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GİRİŞ

Uyuşturucu madde kullanımı; bağımlı bireylerin yanı sıra 
kullananların ailelerini, çevrelerini ve toplumun tamamını tehdit 
eden, ekonomik ve sosyal sıkıntılara neden olan bir halk sağlığı 
sorunudur. Sorunla başa çıkmak adına, uyuşturucu ile mücadele 
politikalarının ortaya konduğu ilk “Ulusal Uyuşturucu Politika ve 
Strateji Belgesi”, 2006’da yürürlüğe girmiş ve üçer yıllık Eylem 
Planları uygulamaya konmuştur. Ancak Türkiye’nin uyuşturucu 
ticaretinde transit ülke olması ve sentetik uyuşturucuların 
yaygınlaşmasıyla risk giderek artmıştır. Bu noktada, tüm kamu 
kurumlarının dâhil olduğu topyekûn bir mücadele kararı 
alınmıştır. 2014’te Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, 
Millî Eğitim, Sağlık Bakanlıklarının içinde yer aldığı ortak bir 
platform oluşturulmuştur.

Uyuşturucuya karşı etkin mücadele için kamu kurumlarında ortak 
bir iletişim stratejisinin takip edilmesi de önem arz etmektedir. Bu 
kapsamda kamu kurumlarının ortak bir dil oluşturması, iletişim 
süreçlerini doğru yönlendirmesi ve mücadelede önemli bir mecra 
olan sosyal medyayı etkin kullanmaları için bu iletişim stratejisi 
rehberi oluşturulmuştur. Üç bölümden oluşan rehberde; 

▶  İletişim stratejisi oluşturma yöntemleri,
▶  Strateji doğrultusunda hazırlanan içeriklerin, taşıması 
     gereken nitelikler,
▶  Yeni medya stratejileri yer almaktadır.
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I.BÖLÜM
İLETİŞİM STRATEJİSİ OLUŞTURMA
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STRATEJİ:

Strateji, bir hedefe ulaşmak için belirlenen yoldur. Bu yolu 
belirleme işlemi, farklı değişkenleri göz önüne alarak seçim 
yapmayı gerektirir. Strateji, onu belirleyenlerin yaklaşım tarzını 
gösterir ve koordine edilmiş bir dizi eylemi içerir.

İLETİŞİM STRATEJİSİ NASIL OLUŞTURULUR?

İletişim stratejisi, önceden belirlenen bir amaç doğrultusunda 
hedef kitlede arzu edilen etki, tepki ve davranışı uyandırmak 
amacıyla belirlenen bütünleşik bir yol haritasıdır, karşılıklı bir 
değişim ve dönüşüm sürecidir.

İletişim stratejisi basitçe şu aşamalardan oluşur;

▶  Amaç Belirleme
▶  Amaca Yönelik Hedef Kitle Belirleme 
▶  Hedef Kitle Mevcut Durum Analizi
▶  Yapılan Analize Göre İletişim Hedefi Ortaya Koyma
▶  Mesajların Oluşturulması
▶  Hedef Kitle ve Mesaja Göre Araçların Belirlenmesi
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1. AŞAMA
AMAÇ BELİRLEME

İletişim stratejisi oluşturacağımız konuda net ve anlaşılır bir 
temel amacımız olmalı.  Konuya ilişkin yan unsurlar ana amacı 
destekler nitelik taşımalı ve temel mesajın önüne geçmemeli. 

Örneğin:

Diyelim ki; Ortada Bir Sorun Var!

Yapılan medya analizlerinde bağımlı gençlerin çevreleri, 
arkadaşları çoğunlukla “özleri kötü” olarak tasvir ediliyor. 
Gençleri batağa sürükleyen arkadaşlar olarak nitelenen bu kişiler, 
uyuşturucu tacirlerinden daha korkutucu olarak resmediliyor. Bu 
genellemeler bağımlı kişilerin yalnızlaşmasına ve dışlanmasına 
yol açıyor. Oysa; araştırmalar uyuşturucu ile mücadelede akran 
ve arkadaş desteğinin önemine dikkat çekiyor.

Tespit Ettiğimiz Soruna İlişkin Ne Yapmak İstiyoruz?

