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 SUNU

	 Değerli	okuyucular,
	 Bu	dokuman	Başkent,	Bilkent	ve	Hacettepe	Üniversitelerinin	
ülkemizde	en	önemli	hastalık	ve	ölüm	nedenleri	arasında	yer	alan	tütün	
kullanımının	 önlenmesi	 konusunda	 ortak	 bir	 inisiyatif	 oluşturularak	
bilimsel	 zeminde	 üniversitelerimizde	 yapabileceklerimizin	 temel	
başlıklarını	içermektedir.

	 Üniversitelerimizde	 kampüsleri	 kullanan	 bütün	 öğrenci,	
akademik,	 idari	 personelin	 yanı	 sıra	 topluma	 yönelik	 duyduğumuz	
sorumluluklarımız	 nedeniyle;	 kurumlarımızın	 özgün	 koşullarının	 da	
farkında	olarak	hazırlanmış	bu	yönlendirme	dokümanının	şimdiki	ve	
gelecek	 nesillerin	 tütünsüz	 bir	 eğitim	 ortamının	 sağlanabileceğine	
olan	algıya	katkı	sağlayabilmesini	amaçlıyoruz.

	 Dünyada	 gün	 geçtikçe	 artan	 ‘tütünsüz	 üniversite’	
uygulamalarının	 üniversitelerimizde	 de	 gün	 geçtikçe	 hayat	 bulması	
ve	 gerçeklik	 kazanması	 üniversitelerimizde	 uygulamaları	 gören	 ve	
benimseyen	 kitlelerin	 de	 benzer	 çalışmaları	 yapabilmeleri	 için	 bir	
itici	 güç	 olabilir.	 Bu	 konuda	 yapılacak	 ve	 kat	 edilecek	 çok	 mesafe	
olmakla	birlikte	başlattığımız	bu	girişimin	öneminin	ve	değerinin	de	
farkındayız.

	 Çalışmalarımızın	 başarıyla	 ilerleyebilmesi	 ve	 toplum	
için,	 rehberimizi	 kullanmak	 isteyen	 diğer	 eğitim	 kurumlarımız/
üniversitelerimiz	için	örnek	olabilmesi	dileğiyle….

Prof. Dr. Ali Haberal           Prof. Dr. Abdullah Atalar Prof. Dr. A. Haluk Özen
Başkent	Ü.	Rektörü									Bilkent	Ü.	Rektörü	 	 Hacettepe	Ü.	Rektörü
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1. Gerekçe ve amaç

Tütün	kullanımı	dünyada	ve	Türkiye’de	en	önemli	önlenebilir	hastalık	
ve	 ölüm	 nedenleri	 arasında	 ilk	 sıralarda	 yer	 almaktadır.1	 	 Ergenlik	
dönemi2		ve/veya	gençlik	dönemi3		herhangi	bir	tütün	ürünü	kullanımı	
ve	 açısından	 riskli	 dönemlerdir.	 Gençlik	 dönemi	 bütün	 yaş	 grupları	
arasında	 bağımlılık	 açısından	 en	 hassas	 yaş	 dönemi	 olarak	 da	
bilinmektedir.4	 	Dolayısıyla;	bu	 ‘özel’	dönemlerde	 tütün	kullanımına	
başlanmanın	 önlenmesi	 bireylerin	 ve	 toplumların	 tütün	 kullanım	
sıklığının	da	azaltılması	için	rasyonel	bir	çözüm	olabilir.	Dünya	Sağlık	
Örgütü	 (DSÖ)	 Tütün	 Kontrolü	 Çerçeve	 Sözleşmesi	 (TKÇS)	 gençlerin	
tütün	kullanımının	önlenmesine	dair	önemli	bir	vurgu	yapmaktadır.5  

Ülkemizde	 Tütün	 Kontrolü	 Strateji	 Belgesi	 ve	 Eylem	 Planında	 da	
gençlerin	tütün	kullanımının	önlenmesi	bir	başlık	olarak	ele	alınmıştır.6  

Yaş	grubu	itibarıyla	ülkemizde	17	yaş	sonrası	gençlerin	önemli	bir	kısmı	
üniversitelerde	 öğrenimlerini	 sürdürmektedirler.	 Bu	 yaş	 grubunun	
önemli	 bir	 bölümü	 tütün	 kullanmaya	 üniversite	 yaşamlarında	
başlamaktadırlar.	 Öğrencilerin	 bir	 bölümü	 de	 daha	 önce	 tütün	
kullanımına	 başlamış	 olup	 üniversite	 ortamında	 bu	 davranışlarını	
sürdürmektedirler.

