğü
tarafından 10
işletmeye

Aile,Çalışma ve
Sosyal hizmetleri
İl Müdürlüğü ve
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
tarafından 10
işletmeye

Aile,Çalışma ve
Sosyal hizmetleri
İl Müdürlüğü ve
İl Milli Eğitim
Müdürlüğünce
oluşturulan
program sayısı 0,
ulaşılan kişi
sayısı 0
Aile,Çalışma ve
Sosyal hizmetleri
İl Müdürlüğü ve
İl Milli Eğitim
Müdürlüğünce
oluşturulan
program sayısı 0,
ulaşılan kişi
sayısı 0

Programın
uygulanmaya
başlanması, 3
program

Programın
uygulamaya
devam edilmesi,
5 program

Programın
uygulamaya
devam edilmesi,
6 program

Programın
uygulamaya
devam edilmesi,
6 program

Programın
uygulamaya
devam edilmesi, 6
program

Programın
uygulamaya
başlanması; 20
gönüllü

Programın
uygulaması, 30
gönüllü

Programın
uygulaması, 30
gönüllü

Programın
uygulaması, 30
gönüllü

Programın
uygulaması, 30
gönüllü

Aile,Çalışma ve
Sosyal hizmetleri
İl Müdürlüğü ve
İl Milli Eğitim
Müdürlüğünce
oluşturulan
program sayısı 0,
ulaşılan kişi
sayısı 0

Programın
uygulamaya
başlanması; 50
kişi

150 kişi

200 kişi

200 kişi

200 kişi

faaliyet)

faaliyet)

(60faaliyet)

10000

10000

10000

10000

10000

Eğitime katılan Aile,Çalışma ve
Sosyal hizmetleri
yetişkin sayısı
İl Müdürlüğü
tarafından 619 İl
Milli Eğitim 463
kişiye
ulaşılmıştır.

1200 kişi

2020

200 kişi

Odası

1.4. Esnaf arasından
seçilen gönüllülere
Müdürlüğü
eğitim verilerek
farkındalığın sağlanması ve Sosyal hizmetleri İl
yaygınlaştırılması için
Müdürlüğü
çalışmalar yapılması
Sanatkarlar Odası

Ulaşılan kişi
/ilçe sayısı

Odası
Topluma yönelik hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

1.5. Toplumsal
temasın yoğun olduğu ve
öncelikle alkollü içki
sunumu yapılan
işletmelerden başlayarak
tüm ikram ve eğlence
sektöründeki işletme
sahiplerine ve çalışanlarına
uyuşturucu ile mücadele
içerikli eğitim modülünün
uygulanması
1.6.Uyuşturucu ile
mücadelede Gönüllülük
programlarının
oluşturulması

Müdürlüğü

uygulanan
işletme sayısı

Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü
Sanatkarlar Odası
Odası

Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü

Programın
oluşturulma
durumu

Müdürlüğü

1.6.1. Toplumda
bağımlılıkla mücadele
eğitimini almış bireyler
arasından gönüllülerin
belirlenerek,gönüllülere
“Uyuşturucuyla
Mücadelede Gönüllülük
Programı” kapsamında
eğitimlerin verilmesi
1.6.2. “Uyuşturucuyla
Mücadelede Gönüllülük
Programı” kapsamında
hedef grupların
(Bağımlılar,bağımlı
aileleri, koruma amaçlı
olarak uyuşturucu ile hiç
tanışmamış kitle,cezaevi
hükümlü ve tutukluları,
denetimli serbestlik
kapsamındaki kişiler)
desteklenmesi
Topluma yönelik hazırlanmış tüm
programların
etkinliğinin ölçülerek, sonucuna
göre yaygınlaştırılması

İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü

Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü

Programı
kapsamında
ulaşılan
kişi sayısı

Şube Müdürlüğü

1.7. Vaaz, hutbe, özel irşat
programları,
konferans,seminer, panel
gibi yöntemlerle
Spor İl Müdürlüğü
uyuşturucuyla mücadele
konusunda
Sosyal Hizmetler İl
bilgilendirmelerin
Müdürlüğü
yapılması

1.8. Cami, Kur'an kursları,
Aile ve Dini Rehberlik
büroları, gençlik
merkezleri, yurtlar veya
Spor İl Müdürlüğü
Müftülüğün uygun
göreceği Mekânlarda
Sosyal Hizmetler İl
öğrencilere,
Müdürlüğü
gençlere ve
vatandaşlarımıza yönelik
eğitim programlarının
düzenlenmesi

1.Topluma yönelik hazırlanmış
tüm programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

gönüllü sayısı

özel irşat
Müftülüğünce 10 faaliyet)
programı,
faaliyet
konferans,
yapılmıştır.
seminer, panel
vb. sayısının bir
önceki
yıla göre %
artışı

toplantılarda
ulaşılan kişi
sayısı

Müftülüğünce
1000,
Aile,Çalışma ve
Sosyal hizmetleri
İl Müdürlüğü
58kişiye
toplamda 1058
kişiye ulaşmıştır.

1.9. Türk Ceza Kanunu'nun
191. Maddesi kapsamında Başsavcılığı
denetimli serbestlik altında
bulunan yükümlülere
Müdürlüğü
yönelik bilgilendirici ve
yürütülen çalışmaları
tanıtıcı materyallerin
hazırlanması

Materyal
yapılan materyal geliştirilmesi
sayısı

100

150

200

250

300

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

Materyal
yapılan materyal geliştirilmesi
sayısı

500

500

500

500

500

1.11.Denetim altındaki
çocuklar için
“Alkol ve Madde
Müdahale Programı”nın
uygulanması

Programın
Mevcut eğitici
uygulayıcı
sayısı 0
eğitimi alan kişi
sayısı

İlave eğitici
sayısı 1

İlave eğitici
sayısı 1

İlave eğitici
sayısı 1

İlave eğitici
sayısı 1

İlave eğitici sayısı
1

Uygulayıcı
Mevcut eğitici
eğitimi alan kişi sayısı 2
sayısı

Eğitici sayısı 2

İlave eğitici
sayısı 1

Eğitici sayısı 3

Eğitici sayısı 3

Eğitici sayısı 3

Şube Müdürlüğü

1.12.1.Gençler için
geliştirilen Sigara Alkol ve Şube Müdürlüğü
Madde Bağımlılığı
Farkındalık Programı
(Genç SAMBA)'nın
uygulanması

Programın
Mevcut eğitici
uygulayıcı
sayısı 1
eğitimi alan kişi
sayısı ve
uygulanma
durumu

İlave eğitici
sayısı 1

Eğitici sayısı 2

Eğitici sayısı 2

Eğitici sayısı 2

Eğitici sayısı 2

1.12.Denetimli Serbestlik
Müdürlüklerinde
uygulanan SAMBA
programlarının
geliştirilmesi

Şube Müdürlüğü

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
No
1.

1,

İnsiyatif

Topluma yönelik hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

Faaliyet

Sorumlu veİş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

1.12.2. Denetimli
Serbestlik kapsamında
Müdürlüğü
bulunup mesleki bilgi ve
beceriye sahip olmayan
Müdürlüğü
hükümlü, hükümlü yakını
ve eski hükümlülere
İl Müdürlüğü
yönelik meslek kurslarının
açılması

1.12.3. Denetimli
Serbestlik kapsamında
bulunanlar, yakınları ceza
infaz kurumunda
bulunanlar ve eski
hükümlülerinin mesleki
bilgi ve beceri
kazandırılarak istihdam
edilmesi

Müdürlüğü
İl Müdürlüğü
Bölgesi

Süreç
Göstergesi

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

1

2

2

2

2

0 kişi

1 kişi

2 kişi

2 kişi

3kişi

4 kişi

sayısı

edilen kişi
sayısı

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
Faaliyet
İnisiyatif

No

Topluma yönelik hazırlanmış tüm
programların etkinliğinin
ölçülerek, sonucuna göre
yaygınlaştırılması

1,

1.12.4. Kendi işlerini
kurmak isteyen denetimli
serbestlik
kapsamında bulunan

Süreç
Göstergesi

Hedefler
2018

Denetimli
Serbestlik
Müdürlüğü
Çalışma ve İş
Kurumu İl
Müdürlüğü

Hazırlanan
proje sayısı

1.12.5. Türk Ceza
Kanunu’nda yasadışı
madde kullanıma dair
yer alan düzenlemeler
hakkında bilgilendirme
yapılması

Denetimli
Serbestlik
Müdürlüğü

Gerçekleştiri- Mevcut durum;
103 kişi ile
len seminer
bireysel
sayısı
görüşme,
seminer ve grup
çalışması
yapılmıştır.

1.13. Ceza İnfaz
Kurumları’nda (CİK)
SAMBA
Programlarının
uygulanması

Cumhuriyet
Başsavcılığı

Mevcut durum 4
Açılan
program sayısı program
uygulanmıştır.