Gençlerin, arkadaş ve akranlarıyla birlikte uyuşturucuyla 
mücadele etmesi, farkındalıklarının artması, bağımlı kişilere 
destek vererek iyileşme sürecine katkı sunmasını sağlamak 
istiyoruz.
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2. AŞAMA
HEDEF KİTLE BELİRLEME

Strateji oluşturacağımız konuda vermek istediğimiz mesajın 
öznesinin de net bir biçimde belirlenmesi, sunulacak içeriğin 
hedef kitleye doğru kanalla ulaşmasını sağlar. 

Örneğin:

Bağımlı gençlerin, uyuşturucuyla mücadelesinde arkadaş ve 
akran desteğini sağlama yolunda ana hedef kitlemiz gençler 
olacak. Ancak gençlere bu mesajı verme ve akran desteğinin 
önemini vurgulamak için gazetecilerin de desteğine ihtiyaç 
duyacağız. Bu durumda ikincil önemdeki hedef kitlesi gazeteciler. 
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3.AŞAMA (I)
HEDEF KİTLE DURUM ANALİZİ

Hedef kitleye verilecek mesajın içeriği ve kullanılan kanalın 
etkinliğini sağlamak amacıyla hedef kitlenin mevcut durum 
analizinin yapılması önem taşıyor. Bu noktada yaş gruplarına 
ilişkin ayrıntılı durum analizi yapılmalı. 

Örneğin:

Gençler;

Birleşmiş Milletler’e göre (BM) 12-24 yaş aralığı gençlik dönemidir. 
Ergenlikle başlar, 18 yaş sonrası göreli olarak yetişkinliğe geçiş 
dönemini içerir. Gençlik bir alt kültür olarak, kendine özgü yaşama 
tarzı, düşünme yapısı ve iletişim kurma biçimi olan bir dönemdir. 
Gençlerin özelliklerini bilmek iletişim stratejisinin en önemli ayağıdır. 

Verilere göre üç yaş grubumuz oluşsun;
▶ 12-15  yaş arası ortaokul çağındaki gençler,
▶ 15-18 yaş arası lise gençliği,
▶ 18-24 yaş çalışma ve üniversite çağı

Yaş gruplarına ilişkin ayrıntılandırılmış bir durum analizi 
yararlıdır. Örneğin;

12-15 Yaş Arası Gençler:

Ortaokul çağındaki bu gençler, kitle iletişim araçları arasında 
en çok interneti kullandıklarını belirtmektedir. Gençlerin %60’ı 
internete evlerindeki bilgisayardan, %24’ü ise internet kafelerden 
erişmektedir. Bu gruptaki gençler A sosyal medya sitesini yaygınlıkla 
kullanmaktadır. En sevilen sanatçılar sırasıyla Ayşe, Fatma, Ali’dir. 
“Feno” (anlamı:fenomen), “Popi” (anlamı: popüler), “Unf Yapmak” 
(anlamı: sosyal medyada takip etmeyi bırakmak) sıklıkla kullanılan 
jargonlardır.
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3.AŞAMA (II)
HEDEF KİTLE DURUM ANALİZİ

İkincil hedef kitle mevcut durum analizi ise şöyle: 

Medya kuruluşları ve gazeteciler;

▶ Sağlık, Adliye Muhabirleri
▶ Televizyon, Radyo, Gazete ve İnternet Kuruluşları
    Köşe Yazarları
▶ Genel Yayın Yönetmenleri

Arama
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4. AŞAMA
İLETİŞİM HEDEFİ OLUŞTURMA

Amaca ve hedef kitleye göre birçok hedef belirlenebilir.  Ancak 
öncelikli olan temel hedefin belirlenmesi ve iletişim stratejisinin 
bu temel hedef etrafında şekillendirilmesi olacak. 

Örneğin:

▶ Gençlerin uyuşturucu ile mücadelede akran dayanışmasını ve
     konuya ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla bir kampanya
    oluşturmak.
▶ Medya kuruluşlarınca yapılan yayınlarda akran dayanışmasını 
    bozacak genellemeler kullanılmasını engellemek.
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5. AŞAMA(I)
MESAJLARIN OLUŞTURULMASI

Ana ve ikincil önemdeki tüm hedef kitle için ayrı ve özgün 
mesajların oluşturulması ve yine her grup için özel iletişim 
kanallarının oluşturulması gerekiyor. 

