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Sayı : 20500851-0oo-.SZg
Konu : Uyuşturucu İle MUcadele
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BULANIK rayıııercavu-ıĞı

İlçe Y azı İşleri Müdürlüğü
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Muş ValiliğiİlıYazı İşleri Müdürlüğünün 27.03.20l7 tarih ve 1988 sayılı "Uyuşturucu
İle Mücadele" konulu yazs| ekte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğinirica ederim.

#:*'9-
Kaymakam

EK: l Adet Yazıve Ekleri

paĞıııı,ı:
Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğüne
Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığına
İlçe Sağlık Grup Başkanlığına
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına

Zfer Malı.suatiulıoğlu Cad.hükiimet Kona$ Kat ]
Teletbn No: (4]6)3l l 20 05 FaLs No: (4]6)3l l ]0 0]
c-Posta İntemet Aüesi: rnrıv.icislgi.uov.tr

Bilsr için: Mı,lıanmet ATAŞ
ŞEF

Telefon No:
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MUŞ VALiLiĞi

İl Yazı İşleri Mi.idürlüğü

Sayı : 44268759,000-E-l988
Konu : Uyuşturucu İle Mucadele

27l03l20I7

B ULANIK KAY{\4AKAMLI ĞI

İlgi : İçişleri Bakanhğınuı |7.03.Z0l7 tarihli ve 23635644-5301264| sayılı yazısı,

Uyuşturucu ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi hakkındaki İÇiŞleri

Bakanlığırun yazısl ekte gönderilmiştir.
Bu itibarla; uyuşturucu ile nrücadelede ortaya çıkan toplumsal yaraları sarnrak, bu

alanda gösterilecek yogun çaba ve sağlanacak Sonut başarılarla mümkün olacağından

kurumunuzca yürütlilln İaaliyetleri içeren raporların Nisan, Ağustos ve Aralık aylarının son

haftasında valiliğimizde olacak şekilde gönderilmesi hususunda:

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Abdulkadir OKAY
Vali a.

vali yardımcısı

EK:Yazı(2 sayfa)

DAĞITIM:
Muş Belediye Başkanlığına
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne
İlçe Kaymakanrlıklarına
Muş İl Jandarma Komutanlığına
Muş İ1 Emniyet Müdürlüğüne
Muş il Sağlık Müdürlüğüne
Muş Halk Sağlığı Müdürlüğüne
Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Mııdllrlligııne
Muş il Milli Eğitim Müdiirlüğüne

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretiırin aslıırı görmek için hııps: liıı,ııv.e,icisleri.gov.lr,/Evı'akl)ogı'ıılama adresine

girerek |6w 3 6 Eu _VQeN I h _ + r 8 pyg_ s I JWWS _ 9MY 8 J8 dM ) kodunu }.azınız.
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KÜtiir Mah. İsıasyon Cad, Atattırk Bulv, Hiikiinet Konağı K* 2

Telefon No: (436)2l 2 l 2 55 Dalıili: l 2l Fals No: (436)2l2 l2 55

e-Posta: !!!ga!gi bigqy]E Intemet Adresi: r*vıv,icislgi,qov,tr

Bılgi ıçn: Mel,cnı TABUR
ŞEF

Teletbı No:
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Detay

T.c.
IÇİŞLERI BAKANLIĞI

iller Idaresi Genel Müdürlüğü

Uyuşturucu ile mücadele, dünya çapında bağımlı sayısındaki hızlı artış, uyuşturuc
lığındaki yüksek kör payı, terörist örgütlerin bu kardan artan oranda pay alma|arı v

knolojik gelişmeler sonucu uyuşturucu madde üretiminin kolaylaşması gibi sebeplerd
ı küresel bir boyutta ele alınmaktadır.

