T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-26670320-160.02.08-25209703
Konu : Sigara Bırakma
Kampanyası

17.05.2021

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi

: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 28.04.2021 tarihli ve 24917130 sayılı
yazısı.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun (BMYK) 26.01.2021 tarihinde yapılan toplantısında
2021 yılında tüm kesimlerin katılımıyla “Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği” başlatılması kararı
alınmıştır. Bu kapsamda toplumda tütün kullanımını azaltmak ve pasif etkilenimi önlemek amaçlarıyla
tüm kurum ve kuruluşlarda Mayıs 2021 itibarıyla “BAŞARABİLİRSİN” temasıyla sigara bırakma
kampanyası hayata geçirilecektir. Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra teşkilatı personelimizin
katılımınında sağlanarak yürütülecek sigara bırakma kampanyası çalışmalarında;
1. Kampanyaya katılım https://alo171.saglik.gov.tr/ sitesindeki “BAŞARABİLİRSİN” butonu
üzerinden ulaşılabilen, kampanya katılım formu ile bağımlılık düzeyi tespitine yönelik form doldurularak
yapılacaktır.
2. Formu dolduran kişilerin sigara bırakma polikliniği randevuları, il sağlık müdürlüklerince
planlanacaktır.
3. İl sağlık müdürlükleri tarafından, öncelikle 07-17 Mayıs tarihlerinde sigara bırakmak isteyen
kamu personeline yönelik internet ortamında (zoom, meeting vb.) tütün ürünü kullanımının ve pasif
etkilenimin zararları ile tütün ürünü bırakma yöntemleri konusunda sigara bıraktırma seminerleri
organize edilecektir.
4. Kampanya kapsamında sigarayı bırakan kişilere 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü’nde
düzenlenecek etkinlikte başarı belgesi verilecektir.
5. Ayrıca ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı aracılığıyla da kişilerin aranarak sigara
bırakma motivasyonlarının artırılmasına katkı sağlanacağı hususlarında bilgilendirilecektir.
6. Paydaşı olduğumuz "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda (2018-2023) yer alan
ve Bakanlılılığımız sorumluluğunda bulunan “Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında sigara içilmez yasal
uyarı yazılarına ilave olarak, bilgilendirici afiş ve broşürlerin genel duyuru panoları ile yemekhane,
sosyal tesis gibi alanların masalarında ve diğer aksesuarlarında (tabak altlığı, baharatlık, peçetelik vb.)
kullanılmasının sağlanması” faaliyeti kapsamında gerekli çalışmalar yapılacaktır. Çalışma kapsamında
kullanılacak materyal örneklerine https://havanikoru.saglik.gov.tr/afis-brosurler.html adresinden
ulaşılabilecektir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Adres : Varlık Mah.Eşref Bitlis Cad.No:10 Yenimahalle/ANKARA
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Emine ATLAY
Telefon No : 0 (312) 413 37 55
Unvan : Öğretmen
E-Posta: emine.atlay@meb.gov.tr
İnternet Adresi:
Faks:__________
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

7661-3b36-3704-be03-2ccc

kodu ile teyit edilebilir.

7. Tüm merkez ve taşra teşkilatımızda Sağlık Bakanlığının 2015/6 sayılı Tütün Kontrolü
Uygulamaları Genelgesinde belirtilen “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın topluma örnek teşkil edecek
şekilde kendilerine ait açık alanların yalnızca belirlenen yerlerinde tütün ürünü tüketmelerine müsaade
etmeleri, bu alanların toplam açık alanlara oranının % 30’dan fazla olmaması ve giriş kapısından en az
10 metre mesafede olmasına riayet ederek "Dumansız Kampüs" uygulamalarının yaygınlaştırılması”
maddesine uygun çalışmaların yapılması hususlarında;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Mehmet Nezir GÜL
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım:
Gereği:
A Planı
B Planı

Bilgi:
Sağlık Bakanlığına
(Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Adres : Varlık Mah.Eşref Bitlis Cad.No:10 Yenimahalle/ANKARA
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Emine ATLAY
Telefon No : 0 (312) 413 37 55
Unvan : Öğretmen
E-Posta: emine.atlay@meb.gov.tr
İnternet Adresi:
Faks:__________
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

7661-3b36-3704-be03-2ccc

kodu ile teyit edilebilir.

