
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 

DUMANSIZ KAMPÜS UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi dumansız kampüs uygulamalarına 

ilişkin koşulları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Üsküdar Üniversitesi dumansız kampüs uygulamalarına ilişkin 

koşullarla ilgili hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve 

Kontrolü Hakkında Kanun ve T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Başkanlığı’nın 2016/6 sayılı Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen; 

a. Tütün: Tütün yaprağının tamamından ya da bir bölümünden üretilen; içilebilir, 

çiğnenebilir, emilebilir ya da başka bir formda tüketilebilir bağımlılık özelliği olan, 

nikotin içeren her türlü sigara, elektronik sigara, nargile vb. tütün ürününü, 

b. Pasif İçicilik: Sigara içmeyen bir bireyin sigara içen bir bireyin yakınındayken sigara 

içen kişinin soluğuyla dışarı verdiği duman karışımını solumasını, 

c. Dumansız Kampüs: Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen, Sağlık 

Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen üniversite kampüslerinde 

pasif içiciliğin engellenmesi için yapılması beklenen tütünsüz uygulamaları, 

d. Üniversite: Üsküdar Üniversitesini, 

e. Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,  

ifade eder. 

                                               

İKİNCİ BÖLÜM 

Dumansız Kampüs Uygulamalarının Belirlenmesi 

 

MADDE 5 – (1) Üniversitemizde tütün ve tütün ürünlerini kullanmayanların pasif içiciliğinin 

engellenmesi, kullananların tütün ve tütün ürünlerine erişiminin zorlaştırılması, tütün ve tütün 

ürünleri kullanımı özendiriciliğinin azaltılması hedefiyle “Dumansız Kampüs” politikası 

benimsenmiştir. Tütün ve tütün mamullerinin kullanılmaması ve kullananlar hakkında 

uygulanacak cezai işlemler ile dumansız kampüs uygulamasının kampüsümüzde hayata 

geçirilmesi süreciyle ilgili hususlar şu şekilde belirlenmiştir: 

a. Bu uygulama Üsküdar Üniversitesinde görev yapan tüm akademik ve idari personeli, 

öğrencileri ve üniversitemize gelen ziyaretçileri kapsar. 

b. Bu uygulama Üsküdar Üniversitesi kampüs alanlarında ve ziyarete açık tüm mekânlarda 

geçerlidir. 



c. Üsküdar Üniversitesi kampüslerinde sigara içilebilen alanlar yalnızca açık alanlarda yer 

alır ve sınırlandırılmıştır. Binaların girişlerine “Dumansız Alan” şablonları oluşturulur, 

yerlere boyama yapılır. Bu alanlar belirlenirken mümkün olduğunca uluslararası 

standartlara uygun davranılır. Kampüste herkes tarafından görülebilecek alanlarda uyarı 

levhaları yerleştirilir. 

d. Kanun hükümlerinin ihlali durumunda, Üsküdar Üniversitesi İdari İşler Daire 

Başkanlığı Yerleşke İdari Amirliğine ihbar yapılır. Dumansız kampüs alanında tütün ve 

tütün ürünlerini tüketenlere gerekli uyarılar ilgili yasal düzenlemeler kapsamında İdari 

İşler Daire Başkanlığı Yerleşke İdari Amirliği çalışanları tarafından uygun şekilde 

yapılır.  

e. Üsküdar Üniversitesi bünyesindeki sigara bırakma destek hizmetleri, öğrencilere ve tüm 

çalışanlara duyurulur.  

f. Üniversitemize ait araçlarda “Sigara İçilmez” yasal uyarı yazısı bulunmaktadır ve 

araçların içinde şoför dâhil hiç kimse sigara içemez. 

g. Üsküdar Üniversitesi bünyesinde yer alan tüm öğrenci kulüpleri Dumansız Kampüs 

çalışmalarına destek olabilecek faaliyetlerde bulunması için desteklenir.  

h. Üniversitemiz dumansız kampüs uygulamalarına dikkat çekmek amacıyla yıl boyunca 

değişik vesilelerle Üniversitenin kendi televizyonu ve gazetesinde, web sayfalarında ve 

diğer sosyal medya mecralarında görsellerin ve eğitim paketlerinin yayınlanması 

yanında; ulusal gazete, radyo, televizyon ve sosyal medya üzerinden yayınlar yapar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 
MADDE 6 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde diğer mevzuat hükümleri ile 

Üniversite Senato Kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 
MADDE 7 - (1) Bu yönerge, 10.03.2022 tarihli, 2022-09 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe 

girmiştir. 

 

Yürütme 

MADDE 8 - (1) Bu yönerge, Üsküdar Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


