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KAPIMIZDAKİ DÜŞMAN: UYUŞTURUCU 

Son yıllarda Akşehir’de gün geçtikçe 

artan uyuşturucu illeti bir düşman gibi 

korku salıyor.  

Akşehir ilçe sınırları ilçesin de son 

yıllarda hızla artan uyuşturucu vakası 

sinsi bir düşman gibi pusuda 

beklemekte,  her geçen gün gençleri ve 

çocuklarımızı pençelerine alıp 

hayatlarını zehir etmektedir. 

Uyuşturucu kullanmanın birçok sebebi 

var aslında. Arkadaş ortamı, aile baskısı, çevre faktörü ve bunlardan en önemlisi de ekonomik 

nedenler. Karşı karşıya olduğumuz uyuşturucu illeti son yıllarda korkunç bir boyut 

kazanmıştır. Satışı ve kullanımı ilkokullulara kadar düşmüş haldedir. Araştırmalarımız da 

sadece Akşehir  de son iki yıllık rakamlara baktığımız da 300 kişi ye uyuşturucu satmak ve 

kullanmaktan işlem yapılmış ve bunların sadece 3’ü tutuklanmıştır. Bonzai, hap ve eroin 

kullanımı hızla artmıştır.En üzücü tablo ise yaşlarının baharında yitip giden 4 gencimiz ve 

kahrolan aileleri. Acı gerçek ise eğer bu uyuşturucu olayına en kısa sürede toplumun en ufak 

birimi aileler olmak üzere yetkililer,sivil toplum kuruluşları ,siyasi partiler tüm kamu kurum 

yetkilileri hep birlikte ortak kararla yol almalıyız. Daha fazla canlar yanmadan aileler perişan 

olmadan dur demeliyiz.    

  

UYUŞTURUCU VE 

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 

TOPLANTISI 

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk 

başkanlığında; Gençlerimizi ve 

toplumumuzu olumsuz yönde 

etkileyen uyuşturucu ve her türlü 

bağımlılıkla etkin mücadele 

edilmesi konusunda yürütülecek 

çalışmaların ele alındığı 

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu toplantısı Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 

Bağımlılık ile mücadelede Akşehir’in mevcut durumu, tespit edilen yeni sorunlar ve bunlara 

yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda; sosyal projeler, kurumlar tarafından 

yürütülen ve yürütülmesi planlanan faaliyetler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapılarak; 

bağımlılık yapıcı madde denetimlerine hız kesmeden devam edilmesi emniyet ve jandarma 

birimlerimiz tarafından denetimlerin artırılması görüşülerek karara bağlandı. 



3 
 

Ayrıca; İlçemizde faaliyet gösteren ilgili kurumlar tarafından bağımlılıkla mücadele 

hususunda bilinç ve farkındalık oluşturmaya yönelik bir takım önlemler alınması, çeşitli 

program ve etkinlikler düzenlenmesi, 

özellikle ailelere yönelik yapılması 

öngörülen çalışmalar masaya yatırıldı. 

Kaymakam Mehmet Türk yaptığı 

açıklamada: “Uyuşturucu ve bağımlılıkla 

mücadele sadece kriminal ve polisiye 

önlemlerle üstesinden gelinecek bir husus 

değildir. Konu aile, okul, toplum, ahlak, din 

… vs çok değişik alanlarda 

değerlendirilmesi gereken bir olgudur. 

Sineklerle mücadele edilebilir ama asıl 

yapılması gereken bataklığı kurutmaktır. O 

nedenle çocuklarımıza sevgi ile yaklaşmamız gerekiyor. Onlara değer verdiğimizi, 

önemsediğimizi, sevdiğimizi hissettirmemiz gerekir ki gayri meşru alanlara sapmasınlar. Bu 

toplantılardan maksadımız da bu bağlamda yapabileceklerimizi analiz edip karara 

bağlamaktır. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte bir dizi önlem ve etkinliklerimiz olacak. 

Hedefimiz, gayemiz sağlıklı gençler, sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum oluşturabilmektir. 

Uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlı ve bir o kadar da sorumluluk duygusuyla hareket 

edip, bir taraftan bu illetin pençesine düşmüş çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtarmak ve 

bunların ailelerine ulaşmak, diğer taraftan ve en önemlisi de gençlerimizi zehirleyenlerle 

mücadele etmek amacıyla her türlü tedbiri alacağız. Uyuşturucuyla mücadele konusunda 

güvenlik güçlerimiz ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ama bağımlılıkla mücadelede 

ailelerin, öğretmenlerin, yöneticilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve el birliği içerisinde 

hareket edilmesi gerekmektedir. Bireylerin özellikle gençleri madde kullanımı ve 

bağımlılığından uzak tutmak, bu konu hakkında toplumun genelinde bilinç düzeyini artırmak 

her toplum ferdinin görevidir.”şeklinde konuştu. 