Faaliyet

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Süreç
Göstergesi

kişiler ve eski
hükümlülerin
projelerinin
hazırlanması

İnisiyatif

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

No

Mevcut durum;
0 proje

2019

2.1. Formatörler tarafından İl Milli Eğitim
uygulayıcı
Müdürlüğü
eğitimlerinin verilmesi
Halk Eğitim
Merkezleri

2.2. TBM
uygulayıcıları
tarafından
öğrencilere yaş
gruplarına göre,
tütün, alkol, sağlıklı
yaşam, madde ve
teknoloji
modüllerinin
uygulanması
2,

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

2.3. TBM uygulayıcıları
tarafından
velilere ebeveyn modülü
programının uygulanması

İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Halk Eğitim
Merkezleri

Müdürlüğü

2021

2022

2023

çalışması
yaygınlaştırılması yaygınlaştırılması yaygınlaştırılması yaygınlaştırılm
planlanmaktadı planlanmaktadır. planlanmaktadır. planlanmaktadır. ası
r.
planlanmaktad
ır.

sayısına göre
tüm kişilere
seminer
verilecektir.

göre tüm kişilere göre tüm kişilere göre tüm kişilere sayısına göre
seminer
seminer
seminer
tüm kişilere
verilecektir.
verilecektir.
verilecektir.
seminer
verilecektir.

Hedefler

2018
2, İlköğretim, ortaöğretim ve
lise eğitimine tabi öğrencilere ve
velilerine yönelik mevcut
programların etkili bir
şekilde yaygınlaştırılması ve
programların ihtiyaç halinde
yenilenmesi

2020

Mevcut eğitim 72 kişi
alan rehber
öğretmenlere
ilave TBM
uygulayıcı
eğitimi alan
rehber
öğretmen sayısı

2020

2021

2022

İlk atamayla
göreve
başlayan ya da
eğitim
almamış rehber
öğretmenler
planlama
yapılmaktadır

2019

İlk atamayla
göreve
başlayan ya da
eğitim almamış
rehber
öğretmenler

İlk atamayla
göreve
başlayan ya da
eğitim almamış
rehber
öğretmenler

İlk atamayla
göreve
başlayan ya da
eğitim
almamış rehber
öğretmenler

İlk atamayla
göreve
başlayan ya da
eğitim
almamış rehber
öğretmenler

2023

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

1465 öğrenciye
ulaşılmıştır.
(%4,5)

30%

40%

50%

60%

70%

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

240 veliye
eğitim modül
uygulanmıştır.

20%

20%

25%

30%

35%

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
Faaliyet
No
2,

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

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

2.5. Yeşilay kulüplerine
yönelik hazırlanan
etkinlik takvimi ve
kılavuzun , okullarda
uygulanması ve
aktivitelerin
gerçekleşmesi

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

Sorumlu ve İş Birliği Süreç
Yapılacak
Göstergesi
Kurum/Kuruluş
Müdürlüğü

İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

Müdürlüğü

Hedefler
2018

38 okulda
Zorunlu
Yeşilay kulubü
eğitim
kademesinde ki bulunmaktadır.
aktif Yeşilay
kulübü bulunan
okul sayısı

Etkinlik
takvimi ve
kılavuzun
okullarda
uygulanma
durumu ile
gerçekleştir
ilecek aktivite
sayısı

45 etkinlik

Tüm
kulüplerin
katılım
sağladığı
bağımlılık
konusundaki
etkinlik
sayısı

75

2019

2020

2021

2022

2023

Zorunlu eğitim Yeşilay kulübü
etkinliklerinin
etkinliklerinin
etkinliklerinin
kademesindeki etkinliklerinin
tüm okullarda
sürdürülmesi, en sürdürülmesi, en sürdürülmesi, en sürdürülmesi, en
az 2 etkinlik
az 2 etkinlik
az 2 etkinlik
Yeşilay
az 2 etkinlik
kulüplerinin
oluşturularak
ayda en az bir
aktivite
gerçekleştirmesi

Okullarda
yılda en az
2 aktivite

Okullarda
yılda en az 2
aktivite

En az 2 etkinlik En az 2 etkinlik

Okullarda
yılda en az2
aktivite

En az 2 etkinlik

Okullarda
yılda en az2
aktivite

En az 2 etkinlik

Okullarda
yılda en az 2
aktivite

En az 2 etkinlik

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
No

2,

İnisiyatif

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

Faaliyet

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

2.8. Lise
öğrencilerine
yönelik kamp
faaliyetinin yapılması

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Müdürlüğü

Spor İl Müdürlüğü
Müdürlüğü

Süreç
Göstergesi

Risk tespit
edilerek OBM
uygulanan
öğrenci sayısı

Kamplara
katılan
öğrenci sayısı

Hedefler
2018
İlimiz projeye
dahil değildir.

kamplara katılım
sağlamıştır.

2019

Projeye dahil
olunduğu takdirde
uygulamaya
başlanacaktır. 250
öğrenci

2020

olunduğu
takdirde
uygulamaya
başlanacaktır.
400 öğrenci

2021

olunduğu
takdirde
uygulamaya
başlanacaktır.
500 öğrenci

2022

2023

olunduğu
takdirde
uygulamaya
başlanacaktır.
600 öğrenci

olunduğu takdirde
uygulamaya
başlanacaktır. 750
öğrenci

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
İnisiyatif

Faaliyet

No

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

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

3.1. Üniversitelerde
faaliyet gösteren Genç
Yeşilay
Kulüplerindeki eğitici
eğitimi almış öğrenciler
tarafından
akran eğitimi modelinin
ilde uygulanması

Müdürlüğü
Müdürlüğü

Süreç
Göstergesi

Hedefler
2018

İlimizde Genç
Akran
Yesilay Kulubü
eğitiminden
yoktur.
faydalanan
üniversite öğrenci
sayısı

2019

2020

2021

2022

2023

200 öğrenci 250 öğrenci

300 öğrenci

300 öğrenci

YeşilayKulubun
ün açılması.
50 öğrenciye
ulaşılmöası
hedeflenmiştir.

3.2. Üniversite
öğrencilerine yönelik
uyuşturucu ile
Spor İl Müdürlüğü
mücadele konusunda
farkındalık
Müdürlüğü
çalışmalarının yapılması

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

600 öğrenci
(%4)

3.3. Üniversite
öğrencilerine yönelik
kamp
faaliyetinin yapılması

Kamplara
Katılan
öğrenci sayısı

30 öğrenci
katılım
göstermiştir.

150 öğrenci

300 öğrenci 450 öğrenci

500 öğrenci

750 öğrenci

genç gönüllü

genç gönüllü

genç
gönüllü

genç gönüllü

genç gönüllü

genç gönüllü

1200 tane
1250 faaliyet
faaliyet
gerçekleştirilmiş
tir.

1300
faaliyet

1350 faaliyet

1400 faaliyet

1450 faaliyet

1700 kişi

1800 kişi

1900 kişi

2000 kişi

2100 kişi

200

250

300

350

400

5

10

15

15

20

1 ekip
oluşturulması
planlanmıştır.

2 ekip

2 ekip

2 ekip

3 ekip

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

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

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

3.4.1. Gençlik
Merkezlerindeki sosyal,
kültürel ve sanatsal
faaliyetlerin sayısının
artırılması

3.5. Gençlik
Merkezlerindeki sosyal,
kültürel ve sanatsal
faaliyetlere katılan
gençlerin sayısının
artırılması
3.6. Gençlik
Merkezlerine üye
gençlere farkındalık
eğitimleri verilmesi

Müdürülüğü
Milli Eğitim
Müdürlüğü

Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü
Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
İl Müftülüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü
Bartın Belediyesi ve
İlçe Belediyesi

Müdürlüğü

Genç Gönüllüler
Platformuna
üye olan
gönüllülerde
ve yayınlanan
ilanlarda
oluşacak artış
sayısı

İlave faaliyet
sayısı

Müdürlüğü

Müdürlüğü

Faaliyete katılan 1600 kişi
ilave genç sayısı katılmıştır.

Müdürlüğü

Müdürlüğü

Her yıl
eğitim verilen
genç sayısı

150 kişiye
farkındalık
eğitimi
verilmiştir.

Müdürlüğü
Federasyonları

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

4.1. Sokakta çalıştırılan
/dilendirilen çocuklara ve Sosyal Hizmetler İl
ailelerine
Müdürlüğü
uyuşturucu ile mücadele
kapsamında rehberlik
Müdürlüğü
hizmetlerinin verilmesi
Komutanlığı

Her yıl rehberlik
çocuğuna
hizmeti verilen
rehberlik
aile ve çocuk
hizmeti
sayısı
verilmiştir.

Müdürlüğü
Spor İl Müdürlüğü
Belediyesi ve İlçe
Üniversitesi

4.2. Mobil ekiplerin İl ve
İlçelerde kurulması ve
Sosyal Hizmetler İl
yaygınlaştırılması
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Komutanlığı

Mobil ekip
sayısı

0

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
No

4,

İnisiyatif

Faaliyet

Riskli gruplara yönelik
mevcut programların
etkinliğinin ölçülerek,

4.2. Sokakta çalıştırılan /
dilendirilen
çocukların ve

ihtiyaç duyulan
güncellemelerin yapılması,
etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması ve yeni

ailelerinin tespit
edilmesi ve tespit
sonrası uygun hizmet

eğitim programlarının
oluşturulması

modellerine
yönlendirilmesi

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

Sorumlu ve İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş
Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü
-İl Emniyet
Müdürlüğü
Adliye
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü
İl merkez/ilçe
Belediyeleri
Bartın Üniversitesi

Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü
ve Spor İl Müdürlüğü

Müdürlüğü

Süreç
Göstergesi
Rehberlik
hizmeti verilip
uygun
hizmet
modeline
yönlendirilen
çocuk sayısı

Dezavantajlı
gruplarla çalışan
yeni iş birliği
modeli
geliştirilen
kuruluş sayısı

Hedefler
2018

2019

Aile,Çalışma ve
Tespit edilen
Sosyal Hizmetler İl çocukların
Müdürlüğü
tamamının
tarafından 2 tane
5395 sayılı
Kanun'a göre
uygun hizmet
modellerine

Çocuk Koruma
Kurulu üye
sayısı;12 kurum var
(Aile,Çalışma ve
Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü
tarafından 26
çocuk hakkında
sağlık tedbiri, 18
danışmanlık tdbiri
6 çocuk Eğitim
tedbiri
uygulanmıştır.)