Üniversitelerin	 ‘tütünsüz’	 olması	 bugün	 dünyada	 kabul	 gören	
bir	 uygulamadır.	 Uygulamaların	 temel	 gerekçeleri	 arasında;	
üniversitelerde	 sağlıklı	 yaşam	 davranışlarının	 yaygınlaştırılması,	
üniversitelerde	okuyan/çalışan/vb.	bireylerin	 toplum	 için	 rol	modeli	
olması,	 gelecek	 nesillerin	 tütünsüz	 bir	 yaşam	 sürebilmesi7	 	 öne	
çıkmaktadır.

1	http://www.who.int/topics/tobacco/en/
2	Itanyi	IU,	Onwasigwe	CN,	McIntosh	S,	et	al.	Disparities	in	tobacco	use	by	adolescents	in	
southeast,	Nigeria	using	Global	Youth	Tobacco	Survey	(GYTS)	approach.	BMC	Public	Health.	
2018;18:317.	doi:10.1186/s12889-018-5231-1.

3	https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1054-139X(18)30188-5
4	https://www.ehs.washington.edu/system/files/resources/tobacco-free-campus-report.pdf
5 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42811/9241591013.pdf;jsessionid=20E760
D19111BBA1578BD9D009602845?sequence=1

6	https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/tutun-mucadele-bagimlilik-db/haberler/tutun_
eylem_plani/Tutun_Kontrolu_Strateji_Belgesi_ve_Eylem_Plani.pdf

7	https://www.tobaccofreecampus.org/about-the-initiative/
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Ayrıca;	üniversitelerin	çoğunluğunda	tıbbi,	sosyal	ve	davranış	bilimler	
mevcuttur	ve	bu	bilim	alanlarının	temel	misyonları	arasında	tütünsüz	
bir	yaşamı	önceleyen	sağlık	ve	sağlığın	geliştirilmesi	 ile	 ilgili	bilimsel	
verileri	üretmek	de	bulunmaktadır.8  

Tütünsüz	üniversite/kampüs	ile	ilgili	çok	çeşitli	uygulamalar	dünyanın	
farklı	 bölgelerinde	 mevcuttur.	 Kapalı	 ve	 açık	 alanlarında	 tütün	
kullanılmaması,	 tütün	 satışının	 kampüs	 içerisinde	 olmaması,	 tütün	
bırakmak	isteyenlere	yardım	olanaklarının	sağlanması9		uygulamaları	
nihai	 amaçtır.	 Biraz	 daha	 ayrıntılı	 incelendiğinde;	 herhangi	 bir	
üniversitenin	 ‘tütünsüz	 üniversite’	 olarak	 değerlendirilebilmesi	 için	
aşağıdaki	adımların	tamamlanması	önerilmektedir:10

•	 Tütün	 kontrolü	 ile	 ilgili	 plan	 ve	 programın	 yapılması	 ve	 bu	
süreçten	üniversitenin	bütün	bileşenlerinin	haberdar	edilmesi

•	 Kampüs	içerisinde	tütün	kullanılan/içilen	alanların	bütünüyle	
kaldırılması,	 bunun	 için	 önceden	 tarih	 belirlenerek	 ilan	
edilmesi

•	 Tütün	kontrolü	çalışmalarının	üniversite	bünyesinde	bir	birim	
tarafından	sürdürülmesi

•	 Tütünsüz	 üniversite	 politikasının	 öğrenim	 gören/çalışan/vb.	
bütün	 bileşenler	 tarafından	 içselleştirilmesi	 için	 eğitim	 ve	
farkındalık	çalışmalarının	yapılması	ve	sürdürülmesi

•	 Tütün	 bırakmak	 isteyenlere	 yönelik	 olarak	 bırakma	
hizmetlerinin	 herkes	 tarafından	 ulaşılabilir	 olmasının	
sağlanması

Bu	adımların	yanı	sıra	yapılan	çalışmaların	izleme/değerlendirmesinin	
yapılması	gerekmektedir.

