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Dr. Hayat Dr. Hayat ÇÇETETİİNKAYANKAYA

Mersin SaMersin Sağğllıık Mk Müüddüürlrlüüğğüü
Ruh SaRuh Sağğllığıığı  ve Sosyal Hastalve Sosyal Hastalııklar klar ŞŞube ube 

MMüüddüürrüü





Mersinde; Mersinde; İİl Tl Tüüttüün Kontrol Kurulu;n Kontrol Kurulu;
 SaSağğllıık Bakanlk Bakanlığıığınnıın 24/5/2007 tarih ve n 24/5/2007 tarih ve 

2007/38 say2007/38 sayııllıı
 

genelgeleri ve 2006/29 saygenelgeleri ve 2006/29 sayııllıı
 BaBaşşbakanlbakanlıık Genelgesi ekinde 07/10/2006 k Genelgesi ekinde 07/10/2006 

tarih ve 26312 saytarih ve 26312 sayııllıı
 

Resmi Gazetede Resmi Gazetede 
YayYayıınlanan nlanan ““ULUSAL TULUSAL TÜÜTTÜÜN KONTROL N KONTROL 
PROGRAMINPROGRAMIN””da sorumluluk verilen kamu da sorumluluk verilen kamu 
kurum ve kurulukurum ve kuruluşşlarlarıı

 
temsilcilerinden valilik temsilcilerinden valilik 

oluru ile oluoluru ile oluşşturuldu.turuldu.



01/08/2007;  itkk kurul taraf01/08/2007;  itkk kurul tarafıından hazndan hazıırlanan rlanan ““il il 
ttüüttüün kontrol kurulu gn kontrol kurulu göörev tanrev tanıım ve uygulama m ve uygulama 
yyöönergesinergesi””

 
hazhazıırlanrlanııp p İİl Umumi Hl Umumi Hııfzfzııssssııha Kurul ha Kurul 

KararKararıı
 

ile ilimiz dahilinde uygulanmasile ilimiz dahilinde uygulanmasıına karar na karar 
verilmiverilmişştir.tir.

 AMAAMAÇÇ::
 

vatandavatandaşşlarlarıımmıızzıın, n, öözellikle genzellikle genççlerimizin lerimizin 
ttüüttüün ve tn ve tüüttüün mamn mamüüllerinin zararlarllerinin zararlarıından korunmasndan korunmasıı

 amacamacııyla tertip ve yla tertip ve öönlemler almak inlemler almak iççin; in; 
EEğğitim ve Farkitim ve Farkıındalndalıık oluk oluşşturmak grubu, izleme ve turmak grubu, izleme ve 
dedeğğerlendirme grubu kurmak.erlendirme grubu kurmak.



GGÖÖREVLERREVLERİİ;;
••

 
TTüüttüün n üürrüünlerine olan talebin azaltnlerine olan talebin azaltıılmaslmasıına yna yöönelik nelik 

öönlemler,nlemler,
••

 
TTüüttüün arzn arzıınnıın ve tn ve tüüttüün n üürrüünlerinin kullannlerinin kullanıımmıınnıın n 

azaltazaltıılmaslmasıına yna yöönelik nelik öönlemler,nlemler,
••

 
BaBaşşkalarkalarıınnııniniççtitiğği ti tüüttüün mamn mamüüllerinden dolayllerinden dolayıı

 
kikişşinin inin 

kendi rkendi rıızaszasıı
 

ddışıışında tnda tüüttüün n ççevreye verdievreye verdiğği zararlardan i zararlardan 
korunmaskorunmasıı, risk alt, risk altıında olan kinda olan kişşi ve toplumun sai ve toplumun sağğllığıığınnıın n 
korunmaskorunmasıına yna yöönelik nelik öönlemler,nlemler,

••
 

ÇÇocuklarocuklarıın tn tüüttüün ve tn ve tüüttüün mamn mamüüllerine satllerine satışış
 

ve dave dağığıttıım m 
yoluyla ulayoluyla ulaşşmasmasıınnıın engellenmesine yn engellenmesine yöönelik nelik öönlemler.nlemler.