2020

2021

2022

2023

Tespit edilen
çocukların
tamamının

Tespit edilen
çocukların
tamamının

Tespit edilen
çocukların
tamamının

Tespit edilen
çocukların
tamamının

5395 sayılı
Kanun'a göre
uygun hizmet
modellerine

5395 sayılı
Kanun'a göre
uygun hizmet
modellerine

5395 sayılı
Kanun'a göre
uygun hizmet
modellerine

5395 sayılı
Kanun'a göre
uygun hizmet
modellerine

yönlendirilmeye
devam
edilmesi

yönlendirilmeye devam
edilmesi

yönlendirilmeye devam
edilmesi

yönlendirilmeye devam
edilmesi

yönlendirilmeye devam
edilmesi

Dezavantajlı
gruplara yönelik
kurumlarla
işbirliği
çalışmaları
planlanacaktır.Çoc
uk Koruma Kurulu
çalışmalarına
devam edecektir.

Dezavantajlı
gruplara yönelik
kurumlarla
işbirliği
çalışmalarına
devam
edilecektir.

Dezavantajlı
gruplara yönelik
kurumlarla
işbirliği
çalışmalarına
devam
edilecektir.

Dezavantajlı
gruplara yönelik
kurumlarla
işbirliği
çalışmalarına
devam
edilecektir.

Dezavantajlı
gruplara yönelik
kurumlarla
işbirliği
çalışmalarına
devam
edilecektir.

N
o

İnsiyatif

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

Faaliyet

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

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Süreç
Göstergesi

Gençlik ve Spor İl
ulaştığı genç sayısı
Müdürlüğü

2.A. Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

15 gence
ulaşılmıştır.

20

20

20

20

20

15 gence
dezavantajlı grupta ulaşılmıştır.
olup okul
faaliyetlerine katılan
genç sayısı

20

20

20

20

20

kurumlarda
devam edilmesi

kurumlarda
uygulanmaya
devam edilmesi

kurumlarda
uygulanmaya
devam edilmesi

kurumlarda
uygulanmaya
devam edilmesi

kurumlarda
uygulanmaya devam
edilmesi

İŞKUR- Lise ve
Dengi Okulların
Son Sınıf
Öğrencilerine İş
arama Becerileri
Seminerleri
verilmeye devam
edilmesi

İŞKUR- Lise ve
Dengi Okulların
Son Sınıf
Öğrencilerine İş
arama Becerileri
Seminerleri
verilmeye devam
edilmesi

İŞKUR- Lise ve
Dengi Okulların
Son Sınıf
Öğrencilerine İş
arama Becerileri
Seminerleri
verilmeye devam
edilmesi

İŞKUR- Lise ve
Dengi Okulların
Son Sınıf
Öğrencilerine İş
arama Becerileri
Seminerleri
verilmeye devam
edilmesi

İŞKUR- Lise ve
Dengi Okulların Son
Sınıf Öğrencilerine İş
arama Becerileri
Seminerleri verilmeye
devam edilmesi

Sosyal Hizmetler İl
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
İl Müftlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Emniyet
Müdürlüğü
Bartın Belediyesi/
İlçe Belediyesi
Spor
Federasyonları

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

Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Spor
Federasyonları

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

4,

4.6. Eğitim ve istihdam
sistemi
Sosyal Hizmetler İl
içerisinde yer almayan
Müdürlüğü
ortaöğretim yaş
İl Milli Eğitim
grubu
Müdürlüğü
çocukların uyuşturucu
İl Sağlık Müdürlüğü
bağımlılığından
korumasına yönelik
çalışma algoritmalarının
oluşturulması ve
işletilmesi

4.7. Başta riskli
Gençlik ve
gruplardaki gençler
Spor İl Müdürlüğü
olmak üzere okullardaki
İl Milli Eğitim
lisanslı sporcu sayısısnın Müdürlüğü
arttırılması
Spor
Federasyonları

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

4,

4.8. Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmetler İl
Bakanlığı’na bağlı
Müdürlüğü
kuruluşların
merkez ve taşra
Müdürlüğü
teşkilatındaki kurumlarda
kalan 15 yaş üstü
bireylere ve kurum dışı
vatandaşlara TBM eğitim
programının
uygulanması
4.8.1. Formatörler
tarafından
uygulayıcı eğitiminin
yapılması

Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü

kurularak
oluşturulan
algoritma
kapsamında
uygulanma
durumu

Okullardaki
lisanslı sporcu
sayısı

5226 lisanslı
öğrenci
bulunmaktadır.

uygulanma
durumu

ulaşılmıştır.

personel sayısı

Aile Çalışma ve
Sosyal İl M. 1
formatör
bulunmaktadır.

Müdürlüğü

4,

4.8.2 Eğitimlerin sahada
uygulanması ve
Sosyal Hizmetler İl
yaygınlaştırılması
Müdürlüğü

sayısı

Müdürlüğü

4.8.3. Verilen eğitimlerin
etkinliklerinin ölçülmesi Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü
Müdürlüğü

Program
oluşturulması

Aile Çalışma ve
Sosyal İl M. 1535
kişi, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü
1674 kişi

. İlave500
.

İlave500

İlave 500

İlave500

İlave500

Aile ve Çalışma
il
Müdürlüğündeki
tüm meslek
elemanlarına
eğitim verilmesi

Aile ve Çalışma
il
Müdürlüğündeki
tüm meslek
elemanlarına
eğitim verilmesi

Aile ve Çalışma il
Müdürlüğündeki
tüm meslek
elemanlarına eğitim
verilmesi

Aile ve Çalışma il
Müdürlüğündeki
tüm meslek
elemanlarına
eğitim verilmesi

Aile ve Çalışma il
Müdürlüğündeki tüm
meslek elemanlarına
eğitim verilmesi

Aile Çalışma ve
Sosyal İl M. İlave
250 kişi, İl Milli
Eğitim
Müdürlüğü ilave
250 kişi

Aile Çalışma ve
Sosyal İl M. İlave
250 kişi, İl Milli
Eğitim
Müdürlüğü ilave
250 kişi

Aile Çalışma ve
Sosyal İl M. İlave
250 kişi, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü
ilave 250 kişi

Aile Çalışma ve
Sosyal İl M. İlave
250 kişi, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü
ilave 250 kişi

Aile Çalışma ve
Sosyal İl M. İlave 250
kişi, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ilave 250
kişi

eğitimlerin
tümünün
etkinliğinin
ölçülmeye
başlanması

eğitimlerin
tümünün
etkinliğinin
ölçülmeye
devam edilmesi

eğitimlerin
tümünün
etkinliğinin
ölçülmeye
devam edilmesi

eğitimlerin
tümünün
etkinliğinin
ölçülmeye
devam edilmesi

eğitimlerin tümünün
etkinliğinin
ölçülmeye
devam edilmesi

Yapılmamıştır.
düzeyinin öntest /
sontest
olacak şekilde
ölçülme durumu

4.8.3. Verilen eğitimlerin
etkinliklerinin ölçülmesi Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü
Müdürlüğü

4,

5,

Riskli gruplara yönelik
mevcut programların

4.9. Kredi Yurtlar
Kurumu

etkinliğinin ölçülerek, ihtiyaç
duyulan güncellemelerin
yapılması, etkili bir şekilde
yaygınlaştırılması ve yeni eğitim
programlarının oluşturulması

yurtlarında
kalan
öğrencilere farkındalık
eğitimleri verilmesi

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

5.1. TBM uygulayıcıları
tarafından okullardaki
Müdürlüğü
rehber

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

eğitimlerin
tümünün
etkinliğinin
ölçülmeye
devam edilmesi

eğitimlerin
tümünün
etkinliğinin
ölçülmeye
devam edilmesi

eğitimlerin
tümünün
etkinliğinin
ölçülmeye
devam edilmesi

eğitimlerin tümünün
etkinliğinin
ölçülmeye
devam edilmesi

öğretmen dışında
diğer öğretmen
sayısı 2278.
Öğretmenlerin
25% ulaşılması

başlayan
öğretmenler dahil
olmak üzere 50%
ulaşılması

öğretmenler dahil
olmak üzere kalan
25% ulaşılması ve
tüm öğretmenlere
tazeleme eğitimi
yapılması

öğretmenlere
eğitim verilmesi

öğretmenlere
tazeleme eğitimi
yapılması

eğitim alması

tüm personelin
tazeleme
eğitimi alması

edilen personellerin personelin
tamamının eğitim tazeleme
modülünü alması
eğitimi alması

edilen personellerin
tamamının eğitim
modülünü alması

katılan erbaş ve
erlere seminer
verilecektir.

erbaşa semirner
verilecektir.

erbaşa semirner
verilecektir.

erbaşa semirner
verilecektir.

tazeleme eğitimi

yeni başlayan
personel eğitimi

Eğitim
almamış iş ve
meslek
danışmanları

Eğitim
almamış iş ve meslek
danışmanları

0
eğitim alan
öğretmenlere ilave
olarak
eğitim alan
öğretmen
sayısı

5.1. TBM uygulayıcıları
tarafından okullardaki
Müdürlüğü
diğer yardımcı personele
yönelik yretişkin eğitim
modülünün uygulanması

5.2 Erbaş ve erlere
uyuşturucu ile
mücadele kapsamında
temel eğitiminin
verilmesi

eğitimlerin
tümünün
etkinliğinin
ölçülmeye
başlanması

Bartın Yüksek
Eğitim alan KYK
Öğrenim Kredi ve
öğrenci
ulaşılmıştır.
Yurtlar Kurumu İl
sayısı
Müdürlüğü ve bağlı
Yurt Müdürlükleri
Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü
Aile,Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl
Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Müftülüğü
Bartın Üniversitesi
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

öğretmen dışındaki
diğer
öğretmenlere yönelik
yetişkin eğitim
modülünün
uygulanması
5,

Yapılmamıştır.
düzeyinin öntest /
sontest
olacak şekilde
ölçülme durumu

Komutanlığı

yardımcı personel
ve güvenlik
görevlisi sayısı

sayısı

Karadeniz Grup
lışma ve Sosyal
Hizmetler İl

Eğitim almayan
yardımcı personel
ve güvenlik
görevlisi sayısının
tespit edilmesi

Komutanlığı 140, erbaş ve erlere
Sahil Güvenlik Batı seminer
Karadeniz Grup
verilecektir.
Komutanlığı 60 er
ve erbaşa
ulaşmıştır.