Örneğin:

Gençlere Yönelik Kampanya Mesajı;

▶ Gençlerin uyuşturucu ile mücadelede akran dayanışmasını ve 
konuya ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla bir kampanya 
oluşturmak.

Arkadaşına Sahip Çık! 

Artık UNF Yok ASÇ Var! (Artık unfollow yok, Arkadaşına sahip çık 
var! Sosyal medya viral kampanya, reklam ve videolarında; dil 
bilgisi kurallarına uymasa da; hedef kitlenin anlayacağı, onlara 
sıcak gelen jargonların sıkça kullanılması etkili bir stratejidir.)

▶ Medya kuruluşlarınca yapılan yayınlarda akran dayanışmasını 
bozacak genellemeler kullanılmasını engellemek.
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5. AŞAMA(II)
MESAJLARIN OLUŞTURULMASI

Örneğin:

Medya Kuruluşları ve Gazetecilere Yönelik Mesaj;

Uyuşturucu kullanan kişilerle ilgili yapılan haberlerde, durumun 
tek sorumlusunun kötü arkadaş çevresi olmadığını vurgulamak, 
o insanın hayatını kurtarabilir.

Dikkat!

Mesajlar, hedef kitle analizine göre çeşitlendirilmelidir. 
Örneğimizden hareketle, 12 yaşındaki bir gençle 24 yaşındaki 
bir gence hitap edecek mesajlar ve araçlar farklı olacaktır. Mesaj 
oluşturulurken yaş grubu, cinsiyet, eğitim durumu, sosyal statü 
ve benzeri gibi değişkenler göz önünde bulundurulmalıdır.
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6. AŞAMA
ARAÇLARIN BELİRLENMESİ

Hedef kitle ve amaçlara göre en etkili araç ve kanallar 
belirlenmeli. 

Örneğin:

Gençler için;
Analizimize göre en etkili araç A sosyal medya sitesine reklam 
vermektir.  

Gençlerin idol olarak kabul ettiği sanatçı Ayşe’nin oynadığı 60 
saniyelik bir video bu sitede dolaşıma sokulabilir...

Gazeteciler için;
Konuyla ilgili medya bilgilendirme toplantıları belli aralıklarla 
radyo, televizyon, gazete ve internette faaliyet gösteren 
gazetecilere yönelik olarak yapılabilir.
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II. BÖLÜM
İÇERİKLERDE DİKKAT EDİLMESİ             

GEREKEN HUSUSLAR
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Uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılacak basın açıklama-
ları, bildiriler, haberler ve sosyal medya paylaşımlarında sıkça 
yapılan hatalardan hareketle dikkat edilmesi gereken konuları 
sıralayalım;

I)     Uyuşturucu Kullanan Kişilere İlişkin Tasvirler
II)    Uyuşturucu Kullanan Kişilerin Çevrelerine İlişkin Betimlemeler
III)   Uyuşturucu Maddenin Metin İçinde Veriliş Biçimi
IV)   Uyuşturucu Arzı ile İlgili İçerikler
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I. UYUŞTURUCU KULLANAN KİŞİLERE İLİŞKİN TASVİRLER

“Tehlikeli Meczup”

Uyuşturucu ile ilgili hazırlanan içeriklerde uyuşturucu 
kullananlar çoğunlukla edilgen kişiler olarak resmedilir. Bu 
kişiler; “tuzağa düşmüş”, “batağa saplanmış”, “kurban”, “genç 
veya çocuk yaşta”, vb. sıfatlarla nitelendirilir. 

Uyuşturucu kullanan kişiler her ne kadar edilginse de yakın 
çevreleri ve toplum için birer tehlike unsuru olarak gösterilir. 
Bağımlılar; her an suç işlemeye meyilli, saldırgan, uyuşturucu 
elde etmek için her şeyi yapan (annesini, babasını öldürebilen, 
fuhuş ve hırsızlık yapabilen) tehlikeli kişiler olarak temsil edilir. 