Yapılan	 araştırmalar	 ‘tütünsüz	 üniversite/kampüs’	 uygulamaları	 için	
olası	 bariyerlerin	 uygulamalarda	 eksiklikler/zayıflıklar,	 yönetimlerin	
sürece	 destek	 olmaması,	 öğrencilerin	 sürece	 yeterince	 sahip

8			https://www.unr.edu/live-well/tobacco-free-university/faqs
9			https://www.ehs.washington.edu/system/files/resources/tobacco-free-campus-report.pdf	p	11.
10	https://www.ehs.washington.edu/system/files/resources/tobacco-free-campus-report.pdf	p	10.
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çıkmaması	gibi	konular	olduğunu	ortaya	koymaktadır.11	Bu	adımların	
tamamının	 uygulanması	 için	 sözü	 geçen	 bariyerlerin	 de	 ortadan	
kaldırılacağı	yaklaşımların	benimsenmesi	değerlidir.

Tütünsüz	üniversite	sağlıklı	bir	çevrede	yaşayabilmek	için	de	ulaşılması	
gereken	 bir	 hedef	 olarak	 kabul	 edilmelidir.12	 Tütünsüz	 üniversite	
tütün	 kullanan	 ve	 kullanmayan	 herkesin	 sağlık	 hakkının	 korunması	
için	önemli	bir	uygulamadır.13		Yapılan/planlanan	bütün	adımlar	tütün	
endüstrisi	ile	mücadele	anlamı	da	taşımaktadır.	Bu	konuda	herhangi	
bir	çıkar	çakışmasının	asla	kabul	edilemeyeceği	uygulamalar	açısından	
‘kırmızı	 çizgi’	 olarak	 kabul	 edilmelidir.	 Endüstri	 gençlere	 ulaşmak	
amacıyla	 çeşitli	 girişimlerde	 bulunabilmektedir.	 Bunların	 tamamına	
‘hayır’	diyebilmek	sağlığın	tarafında	olmak	demektir.14

Yukarıdaki	gerekçelere	bağlı	olarak	bu	rehber	kapsamında	ülkemizde	
üniversitelerde	‘tütünsüz’	üniversite/kampüs	hedefinin	benimsenmesi	
için	 temel	 gerekçeleri	 ortaya	 koymak,	 bu	 hedefleri	 benimseyen	
üniversitelere	yönelik	rehber	oluşturabilmek	amaçlanmaktadır.

2. Tanımlar15

11	Fennell	R.	Should	college	campuses	become	tobacco	free	without	an	enforcement	plan?	J	Am	
Coll	Health	2012;60(7):491-4.

12		https://www.canberra.edu.au/on-campus/health-and-childcare-services/tobacco-free-campus
13	https://uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=comm_etds
14		https://quitbigtobacco.org/
15	http://halksagligiokulu.org/anasayfa/components/com_booklibrary/ebooks/TUTUN%20
TERIMLERI_16%20TEMMUZ%202018_YAYIMLANAN.pdf

Genel	 anlamda	 tütün;	 yaprağının	
tamamından	 ya	 da	 bir	 bölümünden	
yapılan/üretilen	 üründür	 ve	 içilebilir,	
çiğnenebilir,	emilebilir	ya	da	başka	bir	
formda	 tüketilebilir.	 Tütün	 ürünleri	
bağımlılık	özelliği	olan	nikotin	içerir.
Türkiye’de	 4207	 Sayılı	 ‘Tütün	
Ürünlerinin	 Zararlarının	Önlenmesi	 ve	
Kontrolü	Hakkında	Kanun’	kapsamında;	
tüttürme,	 emme,	 çiğneme	 ya	 da

