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I.BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME FAALİYETLERİ 

Strateji Faaliyet Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.Tütün ürünleri 

kullanımının zararları 

konusunda öğrenci, 

öğretmen ve velilerin 

bilgilendirilmesi, 

farkındalık oluşturulması, 

olumlu tutum ve davranış 

geliştirmelerinin 

sağlanması 

1.1.Okul öncesi, ilk ve orta öğretimde 

tütün ürünlerinin zararları ve 

bunlardan korunmaya yönelik eğitim 

çalışmaları ile etkinliklerin yapılması 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

      

1.1.1.İlimizde eğitim verecek TBM 
formatörlerinin eğitim almalarının 
sağlanması 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Mevcut formatörlere 
ilave eğitim alan 
formatör sayısı 
 (Mevcut Durum : 7 kişi) 

% 5 

artış 

% 5 

artış 

% 5 

artış 

% 5 

artış 

% 5 

artış 

1.1.2.Formatörler tarafından 
uygulayıcı eğitimlerinin verilmesi 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Mevcut eğitim alan 
Rehber öğretmenlere 
ilave TBM uygulayıcı 
eğitimi alan rehber 
öğretmen sayısı 
(Mevcut Durum : 196 kişi) 
 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

1.1.3.TBM uygulayıcıları tarafından 
velilere ebeveyn modülü programının 
uygulanması 
 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Zorunlu eğitime devam 
eden öğrencilerin 
velilerinin tütün 
ürünlerinin zararları 
hakkında farkındalık 
eğitimi alma durumu 

(Mevcut Durum : 15.067 

kişi) 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

% 10 

artış 
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Strateji 

 

Faaliyet 

 

Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi 

 

Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.Tütün ürünleri 

kullanımının zararları 

konusunda öğrenci, 

öğretmen ve velilerin 

bilgilendirilmesi, 

farkındalık oluşturulması, 

olumlu tutum ve davranış 

geliştirmelerinin 

sağlanması 

1.1.4.TBM etkileşimli içeriklerin Eğitim 
Bilişim Ağı’na (EBA) entegre edilmesi 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

TBM ve EBA 
Entegrasyonunun yapılma 
durumu 
 

     

1.1.5.Okullarda bulunan Yeşilay 
Kulüpleri vasıtasıyla ders esnasında 
işlenebilecek farkındalık çalışmalarının 
yapılması 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Farkındalık çalışmalarının 

yapılma durumu 

 

     

1.1.6. Sigara, alkol veya uyuşturucu ile 
yeni tanışmış veya deneme 
aşamasında olan öğrencilere yönelik 
ikincil önleme çalışmaları kapsamında 
Risk Tarama çalışmalarının yapılması 
 
 
 
 
 
1.1.6.1. Risk Taramasında riskli olarak 
tespit edilen öğrencilerin rehberlik 
birimleri tarafından ilgili kurum ve 
kuruluşlara yönlendirilmesi 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

Okullarda Risk Tarama 

yapılma durumu 

(Mevcut Durum : 39.960 

kişi) 

 

 

Riskli tespit edilen 

öğrencilerden rehberlik 

danışmanlık verilen ve 

yönlendirme yapılan 

öğrenci sayıları 

 
 
 

% 20 

artış 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

% 10 

artış 
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Strateji 

 

Faaliyet 

 

Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi 

 

Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.Tütün ürünleri 

kullanımının zararları 

konusunda öğrenci, 

öğretmen ve velilerin 

bilgilendirilmesi, 

farkındalık oluşturulması, 

olumlu tutum ve davranış 

geliştirmelerinin 

sağlanması 

1.1.7.İkincil önleme çalışmaları 
kapsamında Okul Temelli Kısa 
Müdahale Programı (OBM) 
uygulayıcılarının seçilmesi ve 
eğitilmesi 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Okullarda OBM 

konusunda eğitim 

düzenlenen okul sayısı 

 

200 300 400 500 500 

1.1.8.Okullarda Yeşilay kulüplerinin 
güçlendirilerek ayda en az bir aktivite 
Gerçekleştirmelerinin sağlanması 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Yeşilay kulüpleri 
tarafından 
gerçekleştirilen aktivite 
sayısı 

Her 

okul 

ayda 

1 

Her 

okul 

ayda 

1 

Her 

okul 

ayda 

1 

Her 

okul 

ayda 

1 

Her 

okul 

ayda 

1 

1.1.9. Örgün eğitimde yer alan riskli ve 
dezavantajlı grupta olan gençlerin okul 
spor faaliyetlerine katılımının 
artırılması 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü 

Sportif faaliyete 

yönlendirilen öğrenci 

sayısı (Mevcut Durum : 

27.989 kişi) 

 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

1.1.10.Okullarda resim, kompozisyon, 
şiir yarışmaları ile kampanyaların 
(Örnek: Benim Öğretmenim Sigara 
İçmiyor vb.) yapılması 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Düzenlenen etkinlik sayısı 
(Yıllık) 