.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
.
Sayı
Konu

: E-86696344-050.01.04
: Sigara Bırakma Kampanyası

DAĞITIM YERLERİNE
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun (BMYK) 26.01.2021 tarihinde yapılan toplantısında
2021 yılında tüm kesimlerin katılımıyla “Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği” başlatılması kararı
alınmıştır. Bununla birlikte Koronavirüs Pandemisini yaşadığımız şu günlerde tütün ürünü kullanımının
zararları ve bırakmanın gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır.
Toplumda tütün kullanımını azaltmak ve pasif etkilenimi önlemek amaçlarıyla kurumunuz
merkez ve taşra teşkilatı personelinin de katılımlarıyla Mayıs 2021 itibarıyla “BAŞARABİLİRSİN”
temasıyla sigara bırakma kampanyası hayata geçirilecektir.
Sigara bırakma kampanyası çalışmaları kapsamında;
1. Merkez ve taşra teşkilatı personelinizin;
a. Kampanyaya
katılımın,
https://alo171.saglik.gov.tr/
sitesindeki
“BAŞARABİLİRSİN” butonu üzerinden ulaşılabilen, kampanya katılım formu ile
bağımlılık düzeyi tespitine yönelik formun doldurularak yapılacağı,
b. Formu dolduran kişilerin sigara bırakma polikliniği randevularının, il sağlık
müdürlüklerince planlanacağı,
c. İl sağlık müdürlükleri tarafından, öncelikle 07-17 Mayıs tarihlerinde sigara bırakmak
isteyen kamu personeline yönelik internet ortamında (zoom, meeting vb.) tütün ürünü
kullanımının ve pasif etkilenimin zararları ile tütün ürünü bırakma yöntemleri
konusunda sigara bıraktırma seminerleri organize edileceği,
d. Kampanya kapsamında sigarayı bırakan kişilere 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya
Günü’nde düzenlenecek etkinlikte başarı belgesi verileceği,
e. Ayrıca ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı aracılığıyla da kişilerin aranarak
sigara bırakma motivasyonlarının artırılmasına katkı sağlanacağı hususlarında
bilgilendirilmeleri,
2. Kurumunuzun da paydaşı olduğu Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda
(2018-2023) yer alan ve kurumunuz sorumluluğunda bulunan “Bütün kamu kurum ve
Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı Sağlık Mahallesi, Adnan
Saygun Caddesi No:55 K Blok Sıhhıye/Ankara
Telefon: 312 565 6227 Faks No: 565 5758
e-Posta: serkan.barsbay@saglik.gov.tr İnternet Adresi: www.hsgm.gov.tr

Bilgi için: Serkan BARSBAY
SAĞLIK MEMURU
Telefon No: (0 312) 565 58 17

.
kuruluşlarında sigara içilmez yasal uyarı yazılarına ilave olarak, bilgilendirici afiş ve
broşürlerin genel duyuru panoları ile yemekhane, sosyal tesis gibi alanların masalarında ve
diğer aksesuarlarında (tabak altlığı, baharatlık, peçetelik vb.) kullanılmasının sağlanması”
faaliyeti kapsamında gerekli çalışmanın yapılması (bu çalışma kapsamında kullanılacak
materyal
örneklerine
https://havanikoru.saglik.gov.tr/afis-brosurler.html
adresinden
ulaşılabilecektir.)
3. Ekte yer alan BMYK kararlarında da belirtildiği üzere, kamu kurumlarının kapalı ve
belirlenen açık alanlarında tütün kullanımının önlenmesi için 2015/6 sayılı Bakanlığımız
Genelgesinde belirtilen “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın topluma örnek teşkil edecek
şekilde kendilerine ait açık alanların yalnızca belirlenen yerlerinde tütün ürünü
tüketmelerine müsaade etmeleri, bu alanların toplam açık alanlara oranının % 30’dan fazla
olmaması ve giriş kapısından en az 10 metre mesafede olmasına riayet ederek. Dumansız
Kampüs uygulamalarının yaygınlaştırılması” maddesine uygun çalışmaların yapılması
hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
Doç. Dr. Tolga TOLUNAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı
Ek:

BMYK Kararları

DAĞITIM:
Cumhurbaşkanlığına (Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı)
Adalet Bakanlığına
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
Gençlik ve Spor Bakanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığına
İçişleri Bakanlığına
Kültür ve Turizm Bakanlığına
Milli Eğitim Bakanlığına
Tarım ve Orman Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
Adli Tıp Kurumu Başkanlığına
Diyanet İşleri Başkanlığına
Mali Suçları Araştırma Kuruluna
Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna
Yükseköğretim Kuruluna
Türkiye İstatistik Kurumuna
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Müdürlüğüne

Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı Sağlık Mahallesi, Adnan
Saygun Caddesi No:55 K Blok Sıhhıye/Ankara
Telefon: 312 565 6227 Faks No: 565 5758
e-Posta: serkan.barsbay@saglik.gov.tr İnternet Adresi: www.hsgm.gov.tr

Bilgi için: Serkan BARSBAY
SAĞLIK MEMURU
Telefon No: (0 312) 565 58 17

14 Şubat 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30686

GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Bağımlılık ile Mücadele
GENELGE
2019/2

13 Şubat 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-26670320-136-23425357
Konu : Bağımlılıkla Mücadele
Yüksek Kurul Kararları

01.04.2021

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 14.02.2019 tarihli ve 2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi.
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat
OKTAY'ın başkanlığında 26 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmiş olup toplantı kararları yazımız ekinde
sunulmuştur.
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda öğrencilerimizi
bağımlılıklardan koruma ve tüm bağımlılıklarla mücadelede kapsamında Bakanlığımızca yapılacak
çalışmalar aşağıdaki esaslar doğrultusunda yürütülecektir.
1-Bağımlılıkla Mücadeleye Yönelik Ortak Kararlar başlığının 6 ncı maddesinde okul idarelerince,
her ortaöğretim okuluna özel risk ve durum değerlendirmesine ilişkin rapor ile risk ve olumsuz
göstergeleri azaltmaya yönelik faaliyet planlarının 2. dönemi kapsayacak şekilde hazırlanarak, il/ilçe
milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesine ilişkin husus yer almaktadır. Bu kapsamda resmi ve özel
ortaöğretim okullarının risk ve durum değerlendirmeleri yazı ekinde yer alan Ek-1 "Risk Analizi Okul
Raporuna" göre ivedilikle doldurulacaktır. Tespit edilen risklerin önlenmesi, olumsuz göstergelerin
azaltılması amacıyla yazı ekinde yer alan Ek-2 formu "Risk Önleme Faaliyet Planı"nı 2020-2021 eğitim
öğretim yılı ikinci dönemini kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. Okul müdürlükleri tarafından yalnızca
Ek-2 Formu "Risk Önleme Faaliyet Planı " 12.04.2021 tarihine kadar il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine
gönderilecektir.
2-Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik kararlar kapsamında 12 nci maddede yer alan uçucu
maddelere erişimi engellemeye yönelik tedbirlerin güçlendirilmesi hususunda gerekli tedbirler okul
yöneticileri, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve ilgili kurumlarla iş birliği sağlanarak yürütülecektir.
3-Tütün ile mücadeleye yönelik kararlar kapsamında yer alan 15 nci madde gereğince okullarda
sigara içilmemesine yönelik tedbirlerin artırılmasına, özellikle okul giriş çıkış kapıları ve öğrencilerin
görebilecekleri mesafede okul personeli ile servis şoförlerinin sigara içmesinin önlenmesine yönelik okul
binası ve okul çevresinde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurul Kararları ile ilgili okul yöneticilerinin bilgilendirilmesi,
resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında tespit edilen risklerin giderilmesi amacıyla risk ve olumsuz
göstergeleri azaltmaya yönelik faaliyet planlarının 2. dönemi kapsayacak şekilde hazırlanarak 12.04.2021
tarihine kadar il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi, belirtilen kararlarının titizlikle
uygulanması hususunda;

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Adres : Varlık Mah.Eşref Bitlis Cad.No:10 Yenimahalle/ANKARA
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Emine ATLAY
Telefon No : 0 (312) 413 37 55
Unvan : Öğretmen
E-Posta: emine.atlay@meb.gov.tr
İnternet Adresi:
Faks:__________
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

bf00-22ad-3a32-affd-f2c7

kodu ile teyit edilebilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Mehmet Nezir GÜL
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:
1-İlgi Yazı
2-BMYK Kararları
3-Ek-1 Form
4-Ek-2 Form

DAĞITIM:
B Planı

BİLGİ:
- Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
- Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
- Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
- Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
- Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
-Sağlık Bakanlığı (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Adres : Varlık Mah.Eşref Bitlis Cad.No:10 Yenimahalle/ANKARA
Belge Doğrulama Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/meb-ebys
Bilgi için: Emine ATLAY
Telefon No : 0 (312) 413 37 55
Unvan : Öğretmen
E-Posta: emine.atlay@meb.gov.tr
İnternet Adresi:
Faks:__________
Kep Adresi : meb@hs01.kep.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden

bf00-22ad-3a32-affd-f2c7

kodu ile teyit edilebilir.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE YÜKSEK KURULU KARARLARI

