SÜREÇ KODU: 1.4.1

Ulusal Tütün Kontrol Programının İl Düzeyinde Uygulanmasının Sağlanması

Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve
programlar hazırlanması,
uygulanması, uygulatılması,
izlenmesi ve değerlendirilmesi

Hizmetlerin gerçekleşmesi için
lüzumlu insan gücü planlaması,
materyallerin sağlanması,
gereken tedbirlerin alınması

İl düzeyinde Ulusal Tütün Kontrol
Programının uygulanması sağlanması,
program kapsamında kendi
sorumluluğuna bırakılmış iş ve
işlemlerin gerçekleştirilmesi

Oluşan dosya ve evrakların arşivlenmesi

SÜREÇ KODU: 1.4.2

Sigara bıraktırma çalışmaları yürütülmesi

EBYS

Sigara Bırakma Poliklinikleri
tarafından hazırlanan aylık, 3 aylık ve
yıllık formların toplanması

Resmi yazı ve e-mail ile Bakanlığa gönderilmesi

EBYS

Bakanlık tarafından gönderilen sigara bırakma ilaçlarının
dağıtım ve takibinin yapılması

Oluşan dosya ve evrakların arşivlenmesi

SÜREÇ KODU: 1.4.3

Tütün ve tütün ürünlerinin insan sağlığına zararları ve önlenmesi hakkında
vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılması

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel
hukuk işletmelerine 4207 ve 4733 sayılı kanunların
yüklediği sorumluluklar ile ilgili eğitim çalışmaları
planlanması

Tütün ve tütün ürünleri kullsnımının yasak olduğu
alanlarda denetimler yapmak üzere oluşturulan
ekipler için 4207 ve 4733 sayılı Kanun ve
uyhulamaları hakkında periyodik aralıklarla hizmet
içi eğitimlerin planlanması

Eğitim konuları hazırlanması

Merkezde ve ilçelerde görev alan denetim
personelleri için Valilik Oluru alınması

Belirlenen tarihlerde hizmet içi eğitim verilmesi

Oluşan dosya ve evrakların arşivlenmesi

EBYS

SÜREÇ KODU: 1.4.4

Merkez ve ilçe denetim ekipleri ile tütün denetimlerinin 7/24 esasına göre yapılması

Denetimler sonucunda 2 ayda bir rapor hazırlanması

Raporların resmi yazı ve posta ile Bakanlığa
gönderilmesi

EBYS

Merkez denetim ekipleri için aylık denetim programı
oluşturulması

Sağlık Bakanlığı tarafından sahadaki denetimlerin takip ve
kontrolü için oluşturulan Dumansız Hava Sahası Denetim
Sisteminin il ve ilçe yetkilileri tarafından kontrol edilmesi

Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemine gelen
ihbarların takibinin yapılması

Merkez ve ilçe ekiplerine yönlendirilerek denetimlerin
sağlanması

Merkez denetim ekiplerinin tespit etmiş olduğu ihlal
tutanaklarının 3 gün içinde birimimize tesliminin sağlanması

Merkez ekipler tarafından teslim edilen ihlal tespit
tutanaklarının idari yaptırım kararına çevrilmesi için İlçe
Tütün Koordinasyon Bürolarına resmi yazı ile gönderilmesi

EBYS

EBYS

Merkez ve ilçe ekipleri tarafından denetiminin veya
soruşturmanın yapılmasının sağlanması

Sonuçla ilgili Şikayet Koordinasyon Birimi ve başvuru
sahibine bilgi verilmesi

Oluşan dosya ve evrakların arşivlenmesi

SÜREÇ KODU: 1.4.5

Uçucu madde üretimi ve satışı yapılan yerler
ile İlgili Mevzuat hükümleri çerçevesinde
denetlemelerin yapılması

2 İlçede görevli personel tarafından düzenli olarak denetimlerin
yapılması

Her ilçede uçucu madde üreten ve satan müessese sayılarının
yılbaşında güncellenmesi ve yılda an az bir defa denetlenmesi

Bu denetim kapsamında;
İlgili mevzuat hükmünce; uçucu madde üretimi ve satışı yapan
yerlerin denetlenmesi

İlgili mevzuat hükmünce; uçucu madde üretip ve satmadığı halde
yapılan iş kapsamında bu tarz ürünlerin kullanıldığı yerlerin
denetlenmesi

Uçucu maddeleri üreten ve satan yerlere ilişkin denetim
işlemlerini yürüten personele yönelik eğitim ve koordinasyon
faaliyetleri yürütülmesi

İlçelerden gelen İşyeri Bazlı
Uçucu Madde Denetimi Aylık
Bildirim Formu ve Ürün Bazlı
Uçucu Maddeler Denetiminin
yapılması

Bildirim Formunun birimimizde tek bir form altında toplanması

Tek bir form altında toplanan bildirim formunun Bakanlığımıza
iletilmesi

EBYS

Oluşan dosya ve evrakların arşivlenmesi

SÜREÇ KODU: 1.4.6

EBYS

İmza föyünün hazırlanması

Toplantı günü talep durumunda basına dağıtılması için
bilgi notu hazırlanması

Toplantı sırasında ihtiyaç duyulabilecek evrakları içeren
bir dosya hazırlanması

Toplantı günü toplantı salonuna erken gidilerek isimlikler,
dosyalar ve diğer malzemelerin hazırlanması

Toplantı sırasında alınan kararlar
Çalışma Grubu Toplantı Tutanağına işlenmesi

Toplantı karar tutanağından toplantı sırasında çıktı alınır ve
Çalışma Grubu üyelerine imzalatılması

Toplantı sonrasında toplantı karar tutanağının
eksik imzaları tamamlanması

Toplantıya ilişkin bilgi notu ve fotoğrafların
Basın Birimine ulaştırılması

EBYS

2 ayda bir toplantı karar tutanaklarının Bakanlığa gönderilmesi

Oluşan dosya ve evrakların arşivlenmesi