1 1 1 1 1 

1.1.11.Tütün kullanımının 
önlenmesine yönelik afişlerin 
periyodik olarak okullardaki duyuru 
Panolarında paylaşılmasının 
sağlanması 
 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Paylaşım yapılan okul ve 
dağıtılan afiş sayısı 

500 500 500 500 500 
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Strateji 

 

Faaliyet 

 

Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi 

 

Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.Tütün ürünleri 

kullanımının zararları 

konusunda öğrenci, 

öğretmen ve velilerin 

bilgilendirilmesi, 

farkındalık oluşturulması, 

olumlu tutum ve davranış 

geliştirmelerinin 

sağlanması 

1.1.12.İlk ve Orta Öğretim çağındaki 
çocuklara tütün ürünlerinleri hakkında 
bilgilendirme çalışmalarının yapılması, 
velilere tütün ürünlerinin zararlarının 
anlatılması, pasif içiciliğin ne olduğu 
hakkında bilgilendirilmesinin 
sağlanması toplantı ve konferanslar 
verilmesi 
 

Çorum Alevi Kültür 

Merkezi Derneği 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

Ulaşılan öğrenci sayısı 
(yılda) 

100 200 200 200 200 

1.2.Yükseköğretim kurumlarında tütün 
ürünlerinin zararları ve bunlardan 
korunmaya yönelik eğitim 
çalışmalarının ve etkinliklerin 
yapılması 

Hitit Üniversitesi 

K.Y.K İl Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Yapılan etkinlik sayısı 
(yılda) 

5 5 5 5 5 

1.2.1.Üniversitelerde faaliyet gösteren 
Genç Yeşilay Kulüplerindeki 
öğrenciler için TBM Akran Uygulayıcı 
Eğitiminin geliştirilerek 
yaygınlaştırılması 
 

Hitit Üniversitesi 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Uygulamanın hayata 
geçme durumu 

√     

1.2.2. Nargile kullanımı ile ilgili 
üniversite öğrencilerinin tutum ve 
davranışlarını ölçmeye yönelik anket 
çalışması yapılması 
 
 
 

Hitit Üniversitesi 

TÜSAD Çorum Tems. 

Anket çalışmasının 
yapılma durumu 

√     
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Strateji 

 

Faaliyet 

 

Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi 

 

Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

2.Kamu kurum ve 

kuruluşlarının 

çalışanlarına yönelik 

eğitim faaliyetlerinin 

geliştirilmesi ve 

uygulanması 

2.1.İşyerlerinde tütün ürünlerinin 
zararları ve pasif etkilenim 
hakkında eğitim verilmesi 
 

Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşları 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Eğitim verilen 
kurum/kuruluş sayısı 

30 30 30 30 30 

2.2.Erbaş ve erlerin eğitimlerinde 
tütün ürünlerinin zararları ve pasif 
etkilenim hakkında bilgilendirmenin 
yapılması 

İl Jandarma 

Komutanlığı 

Ulaşılan kişi sayısı %50 %100 %100 %100 %100 

2.3.Gençlik Merkezi, yurtlar ve 
okullarda öğrenci ve gençlere yönelik 
bilgilendirme seminer ve programları 
düzenlenmesi 

İl Müftülüğü 

Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü 

KYK İl Müdürlüğü 

Düzenlenen etkinlik sayısı 3 5 5 5 5 

2.4.Diyanet İşleri Başkanlığı taşra 
personeline yönelik bilgilendirici ve 
bilinçlendirici eğitimlerin verilmesi 

İl Müftülüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Eğitim verilen personel 
sayısı 

%80 %100 %100 %100 %100 

2.4.1.Din görevlilerine yönelik tütün 
ürünlerine karşı tutum, davranış ve 
bağımlılık düzeyini ölçmeye yönelik 
araştırma yapılması 

Hitit Üniversitesi 

TÜSAD Çorum Tems. 

İl Müftülüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Araştırmanın yapılma 
durumu 

 

√ 
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Strateji 

 

Faaliyet 

 

Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi 

 

Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

2.Kamu kurum ve 

kuruluşlarının 

çalışanlarına yönelik 

eğitim faaliyetlerinin 

geliştirilmesi ve 

uygulanması 

2.5.Rol model olan meslek gruplarında 
(polis, asker, öğretmen ve sağlık 
çalışanı vb.) tütün ürünü kullanımının 
önüne geçilmesine yönelik eğitimlerin 
düzenlenmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Emniyet Müdürlüğü 

Jandarma 

Komutanlığı 

Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Eğitim verilen kişi sayısı 400 500 500 500 500 

2.6.Eğitim ve Sağlık kurumları başta 
olmak üzere kurumlarda 
"Sigarasız Kurum" uygulamasının 
teşvik edilmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