Eğitim Müdürlüğü

5.3. Uyuşturucu ile
mücadele kapsamında

kurum ve kuruluşlar

hizmet içi eğitimi
alanlara yönelik
tazeleme eğitimi
verilmesi

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

mücadele
kapsamında
hizmet içi
eğitimi
alanlardan
tazeleme
eğitimi
alanların %'si

Müdürlüğü
Sosyal Hizmetlerİl
Müdürlüğü

ve meslek
danışmanı sayısı

İl Jandarma
Komutanlığı
kurumların tüm tazeleme eğitimi yeni başlayan
145,Bartın
personelin eğitimi
personel eğitimi
Üniversitesi, Kredi
ve Yurtlar Kurumu
Bartın İl
Müdürlüğü 0,
İl Müftülüğü 690,
Aile,Çalışma ve
Sosyal İl
Müdürlüğü 50,
İl Kültür
Müdürlüğü 0,
İŞKUR 11,
Kredi Yurtlar
Kurumu İl
Müdürlüğü 250,
Denetimli
Serbestlik Şube
Müdürlüğü0,
Tarım ve Orman
Müdürlüğü 0,
Bartın Belediye 0,
Sahil Güvenlik Batı
Karadeniz Grup
Komutanlığı 0,
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü 72,
Gümrük
Müdürlüğü 0,
Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl
Müdürlüğü 27,
Emniyet
Müdürlüğü 105, İl
Sağlık Müdürlüğü
109 hizmet içi
eğitimler
yapılmıştır.(1495
kişi)

almamış iş ve
meslek
danışmanları

Eğitim
almamış iş ve
meslek
danışmanları

Eğitim
almamış iş ve
meslek
danışmanları

5.5. Yükseköğrenim
Kredi ve Yurtlar
Kurumunda
çalışan KYK İl
Müdürleri, KYK
yurt müdürleri
ve diğer personele (yurt
eğitim sorumlularına)
farkındalık
eğitimleri verilmesi
5,

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

5.6. Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü ve bağlı
kuruluşların merkez ve
taşra teşkilatındaki
sözleşmeli ve
kadrolu,hizmet alımı
yolu ile görev yapan
gençlik liderleri,kamp
liderleri, antrenörler
(federasyon
faaliyetlerinde görev
alanlar dahil) ile sportif
eğitim uzmanlarına
farkındalık eğitimleri
verilmesi

5.7. Gençlik ve Spor İl,
İlçe ve Şube Müdürleri,

Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü

Eğitim alan
KYK personel
Sayısı

almıştır.

Yeni başlayan
personelin
eğitimi

Yeni başlayan
personelin
eğitimi

Yeni başlayan
personelin eğitimi

Yeni başlayan
personelin eğitimi

Yeni başlayan
personelin eğitimi

60

80

100

120

140

tazeleme eğitimi

personel eğitimi

dönemi yeni gelen
pernsonele eğitim
verilmesi

yeni gelen pernsonele
eğitim verilmesi

Müdürlüğü
Sosyal Hizmetlerİl
Müdürlüğü

Müdürlüğü

sayısı

40 kişi eğitim
almıştır.

Müdürlüğü
Sosyal Hizmetlerİl
Müdürlüğü

0
Müdürlüğü

personelin eğitimi tazeleme eğitimi başlayan personel
eğitimi

personel sayısı

Müdürlüğü
Gençlik Merkezi
Müdürleri ve diğer
çalışanlara farkındalık

Sosyal Hizmetlerİl
Müdürlüğü

eğitimleri verilmesi

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

5.8. İl Müftülüğü
personeline yönelik
bilgilendirici ve
bilinçlendirici
eğitimlerin verilmesi ve
etkinliklerinin
ölçülmesi

5.8.1. İl Müftülüğü
personeline yönelik
tazeleme eğitimi
yapılması

Spor İl Müdürlüğü

değerlendirilmesi
yapılan personel
sayısı

645 kişiye eğitim
verilmişitr. (Eğitim
etkinliği
değerlendirilmemiş
tir.)

eğitim verilmesi ve
eğitimin
etkiniliğinin
ölçülmesi

Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü

0
alan personel sayısı
Spor İl Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü

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

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

Eğitim alan kişi
Müdürlüğü/İlçe
sayısı
Emniyet Müdürlükleri
Komutanlığı/İlçe
Jandarma/Karakol
Komutanlıkları
Karadeniz Grup
Komutanlığı

İl Emniyet M.100
kişi, İl Jandarma K.
145 kişi, Sahil
Güvenlik Batı
Karadeniz Grup
Komutanlığı 33
kişiye eğitim
verilmiştir.

dönemi yeni
dönemi yeni
gelen ve diğer
gelen personele
personele eğitim eğitim verilmesi
verilmesi

dönemi yeni gelen
pernsonele eğitim
verilmesi
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No

6,

İnisiyatif

MİS kapsamında
Danışmanlık Merkezlerinin
İlimizde hayata geçirilmesi

Faaliyet

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

6.2. İl ve ilçe
müftülüklerine bağlı
“Danışma Birimleri”
oluşturulması

Sorumlu veİş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
Danışmanlık
Merkezi
açacak BMİKK
üyesi kurumlar

İl Sağlık
Müdürlüğü

Süreç
Göstergesi

Hedefler
2018

2019

Eğitim almış
personel sayısı

Danışmanlık
Merkezi İlimizde
bulunmamamktadır.

Danışmanlık Merkezi
İlimizde
planlanmaktadır.

Kurulan danışma
birimi sayısı

Danışma Birimi
bulunmamaktadır.

Danışma Birimi 1 adet
açılması
planlanmaktadır.

2020

Göreve yeni
başlamış
tüm personelin
eğitimlerinin
tamamlan
ması
Daha önce
eğitim almış
olanların
Tazeleme
eğitimlerinin
yapılması
İlave 1

2021
Göreve yeni
başlamış
tüm personelin
eğitimlerinin
tamamlan ması
Daha önce
eğitim almış
olanların
tazeleme
eğitimlerinin
yapılması

İlave 1

2022
Göreve yeni
başlamış
tüm personelin
eğitimlerinin
tamamlan ması
Daha önce
eğitim almış
olanların
tazeleme
eğitimlerinin
yapılması

İlave1

2023
Göreve yeni
başlamış
tüm personelin
eğitimlerinin
tamamlan ması
Daha önce
eğitim almış
olanların
tazeleme
eğitimlerinin
yapılması

İlave 1
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No

İnisiyatif

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

Faaliy Sorumlu ve ĠĢ
et
Birliği Yapılacak
Kurum/KuruluĢ
7.1. Aile sağlığı
merkezinde görev alan aile
hekimlerine yönelik
“Bağımlılık ile Mücadele”
eğitimlerinin verilmesi

7.2.Sağlık Bakanlığı
tarafından oluşturulan Aile
hekimlerine yönelik pratik
bağımlılık
rehberinin dağıtımı

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

8,

Ayakta Tedavi
Merkezlerinin etkinliğinin ve
ulaşılabilirliğinin
artırılması

8.1. Ayakta Tedavi
Merkezlerinin
yaygınlaştırılması

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

İl Sağlık Müdürlüğü

İl Sağlık
Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü

Süreç
Göstergesi
2018

2019

Aile
hekimlerinin
eğitim alma
durumu

İlimizde 44 aile
hekimine eğitim
verilmiştir.

Pratik
bağımlılık
rehberinin aile
hekimlerine
ulaşma
durumu

Eğitim verilen 44 aile Aile
hekimine pratik
hekimlerinin
bağımlılık rehberi
%100'üne bu
ulaştırılmıştır.
rehberin
ulaştırılması

Yardımcı sağlık
personelinin
bağımlılıkla
mücadele
eğitimi alma
durumu

Sağlık Bakanlığı
tarafından eğitici
eğitimini alan
eğiticiler tarafından
65
yardımcı sağlık
personeline yönelik
eğitimler yapılmıştır.

İl Sağlık Müdürlüğü Ayakta Tedavi
Bartın Devlet
Merkezine
Hastanesi
başvuran sayısı

Müdürlüğü Bartın
Devlet Hastanesi

Hedefler

Madde
Bağımlılığı
hastasını takip
eden genel
psikiyatri
polikliniği
Bartın
Devlet
Hastanesinde
mevcuttur.