• Tütün
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buruna	 çekerek	 kullanılmak	 üzere
üretilmiş,	 hammadde	 olarak	
tamamen	 veya	 kısmen	 tütün	
yaprağından	 imal	 edilmiş	 maddeyi	
ifade	 eder.	 Tütün	 içermeyen	 ancak	
tütün	 mamulünü	 taklit	 eder	 tarzda	
kullanılan	 her	 türlü	 nargile	 ve	
sigara,	 tütün	 ürünü	 olarak	 kabul	
edilir.	 Son	 dönemlerde	 ülkemizde	
de	 yaygınlaşan	 elektronik	 sigara,	
ısıtılmış	 ürünleri	 de	 tütün	ürünüdür.	
Elektronik	 sigara	 için	 ‘elektronik	
nikotin	salıveren	sistem’	terminolojisi	
de	kullanılmaktadır.

• Tütün kontrolü

Tütün	 kullanımına	 başlamama,	
içenlerin/kullananların	 bırakması	 ve	
tütün	 dumanından	 pasif	 etkilenimin	
önlenmesi	 tütün	 kontrolü	 anlamına	
gelmektedir.

• Sigara dumanına 
maruz kalmak ve sigara 
dumanından pasif 
etkilenim, İkinci el 
sigara dumanı

Yanan	 sigaranın	 ya	 da	 diğer	 tütün	
ürünlerinin	 ucundan	 dışarı	 çıkan	
dumanla	 birlikte	 sigara	 içen	 kişinin	
dışarı	üflediği	dumanın	bileşimidir.	

• Üçüncü el sigara dumanı

Sigara	 dumanını	 tutan	 yüzeylerle	
temas	 sonucu	 dumanın	 içindeki	
zararlı	 bileşenlere	 ve	 onların	
metabolik	ürünlerine	maruz	kalmayı	
ifade	etmektedir. 
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• Tütünsüz alan
Tütün	ürünü	kullanılmayan/
tüketilmeyen	alan

• 4207 Sayılı Kanun
4207	 Sayılı	 Tütün	 Ürünlerinin	
Zararlarının	 Önlenmesi	 ve	 Kontrolü	
Hakkında	Kanun

• Tütün endüstrisi
Tütün	üreticileri,	toptan	dağıtıcılar	ve	
ithalatçılar	anlamına	gelir.

• Dumansız kampüs

Ülkemizde	 Sağlık	 Bakanlığı	
ve	 Yükseköğretim	 Kurulu	
tarafından	 kabul	 edilen	 üniversite	
kampüslerinde	(kampüslerinde)	pasif	
etkilenim	riskinin	ortadan	kaldırılması	
için	 yapılması	 beklenen	 tütünsüz	
uygulamalardır.	 Bu	 uygulamaların	
artırılmasına	 yönelik	 olarak	 T.C.	
Sağlık	 Bakanlığı	 Türkiye	 Halk	 Sağlığı	
Kurumu	 Başkanlığı’nın	 2016/6	 sayılı	
Genelgesinde	 de	 yer	 verilmiştir	
(Madde	3)

• Dumansız hava sahası
‘Havanı koru’

19	Mayıs	2008	 tarihinde	 ilk	aşaması	
yürürlüğe	 giren	 4207	 sayılı	 Tütün	
Ürünlerinin	 Zararlarının	 Önlenmesi	
ve	Kontrolü	Kanun’a	ilişkin	toplumun	
bilgilendirilmesi	 amacıyla	 başlatılan	
kampanyanın	adı.	
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3. Tütünsüz üniversite/kampüs hedefini belirlemiş bir üniversite 
için yapılabilecek adımlar

Aşağıdaki	 tabloda	 tütünsüz	 üniversite	 hedefine	 yönelik	 olarak	
belirlenen	 adımlar	 ve	 bu	 adımların	 uygulayıcılar	 tarafından	 kolay	
izlenebilmesi	amacıyla	geliştirilmiş	bir	kontrol	listesi	hazırlanmıştır.
Kullanıcılar	bu	kontrol	listesi	aracılığı	ile	çalışmalarını	sürdürebilirler.