Sigarasız kurum ünvanı 
alan kurum sayısı 

5 10 10 20 20 

2.7.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 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Tüm Kurum ve 

Kuruluşlar  

Yeşilay Çorum Şubesi 

Uygulama yapılan kurum 

sayısı 

%100 %100 %100 %100 %100 

2.8.TBM uygulayıcıları tarafından 
okullardaki rehber öğretmen dışındaki 
diğer öğretmenlere yönelik seminer ve 
benzeri fırsatları değerlendirerek 
yetişkin eğitim modülü uygulanması 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Ulaşılan kişi sayısı 

(Mevcut Durum : 4.963 

kişi) 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

% 10 

artış 

% 10 

artış 
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Strateji 

 

Faaliyet 

 

Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi 

 

Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

3.STK'ların ve yerel 

yönetimlerin tütün 

kontrolü çalışmalarına 

desteklerinin artırılması 

3.1.STK temsilci ve yerel yönetimler ile 
tütün ürünleri kullanımının zararları ve 
pasif etkilenim konusunda işbirliği 
planının çıkarılması ve protokollerin 
yapılması 

Yeşilay Çorum Şub. 

Belediye  Başkanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Yerel yönetimlerle iş 

birliği protokolü yapılma 

durumu 

     

3.1.1.İzmarit kirliliğine dikkat çekmek 
amacıyla (izmaritsiz sokak, izmaritsiz 
cadde v.b) proje gerçekleştirilmesi 

Hitit Üniversitesi 

TÜSAD Çorum Tems. 

Belediye  Başkanlığı 

Projenin gerçekleştirilme 

durumu 

√     

3.1.2.Kütüphanelerin çevresinde 
dumansız alan oluşturulması 

İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü 

Belediye  Başkanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Hasanpaşa Halk 

Kütüphanesi ve 

çevresinde uygulamanın 

başlatılması 

√     

4.Tütün ürünlerinin sağlık 

ve sosyal zararları ile bu 

zararları önlemeye 

yönelik bilgilendirme 

çalışmalarının toplumun 

genelini kapsayacak 

şekilde sürdürülmesi 

4.1.Tütün kontrolü çalışmalarına ilişkin 
yazılı, görsel ve işitsel medyanın 
desteğinin artırılmasına yönelik 
faaliyetler yapılması 
 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Yapılan etkinlik sayısı 2 2 2 2 2 

4.1.1. Tütün ile mücadele faaliyetleri 
konusunda yerel medya yönetici ve 
temsilcileri ile periyodik toplantılar 
yapılarak bilgilendirme yapılması 
 
 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Yapılan toplantı sayısı 

(yılda) 

1 1 1 1 1 
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Strateji 

 

Faaliyet 

 

Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi 

 

Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

4.Tütün ürünlerinin sağlık 

ve sosyal zararları ile bu 

zararları önlemeye 

yönelik bilgilendirme 

çalışmalarının toplumun 

genelini kapsayacak 

şekilde sürdürülmesi 

4.1.2.Gazete, dergi ve radyo 
programlarında tütün ürünü 
kullanımın zararları ve pasif etkilenim 
konusunda tutum ve davranış 
değişikliği oluşturmaya yönelik özel 
haber, ropörtaj ve yazı dizisi 
yayımlanması ve farkındalık 
mesajlarının paylaşılması 
 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Yapılan haber, ropörtaj ve 
yazı dizisi sayısı (yılda) 

5 5 5 5 5 

 4.1.3.Yazılı, görsel ve işitsel medya 
aracılığıyla tütün kullanımı ve pasif 
etkilenimi önlemeye yönelik hizmet 
sunan; ALO 171 Sigara Bırakma 
Danışma Hattı, ALO 184 SABİM (Tütün 
İhbar Hattı), Yeşil Dedektör, sigara 
bırakma polikliniklerinin 
bilinirliklerin arttırılması 
 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Yapılan haber sayısı(yılda) 2 2 2 2 2 

4.1.4.Sigara bırakma 
polikliniklerinden seçilen başarı 
hikâyelerinin haberleştirilmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Haberleştirilen başarı 
hikâyesi sayısı(yılda) 

2 2 2 2 2 

4.2.Sosyal medyada tütünle mücadele 
faaliyetlerinin görünürlüğünün ve 
etkinliğinin artırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılması 
 
 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Sosyal Medya 
faaliyetlerinin yapılma 
durumu 
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Strateji 

 

Faaliyet 

 

Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi 

 

Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

4.Tütün ürünlerinin sağlık 

ve sosyal zararları ile bu 

zararları önlemeye 

yönelik bilgilendirme 

çalışmalarının toplumun 

genelini kapsayacak 

şekilde sürdürülmesi 

4.2.1.Kurumların resmi sosyal medya 
hesapları aracılığıyla özel gün ve 
haftalarda (Dünya Tütünsüz Günü, 
Sigara Bırakma Günü ve Yeşilay 
Haftası) mesaj paylaşılması 