Karar No

: 2021/1

Karar Tarihi : 26 Ocak 2021

Bağımlılıkla

Mücadele

Yüksek

Kurulu,

Cumhurbaşkanı

Yardımcısı

Fuat

Oktay

başkanlığında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor,
İçişleri, Millî Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları, Adalet,
Hazine ve Maliye, Ticaret Bakan Yardımcıları ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda
Politikaları Kurulu Başkan Vekilinin katılımıyla üçüncü toplantısını gerçekleştirmiştir.
Toplantıya Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı ve Yeşilay dâhil diğer ilgili kurum ve kuruluşlar da
katılım sağlamıştır.
Öncelikle bir önceki toplantıda alınan kararlar değerlendirilmiştir. Alınan 11 karardan
10’unun gerçekleştirildiği görülmüştür.
Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede gelinen noktaya ilişkin bakanlıkların sunumları alınıp
gerekli değerlendirmeler yapılarak aşağıdaki ilave kararlar alınmıştır:

Koordinasyona İlişkin Kararlar:
1- 2021 yılında toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla ‘Bağımlılık ile Mücadele
Seferberliğinin’ başlatılması ve bu kapsamda uyuşturucu, sigara ve nargile, alkol
ve

dijital

bağımlılıkla

mücadelenin

takvimlendirilerek

kampanyaya

dönüştürülmesine [BMYK, Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer tüm bakanlık ve
kurumlar]
Sayfa 1 / 6

2- Mahalli mülki amirlerce 15.03.2021 tarihine kadar, İl/İlçelerine ait risk haritaları
ve puanlamalarının çıkarılması, bunların iyileştirilmesine yönelik net göstergelerle
izlenebilen faaliyet planlarının ilkinin 2021 yılı ilk altı ayını kapsayacak şekilde
hazırlanarak Sağlık Bakanlığına gönderilmesi ve her yıl altışar aylık periyotlarla
sürecin aynı şekilde devam ettirilmesine [Sağlık Bakanlığı (Sorumlu Bakanlık),
İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm bakanlık ve kurumlar]
3- Her iki ayda bir il değerlendirme toplantıları ile ilerlemelerin takip edilerek her
takvim yılının sonunda, il koordinasyon kurulu başkanları, sekretaryadan sorumlu
il müdürleri ile BMYK, BMK, BMTK üyelerinin katıldığı “Performans
Değerlendirme Toplantıları” yapılarak gelinen noktanın değerlendirilmesine,
[Sağlık Bakanlığı (Sorumlu Bakanlık), İçişleri Bakanlığı ve ilgili tüm bakanlık
ve kurumlar]
4- Tüm kurumlarca veri girişinin yapıldığı ve anlık olarak rapor alabildiği
bağımlılıkla mücadele karar destek sisteminin oluşturularak bağımlılıkla mücadele
kurulu üyesi kurumların kullanımına açılmasına, (Sağlık Bakanlığı (Sorumlu
Bakanlık), Dijital Dönüşüm Ofisi, İçişleri Bakanlığı)
5- 26.06.2021 tarihinde “26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile
Mücadele Günü” II. Bağımlılık ile Mücadele Şurasının Yapılmasına, [BMYK
(Sorumlu Kurum), ilgili tüm bakanlık ve kurumlar]

Bağımlılıkla Mücadeleye Yönelik Ortak Kararlar:
6- Okul idarelerince, her ortaöğretim okuluna özel risk ve durum değerlendirmesine
ilişkin rapor ile risk ve olumsuz göstergeleri azaltmaya yönelik faaliyet planlarının
2. dönemi kapsayacak şekilde hazırlanarak, 01.04.2021 tarihine kadar il/ilçe milli
eğitim müdürlüklerine gönderilmesine, [Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu
Bakanlık), Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve ilgili tüm bakanlık ve kurumlar]
7- Okullarda yürütülen Okulda Bağımlılıkla Mücadele (OBM) programının
yılsonuna kadar tüm okullara yaygınlaştırılmasına, [Milli Eğitim Bakanlığı
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(Sorumlu Bakanlık), Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve ilgili tüm bakanlık ve
kurumlar]
8- Çeşitli sebeplerle örgün eğitim dışında kalmış açık lise öğrencilerine yönelik
bağımlılıkla mücadele destek programı oluşturulmasına [Milli Eğitim Bakanlığı
(Sorumlu Bakanlık), Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve ilgili tüm kurumlar]
9- Sosyal hizmet modellerinden (bakım, koruyucu aile, sosyal ve ekonomik destek)
faydalanan çocuk ve gençlere