Bartın Devlet
Hastanesinde 1 tane
ayaktan AMATEM
poliklinik
şeklinde
yapılıyor.Denetimli
Serbestlik
kapsamında 51 kişi
başvurmuştur.

Psikiyatri polikliniği
olan hastanelerde
mevcut 4 psikiyatri
uzmanlarına bağımlı
hastalara
yaklaşım konusunda
eğitim verilmiştir.

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

2020

2021

2022

2023

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

Yeni
atanmış olan ve
eğitim
almamış olan
tüm aile
hekimlerine,
tüm hekimlere
tazeleme
eğitimi
verilmeye
devam edilmesi

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

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

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

atanmış
olan,eğitim
almamış olan
ve tüm aile
hekimlerine
tazeleme
eğitiminin
verilmeye
devam edilmesi

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

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

Yardımcı sağlık
personelinin
%100'nün
eğitiminin
tamamlanması

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

Yeni
atanmış olan ve
eğitim
almamış olan
yardımcı
sağlık
personeline,
tüm personele
tazeleme
eğitimi
verilmeye
devam edilmesi
eğitim
verilmesi

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

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

Hastanesinde 1
tane ayaktan
AMATEM
poliklinik
hizmetine devam
edilmesi,

Devlet
Hastanesinde
1 tane
ayaktan
AMATEM
poliklinik
hizmetine
devam
edilmesi,

Hastanesinde 1
tane ayaktan
AMATEM
poliklinik
hizmetine
devam edilmesi,

Hastanesinde 1
tane ayaktan
AMATEM
poliklinik
hizmetine devam
edilmesi,

Hastanesinde 1
tane ayaktan
AMATEM
poliklinik
hizmetine devam
edilmesi,

Diğer meslek
çalışanlarına da
eğitim verilmesi
planlanmıştır.

Bartın Devlet
Hastanesinde
Ayaktan
AMATEM'in
hizmet
vermesi

Bartın Devlet
Hastanesinde
Ayaktan
AMATEM'in
hizmet vermesi

Bartın Devlet
Hastanesinde
Ayaktan
AMATEM'in
hizmet vermesi

Bartın Devlet
Hastanesinde
Ayaktan
AMATEM'in
hizmet vermesi

2.B. Danışmanlık, Arındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
No

8,

İnisiyatif

Ayakta Tedavi
Merkezlerinin etkinliğinin
ve ulaşılabilirliğinin
artırılması

Faaliyet

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

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

Sorumlu ve İşBirliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Bartın Devlet
Hastanesi

Bartın Devlet
Hastanesi

Süreç

Hedefler

Göstergesi

2018

2019

2020

2021

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

Psikiyatri
polikliniği olan
Bartın Devlet
Hastanemizde
mevcut 4
psikiyatri
uzmanına Madde
Bağımlılığı
Hekim Eğitimi
verilmiştir.

Yeni göreve
başlamış çocuk ve
yetişkin ruh sağlığı
hastalıkları
uzmanlarının
eğitimlerinin
tamamlanması

Çocuk ve yetişkin
ruh sağlığı
hastalıkları uzmanına
tazeleme eğitimi
Yeni başlayan tüm
çocuk ve
yetişkin ruh sağlığı
hastalıkları
uzmanlarının
eğitimlerinin
tamamlanması

Eğitim verilen
yardımcı sağlık
personelinin
sertifika
programına dahil
edilme durumu

Ayakta tedavi
merkezlerinde
görev yapan
yardımcı sağlık
personelin
eğitim
almayanların
eğitim almasını
sağlamak

Tüm yardımcı
Yeni göreve
sağlık personelinin başlamış ve eğitim
eğitim alması
verilmeyenlerin
tümü

Çocuk ve
yetişkin ruh
sağlığı
hastalıkları
uzmanına
tazeleme
eğitimi
Yeni
başlayan
tüm çocuk ve
yetişkin ruh
sağlığı
hastalıkları
uzmanlarını
n
Yeni göreve
başlamış ve
eğitim
verilmeyenlerin tümü
% 50' sinin
tazeleme
eğitimlerini
alması

2022

2023

Yeni başlayan
tüm çocuk ve
yetişkin ruh
sağlığı
hastalıkları
uzmanlarının
eğitimlerinin
tamamlanması

Yeni başlayan
tüm çocuk ve
yetişkin ruh
sağlığı
hastalıkları
uzmanlarının
eğitimlerinin
tamamlanması

Yeni göreve
başlamış ve
eğitim
verilmeyenlerin
tümü
% 50' sinin
tazeleme
eğitimlerini
alması

Yeni göreve
başlamış ve
eğitim
verilmeyenlerin
tümü
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No

9,

Ġnisiyatif

112 ve Acil Servislerin
uyuşturucu ile mücadele
kapsamında organize edilmesi

Faaliyet

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

Sorumlu ve ĠĢ
Birliği Yapılacak
Kurum/KuruluĢ

Süreç
Göstergesi

İl Ambulans Servisi Hizmet içi
Başhekimliği
eğitim alan 112
İl Sağlık Müdürlüğü çalışan sayısı

Hedefler
2018
Sağlık
personelinin
%50'sinin bu
eğitimi
alması

2019
Sağlık
personelinin
tamamının bu
eğitimi
alması

alınması
9.2. “Madde Kullanım
Bozukluğunda Acil
Yaklaşım Rehberi” nin
hastane öncesi acil
sağlık hizmetleri (112)
çalışanları için tüm
personele ASOS (Acil
Sağlık Otomasyon
Sistemi) üzerinden
ulaştırılması

İl Ambulans Servisi “Madde
Başhekimliği
Kullanım
Bozukluğunda
Acil Yaklaşım
İl Sağlık müdürlüğü Rehberi”
ulaştırılan
personel %'si

%95 (120 kişi)

Acil sağlık
personelinin
tamamı

2020

2021

2022

2023

Yeni başlayan
tüm sağlık
personeline
eğitim
verilmesine
devam

Yeni başlayan
tüm sağlık
personeline
eğitim
verilmesine
devam

Yeni başlayan
tüm sağlık
personeline
eğitim
verilmesine
devam

Yeni
başlayan tüm
sağlık
personeline
eğitim
verilmesine

edilmesi

edilmesi

edilmesi

Acil sağlık
personelinin
tamamı

Acil sağlık
personelinin
tamamı

Acil sağlık
personelinin
tamamı

devam
edilmesi
Acil sağlık
personelinin
tamamı

2.B.
2.B. Danışmanlık, Arındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
No

9,

9,

İnisiyatif

112 ve Acil Servislerin
uyuşturucu ile mücadele
kapsamında organize edilmesi

112 ve Acil Servislerin
uyuşturucu ile mücadele
kapsamında organize edilmesi

Sorumlu ve İş
Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Süreç
Göstergesi

9.3. Ambulanslarda madde İl Ambulans
kullanım
Servisi
bozukluğu olan hastalara
acil müdahalede
Sağlık Müdürlüğü
kullanılacak ilaçların
bulundurulması (Ör:
Nalokson)

Ambulanslarda
ilacın
bulundurulma
durumu

İlaç temin
edilememektedir. ambulanslarda
bulundurulması

Tüm
ambulanslarda
bulundurulması

Tüm
ambulanslarda
bulundurulması

Tüm
ambulanslarda
bulundurulması

Tüm
ambulanslarda
bulundurulması

9.4. Sağlık Bakanlığı
tarafından oluşturulan
Müdürlüğü Bartın
Hastane Acil
Devlet Hastanesi
Servislerinde görev yapan
çalışanlara yönelik “Madde
Kullanım Bozukluğunda
Acil Yaklaşım
Rehberi”nin dağıtımı

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

Madde Kullanım Rehberin tüm
Bozukluğunda
acil servislerde
Acil Yaklaşım
bulunması
Rehberi”nin acil
servislerde
bulunmasının
sağlanması

100%

100%

100%

100%

Eğitim
içeriğinin
hazırlanıp
eğitimin
yapılmasının
ardından
çalışanların
%50'sinin bu
eğitimi
alması

Göreve yeni
başlamış veya
eğitim almamış
tüm personelin
eğitimlerinin
tamamlanması

100%

100%

100%

Faaliyet

9.5. Hastane acil
servislerinde görev yapan
Müdürlüğü Bartın
çalışanlara yönelik
Devlet Hastanesi
bağımlılıkla ilgili hizmet içi
eğitimlerin verilmesi

Hedefler
2018

Eğitim alan
personel sayısı

2019

Eğitim
almamış tüm
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması

2020

2021

2022

2023

2.C. Sosyal Uyum Hizmetleri
No

10,

İnisiyatif

Faaliyet

Sosyal uyum merkezlerinin ve
10.1. Mevcut sosyal uyum
programlarının
merkezine yönelik
güçlendirilerek yaygınlaştırılması verimlilik
değerlendirmesi yapılması

10.2. Sosyal uyum
birimlerinin
yaygınlaştırılması

Sorumlu ve ĠĢ
Birliği Yapılacak
Kurum/Kurulu
Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü

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

Süreç
Göstergesi

Hedefler
2018

Değerlendiri- len Sosyal uyum
merkezi
merkez sayısı
bulunmamaktadır
.

Sosyal uyum
Birim sayısı

2019
Yeni
açılacak sosyal
uyum
merkezlerinin
değerlendiril- mesi
merkezi teşkilat
tarafından
planlanmaktardır.

Yeni
Birim
açılacak sosyal
bulunmamaktadır uyum
.
merkezlerinin
değerlendiril- mesi
merkezi teşkilat
tarafından
planlanmaktardır.