Tüm BMK Üyesi 

Kurumlar 

Sosyal Medya 
faaliyetlerinin yapılma 
durumu 

     

4.3. Tütün kullanımı ve zararları 
hakkında bilgilendirme için Sağlık 
Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti 
tarafından hazırlanmış video ve 
animasyonların halka açık 
platformlarda yayımlanmasının 
sağlanması 

Belediye Başkanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Yayımlanan video/banner 
sayısı 
(bir yıl içerisinde) 

5 5 5 5 5 

4.4.Tütün kullanımı ve zararlarına 
dikkat çekmek amacıyla Türkiye 
Solunum Araştırmaları Derneği 
(TÜSAD) tarafından düzenlenen afiş 
tasarım yarışmasında dereceye giren 
eserlerin ilimizde sergilenmesi 

Hitit Üniversitesi 

TÜSAD Çorum Tems. 

İl Sağlık Müdürlüğü 

31 Mayıs Tütünsüzlük 
Günü etkinlikleri 
kapsamında hastane ve 
AVM’de sergi açılması 

1 1 1 1 1 

4.5.Tütün kontrolü ile ilgili özel gün ve 
haftalarda (31 Mayıs, 9 Şubat, Dünya 
KOAH günü vb.) AVM, sinema, şehir 
meydanları, şenlikler vb. gibi 
insanların toplu olarak bulunduğu 
yerlerde nefeste karbonmonoksit 
ölçümü yapıldığı, bilgilendirme 
broşürlerinin dağıtıldığı standların 
açılması halkı bilgilendirici tarzda 
etkinliklerin yapılması 
 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Belediye Başkanlığı 

Hitit Üniversitesi 

 

Yapılan etkinlik sayısı 
(bir yıl içerisinde) 

6 6 6 6 6 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c1892682-4c74-413c-bfa1-07c66b00fe21 kodu ile erişebilirsiniz.
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Strateji 

 

Faaliyet 

 

Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi 

 

Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

4.Tütün ürünlerinin sağlık 

ve sosyal zararları ile bu 

zararları önlemeye 

yönelik bilgilendirme 

çalışmalarının toplumun 

genelini kapsayacak 

şekilde sürdürülmesi 

4.6.Cami, Kur'an kursları, Aile ve Dini 
Rehberlik Büroları, gençlik merkezleri, 
yurtlar veya Müftülüğün uygun 
göreceği mekânlarda; vaaz, hutbe, 
özel irşat programları, konferans, 
seminer, panel gibi yöntemlerle 
öğrencilere, gençlere ve 
vatandaşlarımıza yönelik tütün 
ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim 
hakkında bilgilendirmenin yapılması 

İl Müftülüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Hitit Üniversitesi 

Tütün zararları 
konusundaki verilen vaaz, 
özel irşat programı, 
konferans seminer, panel 
vb. sayısının bir 
önceki yıla göre % artışı 

% 50 % 50 % 50 % 50 % 50 

4.7.Hayat boyu öğrenme programı, 
sürücü kursları, halk eğitim kursları, 
evlilik öncesi bilgilendirme programı 
vb. eğitimler ile gençlik merkezleri, 
yurtlar, kamplar (izci, gençlik) vb. 
yerlerde tütün ürünlerinin zararları ile 
ilgili bilgilendirme çalışmalarının 
yapılması 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

Tütün ürünlerinin 
zararları ile ilgili 
bilgilendirmenin 
yapıldığı program 
sayısı (bir yıl içerisinde) 

7 7 7 7 7 

4.8. Tütün kullanımının sağlık ve sosyal 
zararları, tütün endüstrisini taktikleri 
konusunda kendilerini, ailelerini ve 
çevrelerini korumaya yönelik 
kadınlara özel çalışmaların yapılması 

Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

Hitit Üniversitesi 

Eğitim verilen kadın sayısı 
(bir yıl içerisinde) 

300 300 300 300 300 

4.9.Tütün kontrolü çalışmalarında 
üstün gayret sarf eden ve öne çıkan 
kişi ve kurumların kamuoyu 
nezdinde ödüllendirilmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

Düzenlenen etkinlik sayısı 
(bir yıl içerisinde) 

1 1 1 1 1 

 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c1892682-4c74-413c-bfa1-07c66b00fe21 kodu ile erişebilirsiniz.
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II. SİGARAYI BIRAKTIRMA ÇALIŞMALARI 

Strateji Faaliyet Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.Sağlık kurum ve 

kuruluşlarına başvuran 

bireylerle tüm 

karşılaşmalarda sağlık 

çalışanları tarafından kısa 

klinik görüşmenin 

uygulanması 

1.1. Hekim ve diş hekimleri tarafından 
kısa klinik müdahalenin (öğren, öner, 
ölç) uygulanmasının sağlanması 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

Bilgilendirilen hekim ve 
diş hekimlerinin sayısı 

     