Bu YBu Yöönerge valilik onaynerge valilik onayıınnıı
 

takiben ytakiben yüürrüürlrlüüğğe girer ve e girer ve 
İİTKK tarafTKK tarafıından yndan yüürrüüttüüllüür.r.
TTüüm Kamu/m Kamu/öözel  Kurum ve Kuruluzel  Kurum ve Kuruluşşlarlarıına ve meslek na ve meslek 
odalarodalarıına topluma sunuldu. Basna topluma sunuldu. Basıın TRT n TRT ÇÇukurova vb.ukurova vb.



••
 

TTüüm Kurumlarda dumansm Kurumlarda dumansıız hava sahasz hava sahasıı
 

uygulamasuygulamasıınnıın n 
dedeğğerlendirilip erlendirilip ööddüüllendirilmesi illendirilmesi iççin kurum personellerine in kurum personellerine 
eeğğitim ve toplantitim ve toplantıılar dlar düüzenlendi, DUMAK PROJESzenlendi, DUMAK PROJESİİ……

 2008 y2008 yııllıı
 

sonu itibariyle Tsonu itibariyle Tüüttüün Kontrol n Kontrol ççalalışışmalarmalarıınnıı
 

EEğğitim itim 
ŞŞube Mube Müüddüürlrlüüğğüü

 
Ruh SaRuh Sağğllığıığı

 
ve Sosyal Hastalve Sosyal Hastalııklar klar ŞŞube ube 

MMüüddüürlrlüüğğüünene
 

devretti.DEVRETTdevretti.DEVRETTİİ
 

))))))))))
••

 
yetiyetişşkin halkkin halkıın yeni n yeni ttüüttüün kontrol yasasn kontrol yasasıı

 
ve getirdikleri ve getirdikleri 

konusundaki bilgi, gkonusundaki bilgi, göörrüüşş
 

ve davranve davranışışlarlarıı; 81 il lot kalite ; 81 il lot kalite 
ççalalışışmasmasıı

 
yapyapııldldıı..

••
 

ÇÇalalışışmalara hmalara hıız verildi, kurumlardan iz verildi, kurumlardan içç
 

denetim idenetim iççin 2 in 2 şşer er 
eleman eeleman eğğitildi.itildi.

••
 

14 14 ŞŞUBAT Cumartesi; (3 UBAT Cumartesi; (3 ÇÇST, 3 mali polis, 3 zabST, 3 mali polis, 3 zabııta ta 
eeğğitildi)2009 da ALIitildi)2009 da ALIŞŞVERVERİŞİŞ

 
MERKEZLERMERKEZLERİİ

 
TTüüm Tm Tüürkiye rkiye 

de ede eşşzamanlzamanlıı
 

olarak denetlendi. 27 iolarak denetlendi. 27 işşletmenin 16 sletmenin 16 sıında nda 
aksaklaksaklıık tespit edildi, gerek tespit edildi, gereğği yazi yazııldldıı,ceza uygulamas,ceza uygulamasıında; nda; 
uygulananlar, davalar, beklemede olanlar ve tobakko uygulananlar, davalar, beklemede olanlar ve tobakko 
ggöörrüünnüürlrlüükk……bir bir şşey yapey yapııldldıı……(TAPDK) m(TAPDK) mıı? ? 