Bağımlılar “birey” değil “meczup” görünümünde!

Kitle iletişim araçlarında yer alan içeriklerde, öne çıkan en büyük 
sorun; bu kişilerin kendilerinden çok aileleri ve çevrelerinin 
serzenişlerine yer verilmesi, bağımlı bireylerin pişmanlıkları, 
seçenekleri ve tercihlerine neredeyse hiç değinilmemesi. 
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DİKKAT!

▶  Nitelemelere ve tasvirlere dikkat edilmeli.

İlgili tüm kamu kurumları, konuya ilişkin yaptıkları basın 
açıklaması,  bildirileri ve toplantılarında uyuşturucu kullanan 
bireyleri tanımlarken; “kurban”, “bağımlı”, “batmış”, “tedaviye 
ihtiyaç duyan” ve “esiri olmuş” gibi nitelemeler yerine   
‘uyuşturucu kullanan’  kullanılmalı. 

▶  Risk herkes için geçerli.

Uyuşturucu sorunun sadece belirli bir alt kültürel gruba, 
parçalanmış ailelere,  sokak çocuklarına vb. özgü olduğu 
izlenimini yaratacak iletilerden kaçınılmalı.

▶ İçeriklerde uyuşturucu kullanıcılarının onurunu kıracak ve 
itibarını zedeleyecek ifadeler kullanılmamalı.

Uyuşturucu kullanıcılarını sarhoş, tinerci, esrarkeş, hapçı, 
eroinman vb. ifadelerle tanımlamak ve kişinin uyuşturucu etkisi 
altında bilinçsizce sergilediği davranışlarının altını çizmek yanlış. 

▶ Uyuşturucu kullanımı ve bağlantılı suçlara ilişkin içerikte 
abartıdan kaçınılmalı.

Trafik kontrolünde durdurulan alkollü sürücünün düştüğü 
durumu komedi  unsuru olarak kullanma, şok etkisi yaratan 
dramatik görüntüler yoluyla   abartılı tekrarlar yapma ya da 
olayın dramatik etkisini artırmak için filmlerden, fotoğraflardan 
temsili içerik yerleştirmek hatalı.
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II. UYUŞTURUCU KULLANAN KİŞİLERİN ÇEVRELERİNE 
İLİŞKİN BETİMLEMELER

“Utanç İçinde ve Mağdur Aileler”                                                                                                                   
“Kötü Çevrenin Kurbanı Olmuş Gençler”

Uyuşturucu kullanan kişilerin aileleri de ’mağdur’ olarak 
resmedilir. Söz konusu içeriklerde çoğunlukla dar gelirli bu aileler; 
şiddet görür ve yetkililerin sorunlarına çözüm bulmasını isterler. 

Haberlerde ailelerin, çocukları ile ilgili özlemlerine sıkça yer 
verilir. Tüm hayatı mahvolmuş, toplumdan dışlanmış uyuşturucu 
bağımlılarının aileleri, “çocuklarının okumasını”, “çalışma hayatına 
atılmasını” vs. isterler. 

Ailelerin, uyuşturucu bağımlısı yakınlarından duyduğu utanç 
yinelenerek ima edilir.

▶  Doğallaştırılmış kötülük

Uyuşturucu kullanan kişilerin arkadaşları ve edinilmiş çevreleri, 
çoğunlukla “özleri kötü” olarak nitelendirilir. Bağımlı kişileri 
“batağa sürükleyen”, “türlü türlü kötülük” yapmasını sağlayan 
bu kişiler, uyuşturucu madde gibi “suçlu” sayılır. 

Bağımlıların arkadaşları ve çevreleri, uyuşturucu tacirlerinden 
daha “tehlikeli” ve “kötü” gösterilir.
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DİKKAT!

▶  Uyuşturucu kullanan bireylere nasıl yardım edileceği konusu 
programlarda, yayınlarda ve bildirilerde daha çok işlenmeli.

Uyuşturucu kullanan kişilerin aileleri ve çevrelerini hedef alan 
yayınlarda onları aydınlatacak örnek davranış, söz ve tutumlara 
daha çok yer verilmeli.