Ü|kemizde başta PKK olmak üzere, terör örgüt|erinin gelirlerinin büyük bi
ümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle a

ücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütleri
da başarılı operasyonlar yürütülmüş; bu operasyonlarda yüksek miktarda uyuşturuc

ele geçirilmiş, bu durum terör örgütlerini ve uyuşturucu madde kaçakçılığın
organize suç örgütlerini alternatif güzerg6hlara ve daha karmaşık faaliyetl

Uyuşturucu madde kullanımı ise sadece kullananları etkilemek|e
ullananların ailelerini, çevrelerini. toplumumuzun hem bugününü hem de geleceğini tehdi
en, geleceğimizin teminatı gençleri hedef alan son derece önemli bir sorun hali
lmiştir,

Ülkemizin terör örgüt|erine karşı verdiği çok boyutlu, kararlı, ve başarılı mücadelesi
örgütlerin gerek finansmanında gerekse insan kaynağının temininde kullandıklar

cu ticaretini büyük oranda engellemiştir. Bununla birlikte Uyuşturucu
ücadelede ortaya çıkan toplumsal yaraları sarmak, bu alanda gösterilecek yoğun çaba

k somut başarılarla mümkün olacaktır. Bu konuda Valilerimiz;
. Kolluk kuvvetlerinin gerek mevcut narko timlerle gerekse alacakları

kolluk önlemleri ile uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerini etkin bir şeki
yürütülmesini sağlayacaklar,. İllerinde mevcut olan Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarını hareket
geçirecekler,

. Başta üniversiteler, sivil top|um örgütleri olmak üzere diğer paydaşlar
birl ikte farkında lık oluşturacak faa liyetlerde bulunacaklar,. Uyuşturucu kullanıcılarının tedavi olma sürecinde karşılaştıkla
problemlerle yakından ilgilenip çözümünde destek olacaklar,. Bu faa|iyetlerin koordine edilmesi için bir vali ya
görevlendirecekler,

. Görevli Vali Yardımcılarını Bakanlığa (İller İdaresi Genel Müdürlüğü
bildirecekler,

. İllerinde yürütülen faaliyetleri Vali değerlendirmesini de içerecek bir rap
halinde Nisan, Ağustos, Ara|ık aylarının sonun
Bakanlığımıza sunacaklardır.

Uyuşturucu ile mücadele konusunda ValiIerimizin, gerekli titizlik ve hassası
ıeleri, her türlü önlemi almaları, bu mücadelede herhangi bir aksaklığa mey

Süleyman SOYLU
Bakan

JandaRma Genel Komutanlığına
EmNiyet Genel lvlüdürlüğüne
SahIl Güvenlik Komutanlığına

Sağ|ık Bakanlığına

https://www.e-icisleri.gov.trlEvrak/EvrakGenel/EvrakGenelPopUp.aspx?IlgiliEvrakK... 27 .03.20l7
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İlier İdaresi Genel Müdiirltiğü r1l7/03/20İ?Sayı : 23535644--53ü-i.264 l
Konu : Uyuşaırucu İle Mucadelş
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L}yuşturucu ile nıücadele. dünya çapında bağınılı sayısındaki hızlı artış. uyıışturucu
kaçakçılığındaki yüksek kör payı. terörist örgütlerin lıu kardan artan cıranda pa,v aln'ıaları ve

teknolojik geiişmeler §onucıı uyuşturucu madde üretiminin kola.v"iaşması gibi sebeplerden

dcılayı küresel bir boyutta ele alınmaktadır.
Ülkemizdç tıaşta PKK çlnıak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin tıilyük bir

bölümünü uytıştut,ucu ınadde kaçakçıIığından elde ettikleri görlllnrektedir. Terörie aktif
müçadele kcınscptimiz çerçevesinde. u,vuştuıucu kaçakçılığı ve organİze suç örgtitlerine karşı

da başarılı operas_vonlar yiirütülıııiiş; bu operas1,onlarda yüksek ıniktarda uyuşturucu
maddeler ele geçirilmiş. bu durunı terör iirgütlcrini ve §yuşturu§u nıaddş kaçakçılığında
bulunan organize suç örgü[lerini alternatif güzergihlara ve daha karmaşık faali_vetlerde

bulunmaya sevk etmiştir.
Uyuşturucu madde kullanıını ise sadece kullananları etkileıııe kle kalnıanıı,*

kullananların ailelerini. çevreterini. toplunıumuzrın hem bugününü hen,ı de geleceğini tehdit

eden" geleceğimizin temiıatı gençleri hede f alan scın derece iinemli bir sçırun haİine
gelmiştir.