yönelik bağımlılıkla mücadele

programı

geliştirilerek uygulanmaya başlanmasına [Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı (Sorumlu Bakanlık), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili tüm
kurumlar]
10- Üniversitelere yönelik bağımlılık ile mücadele eylem planının hazırlanarak hayata
geçirilmesine [Yükseköğretim Kurulu (Sorumlu Kurum), Gençlik ve Spor
Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlar]
11- Gönüllülük ve akran eğitim programlarının yaygınlaştırılmasına ve 2021 yılı
sonuna kadar gönüllü 18 yaş üstü bireylerin gönüllülük programına, hizmet alan
veya destek sağlayan rolünde dahil olmasının teşvik edilmesine [Gençlik ve Spor
Bakanlığı (Sorumlu Bakanlık), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve
ilgili tüm bakanlık ve kurumlar]

Uyuşturucu ile Mücadeleye Yönelik Kararlar:
12- Meslek lisesi öğrencileri başta olmak üzere uçucu maddelere erişimi engellemeye
yönelik tedbirlerin

güçlendirilmesine [Millî Eğitim Bakanlığı (Sorumlu

Bakanlık), Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve ilgili tüm bakanlık ve kurumlar]
13- Vatandaşa hizmet sunma noktasında dikkat gerektiren meslekler ile hijyen
şartlarını taşıma zorunluluğu bulunduran sektörlerde çalışanlara yönelik işe giriş ve
devamında istenen sağlık raporları, periyodik muayene ve tetkiklere uyuşturucu ve
uyarıcı madde analizlerinin de ilave edilmesine [Sağlık Bakanlığı, (Sorumlu
Bakanlık), Adalet Bakanlığı ve ilgili tüm bakanlık ve kurumlar]
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Tütün ile Mücadeleye Yönelik Kararlar:
14- Kamu Kurum kuruluşlarının belirlenmiş alanları haricinde tütün mamulü
tüketilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi, ihlalin yaşanması halinde ihlal
yaşanan birim sorumlusuna yönelik müeyyidelerin titizlikle uygulanmasına [Sağlık
Bakanlığı (Sorumlu Bakanlık), ilgili tüm bakanlık ve kurumlar]
15- Okullarda sigara içilmemesine yönelik tedbirlerin artırılmasına, özellikle okul giriş
çıkış kapıları ve öğrencilerin görebilecekleri mesafede okul personeli ile servis
şoförlerinin sigara içmesinin önlenmesine, öğretmen ve velilere yönelik sigara
bırakma kampanyası düzenlenmesine [Milli Eğitim Bakanlığı (Sorumlu
Bakanlık), Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve ilgili tüm kurumlar]
16- Nargilelik tütün ürünlerinde aromanın yasaklanmasına yönelik mevzuatın
hazırlanarak hayata geçirilmesine [Sağlık Bakanlığı (Sorumlu Bakanlık), ilgili
tüm kurumlar]
17- Tütün mamullerinin içeriğinin tespitine yönelik akredite laboratuvarın hayata
geçirilmesine [Tarım ve Orman Bakanlığı (Sorumlu Bakanlık), Sağlık Bakanlığı
ilgili tüm kurumlar]

Alkol Bağımlılığıyla Mücadeleye Yönelik Kararlar:
18- Zabıta ve genel kolluk tarafından alkollü içki satışı yapılan işletmelerin
oluşturulan denetim programına uygun olarak denetimlerin güçlendirilmesine
[İçişleri Bakanlığı (Sorumlu Bakanlık), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve ilgili tüm kurumlar]
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19- Alkol satışı yapıldığını göstermeye yönelik reklam niteliğindeki tabela ve ayaklı
panoların kullanımı ile alkol satışı reklamı niteliğindeki dükkân isimlerinin
kullanılmamasına yönelik çalışma yapılmasına [Tarım ve Orman Bakanlığı
(Sorumlu Bakanlık), Sağlık Bakanlığı ilgili tüm kurumlar]
20- İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına yönelik mevzuatın, bağımlılıkla mücadelenin
daha etkin hale getirilmesi için revize edilmesine [Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
(Sorumlu Bakanlık), İçişleri Bakanlığı]

Dijital Bağımlılıkla Mücadeleye Yönelik Kararlar:
21- Tüm erişim sağlayıcılarının yeni abonelikleri, aksi abone tarafından talep
edilmedikçe, güvenli internet “aile profili” olarak başlatılmasına (Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu)
22- Türkiye’de internet kullanım alışkanlıklarının ölçülmesine ilişkin çalışmaların
yapılmasına (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)
Karar verilmiştir.