▶  Olumsuz akran tutumlarına karşı gençler, çaresiz konumda 
gösterilmemeli. 

Olumsuz akran, arkadaş tutumlarına karşı gençler; edilgen, 
boyun eğen ya da çaresiz konumda gösterilmemeli. 

▶  İçeriğin dramatik etkisini artırmak üzere bağımlıların ailelerinin 
çocuklarından duydukları utanç ve hayal kırıklığı abartılı bir 
şekilde verilmemeli. 

Haber görsellerinde izinleri olmadan fotoğrafları ve açık 
kimlikleri ifşa edilmemeli. 
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III. UYUŞTURUCU MADDENİN METİN İÇİNDE VERİLİŞ BİÇİMİ

BONZAİ CEHENNEMİ

Son bir yılda yapılan haberlere en çok konu olan uyuşturucu 
madde “Bonzai”dir.  Bonzai, “dehşet”, “cehennem”, “dram” 
gibi korkutucu ve aynı zamanda bilinmezlik içeren tasvirlerle 
nitelendirildi. 

BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ

Bonzai ve diğer uyuşturucularla ilgili hazırlanan içeriklerde 
uyuşturucunun kullanım tarzı (şırıngayla, sigarayla, pipoyla vs) 
ve kullanım yerine (metruk binalar, boş araziler, partiler vs.) 
ilişkin ayrıntılara çokça yer verilir. Uyuşturucu maddenin bir kez 
denenmesiyle bağımlı olunacağı sık sık vurgulanmalı. 
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DİKKAT!

▶  Uyuşturucunun birey üzerindeki geçici etkilerine yer vermek, 
risk gruplarını uyuşturucu kullanımına yönlendirebilir.

Uyuşturucu kullanımının birey üzerinde yarattığı sahte ve geçici 
iyi hissetme duygusunu vurgulamak sakıncalı. 

▶  Uyuşturucu kullanımını normalleştiren, özendiren tasvirlerden 
kaçınılmalı.

“Uyuşturucu alışkanlığı”, “uyuşturucu tutkusu”, “keyif verici 
madde”, “altın vuruş” gibi tanımlamalar ile uyuşturucu kullanımı 
konusunda yanlış inanış ve bilgi içeren  “bağımlılık yapmaz”, “kilo 
verdirir” veya “yaratıcılığı artırır” gibi özendirici nitelemelerden 
kaçınılmalı.

▶  Uyuşturucunun kullanılışını tasvir eden ayrıntılardan kaçınılmalı.

Uyuşturucu maddenin kullanım şekilleri, malzemeleri 
(şırıngayla, damardan, sigara gibi, burundan çekerek vb. ) ve 
yerlerine (metruk binalar, temin edinilen cadde ve sokak adları 
vb.) ilişkin haberleri ayrıntılı olarak vermek, hatalı.
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IV. UYUŞTURUCU ARZI İLE İLGİLİ İÇERİKLER

Uyuşturucu arzı ile ilgili yapılan haberler, hazırlanan basın 
bilgilendirme notları ve kamuoyu açıklamalarında; uyuşturucu 
kaçakçılığı yöntemleri, uyuşturucu ticaretinin karlı olduğu gibi 
imalara kesinlikle yer verilmemeli. 

DİKKAT!

▶  Uyuşturucu kaçakçılığının yüksek kâr getiren bir iş olarak su-
nulması, suça yatkın kişileri teşvik edebilir.

Uyuşturucu madde yakalamalarında, maddenin piyasa değerini 
öne çıkaran ifadelere yer vermek yanlış. Örneğin, “Milyon 
Dolarlık Baskın” yerine “Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele 
Geçirildi” ifadesi tercih edilmeli. 

▶  Uyuşturucu kaçakçılığını, satışını ve suç tekniklerini ayrıntılarıyla 
anlatmak ve mücadele yöntemlerini deşifre etmek sakıncalı.