1.2. Hekim dışı sağlık çalışanları 
tarafından kısa klinik müdahalenin 
Uygulanmasının sağlanması 
 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

Bilgilendirilen 
Sağlık çalışanları sayısı 

     

1.3. Birinci basamak Sağlık 
hizmetlerinde (ASM, TSM) görev alan 
sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık 
Hizmetleri personeline yönelik 
“Bağımlılık ile Mücadele” eğitimlerin 
verilmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

Yardımcı Sağlık 
personelinin bağımlılıkla 
mücadele eğitimi alma 
durumu 

% 

100 

Yeni 

ata 

nan/ 

başla

yan 

per 

sone 

le eği 

tim 

Yeni 

ata 

nan/ 

başla

yan 

per 

sone 

le eği 

tim 

Yeni 

ata 

nan/ 

başla

yan 

per 

sone 

le eği 

tim 

Yeni 

ata 

nan/ 

başla

yan 

per 

sone 

le eği 

tim 

2.Sigara bırakma 

hizmetlerinin 

güçlendirilmesi 

2.1. Sigara bırakma hizmeti sunan 
birimlerin sayısının artırılması 
 

İl Sağlık Müdürlüğü       

2.1.1. Aile sağlığı merkezlerinde sigara 
bırakma hizmetlerinin sunulması 
 
 

İl Sağlık Müdürlüğü SBP hizmeti sunulan ASM 
sayısı 

3 İlave 

5 

İlave 

5 

İlave 

5 

İlave 

5 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c1892682-4c74-413c-bfa1-07c66b00fe21 kodu ile erişebilirsiniz.
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Strateji Faaliyet Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

2.Sigara bırakma 

hizmetlerinin 

güçlendirilmesi 

2.1.2. Sağlıklı Hayat Merkezi ve 
Toplum Sağlığı Merkezlerinde sigara 
bırakma hizmetlerinin sunulması 

İl Sağlık Müdürlüğü SBP hizmeti sunulan TSM 

sayısı 

2 İlave 

3 

İlave 

3 

İlave 

3 

İlave 

3 

2.1.3. İkinci ve üçüncü basamak sağlık 
hizmeti sunan hastanelerde 
SBP’lerinin yaygınlaştırılması 
 

İl Sağlık Müdürlüğü SBP hizmeti sunulan 

Hastane sayısı 

3 4 5 6 7 

2.2. Aile hekimlerinin sigara bırakma 
tedavisi uzaktan eğitim modulünü 
Tamamlamalarının sağlanması 
 

İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimlerinin eğitim 
alma oranı 

%70 %100 %100 %100 %100 

2.3. SBP’de sunulan hizmetlerin ve 
Performansının periyodik olarak 
Değerlendirilmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü Aylık hazırlanan rapor 12 12 12 12 12 

3.Sigarabırakmaya 

yönelik destek 

programlarının ve 

uygulamaların 

geliştirilmesi 

3.1. Bırak kazan kampanyaları 
düzenlenmesi (9 Şubat ve 31 Mayıs 
tarihlerinde) 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Yeşilay Çorum Şubesi 

Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü 

Düzenlenen etkinlik sayısı 

(bir yıl içerisinde) 

2 2 2 2 2 

3.2. Evlenmek için müracaat etmiş, 
sigara kullanan çiftlerin sigara bırakma 
motivasyonunu artırmaya yönelik 
düzenlemeler ve uygulamaların 
hayata geçirilmesi (SBP polikliniğine 
yönlendirme, ücretsiz ilaç ve bant 
desteği sağlanması vb.) 

Belediye Başkanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü 

 

Evlenmek için müracaat 
etmiş, sigara kullanan 
kişilerden sigara bırakma 
hizmeti alanların oranı 

%50 %70 %90 %95 %95 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c1892682-4c74-413c-bfa1-07c66b00fe21 kodu ile erişebilirsiniz.
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III. TÜTÜN DUMANINDAN PASİF ETKİLENİMİN ÖNLENMESİ 

Strateji Faaliyet Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Dumansız Hava Sahası 

uygulamasının 

kapsamının genişletilmesi 

1.1.Pasif etkilenim açısından risk 
taşıyan alanların dumansız alan olarak 
belirlenmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü       

1.1.1.Okul, hastane ve diğer kamu 
binaları gibi yoğun olarak kullanılan 
yerlerin giriş ve çıkış kapılarının 
önlerinde tütün ürünü kullanımının 
önlenmesine yönelik oluşturulmuş 
dumansız alanların oluşturulması 

Tüm BMK Üyesi 

Kurumlar 

Dumansız alan 

oluşturulan okul, 

hastane ve kamu 

kurumu sayısı 

10 10 10 10 10 

1.2.18 yaş altı çocuk, gebe, KOAH, kalp 
hastalığı vb. kronik hastalığı olan 
kişilerin bulunduğu ev ve hususi 
araçlarda tütün ürünü tüketiminin 
önlenmesine yönelik farkındalık 
çalışması yapılması 