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Dr. 

Salih Akkaya, Savcı Nurullah Şahin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Makascı  ve oda 

temsilcileri, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Yüksek Okulu, Ticaret 

Odası, Müftülük, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 

Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Cezaevi, Sosyal Hizmet Merkezi 

Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü ve 

Akşehirspor yetkilileri katıldı 

 

AKŞEHİR’DE UYUŞTURUCU BİLANÇOSU 
Akşehir Kaymakamlığı başkanlığında “Bağımlılıkla Mücadele (Uyuşturucu ile Mücadele) 

İlçe Kurul Toplantısı” gerçekleştirildi. 
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94% 

4% 2% 

MADDE BAĞIMLILIĞINDAN İŞLEM YAPILAN 
KİŞİ SAYISI (173) 

SERBEST(162) ADLİ KONTROL(8) TUTUKLAMA(3)

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk başkanlığında; 08.11.2018 Perşembe günü saat 09:30 da 

Kaymakamlık Toplantı Salonunda, son bir yıl içerisinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 

yürütülen faaliyet/çalışmalar ile alınan önlemlerin değerlendirildiği ve 2019 yılında yapılacak 

çalışmalar için eylem planlarının oluşturulduğu "Bağımlılıkla Mücadele (Uyuşturucu ile 

Mücadele) İlçe Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıda Kaymakam Türk; 

Akşehir uyuşturucu ile mücadele bilançosunu açıkladı.  

 

115 MADDE BAĞIMLILIĞI OLAYI 

 

ESRAR 38 GR. 

EROİN 109,15 GR. 

BONZAİ 113 GR. 

UYUŞTURUCU HAP 1153 ADET 

HİNT KENEVİRİ 671 ADET 

 

Yaptığı açıklamada; “2018 yılı içerisinde Emniyet bölgemizde 24/10/2018 tarihi itibariyle 

115 uyuşturucu suçundan dolayı işlem yapılmış, yapılan işlemlerde 38 gr. esrar, 109,15 gr. 

eroin, 1153 adet uyuşturucu hap, 113 gr. bonzai ele geçirilmiş, toplamda 173 şahsa işlem 

yapılmış, 162 şahıs savcılıkça serbest bırakılmış, 8 şahsa mahkemece Adli Kontrol kararı 

verilmiş, 3 şahıs tutuklanmıştır. Yine ilçemizde bulunan camilerin tuvaletlerinde uyuşturucu 

kullandığı tespit edilen 8 şahıs hakkında da adli işlem yapılmıştır. Ayrıca jandarma 

sorumluluk bölgemizde de toplamda 671 adet hint keneviri ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili bir 

şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.” ifadelerini kullandı. 

 

Ayrıca toplantıda 2019 yılında yapılacak Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı hazırlandı. Buna 

göre; 
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-İlçe Müftülüğü vaizleri ve din görevlileri tarafından camilerde, vaazlarda ve hutbelerde 

uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapmaya devam edilecek, 

-İlçe Sağlık Müdürlüğü  Emniyet ve Jandarma  ile koordineli olarak vatandaş bilgilendirme 

toplantıları tertip edilecek, 

-İlçemizdeki tüm okullarda internet ve bilişim bağımlılığı noktasında ilgili kurumların 

seminer ve eğitim faaliyetleri organize edilecek, 

Emniyet  Müdürlüğümüz tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında devriye 

görevlerinin sayılarının artırılması ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslarla ilgili Konya 

Narkotik Şube Müdürlüğü ve Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte koordineli olarak 

çalışmalar devam ettirilecek, 

-Akşehir T Tipi Kapalı ve Açık Caza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 

bağımlılıkla mücadele konusunda konferanslar düzenlenecek, 

-İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde bulunan 34 Mahalle, 47 okul ve 

çevresinde önleyici kolluk devriye görevleri artırılacak, 

-Uyuşturucuyla Mücadele kapsamında istihbarat çalışmalarına öncelik verilecek, 

-Jandarma sorumluluk sahasında bulunan tüm işletmelerde denetimler artırılacak, 

-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte  öğrenci 

velisi, öğretmen ve idarecilere yönelik seminerler düzenlenecek, 

-Uyuşturucuyla mücadele noktasında okullarımızda öğrencilere rehber öğretmenler 

aracılığıyla birebir eğitimler verilmeye devam edilecek, 

-İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm çalışan personeline 2019 yılı içerisinde bağımlılıkla 

mücadeleyle ilgili verilen eğitimler tamamlanacak, 

-2019 yılı içerisinde İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde sigara bırakma polikliniği faaliyete 

geçirilecektir. 