ÇODEM
Dönüşüm
Yeni
yapılan ÇODEM bulunmamaktadır açılacak ÇODEM
.
sayısı
merkezi teşkilat
tarafından
planlanmaktardır.

2020

2021

2022

2023

Yeni açılacak
sosyal
uyum
merkezlerinin
değerlendirilmesi

Yeni açılacak
sosyal
uyum
merkezlerinin
değerlendirilmesi

Yeni
açılacak sosyal
uyum
merkezlerinin
değerlendirilmesi

Yeni
açılacak sosyal
uyum
merkezlerinin
değerlendirilmesi

açılacak sosyal
uyum
merkezlerinin
değerlendirilmesi merkezi
teşkilat
tarafından
planlanmaktardır
.

açılacak sosyal
uyum
merkezlerinin
değerlendirilmesi merkezi
teşkilat tarafından
planlanmaktardır.

açılacak sosyal
uyum
merkezlerinin
değerlendirilmesi merkezi
teşkilat
tarafından
planlanmaktardır
.

açılacak sosyal
uyum
merkezlerinin
değerlendirilmesi merkezi
teşkilat
tarafından
planlanmaktard
ır.

açılacak
ÇODEM
merkezi teşkilat
tarafından
planlanmaktardır
.

açılacak ÇODEM
merkezi teşkilat
tarafından
planlanmaktardır.

açılacak
ÇODEM
merkezi teşkilat
tarafından
planlanmaktardır
.

açılacak
ÇODEM
merkezi teşkilat
tarafından
planlanmaktard
ır.

2.C. Sosyal Uyum Hizmetleri
No

10,

Ġnisiyatif

Faaliyet

Sorumlu ve ĠĢ
Birliği Yapılacak
Kurum/KuruluĢ

Sosyal uyum merkezlerinin ve
10.4. Sosyal Uyum
programlarının
Birimleri personeline
Sosyal Hizmetler İl
güçlendirilerek yaygınlaştırılması bağımlılık alanında hizmet Müdürlüğü
içi eğitim verilmesi
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Müftülüğü

Süreç
Göstergesi

Hedefler
2018

2019

Eğitim alan
personel sayısı

0

Aktif iş gücü
programlarına
katılma ve
eğitimi
başarıyla
tamamlama
sıklığı mevcut
duruma göre %
artış

Mevcut
durum 0

Psikososyal
destek eğitim
sürecini
tamamlayan
çocuk %'si

26 çocuk tespit 70%
edilmiştir.

2020

11,

Madde bağımlısı çocukların
sosyal uyum süreçlerine dahil
edilmesi

Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü

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

Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü
Adliye
İl Müftülüğü
Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

Başsavcılığı
İŞKUR
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

2022

2023

Tüm sosyal
uyum
birimlerindeki
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması

Yeni göreve
başlamış
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması

Yeni göreve
başlamış
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması
Tüm personele
tazeleme
eğitiminin
verilmesi

Yeni göreve
başlamış
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması
Tüm personele
tazeleme
eğitiminin
verilmesi

Yeni göreve
başlamış
personelin
eğitimlerinin
tamamlanması
Tüm personele
tazeleme
eğitiminin
verilmesi

Yönlendirilen
Tüm
Bağımlıların
Aktif İş Gücü
Programlarında
n
Faydalandırılma
sı

Yönlendirilen
Tüm Bağımlıların
Aktif İş Gücü
Programlarından
Faydalandırılması

Yönlendirilen
Tüm Bağımlıların
Aktif İş Gücü
Programlarından
Faydalandırılması

Yönlendirilen
Tüm
Bağımlıların
Aktif İş Gücü
Programlarından
Faydalandırılmas
ı

İŞKURYönlendirilen
Tüm
Bağımlıların
Aktif İş Gücü
Programlarından
Faydalandırılmas
ı

70%

70%

70%

70%

İlçe Belediyeleri
SYDV
Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü

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

2021

2.C. Sosyal Uyum Hizmetleri
No

12,

Ġnisiyatif

Madde bağımlılığı ile mücadele
süreçlerinin manevi değerler ile
desteklenmesi

Faaliyet

12.1. İl ve ilçelerde
bağımlılıkla
mücadele
alanında bir

Sorumlu ve iş
Süreç
Hedefler
Birliği
Göstergesi
2018
2019
2020
2021
Yapılacak
Kurum/Kurulu
ilave 1 il 3 ilçe İl merkez ve tüm İl merkez ve tüm
İl Müftülüğü
Koordinatör 1 İl ve 3 İlçe
ilçelerde
ilçelerde
görevlendirilen koordinatörü
bulunmalıdır.
bulunmalıdır.
ilçe sayısı
görevlendirilmişti
r

2022

2023

İl merkez ve tüm İl merkez ve tüm
ilçelerde
ilçelerde
bulunmalıdır.
bulunmalıdır.

koordinatörün
görevlendirilmesi
12.2. Tedavi
merkezlerinde manevi
destek hizmeti sunacak
Müdürlüğü
personelin görevlendirilmesi
Serbestlik
Müdürlüğü

Manevi
destek
hizmeti
sunulan tedavi
merkezi sayısı

İlimizde tedavi
merkezi
olmadığından
görevlendirileme
miştir.

tedavi
merkezi
olmadığından
görevlendirile
memiştir.

merkezi
açıldığında
görevlendirme
yapılacaktır.

merkezi
açıldığında
görevlendirme
yapılacaktır.

merkezi
açıldığında
görevlendirme
yapılacaktır.

merkezi
açıldığında
görevlendirme
yapılacaktır.

Bağımlılıktan
1 genç
gönderilen genç
kurtularak
bulunmamaktadır
umreye
.
gönderilen
sayısı

2 genç

3 genç

4 genç

5 genç

İl Müftülüğü
Denetimli
Serbestlik
Müdürlükleri

1
Manevi
destek verilen
Denetimli
Serbestlik
Müdürlüğü
sayısı

1

1

1

1

1

12.5. İhtiyaç duyulması
İl Müftülüğü
halinde ceza infaz
Ceza İnfaz
kurumlarında, gerekli
Koruma
manevi destek hizmetlerinin Müdürlüğü
karşılanması

Manevi destek 1
verilen
cezaevi sayısı

1

1

1

1

1

Arkeolojik kazı 1
çalışması
yapıldığında
kişilerden
faydalanılacaktır
.

1

1

1

1

1 ziyaret 5 kişi

1 ziyaret 5 kişi

1 ziyaret 5 kişi

Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü
12.3. Bağımlılıktan
kurtulan
gençlerin
umreye
gönderilmesi

12,

13,

Madde bağımlılığı ile mücadele
süreçlerinin manevi değerler ile
desteklenmesi

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

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

Madde bağımlılığı ile mücadele
13.1. Arkeolojik kazı
İl Kültür ve
süreçlerinin kültürel faaliyetler ile çalışmalarında sosyal uyum Turizm
desteklenmesi
sürecindeki bireylerden
Müdürlüğü
faydalanılması
Bartın Belediyesi
ve İlçe Belediyeleri
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Amasra Müze
Müdürlüğü
Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü

13.2. Müze ziyaretleri
düzenlenmesi

Turizm
Müdürlüğü
ve İlçe Belediyeleri
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü

Arkeolojik
kazı
çalışmalarında
faydalanılacak
birey sayısı

Yapılan müze 0 kişi
ziyareti
sayısı/kişi
sayısı

1 ziyaret 5 kişi 1 ziyaret5 kişi

3. Uyuşturucu ile Mücadelede İletişim
Amaç: Uyuşturucuyla mücadelede tüm paydaşlar için temel bakış açısını yansıtacak ve ortak hareketi sağlayacak genel iletişim stratejisinin ana hatlarını ortaya koymak, bu çerçevede
uygulamaları takip etmek ve denetlemek; yürütülen faaliyetlerin kamuoyunda farkındalığını sağlamak.
No

1,

İnisiyatif

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlerde
bulunan tüm paydaşlar ve kamuoyu için başvuru
ve ortak hareket kaynağı niteliği taşıyacak olan
uyuşturucuyla mücadelede iletişim,
yöntem, içerik, kavram, dil, üslup, anlatım yapısı,
eylem planı ve stratejilerini içeren “Uyuşturucu ile
Mücadelede Ortak
Strateji ve İletişim Kılavuzu'nun tanıtımı

Faaliyet

1.1.Sağlık Bakanlığı
tarafından hazırlanan
Kılavuzun basılı ve
elektronik ortamda
dağıtımının
gerçekleştirilmesi

Sorumlu ve İş
Süreç
Birliği Yapılacak Göstergesi
Kurum/Kurulu
Ģ
İl Sağlık
Müdürlüğü

1.2. Hazırlanan
İl Sağlık
kılavuzun
Müdürlüğü
uygulanmasına
BMİKK Üyesi
yönelik tüm paydaş ve Kurum ve
hedef kitleler
Kuruluşlar
bağlamında tanıtım,
bilgilendirme ve
eğitim faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi

Kılavuzun
dağıtılması
durumu

Tanıtım,
bilgilendirme
ve eğitim
verilen kişi
sayısı

Hedefler
2018

Tüm
sorumlu ve
paydaş
kurum ve
kuruluşlara
iletildi.

2019

sorumlu ve
paydaş
kurum ve
kuruluşlara
güncellenerek
dağııtmı
yapılacaktır.

100 kişi
sorumlu ve
paydaş
kurum ve
kuruluşlarda
50 kişiye
bilgilendirm
e yapıldı.