İl Sağlık Müdürlüğü Dağıtılan afiş ve broşür 

sayısı 

5000 5000 5000 5000 5000 

2. Dumansız hava sahası 

denetimlerinin 

güçlendirilmesi 

2.1.Kamu kurum kuruluşlarında 
ihlallerin önlenmesine yönelik 
denetimlerin güçlendirilmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Tüm Kamu Kurum ve 

Kuruluşları 

Kamu kurumlarında 

ihlallerin önlenmesine 

yönelik farkındalık 

eğitimi verilmesi 

 

√ 

    

2.1.1.Kamu kurum kuruluşlarındaki 
ihlallere yönelik işlem yapmak üzere 
personel görevlendirilmesi 
 

Tüm kamu Kurum ve 

Kuruluşları 

Görevlendirilmiş 
personeli bulunan Kamu 
Kurumu yüzdesi 

%100 %100 %100 %100 %100 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c1892682-4c74-413c-bfa1-07c66b00fe21 kodu ile erişebilirsiniz.
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Strateji Faaliyet Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

2. Dumansız hava sahası 

denetimlerinin 

güçlendirilmesi 

2.1.2. Kamu kurum kuruluşlarına 
yönelik yıllık denetimlerin yapılması 

İl Sağlık Müdürlüğü Kamu kurumlarına yılda 
3 kez denetim yapılması 

%100 %100 %100 %100 %100 

2.2.Kamu ve özel tüm toplu taşıma 
araçları ile hususi araçlarda pasif 
etkilenimin önlenmesine yönelik 
denetimlerin güçlendirilmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü Yıllık yapılan faaliyet 
sayısı 

     

2.2.1.Sigarasız Taksi projesinin 
yaygınlaştırılması 

Hitit Üniversitesi 

TÜSAD Çorum Tems. 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Ulaşılan ticari taksi 
sayısı 

100 %10 

artış 

%10 

artış 

%10 

artış 

%10 

artış 

2.3.Kanunla tütün ürünü kullanımının 
yasaklanmış olduğu kapalı ve açık 
alanlardaki ihlallerin önlenmesine 
yönelik denetimlerin güçlendirilmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü Yıllık yapılan denetim 
sayısı 

%100 %100 %100 %100 %100 

2.3.1.İşletme sahipleri ve esnaf odaları 
gibi STK’larla bilgilendirme 
toplantılarının yapılması 
 

İl Sağlık Müdürlüğü İşletme sahipleri ve 
esnaf odaları ile yapılan 
toplantı sayısı (yılda) 

2 2 2 2 2 

2.3.2.Belirli periyodlarla üst düzey 
yöneticiler ile yazılı ve görsel medya 
temsilcilerinin de yer aldığı 
denetimlerin yapılması 

İl Sağlık Müdürlüğü Üst düzey yöneticiler ve 
Medya temsilcileri ile 
gerçekleştirilen denetim 
uygulaması sayısı(yılda) 
 

4 4 4 4 4 

2.3.3.İlçeler arası çapraz denetimlerin 
yaygınlaştırılması 

İl Sağlık Müdürlüğü Yapılan ilçeler arası 
çapraz denetim 
sayısı(yılda) 
 

12 12 12 12 12 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c1892682-4c74-413c-bfa1-07c66b00fe21 kodu ile erişebilirsiniz.
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Strateji Faaliyet Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

2. Dumansız hava sahası 

denetimlerinin 

güçlendirilmesi 

2.3.4.Her ilçede 7/24 esasına göre 
denetim yapacak ve ilçe nüfusu ile 
işletme sayısına göre belirlenmiş en az 
2 denetim ekibi planlamasının 
yapılması 

İl Sağlık Müdürlüğü En az 2 denetim ekibi 
bulunan ilçe oranı 

%50 %70 %90 %100 %100 

2.3.5.Denetim ekiplerinin uzaktan 
eğitim modülünü almalarının 
sağlanması 

İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim alan denetim 
Personeli yüzdesi 

%100 %100 %100 %100 %100 

3.Tütün dumanına 

maruziyetin (pasif 

içiciliğin) zararları 

konusunda farkındalığın 

artırılması 

3.1.Tütün kullanan ebeveynlere, tütün 
dumanına maruz kalanların 
tehlikelerini anlatmak, aile 
bilinçlendirme eğitiminin yapılması 

Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü 

Yapılan Aile Eğitimi 
Seminerlerinde ulaşılan 
kişi sayısı (yılda) 

500 1000 1500 2000 2500 

3.2.Tütün kullanmayanlara, tütün 
dumanının olduğu ortamlarda maruz 
kaldıkları tehlikeleri anlatmak 

Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü 

Gençlere yönelik yapılan 
bilgilendirme 
çalışmalarında ulaşılan 
kişi sayısı(yılda) 