Mersinde TMersinde Tüüttüün Denetim Ekiplerinin En Denetim Ekiplerinin Eğğitimleri itimleri 
MayMayııs 2009 da 308 kis 2009 da 308 kişşi 58+50 108 ekipi 58+50 108 ekip

••
 

4207 say4207 sayııllıı
 

Kanun hKanun hüükküümlerinin uygulanmasmlerinin uygulanmasıı
 

hakkhakkıında nda 
27 Ekim 2008 Mut27 Ekim 2008 Mut

 
ekiplerinden 54 kiekiplerinden 54 kişşiye; Eiye; Eğğitim itim 

verilmiverilmişştir.Yukartir.Yukarııdaki daki gruplara katgruplara katıılamayanlar tarih ve lamayanlar tarih ve 
2008/66 say2008/66 sayııllıı

 
BakanlBakanlığıığımmıız genelgesi doz genelgesi doğğrultusunda, il rultusunda, il 

hhııfzfzııssııhha kurulu kararhha kurulu kararıı
 

ile ilgili kamu kurumlarile ilgili kamu kurumlarıınnıın n 
temsilcilerinden, 179 kitemsilcilerinden, 179 kişşiden oluiden oluşşan 58 asil , 129 an 58 asil , 129 
kikişşiden oluiden oluşşan 50 yedek ve toplamda 308 kian 50 yedek ve toplamda 308 kişşiden iden 
oluoluşşan 108 denetim ekibine, an 108 denetim ekibine, İİl Tl Tüüttüün Lideri Dr Hayat n Lideri Dr Hayat 
ÇÇETETİİNKAYA tarafNKAYA tarafıından ;ndan ;

13 il13 ilççede toplamda 295 kiede toplamda 295 kişşiye 7 giye 7 güün n 
de de eeğğitim verilmiitim verilmişştir. Etir. Eğğitimlerimiz ihtiyaitimlerimiz ihtiyaççlar lar 
dodoğğrultusunda tekrarlanarak devam edecektir. rultusunda tekrarlanarak devam edecektir. 
http://www.dumansizmersin@mersinsaglik.gov.tr/http://www.dumansizmersin@mersinsaglik.gov.tr/

 
ve ve 

http://www.dumansizmersin@hotmail.comhttp://www.dumansizmersin@hotmail.com
 

adresinden adresinden 
iletiiletişşim saim sağğlanacaktlanacaktıır.r.

http://www.dumansizmersin@mersinsaglik.gov.tr/
http://www.dumansizmersin@hotmail.com/




••
 

4207 S.K GERE4207 S.K GEREĞİĞİ
 

19 TEMMUZ 2009 TAMAMEN 19 TEMMUZ 2009 TAMAMEN 
DUMANSIZ TDUMANSIZ TÜÜRKRKİİYEYE

 
İİÇÇİİNN

••
 
31 may31 mayııs ds düünya sigarasnya sigarasıız gz güünnüü

 
ve 19 Temmuz ve 19 Temmuz 

2009 da2009 da
 

““DUMANSIZ TDUMANSIZ TÜÜRKRKİİYE 1 YAYE 1 YAŞŞINDAINDA””
 veve

 
““19 TEMMUZ TAMAMEN DUMANSIZ T19 TEMMUZ TAMAMEN DUMANSIZ TÜÜRKRKİİYEYE””

 iiççin halkin halkıı
 

bilinbilinççlendirmek amaclendirmek amacııyla dayla dağığıttıılmak lmak üüzere zere 
İİdari ve Mali idari ve Mali işşler ler ŞŞube Mube Müüddüürlrlüüğğüü

 
ile iile işşbirlibirliğği i 

iiççerisinde;erisinde;
••

 
--100.000 adet el bro100.000 adet el broşşüürrüü

••
 

--20 adet bez afi20 adet bez afişş
••

 
--20 adet bilboard haz20 adet bilboard hazıırlatrlatııldldıı, , 

halkhalkıın yon yoğğun olduun olduğğu geu geççiişş
 

noktalarnoktalarıına asna asııldldıı..
••

 
--20 bin 20 bin ““DUMANSIZ HAVA SAHASI DUMANSIZ HAVA SAHASI 

MAVMAVİİ
 

LOGOSULOGOSU””
 

ççııkartma bastkartma bastıırrııldldıı..