Fuat OKTAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
(BMYK Başkanı)

Abdulhamit GÜL
Adalet Bakanı
(BMYK Üyesi)

Zehra Zümrüt SELÇUK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
(BMYK Üyesi)
Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU
Gençlik ve Spor Bakanı
(BMYK Üyesi)
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Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı
(BMYK Üyesi)

Lütfi ELVAN
Hazine ve Maliye Bakanı
(BMYK Üyesi)

Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı
(BMYK Üyesi)

Ziya SELÇUK
Milli Eğitim Bakanı
(BMYK Üyesi)

Dr. Fahrettin KOCA
Sağlık Bakanı
(BMYK Üyesi)

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Tarım ve Orman Bakanı
(BMYK Üyesi)

Adil KARAİSMAİLOĞLU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
(BMYK Üyesi)

Ruhsar PEKCAN
Ticaret Bakanı
(BMYK Üyesi)

Prof. Dr. Serkan TOPALOĞLU
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda
Politikaları Kurulu Başkanvekili
(BMYK Üyesi)
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TARİH / İMZA
ADI VE SOYADI
MÜDÜR

Diğer

Öğrenci Ödül ve Disiplin Kuruluna (Davranış sorunları ile)
Sevk Edilen

Okulda Bağımlılığa Müdahale (OBM) Programından
yararlanan

Kumar ve bahis alışkanlığı olan

Problemli internet kullanımı olan

Bağımlılık riski yüksek olduğu (tütün, alkol,uyuşturucu,
uyaran madde) gözlenen

Riskli akran grubuna dahil olan

Okul içinde saldırgan davranışlar sergileyen

Akademik başarısı düşük

Bir işte çalışan

Sürekli devamsız olan

Maddi sıkıntı yaşayan

Eğitim Tedbir Kararı Olan

Danışmanlık Tedbir Kararı Olan

Ruhsal hastalığı olan

Yetersizlik alanında özel eğitim raporu olan

Aile içi şiddete maruz kalan

Zorlu yaşam olaylarına (İhmal, istismar, kayıp, yas, göç,
terör, doğal afet vb.) maruz kalan

Ailesi mevsimlik işçi olan

Ailesinde cezai hükmü bulunan

Ailesinde bağımlı bireyler bulunan (alkol/madde)

Ailesinde ruhsal hastalığı olan

Ailesinde süreğen hastalığı olan

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan

Sevgi Evlerinde kalan

Koruyucu aile gözetiminde olan

Yalnızca akrabalarıyla yaşayan

Anne ve babası hayatta olmayan

Babası hayatta olmayan

Annesi hayatta olmayan

Yalnızca babası ile yaşayan

Yalnızca annesi ile yaşayan

Anne ve babası boşanmış olan

Anne ve babası ayrı yaşayan

5 ve üstü kardeşi olan

Baba en fazla ilkokul mezunu

Anne en fazla ilkokul mezunu

……………………………...EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RİSK ANALİZİ OKUL RAPORU

OKUL ADI

İLÇESİ

OKULUN ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ (VARSA)

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

TOPLAM ÖĞRETMEN SAYISI

……………………. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM
RİSK ÖNLEME OKUL FAALİYET PLANI
OKUL ADI:
İl/ İLÇE:

Tespit Edilen Riskler

Risk Kaynağı
(Okul İçi/Okul Dışı)

Risklere Yönelik
Alınan Tedbirler

Planlanan Çalışmalar

Çalışmanın Yürütülmesinden
Çalışmanın Yapılacağı
İşbirliği Yapılan Kurum
Sorumlu Olan Kişi/Kişiler
Tarih

*Risklerin devam ediyor olması durumunda eylem planlarının güncellenmesi gerekmektedir.

Ulaşılan
Öğrenci Sayısı

Ulaşılan
Veli Sayısı

Yapılan Çalışmanın
Değerlendirilmesi*
(Riskin devam etme durumu)

