
Pamukova İlçesi Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eylem Planı 

 

Ülkemizin, dışarıdan göç alarak büyüyen şehirlerinde, Madde Bağımlılığı sorunu ciddi boyutlara ulaşmıştır. İlçemiz okullarında madde 

bağımlılığı çok yaygın olmasa da ilçeye dışarıdan artan göç nedeniyle, bu zararlı alışkanlığın okullarda yaygınlaşmaması için bu eylem planının 

dikkatle uygulanması gerekmektedir.  

Pamukova ilçemizin diğer illerin yol güzergâhı üzerinde olması, demiryolu ulaşımı ve ilçedeki iş imkânları farklı kültürlerden insanların 

burayı tercih etmelerine neden olmaktadır. İlçemizin arazi ve iklim yapısının uyuşturucu madde yetiştirmeye uygun olmasından dolayı madde 

bağımlılığı konusunda öğretmen, öğrenci ve velilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir.  

Amaç, İlçemizde madde bağımlılığına karşı, okullardaki öğrencilerin sağlığını korumak, onları madde bağımlılığı konusunda 

bilinçlendirmek ve madde kullanımını önlemektir.  

Madde bağımlılığı tehlikesine karşılık, eğitim ve bilgilendirme kampanyaları yoluyla, öğrencilerin farkındalık düzeyini arttırarak okul ve 

toplum destekli mücadelenin gelişmesini sağlamaktır.  

 Sorunun çok boyutlu olması, mücadelenin kurumlar arasında daha etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini zorunlu 

kılmaktadır. İlçemizde güvenlik güçleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadelede, önleme ve diğer alanlarda Resmi kurum ve sivil toplum 

kuruluşları tarafından koordineli çalışmanın gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

 Yaşam tarzını değiştirecek yeni yatırımlar gerektiren sorunların hemen çözülmesi beklenemez. Öte yandan sorunun görmezden 

gelinmesi halinde daha da büyüyeceği ve çözümün imkânsız hal alacağı da tartışılmaz bir gerçekliktir. Bu nedenle sorun çözmeye yönelik 

çalışmaların mutlaka yapılması gerekmektedir.  



  

Eylem Planı; İl Milli Eğitim Müdürlüğü eylem planındaki temel veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Her yapılacak faaliyet bir madde başlığı 

olarak kabul edilmiş ve faaliyetlerin nasıl uygulanacağı tarif edilmeye çalışılmıştır. 
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ile farkındalık yaratmak 
 
 
 

Okul müdürleri 
Öğretmen,öğrenci 
Öğrenci  velileri 
Anne baba 

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

İl Emniyet 
Müdürlüğü 
İl Halk sağlığı 
Müdürlüğü 
Belediyeler 
Gençlik ve spor 
il müdürlükleri 

İlçe  Milli 
Eğitim   
Müdürü 

Okul ve 
kurum 
müdürleri 

 Ekim 2014-
Haziran 2015 

Okulların giriş 
koridorlarında konu ile 
ilgili pano 
oluşturulması(Dokümanlar 
İl Mili Eğitim 
Müdürlüğünce uzman 
kişilere hazırlatılıp 
gönderilecektir) 

Veli  
Anne baba 
öğrenciler 

İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

İl Emniyet 
Müdürlüğü 
İl Halk sağlığı 
Müdürlüğü 
Belediyeler 
Sakarya  
üniversitesi 

 
İlçe  Milli 
Eğitim   
Müdürü 
 
 
 

Okul ve 
kurum 
müdürleri 

 sürekli 

Halk Eğitim Merkezi 
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