Örneğin; “A web sitesi üzerinden uyuşturucu satışı yapıldığını 
öğrenen narkotik ekipleri, X parolasını kullanarak site 
yöneticileri ile irtibata geçti” gibi süreci anlatmak ve mücadele 
yöntemlerini deşifre etmek uyuşturucu satıcılarının önlem 
geliştirmesini sağlar ve mücadeleyi zorlaştırır. Bunun yerine 
“A web sitesi üzerinden uyuşturucu satışı yapıldığını öğrenen 
narkotik ekipleri, başarılı bir operasyonla suçluları yakaladı” 
ifadesi kullanılmalı.

▶  Uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişilerle ilgili özendirici sıfatlar-
dan kaçınılmalı.

Uyuşturucu kaçakçıları ve örgüt liderleri için baron, patron, ağa, 
ağabey gibi özendirici olabilecek tanımlamalardan kaçınılmalı.
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PRATİK ÖNERİLER

I)    Uyuşturucu ile Mücadelede Başarı Hikâyelerini Öne Çıkarma
II)   Popüler Kültür Ürünlerine Örtülü Mesaj Yerleştirme
III)  İkon Oluşturma
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I. Uyuşturucu ile Mücadelede Başarı Hikâyelerini Öne Çıkarma

Uyuşturucu bağımlılığını yenen,  aktif bireylere ilişkin olumlu 
mesajlar verilmesi mücadelenin toplumsal boyutunu öne 
çıkarma ve özdeşim kurma olanağı yaratma alanlarında 
benzersiz fırsatlar sunar. 

Bireysel başarı hikâyeleri dışında konuyla ilgili gerçekleştirilen 
projeler, dayanışmalar ve kaydedilen gelişmeler de yine bu tür 
içerik ve faaliyetlerde kullanılabilir.

Bireysel Başarı Hikâyelerinde Öne Çıkarılabilecek Mesajlar:

▶  “Hayatta insanın başına her türlü kötülük gelir, yeter ki buna 
bir son ver!”

Bağımlıların seçenekleri olduğu, bireysel inisiyatif alabilecekleri 
gerektiği mesajlarda öne çıkarılabilir. 

▶  “Yapabilirsin, karar verip, uygulayabilirsin çünkü sen bir bireysin!”

Olumlu ve yüreklendirici mesajlar; toplumdan dışlanmış, 
kendini yenik hisseden uyuşturucu bağımlıları için mücadeleye 
sevk edicidir. 

▶  “Profesyonel yardım hayati önem taşır”

Uyuşturucu bağımlılığının tedavisinin mümkün olduğu ancak bu 
tedavinin uzmanlar tarafından, tedavi birimlerinde yapılması 
gerektiği vurgulanmalı. 

▶  “Başka bir hayat mümkün”

Bağımlılıktan kurtulanların yeni hayatlarına yer verilmesi 
özdeşim modeli oluşturmada yardımcı olur. Bu kişilerin “toplum 
içine karıştığı”, “onay gördüğü”, “istihdam edildiği”, “sevdiklerine 
döndüğü” vurgulanmalı.
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II.Popüler Kültür Ürünlerine Örtülü Mesaj Yerleştirme

Hedef kitlenin ilgisini çeken popüler kültür ürünlerine (diziler, 
sinema filmleri,  dergiler, müzik klipleri, video oyunları vb.) 
seçilen mesajlar örtülü olarak yerleştirilebilir. 
              
Örneğin:
Gençlerin sıklıkla takip ettiği dizilerden birinin ana kahramanı 
genel    senaryo içinde uyuşturucu ile mücadele ile ilgili bir mesaj 
verebilir. Konunun işlenmesi için dizi yapımcılarına ve senaryo 
yazarlarına ulaşılabilir. 

III.İkon Oluşturma

İletişim stratejisi kapsamında oluşturulacak kampanyalarda 
hedef kitleye güven aşılayan, özdeşim kurulmasını sağlayan, 
toplum tarafından kabul görmüş, konuya uygun bir medya ikonu 
oluşturmak faydalı. 