İl Tütün Kurulunda karar alarak;
 Vali Yardımcımız, Sağlık Müd.Yard.ve Ruh Sağlığı

 Şb.Müd.İl Tütün Kurulu Koordinatörü
 

olarak il yöneticilerini 19 
temmuz 2009 dan önce makamlarında ziyaret  ettik.



maymayıısta il tsta il tüüttüün kontrol kurulu toplandn kontrol kurulu toplandıı.31 May.31 Mayııstan stan öönce;nce;
1212--13 may13 mayııs tarihlerinde ts tarihlerinde tüüm ilm ilççe sae sağğllıık grup bak grup başşkanlarkanlarıı

 ile gile göörrüüşşme yapme yapııldldıı. Yerel Y. Yerel Yöönetimlerle netimlerle İşİşbirlibirliğği i 
iiççindeinde

 
““DUMANSIZ HAYAT DUMANSIZ HAYAT ÖÖZGZGÜÜRLRLÜÜKTKTÜÜRR””

 
vb. vb. 

4207 s.k.la ilgili halk4207 s.k.la ilgili halkıı
 

bilinbilinççlendirmek ilendirmek iççin afiin afişşler vs. ler vs. 
YazdYazdıırrıılmaslmasıı

 
ile ilgili yazile ilgili yazışışma yapma yapııldldıı. Afi. Afişşler bastler bastıırrııldldıı, , 

halkhalkıın yon yoğğun olduun olduğğu geu geççiişş
 

noktalarnoktalarıına asna asııldldıı..
SaSağğllıık k 

BakanlBakanlığıığımmıızzıınn
 

http://www.havanikoru.org.tr/http://www.havanikoru.org.tr/
 

ve ve 
http://www.dumansizhavasahasi.org.tr/http://www.dumansizhavasahasi.org.tr/

 
siteleri siteleri ve sigara ve sigara 

sasağğllıık ulusal komitesinin k ulusal komitesinin http://www.ssuk.org.trhttp://www.ssuk.org.tr//
 sitelerinden bilgilenilebilecesitelerinden bilgilenilebileceğği gibi ayri gibi ayrııca  mca  müüddüürlrlüüğğüümmüüzlezle

““http://www.dumansizmersin@mersinsaglik.gov.tr/http://www.dumansizmersin@mersinsaglik.gov.tr/, , 
http://www.dumansizmersin@hotmail.com.tr/http://www.dumansizmersin@hotmail.com.tr/

 
““adres ve adres ve 

23828102382810--190190--191191--123 i123 içç
 

hat telefonlarhat telefonlarıından iletindan iletişşim im 
kurulabildi. kurulabildi. 

http://www.havanikoru.org.tr/
http://www.dumansizhavasahasi.org.tr/
http://www.ssuk.org.tr/
http://www.ssuk.org.tr/
http://www.dumansizmersin@mersinsaglik.gov.tr/
http://www.dumansizmersin@hotmail.com.tr/


••
 

26 26 --28 may28 mayıısta tsta tüüm Sam Sağğllıık Grup Bak Grup Başşkanlarkanlarıı
 

ile toplantile toplantıı
 yapyap ıı

 
ll

 
ıı

 
p 4207 s.k.p 4207 s.k. ’’

 
un un ““19 temmuz 2009 tarihinde 19 temmuz 2009 tarihinde 

tamamen Dumanstamamen Dumans ıı
 

z Tz Tüürkiyerkiye””
 

ii
 

ççin konunun in konunun öönemi nemi 
hakkhakkıında yerel ynda yerel yöönetimlerle inetimlerle işşbirlibirliğği ii iççindeinde

 
ççalalışışmalarmalarıı

 ve halkve halkıı
 

bilgilendirip bilinbilgilendirip bilinççlendirmek ilendirmek iççin in ççalalışışmalarmalarıı
 konusu gkonusu göörrüüşşüüldldüü,19 temmuzdan ,19 temmuzdan öönce 4207 s.k.la nce 4207 s.k.la 

i l g i l i ;  yapi lg i l i ;  yap ıı
 

l acak la r  hakklacak la r  hakk ıı
 

nda nda İİ
 

l  Ey lem P lanl  Ey lem P lan ıı
 dedeğğerlendirildi.19 temmuzdan erlendirildi.19 temmuzdan öönce kahvehanelere nce kahvehanelere 

