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Birçok sağlık sorununa yol açan, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında en ön
sırada yer alan tütünün kapalı alanlarda kullanımı, 4207 sayılı kanun hükümleri uyarınca
yasaklanmıştır. Üniversitemizde söz konusu yasal düzenlemelere uyum sağlamış ve dumansız
kampüs ortamı oluşturulması için gerekli önlemleri almış ve günümüze kadar uygulamıştır. Ancak,
son zamanlarda tarafımıza ulaştırılan şikâyetlerden kampüste muhtelif birimlerde tütün ürünleri
tüketiminin çalışanların odalarında devam ettiği ve yakınında bulunan kişilere rahatsızlık verdiği
anlaşılmıştır. Akademik hayatta göstermiş olduğu performansla temayüz etmiş üniversitemizin,
tütün ürünleri tüketimi ile ilgili yasal düzenlemeleri uygulama konusunda gösterdiği özen ile de
örnek olması en büyük arzumuzdur. Bu sebeple tütün ürünlerinin zararlarından korunmak ve
öğrencilerimiz ile paydaşlarımıza örnek gösterilecek bir kurum olmak amacıyla aşağıda belirtilen
hususlarda gerekenlerin yapılması beklenmektedir.
1- 4207 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kapalı alanlarda tütün mamulü tüketilmemesi için
Dekan/Müdür/Daire Başkanları gerekli her türlü önlemi almalıdır. Öğretim elemanlarının ve diğer
personelin çalışma odalarında ve diğer kapalı alanlarda tütün mamulü kullanmasına hiçbir surette
müsaade edilmemelidir.
2- Tütün mamulü tüketiminin idarece belirlenmiş açık alanlarda yapılması sağlanmalıdır.
Tütün mamulü kullanımına tahsis edilen alanların toplam açık alana oranının %30’dan fazla
olmaması ve giriş çıkış kapılarına en az 10 m mesafede olmasına özen gösterilmelidir. Bu konuda
gerçekleştirilecek çalışmalar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordinasyon halinde
sürdürülmeli ve 31 Temmuz 2018 tarihine kadar tamamlanmalıdır. İlgili birim yöneticileri tütün
mamulü kullanımına tahsis edilen alanlardan ve buna ait işaretlemelerin güncel tutulmasından
sorumludur.
3- Yasağın ihlal edildiğinin bildirilmesi halinde, ilgili birim yöneticisi (Dekan/Müdür veya
Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Daire Başkanı, Hastane Başmüdürü, Fakülte/YO/MYO/Enstitü
Sekreterleri) konuyla ilgili görevlendirilen personelle birlikte tutanak düzenleyerek, yasağı ihlal
eden kişiye 4207 sayılı Kanuna göre para cezası uygulamalıdır. Yapılan işlemler hakkında
Rektörlüğe düzenli bilgi verilmelidir. Tutanak düzenlemekten imtina eden personel hakkında
gerekli disiplin işlemleri derhal yapılmalıdır.
4- Tütün mamulü tüketim yasağı ihlalinin iç hattan 2020 numaralı telefona veya
tutun@omu.edu.tr elektronik posta adresine ihbar edilebileceği ve yasak ihlalini ihbar eden kişinin
kimliğinin gizli tutulacağı bütün personele duyurulmalıdır. İlgili birimin en üst yöneticisi kendisine
yasağın ihlal edildiği bildirildiğinde gerekli işlemleri gecikmeye mahal vermeden ve müsamaha
göstermeden yapmalıdır.
5- Yöneticiler tütün mamulü tüketimine ilişkin kanunun uygulanmasını takip etmek ve ihlal
tespit edildiği durumlarda cezai işlem uygulamak üzere kendisine bağlı her bir birim ve her bir bina
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için bir sorumlu personel görevlendirmeli, görevlilerin adı, soyadı ve iletişim bilgilerini 31 Mayıs
2018 tarihine kadar Rektörlüğümüze bildirmelidir.
6- Yasal düzenleme ve buna uymamanın cezai sonuçlarını belirten uyarılar ile tütün ürünleri
kullanımının tehlikelerini anlatan sağlık uyarıları bina içlerinde herkesin görebileceği şekilde
asılmalıdır. Uyarı levhalarında yasağın ihlal edilmesi halinde kurum içinde veya kurum dışında
aranacak telefon numaralarına yer verilmelidir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Sait BİLGİÇ
Rektör
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