Örneğin:
17 Ağustos Depremi sonrası kamuoyunda oluşan tedirginliği 
önlemek ve alınacak önlemlere destek sağlamak amacıyla 
Ahmet Mete Işıkara, “Deprem Dede” olarak ikonlaştırılmıştır. 
Konuyla ilgili güvenilir “bilir kişi” olarak resmedilen “Deprem 
Dede” figürü etkili bir strateji oluşturmuştur. Uyuşturucu ile 
mücadele konusunda da benzer bir ikonlaştırma yapılabilir. 
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III. BÖLÜM
YENİ MEDYA İLETİŞİM STRATEJİLERİ



32



33

Uyuşturucunun olumsuz etkilerine en çok maruz kalan kesim 
olan gençler ve çocukların aktif sosyal medya kullanıcıları 
olmalarından hareketle; yeni medya platformlarının etkin bir 
şekilde kullanılması önem arz eder. 

Sosyal medyanın her geçen gün etkisinin arttığı günümüzde 
bu mecra kamu kurumları açısından da büyük önem taşır. Son 
yıllarda yeni medyayı başarılı ve etkin bir şekilde kullanan kamu 
kurumlarının uyuşturucu ile mücadele konusuna sosyal medya 
hesaplarından destek vermesi faydalı olur. 

Bu kapsamda kamu kurumlarının uyuşturucu ile mücadelede 
kullanabilecekleri sosyal medya stratejileri içerik, video ve 
kampanya önerileri olmak üzere aşağıdaki 3 başlık altında 
toplanmıştır: 

I.   Sosyal Medya İçerik Önerileri
II.  Sosyal Medya Video ve Tanıtım Filmleri Önerileri
III. Sosyal Medya Kampanyaları Önerileri
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I.SOSYAL MEDYAYA İÇERİK ÖNERİLERİ

▶  İçerikler; kısa, öz, anlaşılır ve dikkat çekici olmalı. 

▶  Konuyla ilgili basın açıklamalarının, bildirilerin ve toplantılara 
ilişkin duyuruların sosyal medya hesaplarından verilmesi daha 
fazla kişiye ulaşılması açısından önem taşır.

▶  Etiket (hashtag / #) kullanımı hem tweetin okunurluğunun 
artırılması hem de o etiketin kullanıldığı paylaşımlar arasında 
tweetin yer almasını sağlar. Bu uygulama, tweetlerin etkinliğini 
ve görünürlüğünü artırır. Bu bağlamda belirli dönemlerde ortak 
etiket belirlenip kamu kurumları tarafından paylaşılması konuya 
olan ilginin artmasını ve dikkatin dağılmamasını sağlar.

Örneğin:
#yalnızdeğilsiniz, #MücadelendeYanındayız, #NarkotimGörevBaşında, 
#YeniBirHayat, #YeniBirHayataMerhaba vb.

▶  Gençlerin dikkatini çekecek, paylaşımlarını artıracak nitelikte 
sosyal medya mesajları verilerek konunun önemine dikkat 
çekilebilir.
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II.SOSYAL MEDYA VİDEO VE TANITIM FİLMLERİ ÖNERİLERİ

Sosyal medyada paylaşılmaya yönelik videolar hazırlanabilir. 
Süresi çok uzun videolar izlenme oranı ve etkinliğini 
azaltacağından daha kısa videolar hazırlanması ve bunların 
paylaşılması uygun olur. Bu amaçla aşağıda yer alan dört amaç 
doğrultusunda ayrı ayrı videolar hazırlanabilir.

1.  Uyuşturucu Kullanımına Başlanmasını Önlemeye Yönelik,
2.  Uyuşturucu Kullananları Bu Alışkanlıktan Vazgeçirmeye Yönelik,
3.  Aileleri Bilinçlendirmeye Yönelik
4.  Emniyet Güçlerine Destek Olmaya Yönelik.
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1. Uyuşturucu Kullanımına Başlanmasını Önlemeye Yönelik

Uyuşturucunun kişiye, yakınlarına ve topluma getireceği 
zararların anlatıldığı sosyal medya spotları hazırlanıp 
paylaşılabilir; mümkünse konunun uzmanlarının bu filmlerde 
“Herkesçe anlaşılabilir” açıklamalar yapması önem taşır.