Ülkemizin terör örgütlerine kaşı verdiği çok boyutlu. kararlı, ve başarıİı nrücadelesi. bu

örgütlerin gerek iinarısmanında gerekse insan kaynağının temininde kullandıkiarı uyuştıırucu

ticaretini büyük oranda engellemiştir. Bununla birliktç Uyuşturucu ile ı,ııüçadelede ortal"a

çıkan toplumsal yaraları sarınak. bu alanda gösterilecek yoğun çaha ve sağIanacak soıTtıt

başarılaria ınüıııkün olaçaktır. Bu konuda Valilerimiz:
. Koltuk krıyvetleriıin gerek mevğuı narko tinrlerle gerekse alacakları diğer kolluk

ıinlemleri ilc uyuşturucuyla mücade le t'aaiiyellerini etkin bir şekilde yiirütülmesini
sağlayacaklar-

- illerinde nıevcut olan Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarını harckete
geçirecekler"

. Başta üniversiteler. sivil loplum örgütleri crln,ıak üzere diğer pa,vdaşlarla birlikte
farkındalık oluşturacak faaliyetlerde bıılunaçaklar.

. U;".uşturuçu kulianıcılarınııı tedavi olnıa süreçinde karşılaştıkları problenılerle
yakından i lgi len ip çözümünde destek o laçaklar.

. Bu tbaliyetlerin koordine edilmesi için bir vali yardımcısı görevlendireçekler.

.Bu belgc e lcktıonik iınzaiıdır. imzglı sıırttinin *lını görmek için /ııııı"ç.,./i,ı,ıııı.c-jçj,ç/cri-iııv.rı,6 yırrİöo§ıı]/drrıı! ıdrcstnc
girerck ( Spuv-j t - R+ ğ 9 Ys - i{-F+bgP - QCG / le - BsSe lxxy } koıİıııu yazınz.
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. Görevli Vali yardımcılarını Bakanlığa (İller İdaresi üenel Müdürlüğil)
bildirecekler,

. İllerindg yüriitüien t-aaliyetieri Vali değerleııdirmesini ıie içerecek bir rapor lıalindc

Nisan. Ağusıos. Aralık aylarıııın sonunda Rakanlığımıza sunacaklardır.

1_lyrışrurucrı ilc mücade le konusunda Vaiilerinıizin. gerekii ıitizİik ve lıassasivı'ti

göstermeleri. her tıırlü önlenıi almaları. bu mücadclede lıerhangi bir aksıtklığa nrııvdgıı

vennemeleri hususunda;
Bilgi ve gereğini aız ve rica ederim-

SüIeyman SOYLLl
Bakan

DACITIM :

Gereği:

JandaRnıa Cenel Komutanlığına
iinıN iy,et 6ene l Mtidtirlüğüne
Sahİ l Cllveniik Komutanlığına
8l İlvaliıiğine

t}ilgi:

Sağlık Bakanlığına

*Bu lıelgc ele kıronik iıııırılıdıı. inızah *rıreiinin ıslını giirınek iı:İn lıılp.ı::iıiııüI,ııi,ışiıııi.*tıı,. lr,'Evra*[LıurıılaıııtJ adrcsiılı
giıurek İSpuwi + - R+ t 9vS - KF+bgP - QCG l 1ü - BsSe lxxy} kodunıı 1 ıuını;ı",
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