Kaymakam Türk açıklamalarına ilave olarak; “Uyuşturucu sadece kriminal, asayiş ve 

güvenlik sorunu değil, toplumsal sağlığımızı da etkileyen sosyal bir problem. Konu aile, okul, 

toplum, ahlak, din … vs çok değişik alanlarda değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Bu 

toplantılardan maksadımız da bu bağlamda yapabileceklerimizi analiz edip karara 

bağlamaktır. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte bir dizi önlem ve etkinliklerimiz olacak. 

Hedefimiz, gayemiz sağlıklı gençler, sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum oluşturabilmektir. 

Uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik güçlerimiz ellerinden geleni yapmaya 

çalışıyorlar. Ama bağımlılıkla mücadelede ailelerin, öğretmenlerin, yöneticilerin bu konuda 

bilgilendirilmesi ve el birliği içerisinde hareket edilmesi gerekmektedir. Bireylerin özellikle 

gençleri madde kullanımı ve bağımlılığından uzak tutmak, bu konu hakkında toplumun 

genelinde bilinç düzeyini artırmak her toplum ferdinin görevidir.”şeklinde konuştu. 



6 
 

Kaymakamımız Mehmet Türk başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Salih 

Akkaya, Cumhuriyet Savcısı Nurullah Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, Jandarma 

Komutanı Yüzbaşı Emre Çapan, Denetimli Serbestlik Müdürü Mahmut Ertaş, Sağlık Yüksek 

Okulu Müdür V. Ali Emrah Bıyıklı, Müftü Ahmet Kardaş, Gençlik Hizmetleri Müdürü Eyüp 

Yılmaz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bahri Karaman,İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mecit 

Terzi, Cezaevi Müdürü Erdal Körlek, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür V. Ali Gürol Palaz, 

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Salim Sağdıç, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Bünyamin 

Efe ve Belediye Zabıta Amiri Veysel Akçiçek, ilçemizde yayın yapan Akşehir Postası 

Gazetesi, İstasyon Gazetesi ve Pervasız Gazetesi yöneticileri ile temsilcileri katıldı. 

 

SONUÇ VE ÖNERİ 
 

-Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk başkanlığında, toplumumuzu ve gençlerimizi olumsuz 

yönde etkileyen uyuşturucu ve her türlü bağımlılıkla etkin mücadele edilmesi konusunda 

yürütülecek çalışmaların ele alındığı Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu toplantısı 

Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 

-Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik 

yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile alınan önlemlerin değerlendirilmesi yapıldı, bir önceki 

toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi. 

-Bağımlılıkla mücadele çalışmaları İlçemiz Akşehir'de de büyük bir kararlılıkla devam 

etmesine karar verildi.  

-Belediyemiz tarafından tespit edilen birçok metruk binanın yıkımı sağlanmıştır. 

- İlçe Müftülüğümüzce mahalle programlarında seminerler vererek halkımızın bilinçlenmesi 

sağlanması. 

-İlçe Sağlık Müdürlüğümüzce Akşehir'deki aile sağlığı çalışanlarımıza ve Aile hekimlerimizle 

birlikte çevre ilçelerdeki aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına bağımlılıkla mücadele 

eğitimi verilmesi. 

-Ayrıca toplantıda geleceğe dönük olmak üzere; Uyuşturucu ve her türlü bağımlılıkla etkin 

mücadele edilmesi konusunda yürütülecek çalışmalar ele alınarak, 

*Dezavantajlı grupların belirlenip; Sosyal, Psikolojik ve Ekonomik yönden desteklenmesine, 

*Tüm kamu kurumlarınca kendi faaliyetleri esnasında tespit edilen bütünlüğü bozulmuş 

ailelerin çocuklarının takibinin yapılmasına ve desteklenmesine, 

*Bağımlıların tedavisinde imkanların artırılmasına ve tedavi sürecinde sosyal ve ekonomik 

alanlarda desteklenmesine, 

*Uyuşturucu hammadde kaçak ekimlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasına, 
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*İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "UYUMA" adlı mobil uygulama kullanımının 

yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yapılmasına karar verildi. 

-Kurum müdürleri bağımlılık sorunu ve bu sorunun çözümü konusunda yapılabileceklerine 

ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla 

mücadele kapsamında kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesinin önemlidir. 
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