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DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 30.04.2021 tarihli ve
E-86696344-050.01.04-172 sayılı yazısı.

 
İslam dini; aklın, canın, dinin, malın, neslin korunmasını emretmiş ve bu değerlere zarar veren

her şeyi de haram kılmıştır. Dolayısıyla verdiği zararla insanı akıl, ruh ve beden sağlığı gibi pek çok
yönüyle ciddi boyutta tehdit eden ve insanın mükerremlik vasfını zedeleyen her türlü bağımlılıkla
mücadele etmek ihmal edilemez bir sorumluluktur. Bu çerçevede bağımlılık türlerinin en yaygınlarından
biri olan ve dinimizin korunmasını emrettiği temel ilkelere verdiği zararlar saymakla bitmeyen sigara ile
mücadele kapsamında Başkanlığımızca pek çok çalışma yapılmış, konu her vesileyle en üst düzeyde
gündeme getirilerek toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması amaçlanmıştır. Gelinen süreçte sigarayla
mücadelenin hassasiyet ve kararlılıkla devam ettirilmesinin zorunlu olduğu açıktır.

İslam'ı tebliğ ve temsil eden din görevlilerinin, vazifelerini nebevi ahlaka uygun bir biçimde ifa
ederek topluma önder ve örnek olmalarının önemi izahtan varestedir. Bu itibarla din görevliliği vakarı ile
bağdaşmayan her türlü olumsuz davranıştan ve din görevlilerinin toplum nezdinde itibarlarını zedeleyen
sigaradan uzak durmaları konusunda personelimize gerekli rehberliğin ve uyarıların yapılması,
Başkanlığımızca gerçekleştirilecek olan sınav ve mülakatlarda bu hassasiyetin göz önünde
bulundurulacağı hususunda personelimizin bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda 26 Ocak 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığınca 2021 yılı için "Bağımlılıkla Mücadele
Seferberliği" kararı alınmış ve Mayıs 2021 itibariyle "BAŞARABİLİRSİN" temasıyla sigara bırakma
kampanyası başlatılmıştır. İlgi yazıda detayları yer alan söz konusu kampanya hakkında Müftülük
personelinin bilgilendirilerek kampanyaya katılımının teşvik edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini
rica ederim.
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