500 1000 1500 2000 2500 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c1892682-4c74-413c-bfa1-07c66b00fe21 kodu ile erişebilirsiniz.
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IV. REKLAM, PROMOSYON VE SPONSORLUK FAALİYETLERİ İLE MÜCADELE 

Strateji Faaliyet Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.Satış noktalarındaki her 

türlü reklam promosyon 

ve sponsorluk 

faaliyetlerinin önlenmesi 

1.1.Tütün ve tütün ürünleri (nargile 
v.b) satış ve sunum yerlerinin 
mevzuata uygunluk açısından 
denetimlerinin gerçekleştirilmesi 
 

İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü  
 

Denetim yapılan işletme 
oranı 

%100 %100 %100 %100 %100 

1.1.1.Gerçekleştirilen denetimler 
sonucunda verilen cezaların kamu ile 
paylaşılması 

İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü  
 

Verilen cezaların 
paylaşılması (yıllık) 

1 1 1 1 1 

1.2.Tütün ürünlerinin eğitim, sağlık, 
spor, eğlence tesislerinde satış ve 
ticari teşhirin önlenmesine yönelik 
denetimlerin güçlendirilmesi 

İl Sağlık Müdürlüğü Yapılan denetim sayısı 2 2 2 2 2 

1.3.Halkın görebileceği açık alanlarda 
tütün  ürünlerinin zararları 
 konusunda resim, pankart, afiş vb.  
görsellerle etkinlik yapılması 

Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Ulaşılan kişi sayısı (yılda) 2000 3000 5000 7000 9000 

1.4.Bakkal ve market sahiplerinin 
bilinçlendirme eğitimlerinin yapılması 

Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Ulaşılan işyeri sayısı 

(yılda) 

50 75 100 125 150 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c1892682-4c74-413c-bfa1-07c66b00fe21 kodu ile erişebilirsiniz.
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V. YASADIŞI TİCARETLE MÜCADELE 

Strateji Faaliyet Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.Tütün ürünlerinin 

yasadışı ticaretinin 

önlenmesi 

1.1.Sarmalık kıyılmış tütün ve içi 
sarmalık kıyılmış tütün ile doldurularak 
sigara haline getirilmiş makaronların 
satışının engellenmesi 

İl Emniyet Müdürlüğü Yıllık denetim 
sayısında il bazında 
artış oranı 

%10 %10 %10 %10 %10 

1.2.Nargile kafelerde kullanılan kaçak 
nargile ürünlerinin kullanımının 
önlenmesi 

İl Emniyet Müdürlüğü 
 
İl Jandarma Komutanlığı 

Yıllık denetim 
sayısında il bazında 
artış oranı 

%10 %10 %10 %10 %10 

1.3.Elektronik sigara gibi ülkemizde 
Ruhsatlandırılmamış tüm tütün ürünü 
ve taklit eder tarzdaki ürünlerin ülkeye 
girişi, satışı ve kullanımının önlenmesi 

İl Emniyet Müdürlüğü 
 
İl Jandarma Komutanlığı 

Yıllık denetim 
sayısında il bazında 
artış oranı 

%10 %10 %10 %10 %10 

1.4.Kaçak tütün ve tütün 
mamüllerindeki kullanım eğilimini 
azaltmak amacıyla kamuoyunu 
bilinçlendirecek çalışmaların ve 
tanıtım programlarının hazırlanarak 
uygulanması 

İl Emniyet Müdürlüğü 
 

Yapılan bilgilendirme 

faaliyetleri 

     

1.5.Yasadışı tütün ve tütün mamulleri 
ticaretine neden olan veya 
kolaylaştıran yan faaliyetlerin kontrol 
altına alınması ve bu faaliyetlerden 
mevzuata aykırı olanların 
engellenmesine ilişkin gerekli 
tedbirlerin alınması 

İl Emniyet Müdürlüğü 
 

Yapılan faaliyetler ve 

tespit edilen 

uygunsuzluklar 
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Strateji Faaliyet Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.Tütün ürünlerinin 

yasadışı ticaretinin 

önlenmesi 

1.6.Tütün ve tütün mamülleri 
kaçakcılığının boyutlarının 
belirlenmesi, bu sektördeki yasal 
ticaretin hacmi ile sınır illeri başta 
olmak üzere, yüksek riskli bölge ve 
şehirlerdeki yasa dışı ticaret 
boyutunun tespiti 

İl Emniyet Müdürlüğü 
 

Hazırlanan tespit 
raporları 

     

1.7.Tütün ve tütün mamüllerini içeren 
kaçak ürünlerin ilimize girişi ve 
dağıtımına yönelik yakalama 
faaliyetlerinin etkinliğin arttırılması 

İl Emniyet Müdürlüğü 
 
İl Jandarma Komutanlığı 

Ele geçirilen kaçak 
ürünlerin miktarı 

     