(nargile evi, lokanta, birahane, bar vs e(nargile evi, lokanta, birahane, bar vs eğğ lence lence 
mekanlarmekanlarıına ) Denetim Ekibi ena ) Denetim Ekibi eşşliliğğinde gidilerek; Einde gidilerek; Eğğ itim itim 
Ekibi tarafEkibi taraf ıı

 
ndan ndan ““ttüüttüün dumann duman ıı

 
nn ıı

 
n zararlarn zararlar ıı

 konusunda bilgilendirmekonusunda bilgilendirme””
 

yapyapııllııpp, , öörnek irnek işşyerleri yerleri 
A R A N D I I I I .A R A N D I I I I .





BBİİLGLGİİLENDLENDİİRME, ERME, EĞİĞİTTİİMM
24 Haziran 2009 tarihinde 24 Haziran 2009 tarihinde Emniyet MEmniyet Müüddüürlrlüüğğüü

 KaKaççakakççııllıık ve Organize Suk ve Organize Suççlarla Mlarla Müücadele cadele ŞŞube Mube Müüddüürlrlüüğğüü
 ile iile işşbirlibirliğği ii iççinde Yeniginde Yenigüün Projesi Kapsamn Projesi Kapsamıındanda

 
Fatih Fatih 

İİlklkööğğretim Okulu Konferans salonunda Bahretim Okulu Konferans salonunda Bahççe, Bare, Barışış, , 
Turgutreis ve Kiremithane Mahalleleri ve Romanlar KTurgutreis ve Kiremithane Mahalleleri ve Romanlar Küültltüür r 
ve Dayanve Dayanışışmama

 
DerneDerneğğinin katinin katııllıımmıı

 
ile ile ““Madde Madde 

BaBağığımlmlııllığıığınnıın Zararlarn Zararlarıı
 

ve Korunma Yve Korunma Yööntemlerintemleri””
 

ile ilgili ile ilgili 
ve ve ““İİl Tl Tüüttüün Kontrol Kurulu Koordinatn Kontrol Kurulu Koordinatöörrüü

 
Dr.Hayat Dr.Hayat 

ÇÇETETİİNKAYA tarafNKAYA tarafıından da 4207 sayndan da 4207 sayııllıı
 

yasanyasanıın amacn amacıı
 dodoğğrultusunda Trultusunda Tüüttüün ve Tn ve Tüüttüün n ÜÜrrüünlerinin zararlarnlerinin zararlarıı

 hakkhakkıındanda
 

““TTüüm toplumumuzu ve m toplumumuzu ve öözellikle gelecek nesilleri zellikle gelecek nesilleri 
ttüüttüün n üürrüünlerinin zararlarnlerinin zararlarıından korumayndan korumayıı

 
ve herkesin temiz ve herkesin temiz 

hava soluyabilmesini sahava soluyabilmesini sağğlamanlamanıın n öönemi hakknemi hakkıında nda ””
 bilgilendirme yapbilgilendirme yapııldldıı..



BBİİLGLGİİLENDLENDİİRME, ERME, EĞİĞİTTİİMM
TTüüttüün ve Tn ve Tüüttüün n ÜÜrrüünlerinin zararlarnlerinin zararlarıına yna yööneliknelik
••

 
22 Haziran 2009 tarihinde Yeni22 Haziran 2009 tarihinde Yenişşehir ve Mezitli ehir ve Mezitli 
SaSağğllıık Grup Bak Grup Başşkanlkanlııklarklarıı

 
ile planlanan Kamu, ile planlanan Kamu, 

esnaf ve halka yesnaf ve halka yööneliknelik
••

 
(24 Haziran 2009 tarihinde (24 Haziran 2009 tarihinde ŞŞehit Cenazesiehit Cenazesi

nedeniyle ertelendi) 01,07,2009 da Mersin nedeniyle ertelendi) 01,07,2009 da Mersin İİl l 
Jandarma Alay KomutanlJandarma Alay KomutanlığıığıPersonellerine Personellerine 
••