2020

ve paydaş
kurum ve
kuruluşlara
güncellenerek
dağııtmı
yapılacaktır.

100 kişi

2021

ve paydaş
kurum ve
kuruluşlara
güncellenerek
dağııtmı
yapılacaktır.

100 kişi

2022

ve paydaş
kurum ve
kuruluşlara
güncellenerek
dağııtmı
yapılacaktır.

150 kişi

2023

ve paydaş
kurum ve
kuruluşlara
güncellenerek
dağııtmı
yapılacaktır.

200 kişi

No

2,

İnisiyatif

Faaliyet

Uyuşturucu ile mücadele
2.1. Yerel medya yönetici
kapsamında yürütülen
ve temsilcileri ile
faaliyetlerin tanıtımının yapılması periyodik toplantılar
yapılarak
uyuşturucuyla
mücadele
faaliyetleri
konusunda
bilgilendirme
yapılması

2.2.ALO 191
Uyuşturucu ile
Mücadele Danışma ve
Destek Hattının
bilinirliğinin artırılması

Sorumlu ve İş
Birli ği Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Süreç
Göstergesi

İl Sağlık
Basın
Müdürlüğü
Toplantısı
sayısı
Bünv.
Medya temsilcileri
BMİKK üyesi
kurumlar
İlgili diğer STK
temsilcileri

İl Sağlık Müdürlüğü Tanıtıma
yönelik
faaliyet
durumu

Hedefler
2018

1 toplantı

Uyuşturucu
ile mücadele
sürecinde
gerçekleştirile- cek
tüm
iletişim
faaliyetlerinde
danışma
hattının
tanıtımına yer
verildi.(kamu
kurumların web
sayfalarında,sosyal
medya sayfalarında
ve yerel basında
düzenli olarak
gündemde
tutulması
sağlanmalıdır.)

2019

2 toplantı

ile mücadele
sürecinde
gerçekleştirilecek tüm
iletişim
faaliyetlerinde
danışma
hattının
tanıtımına yer
verildi.(kamu
kurumların web
sayfalarında,sosya
l medya
sayfalarında ve
yerel basında
düzenli olarak
gündemde
tutulması
sağlanmalıdır.)

2020

3 toplantı

ile mücadele
sürecinde
gerçekleştirilecek tüm
iletişim
faaliyetlerinde
danışma
hattının
tanıtımına yer
verildi.(kamu
kurumların web
sayfalarında,sosy
al medya
sayfalarında ve
yerel basında
düzenli olarak
gündemde
tutulması
sağlanmalıdır.)

2021

4 toplantı

ile mücadele
sürecinde
gerçekleştirilecek tüm
iletişim
faaliyetlerinde
danışma
hattının
tanıtımına yer
verildi.(kamu
kurumların web
sayfalarında,sosy
al medya
sayfalarında ve
yerel basında
düzenli olarak
gündemde
tutulması
sağlanmalıdır.)

2022

4toplantı

ile mücadele
sürecinde
gerçekleştirilecek tüm
iletişim
faaliyetlerinde
danışma
hattının
tanıtımına yer
verildi.(kamu
kurumların web
sayfalarında,sosy
al medya
sayfalarında ve
yerel basında
düzenli olarak
gündemde
tutulması
sağlanmalıdır.)

2023

4 toplantı

ile mücadele
sürecinde
gerçekleştirilecek tüm
iletişim
faaliyetlerinde
danışma
hattının
tanıtımına yer
verildi.(kamu
kurumların web
sayfalarında,sosy
al medya
sayfalarında ve
yerel basında
düzenli olarak
gündemde
tutulması
sağlanmalıdır.)

No

3,

İnisiyatif

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

Faaliyet

Sorumlu ve
iş Birliği
Yapılacak
Kuru/Kuruluş

Süreç
Göstergesi

Hedefler
2018

3.1. Kurumların
uyuşturucu ile mücadele
faaliyetlerinin yerel
medyada yer alma
sıklığının artırılması

BMİKK Üyesi
Kurum ve
Kuruluşlar

Uyuşturucu
ile mücadele
faaliyetlerinin
yerel medyada yer
alma durumu

Bartın Valiliği
Basın Halkla
İlkişkiler
Müdürlüğünce
faaliyetler yerel
medyaya
sunulmaktadır.

3.2. Özel gün ve
haftalarda uyuşturucu
farkındalığının
arttırılmasına yönelik
faaliyetlerin medyada
yer alması

BMİKK Üyesi
Kurum ve
Kuruluşlar

26 Haziran
Dünya Uyuşturucu
ile Mücadele Günü
etkinliklerinin
yerel medyada yer
alma durumu

26 Haziran
Dünya
Uyuşturucu
Kullanımı ve
Kaçakçılığı ile
Mücadele Günü
etkinliklerinin
yerel medyada
yer alması
Etkinlik
görsellerinin
Bartın
Valiliğimizin
Basın Halka
İlişkiler
Müdürlüğü
tarafından ve
sosyal medya
üzerinden
görünür
kılınması

2019

2020

2021

2022

2023

Her ay en az bir
BMİKK üyesi
kurum ve
kuruluşun
faaliyetinin yerel
medyada yer
alması

Her ay en az bir
BMİKK üyesi
kurum ve
kuruluşun
faaliyetinin yerel
medyada yer
alması

Her ay en az bir
BMİKK üyesi
kurum ve
kuruluşun
faaliyetinin yerel
medyada yer
alması

Her ay en az bir
BMİKK üyesi
kurum ve
kuruluşun
faaliyetinin yerel
medyada yer
alması

Her ay en az bir
BMİKK üyesi
kurum ve
kuruluşun
faaliyetinin yerel
medyada yer
alması

Dünya
Uyuşturucu
Kullanımı ve
Kaçakçılığı ile
Mücadele Günü
etkinliklerinin
yerel medyada
yer alması

Dünya
Uyuşturucu
Kullanımı ve
Kaçakçılığı ile
Mücadele Günü
etkinliklerinin
yerel medyada
yer alması

görsellerinin
Bartın
Valiliğimiizn
Basın Halka
İlişkiler
Müdürlüğü
tarafından ve
sosyal medya
üzerinden
görünür
kılınması

görsellerinin
Bartın
Valiliğimiizn
Basın Halka
İlişkiler
Müdürlüğü
tarafından ve
sosyal medya
üzerinden
görünür
kılınması

26 Haziran
Dünya
Uyuşturucu
Kullanımı ve
Kaçakçılığı ile
Mücadele Günü
etkinliklerinin
yerel medyada
yer alması
Etkinlik
görsellerinin
BMİKK resmi
web sitesi,
kurumsal web
siteleri ve sosyal
medya üzerinden
görünür
kılınması

26 Haziran
Dünya
Uyuşturucu
Kullanımı ve
Kaçakçılığı ile
Mücadele Günü
etkinliklerinin
yerel medyada
yer alması
Etkinlik
görsellerinin
BMİKK resmi
web sitesi,
kurumsal web
siteleri ve sosyal
medya üzerinden
görünür
kılınması

26 Haziran
Dünya
Uyuşturucu
Kullanımı ve
Kaçakçılığı ile
Mücadele Günü
etkinliklerinin
yerel medyada
yer alması
Etkinlik
görsellerinin
BMİKK resmi
web sitesi,
kurumsal web
siteleri ve sosyal
medya üzerinden
görünür
kılınması

görsellerinin
BMİKK resmi
web sitesi,
kurumsal web
siteleri ve sosyal
medya üzerinden
görünür
kılınması

No

İnisiyatif

Faaliyet
S orumlu ve
İş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

4,

Uyuşturucuyla mücadelede iyi
uygulama örneklerinin teşvik
edilerek
ödüllendirilmesi

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

İl Sağlık
Müdürlüğü
kurum ve
kuruluşlar
temsilcileri
temsilcileri

Süreç
Göstergesi

Hedefler

2018
Ödül
töreninin
gerçekleşme
durumu

Ödül töreni
düzenlenmesi

2019
Ödül töreni
düzenlenmesi

2020
Ödül töreni
düzenlenmesi

2021
Ödül töreni
düzenlenmesi

2022
Ödül töreni
düzenlenmesi

2023
Ödül töreni
düzenlenmesi

No

5,

6,

İnisiyatif

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

Aile içi işlevleri güçlendirecek
iletişim çalışmalarının
gerçekleştirilmesi

Faaliyet

5.1. Uyuşturucu madde
kullanımının etki
ve zararları konusunda 1624 ve 25-29 yaş hedef
gruplarını bilgilendirici
faaliyetler kapsamında,
uyuşturucu kullanımının
etki ve
zararlarını anlatan
materyallerin ve
promosyon malzemelerinin
dağıtılması

6.1. Yerel
televizyon
programlarında aile içi
iletişimin
geliştirilmesine
yönelik bilgi
aktarabilecek
uzmanların yer
almasının
sağlanması

Sorumlu ve iş
Birliği
Yapılacak
Kurum/Kurulu,
Müdürlüğü

Süreç
Göstergesi

Hedefler
2018

Dağıtılan
materyal sayısı

100 adet
materyal
dağıtıldı.

Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü

2019

2020

2021

2022

2023

Materyallerin
dağıtımına devam
edilmesi 2000
adet

Materyallerin
dağıtımına devam
edilmesi 2500
adet

Materyallerin
dağıtımına devam
edilmesi 3000
adet

Materyallerin
dağıtımına devam
edilmesi 3500
adet

Materyallerin
dağıtımına devam
edilmesi 3500
adet

programda
uzmanların yer
almasının
sağlanması.

programda
uzmanların yer
almasının
sağlanması

programda
uzmanların yer
almasının
sağlanması

programda
uzmanların yer
almasının
sağlanması

programda
uzmanların yer
almasının
sağlanması

Müdürlüğü
Kurum ve
Kuruluşlar
temsilcileri

Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü
Müdürlüğü
Kurum ve
Kuruluşlar
temsilcileri

katılım gösterdiği programda
televizyon
uzmanların yer
programı sayısı
almasının
sağlanması

medya canlı yayın medya canlı
medya canlı yayın medya canlı yayın medya canlı yayın
araçları ile de
yayın araçları ile araçları ile de
araçları ile de
araçları ile de
etkinlik yapılması de etkinlik
etkinlik yapılması etkinlik yapılması etkinlik yapılması
yapılması

No

7,

İnisiyatif

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

Faaliyet

7.1. Sağlıklı Nesil Sağlıklı
Gelecek Yarışmasına İl
düzeyinde duyurusunun
yapılması, tüm
okullarca başvuru
yapılmasının
sağlanması,
farkındalığın arttırılması

Sorumlu ve İş
Birliği Yapılacak
Kurum/Kuruluş
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

7.3. Yeşilay Dergisinin ilgili İlgili kurumlarca
kamu kurum ve
tedarik edilmesi
kuruluşlarınca tedarik
edilmesinin sağlanması

Süreç
Göstergesi

Hedefler
2018

Düzenlenecek
yarışma sayısı

1

0
Tanıtım
yapılan kamu
kurum ve kuruluş
sayısı

2019
1

2

2020
1

4

2021
1

6

2022
1

8

2023
1

10

4. Uyuşturucu ile Mücadele Sürecinin Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Amaç: Uyuşturucu ile mücadelede merkez ve taşradaki kurum/kuruluşların iş birliğini artırarak güçlü koordinasyon yapısını sürdürüp, yürütülen çalışmaların izleme ve değerlendirmesini
yapmak.
No

İnisiyatif

Faaliyet

Sorumlu ve iş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

Süreç
Göstergesi

Hedefler

2018
1,

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

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

İl Sağlık Müdürlüğü
BMİKK Üyesi Kurum
ve Kuruluşlar

Toplantı sayıları

5BMİKK
UMTÇG
Toplantısı

2019
6 BMİKK
12 UMTÇG
Toplantısı

2020
6 BMİKK
2 UMTÇG
Toplantısı

2021
6 BMİKK
12 UMTÇG
Toplantısı

2022
6 BMİKK
12 UMTÇG
Toplantısı

2023
6 BMİKK
12 UMTÇG
Toplantısı

Faaliyet
N
o
1,

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

Sorumlu veİş Birliği
Yapılacak
Kurum/Kuruluş

1.2. Kurullar tarafından alınan
kararların
gerçekleşme
durumunun izlenerek raporlanması

İl Sağlık Müdürlüğü

1.3. Uyuşturucuyla mücadele
kapsamında yürütülecek
tüm faaliyetlerin Bağımlılıkla
Mücadele Eğitim, Ölçme-İzleme ve
Değerlendirme Birimi’nin onayı
dâhilinde
yürütülmesinin sağlanması

Bartın Valiliği
BMİKK Üyesi
Kurum ve Kuruluşlar

2, Uyuşturucu ile mücadele 2.1. Bağımlılıkla Mücadele İl
Bartın Valiliği
faaliyetlerinin ülke
Koordinasyon
Kurulu
(BMİKK)
(BMİKK) tarafından il
eylem planının yılın ilk ayında
genelinde etkin
hazırlanması
ve hazırlanan eylem
şekilde
planı
sürdürülebilmesi
performansının yılın son
için etkili bir
ayında
değerlendirilerek Sağlık
izleme ve
Bakanlığı'na
iletilmesi
değerlendirme

Süreç
Göstergesi

Hedefler
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kararların
gerçekleştirilme
%'si

%85

%85

%90

%90

%95

%95

Faaliyetlerin kurul
tarafından
onaylanma
%'si

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

% 100

Eylem planının
Eylem planının Eylem planının Eylem planının Eylem planının
oluşturulma durumu uygulanması
uygulanması
uygulanması
uygulanması

Eylem planının
uygulanması
uygulanması

Performans
değerlen- dirmesinin
yapılarak Sağlık
Bakanlığı'na
iletillecektir.

Performans
değerlendirmesinin
yapılarak Sağlık
Bakanlığı'na
iletilmesi

Performans
değerlendirmesinin
yapılarak Sağlık
Bakanlığı'na
iletilmesi

Performans
değerlendirmesinin
yapılarak Sağlık
Bakanlığı'na
iletilmesi

Performans
değerlendirmesinin
yapılarak Sağlık
Bakanlığı'na
iletilmesi

Performans
değerlen- dirmesinin
yapılarak Sağlık
Bakanlığı'na
iletilmesi

Performans değerlendirmesinin yapılarak
Sağlık
Bakanlığı'na iletilmesi

sisteminin
kurulması
Eylem
planlarının
hedeflerine
ulaşma
oranı %'si
2.2. Geliştirilen uyuşturucu ile
mücadele eylem planı faaliyet
takip sistemine, İldeki paydaş
kurumların düzenli veri girişi
yapmasının sağlanması

İl Sağlık Müdürlüğü Eylem Planı
BMİKK üyesi Kurum kapsamında
ve Kuruluşlar
yürütülen
faaliyetlere ait
veri girişinin
yapılma durumu

Veri girişinin
yapılması

3,

Uyuşturucu ile
mücadele
çalışmalarının
sonuçlarını
ölçmeye yönelik
verilerin toplanarak
raporlanması

3.1. Üniversite Gençliği
Profil araştırmasının yapılması

Araştırmanın
Aile, Çalışma ve
yapılma
Sosyal Hizmetler İl
durumu
Müdürlüğü
İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
İl Sağlık Müdürlüğü

4,

Kamuoyunun

4.1. Yalnızca BMİKK Başkanı veya
Başkan
tarafından yetkilendirilmiş
uzmanlarca kamuoyunun
bilgilendirilmesinin
sağlanması

Bartın Valiliği
Yetkilendirilmiş
kişilerce yapılan
İl Emniyet
bilgilendirme
Müdürlüğü
durumu
İl Jandarma
Komutanlığı
İl Sağlık Müdürlüğü
Medya Temsilcileri

uyuşturucuyla
mücadele
kapsamında doğru
ve düzenli şekilde
bilgilendirilmesinin
sağlanması

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

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

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

% 100

Protokol yapılan
yerel yönetim sayısı

İl Emniyet
Müdürlüğü
İl Jandarma
Komutanlığı
İl Sağlık Müdürlüğü
BartınBelediyesi ve
İlçe Belediyesi

Merkezlere yer
tahsis edilme
durumu merkezi
teşkilat tarafından
planlanmaktadır.

% 100

% 100

% 100

% 100

Veri girişinin
yapılması

Veri girişinin
yapılması

Veri girişinin
yapılması

Bartın
Planın
Üniversitesi
hazılrlanması
tarafından
araştırma
yapılamamıştır.

Çalışmanın
yapılması
1 araştırma
raporunun
yayımlanması

Çalışmanın
tekrarlanarak
1 araştırma
raporunun
yayımlanması

Çalışmanın
tekrarlanarak
1 araştırma
raporunun
yayımlanması

ileri istatistik analiz
raporunun
yayımlanması

Valiliğimiizn
Basın Halkla
İlişkiler Şube
Müdürlüğü
tarafından
bilgilendirmeler
yapılmaktadır.

Valiliğimiizn
Basın Halkla
İlişkiler Şube
Müdürlüğü
tarafından
bilgilendirmeler
yapılmaktadır.

Valiliğimiizn Basın
Halkla İlişkiler Şube
Müdürlüğü
tarafından
bilgilendirmeler
yapılmaktadır.

Valiliğimiizn
Basın Halkla
İlişkiler Şube
Müdürlüğü
tarafından
bilgilendirmeler
yapılmaktadır.

Basın Halkla İlişkiler Şube
Müdürlüğü tarafından
bilgilendirmeler
yapılmaktadır.

İlçe

İlimizde
danışmanlık,ted
avi,rehabilitasyo
n ve sosyal
uyum merkezi
açılamamıştır.

Veri girişinin
yapılması

% 100

Valiliğimiizn
Basın Halkla
İlişkiler Şube
Müdürlüğü
tarafından
bilgilendirmeler
yapılmaktadır.

1 İlçe

Merkez
açılması
aşamasında arsa
tahsisi ile ilgili
sorun
yaşanması
durumunda
İçişleri
Bakanlığı’na
bildirilmesi

1 İlçe

Merkez
açılması
aşamasında arsa
tahsisi ile ilgili
sorun
yaşanması
durumunda
İçişleri
Bakanlığı’na
bildirilmesi

1 İlçe

Merkez açılması
aşamasında arsa
tahsisi ile ilgili
sorun
yaşanması
durumunda İçişleri
Bakanlığı’na
bildirilmesi

1 İlçe

Merkez açılması
aşamasında arsa
tahsisi ile ilgili
sorun
yaşanması
durumunda
İçişleri
Bakanlığı’na
bildirilmesi

Veri girişinin yapılması

1 İlçe

Merkez açılması
aşamasında arsa tahsisi ile
ilgili sorun
yaşanması durumunda
İçişleri
Bakanlığı’na bildirilmesi