 1.8.Tütün Mamüllerinin Yasa Dışı 
Ticaretinin Önlenmesine  
İlişkin Protokol kapsamında tüm 
kurumların görev  alanlarına giren 
konularda gerekli çalışmaları yaparak 
 raporlanmasının sağlanması 

İl Jandarma Komutanlığı Yıllık denetim 
sayısında il bazında 
artış oranı 
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VI. ÇOCUK VE GENÇLERİN TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANIMINDAN KORUNMASI VE ULAŞILABİLİRLİĞİNİN ENGELLENMESİ 

Strateji Faaliyet Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.18 yaşını doldurmamış 

bireylere tütün ve tütün 

ürünlerinin satış, dağıtım 

ve sunumunun önlenmesi 

1.1.Adet bazında tütün ürünü (tek 
sigara vb.) ve sarmalık kıyılmış tütün, 
makaron ve yaprak sigara kâğıdının  
satışını önlemeye yönelik tedbirlere 
ağırlık verilmesi 

İl Emniyet Müdürlüğü 
 
İl Jandarma Komutanlığı 

İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Yapılan denetimler 
ve tespit edilen 
uygunsuzlukların 
raporlanması 

     

1.2. Okul çevrelerinde bulunan 
market, bakkal v.b işyerlerinin okul 
yöneticileri tarafından ziyaret edilerek 
işyeri sahiplerinin bilgilendirilmesi 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Yapılan ziyaretler ve 
tespit edilen 
uygunsuzlukların 
bildirilmesi 
 

     

1.3.Gençlik merkezi lider ve 
üyelerinden tütün izleme 
koordinasyon ekibini kurulması, 7-29 
yaş arası gençlerin tütünle olan 
ilişkilerinin takibe alınması, aylık 
raporlama işleminin oluşturulması 

Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü 
 
İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Hitit Üniversitesi 

 

Tütün izleme ve 
koordinasyon 
ekibinin kurulması 
 
Aylık Hazırlanan 
faaliyet raporları 

√ 12 12 12 12 
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Strateji Faaliyet Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.18 yaşını doldurmamış 

bireylere tütün ve tütün 

ürünlerinin satış, dağıtım 

ve sunumunun önlenmesi 

Ailelere 18 yaş altı (7-17) gençlere 
tütün ürünlerini aldırmama 
eğitimlerinin verilmesi 

Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü 
 
İl Sağlık Müdürlüğü 

İl Müftülüğü 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 

Ulaşılan aile sayısı 
(yılda) 

250 500 750 1000 1250 

2. Tütün ürünleri 

satıcılarının ürün alacak 

gençlerden 18 yaşını 

doldurduklarını gösterir 

resmi belgeleri 

istemelerinin sağlanması 

2.1.Kimlik belgelerinin istenilmesi 
konusunda satıcıların bilgilendirilmesi 

İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü  
 
İl Sağlık Müdürlüğü 

 

Bilgilendirilen 
işletme sahibi oranı 

%40 %60 %80 %100 %100 

 2.2.Satıcıların kimlik sormasının 
denetlenmesi 

İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü  
 
İl Sağlık Müdürlüğü 

Denetlenen işletme 
sayısı 

%40 %60 %80 %100 %100 
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VII. KOORDİNASYON, İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Strateji Faaliyet Sorumlu ve İşbirliği 

Yapılacak Kurum 

/Kuruluş 

Süreç Göstergesi Hedefler 

2019 2020 2021 2022 2023 

1.Koordinasyon 

mekanizmasının 

güçlendirilmesine yönelik 

faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi 

1.1.Bağımlılıkla mücadele kurullarının 
çalışma usul ve esaslarında belirtilen 
zaman aralıklarında paydaşların bir 
araya gelmelerinin sağlanması 

BMK üyesi kurumlar Yapılan toplantı 
sayısı (yılda) 

12 12 12 12 12 

1.2.Kurullar tarafından alınan 
kararların gerçekleşme durumunun 
izlenerek raporlanması 

İl Sağlık Müdürlüğü 

BMK üyesi tüm kurumlar 

Kararların 
gerçekleştirme 
yüzdesi 

%85 %90 %90 %95 %95 

1.3.Tütün ürünleri ile mücadele 
kapsamında yürütülecek tüm 
projelerin ilgili kurullardan onayı 
dâhilinde yürütülmesinin sağlanması 

BMK üyesi kurumlar Uygulamanın 
hayata geçirilme 
durumu 

     

1.4.Proje finansmanı sağlayan tüm 
kurumların tütünle ilgili proje 
başvurularında ilgili kurulların onayını 
ön şart olarak istemesinin sağlanması 

BMK üyesi kurumlar Uygulamaya geçmiş 
projelerin kurullar 
tarafından onaylama 
%’si 

%100 %100 %100 %100 %100 
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