2. Uyuşturucu Kullananları Bu Alışkanlıktan Vazgeçirmeye Yönelik

Bağımlılığın tedavisinin mümkün olduğunu ve bu konuda 
insanların çaresiz olmadığını vurgulayan sosyal medya spotları 
yapılabilir. Spotlarda bağımlı ve yakınlarına hizmet veren kurum 
ve kuruluşlara erişim yöntemleri anlatılmalı. Başarı hikâyelerinin 
paylaşılması umut olması açısından önemli!

3. Aileleri Bilinçlendirmeye Yönelik

Özellikle ailelerin bu konuda sorumlu ve etkin olmasından 
hareketle aileleri bilinçlendiren, farkındalıklarını arttıran sosyal 
medya spotları hazırlanabilir. Bu filmlerde ailelerin yakınlarındaki 
bağımlıyı fark etmelerini sağlayacak ipuçları verilmeli.

4. Emniyet Güçlerine Destek Olmaya Yönelik

Emniyet güçlerinin bu alandaki mücadelesine destek olmaya 
yönelik sosyal medya spotları hazırlanabilir. Bu konudaki ihbar 
ve şikâyetlerin bildirileceği iletişim bilgileri (ihbar hattı, e-posta, 
telefon vb.) ve yöntemleri anlatılmalı. 
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Sosyal Medya Videolarına İlişkin Teknik Uyarılar

▶  Sosyal medya platformlarında paylaşılan videoların izlenme 
oranı 30 saniyeden sonra düştüğü için hazırlanacak videoların 
uzunluğunun da paylaşım yapılacak mecraya uygun olması gerekir.
 
• Twitter ve Facebook için 60 saniye
• Instagram için 15 saniye
• Vine için 6 saniyeyi aşmayacak uzunlukta videolar hazırlanmalı.

▶  Tanıtım filmlerinde özellikle gençlerin rol model aldığı, toplum 
tarafından genel kabul gören ünlü isimlerin (kanaat önderleri-
nin, sosyal medya fenomenlerinin, sporcuların, sanatçıların, 
siyasetçilerin vb.)  yer alması videoların paylaşımını ve etkisini 
artırır, farkındalığın oluşmasına katkı sağlar.

▶  Tanıtım videoları içerik olarak kısa mesajlar, vurucu, etkili 
sloganlar içeren sosyal medya spotu biçiminde olmalı.

▶  Ortak belirlenecek etiketle kullanıcılardan kendi çektikleri 
videoları göndermeleri istenerek karşılıklı etkileşimin artırılması 
sağlanabilir.
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III. SOSYAL MEDYA KAMPANYA ÖNERİLERİ

Konu ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının destek vereceği 
süresi belirli bir sosyal medya kampanyası başlatılabilir. 

1. 26 Haziran “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı 
ile Mücadele Günü” dolayısıyla Haziran ayı için farkındalık 
kampanyası başlatılabilir.

2. Gençlik Spor Bakanlığı öncülüğünde sosyal medya üzerinden 
gençlere yönelik kısa film, afiş, slogan yarışması gibi sosyal 
medya etkinlikleri düzenlenebilir.

3. Sağlık Bakanlığı genel kitleye yönelik sağlıklı olmanın önemi, 
uyuşturucunun insan sağlığına verdiği zararları anlatan sosyal 
medya içerikleri paylaşabilir. “Bir Tebessümle Kansere Güle 
Güle” kampanyasında olduğu gibi  takipçilerinden uyuşturucu 
kullanımına karşı olduklarını belirten fotoğraflarını göndermeleri 
istenebilir.

4. Yapılan paylaşımların ilgili bakanlar, Twitter’da takipçi sayısı 
ve etkinliği fazla olan isimler tarafından retweet edilmesinin 
sağlanması dolaşım oranını artırır.

5. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başarı öyküleri paylaşabilir, 
uyuşturucu ile mücadele ile ilgili faaliyetlerine kampanya 
döneminde daha fazla yer verebilir.

6. İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesaplarından uyuşturucu 
operasyon haberlerine yer verebilir ve uyuşturucu ile mücadele 
konusunda vatandaşın emniyete nasıl destek olabileceğine dair 
paylaşımlar yapabilir.
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