 
26 Haziran 2009 tarihinde B26 Haziran 2009 tarihinde Büüyyüükkşşehir Belediyeehir Belediye

Kongre SarayKongre Sarayıında Belediye Zabnda Belediye Zabııtastasıına na 
İİl Tl Tüüttüün Kontrol Kurulu Koordinatn Kontrol Kurulu Koordinatöörrüü

Dr.Hayat Dr.Hayat ÇÇETETİİNKAYA, NKAYA, 
GGööğğüüs Hastals Hastalııklarklarıı

 
UzmanUzmanıı

 
DoDoçç.Dr.Cengiz .Dr.Cengiz ÖÖZGE           ZGE           

taraftarafıından bilgilendirme endan bilgilendirme eğğitimi verildi.itimi verildi.



BBİİLGLGİİLENDLENDİİRME, ERME, EĞİĞİTTİİMM
••

 
03/07/2009 da TRT 03/07/2009 da TRT ÇÇukurova Radyosu ile saat ukurova Radyosu ile saat 
10,30da10,30da

DumansDumansıız Hava Sahasz Hava Sahasıı
 

ile ilgili kanunun uygulanmasile ilgili kanunun uygulanmasıı
 ve tve tüüttüün ve tn ve tüüttüün n üürrüünlerininnlerinin

zararlarzararlarıına yna yöönelik nelik İİl Tl Tüüttüün Kontrol Kurulu n Kontrol Kurulu 
KoordinatKoordinatöörrüü

 
Dr.Hayat Dr.Hayat ÇÇETETİİNKAYANKAYA

taraftarafıından bilgilendirme yapndan bilgilendirme yapııldldıı..

••
 

1515--16 Temmuzda 16 Temmuzda İİl Emniyet Ml Emniyet Müüddüürlrlüüğğüü
 Personeline kanunun uygulanmasPersoneline kanunun uygulanmasıı

 
ve tve tüüttüün ve tn ve tüüttüün n 

üürrüünlerinin zararlarnlerinin zararlarıına yna yöönelik nelik İİl Tl Tüüttüün Kontrol n Kontrol 
Kurulu KoordinatKurulu Koordinatöörrüü

 
Dr.Hayat Dr.Hayat ÇÇETETİİNKAYA ve NKAYA ve 

GGööğğüüs Hastals Hastalııklarklarıı
 

UzmanUzmanıı
 

DoDoçç.Dr.Cengiz .Dr.Cengiz ÖÖZGE ZGE 
taraftarafıından bilgilendirme endan bilgilendirme eğğitimi verildi.itimi verildi.



BBİİLGLGİİLENDLENDİİRME, ERME, EĞİĞİTTİİMM
••

 
AslankAslankööy Say Sağğllıık Ocak Ocağığı

 
Sorumlu Tabibi AslSorumlu Tabibi Aslııhan DOLUOhan DOLUOĞĞLU LU 

ile gile göörrüüşşüüldldüü
 

kendilerinin Aslankkendilerinin Aslankööy Belediye Bay Belediye Başşkankanıı
 

ile iile işşbirlibirliğği i 
iiççinde 17/07/2009da Aslankinde 17/07/2009da Aslankööy Belediyesinin toplanty Belediyesinin toplantıı

 
salonunda salonunda 

Esnafa ve Halka yEsnafa ve Halka yöönelik Tnelik Tüüttüün ve Tn ve Tüüttüün n ÜÜrrüünlerinin zararlarnlerinin zararlarıına na 
yyöönelik nelik İİl Tl Tüüttüün Kontrol Kurulu Koordinatn Kontrol Kurulu Koordinatöörrüü

 
Dr.Hayat Dr.Hayat 

ÇÇETETİİNKAYA ve GNKAYA ve Gööğğüüs Hastals Hastalııklarklarıı
 

UzmanUzmanıı
 

DoDoçç.Dr.Cengiz .Dr.Cengiz ÖÖZGE, ZGE, 
Uzm.Dr.Ahmet Burhan SUzm.Dr.Ahmet Burhan SÖÖKER tarafKER tarafıından bilgilendirilme endan bilgilendirilme eğğitimi itimi 
verildi.verildi.

ÇÇalalışışmalarmalarıımmıızz
 

talep ve ihtiyatalep ve ihtiyaçç
 

dodoğğrultusunda artarak devam rultusunda artarak devam 
etmektedir.etmektedir.

Yerel Medya ile iYerel Medya ile işşbirlibirliğğiyleiyle
 

““TTÜÜTTÜÜN DUMANININ N DUMANININ 
ZARARLARI KONUSUNDA BZARARLARI KONUSUNDA BİİLGLGİİLENDLENDİİRMELER RMELER ””

 yapyapıılmaktadlmaktadıır.r.
••

 
TTüüttüün Denetcilerimize En Denetcilerimize Eğğitimleritimler

 
le yeni kile yeni kişşiler ilave ettik iler ilave ettik 

27/04/2010 da 39 denetci,27/04/2010 da 39 denetci,
 08/02/2011 de 101 denetcimize e08/02/2011 de 101 denetcimize eğğitim verildi.itim verildi.

••
 

20092009--2010 da 7240 denetim, Sahaya 853 ekip 2010 da 7240 denetim, Sahaya 853 ekip ççııkkııldldıı
••

 
2011 de ilk 3 ayda 2564 denetim yap2011 de ilk 3 ayda 2564 denetim yapııldldıı, Sahaya 122 ekip , Sahaya 122 ekip 







MERSMERSİİNN
İİl tl tüüttüün kurulun kurulu
••

 
Kadir OKATAN; Vali YardKadir OKATAN; Vali Yardıımcmcııssıı

••
 

Dr.Dr.ÖÖzgzgüür KARAASLAN; Sar KARAASLAN; Sağğllıık Mk Müüddüür Yardr Yardıımcmcııssıı
••

 
Dr.Hayat Dr.Hayat ÇÇETETİİNKAYA; Ruh SaNKAYA; Ruh Sağğllığıığı

 
ve  Sos.Hast.ve  Sos.Hast.ŞŞb.Md.b.Md.

••
 

HHüüseyin Gseyin GÖÖKKÇÇE;EE;Eğğitim itim ŞŞube Md.ube Md.
••

 
DoDoçç.Dr.Cengiz .Dr.Cengiz ÖÖZGE, DoZGE, Doçç.Dr.Resul BU.Dr.Resul BUĞĞDAYCI Mersin DAYCI Mersin 
ÜÜniversitesi, niversitesi, 

••
 

TRT TRT ÇÇukurova Mukurova Müüddüürlrlüüğğüü/MERS/MERSİİNN
••

 
Milli EMilli Eğğitim Mitim Müüddüürlrlüüğğüü

 
MMüüddüür Yardr Yardıımcmcııssıı, , 

••
 

Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmetler İİl Ml Müüddüürlrlüüğğüü
 

ŞŞb.Mb.Müüddüürrüü,,
••

 
Mersin DefterdarlMersin Defterdarlığıığı

 
Muhasebe MMuhasebe Müüddüürlrlüüğğüü, , 

••
 

Mersin Emniyet MMersin Emniyet Müüddüürlrlüüğğüü, Ka, Kaççakcakcııllıık ve Organize Suk ve Organize Suççlarla larla 
MMüücadele cadele ŞŞb.Md, b.Md, 

••
 

Mersin Cumhuriyet BaMersin Cumhuriyet Başşsavcsavcııllığıığı,  ,  
••

 
BayBayıındndıırlrlıık ve k ve İİskan Mskan Müüddüürlrlüüğğüü/MERS/MERSİİN, N, 



••
 

Sigara BSigara Bıırakma Poliklinikleri arakma Poliklinikleri aççttıık,k,
Hekimlerimiz Aile HekimliHekimlerimiz Aile Hekimliğği vb.yer dei vb.yer değğiişştirildi.tirildi.
verilerini gverilerini göönderen sadece 2 hastanemiz var, nderen sadece 2 hastanemiz var, 
Toros Devlet Hastanesi ve Mersin Toros Devlet Hastanesi ve Mersin ÜÜniversitesi. niversitesi. 

••
 

Mersin Devlet Hastanesi ve Tarsus Devlet Mersin Devlet Hastanesi ve Tarsus Devlet 
Hastanelerinde de faaliyet e geHastanelerinde de faaliyet e geççti, Erdemli ti, Erdemli 
Devlet Hastanesinde de faaliyet gDevlet Hastanesinde de faaliyet göösteriliyor steriliyor 
resmi olarak yazresmi olarak yazıı

 
veya bilgi verilmedi. Veri giriveya bilgi verilmedi. Veri girişşi i 

ilailaçç
 

araaraşşttıırmasrmasıı
 

iiççin tin tüüm hastanelerimizdeki m hastanelerimizdeki 
ggööğğüüs hastals hastalııklarklarıı

 
uzmanlaruzmanlarıımmııza Dr.Mustafa za Dr.Mustafa 

ERSERSÖÖZ tarafZ tarafıından ndan şşubemizde verildi.ubemizde verildi.
••

 
KETEM de sigara bKETEM de sigara bıırakma poliklinirakma polikliniğği hizmete i hizmete 
aaççıılamadlamadıı, tek Hekim oldu, tek Hekim olduğğu iu iççin.in.





SSUK ile ilimizde bir gSSUK ile ilimizde bir güünlnlüük k 
program yaparak program yaparak İİl Tl Tüüttüün Kontrol n Kontrol 
Kurulu Kurulu ÜÜyeleri, il yyeleri, il yööneticilerini, neticilerini, 
liderlerini ve denetimcilerimizden liderlerini ve denetimcilerimizden 
katkatııllıım sam sağğlanarak gerlanarak gerççekleekleşştirildi.tirildi.  En gEn güüzel motivasyon bu oldu bize.zel motivasyon bu oldu bize.  Son olarakda Denetcilerimizin Son olarakda Denetcilerimizin 
ililççeler araseler arasıı  ççapraz denetime apraz denetime 
ççııkmalarkmalarıı  konusunda kurul kararkonusunda kurul kararıı  aldaldıık.  k.  





Kurul Kurul üüyelerinin ve Denetcilerin yelerinin ve Denetcilerin 
Motivasyonu iMotivasyonu iççin.in.

••
 

İİnanmaknanmak
••

 
KararlKararlııllııkk

••
 

ŞŞeffafleffaflıık    dan taviz verilmedenk    dan taviz verilmeden
EEğğitimitim

Denetim Denetim 
PaylaPaylaşışım m 

••
 

““ULAULAŞŞILABILABİİLLİİRLRLİİK VE SK VE SÜÜRDRDÜÜRRÜÜLEBLEBİİLLİİRLRLİİKK””

DENETCDENETCİİLERE; LERE; 
••

 
Maddi destek Maddi destek 

••
 

Manevi Destek Manevi Destek 
••

 
ÇÇalalışışana Moral vermek Teana Moral vermek Teşşekkekküür etmek gerek.r etmek gerek.

••
 

TTüüttüün Kontroln Kontrolüünde illerde nde illerde öözel zel ŞŞube kurulmalube kurulmalıı,,
Bu alanda Bu alanda ççalalışışanlara baanlara başşka ika işş

 
verilmemeliverilmemeli



TANRIM! DEĞİŞTİREBİLECEKLERİM İÇİN GÜÇ, 
DEĞİŞTİREMEYECEKLERiMİZ

 
İÇİN SABIR VER, 

ARADAKİ
 

FARKI ANLAYACAK AKIL VER.

HAVAMIZI KORUYORUZ
 TEŞEKKÜRLER….
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