TÜTÜNSÜZ ÜNİVERSİTE UYGULAMALARI İÇİN KONTROL LİSTESİ
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kl
am

a
Tütün kontrolü 
çalışmalarının 
üniversite bünyesinde 
bir birim tarafından 
sürdürülmesinin 
sağlanması

Üniversitede	Araştırma	ve	
Uygulama	Merkezi	(AUM)	
ve	benzeri	bir	birim	
kurulması	

Kurulan	birimlerin	yapısı	
ile	de	uyumlu	olarak	
tütünsüz	üniversite	
çalışmalarının	bu	birim	
koordinasyonunda	
sürdürülmesi



13

Tütün	kontrolü	ile	ilgili	
plan	ve	programın	
yapılması	ve	bu	süreçten	
üniversitenin	bütün	
bileşenlerinin	haberdar	
edilmesi

Üniversitede	tütün	
kontrolü	eylem	planı	
hazırlanması

Eylem	planı	hazırlığına	
ilgili	bütün	kişilerin/
tarafların	katılımının	
sağlanması

Eylem	planının	yönetim	
kadrolarının	da	desteği	
ile	bütün	üniversite	
bileşenlerine/kamuoyuna	
açıklanması

4207	sayılı	Kanun’a	
uyumun	%100	sağlanması

Tütünsüz üniversite 
politikasının öğrenim 
gören/çalışan/vb. bütün 
bileşenler tarafından 
içselleştirilmesi için 
eğitim ve farkındalık 
çalışmalarının yapılması 
ve sürdürülmesi
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Hizmet	içi	eğitimlere	
‘tütün	kontrolü’	başlığının	
eklenmesi	(Örneğin,	
İş	Sağlığı	eğitimleri	
içine	tütün	kontrolü	
çalışmalarının	entegre	
edilmesi)
Tütün	kontrolü	ile	ilgili	
özel	günlerde	farkındalık	
çalışmaları	(31	Mayıs,	9	
Şubat	vb.)

Müfredat	içeriklerinde	
sağlıklı	yaşam	
bileşenlerinin	ve	bu	
kapsam	içinde	tütün	
kontrolü	temasının	
işlenmesi

Mezuniyet	öncesi	eğitim	
müfredatı
Mezuniyet	sonrası	eğitim	
müfredatı
Seçmeli	ders	programları

Tütün bırakmak 
isteyenlere yönelik 
olarak bırakma 
hizmetlerinin herkes 
tarafından ulaşılabilir 
olmasının sağlanması
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Tütün	bırakma	
kliniklerinin	açılması/
yaygınlaştırılması

Kliniklerin	hizmet	
vermesinin	sürekliliğinin	
sağlanması

Kliniklere	başvuranların	
izlenmesi	için	
mekanizmalar	kurulması

İzleme ve değerlendirme 
çalışmalarının yapılması

İhlallerin	olup	
olmadığının	sürekli	
olarak	izlenmesi	ve	ihlal	
varlığında	mevcut	Kanun	
ve	diğer	idari	tedbirlerin	
gereklerinin	istisnasız	bir	
şekilde	uygulanması

Sağlık,	sosyal,	davranış	
bilimleri	işbirliğinde	
bilimsel	araştırmaların	
yapılması

Farklı	tütün	ürünleri	
konusunda	multidisipliner	
çalışmaların	yapılması

Bilimsel	araştırmaların	
sürekliliğinin	sağlanması

Eylem	Planı	ile	uyumlu	
olacak	şekilde	düzenli	
(yıllık)	raporlar	üretilmesi

Bilgi/belgelerin	bütün	
bileşenlerle	paylaşılması
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4. Tütünsüz üniversite/kampüs konusunda etik açısından yaklaşımlar

Tütün	 kontrolü	 çalışmalarının	 en	 önemli	 engellerinden	 birisi	 tütün	
endüstrisinin	müdahalelerine	‘hayır’	diyebilmektir.	Etik	yaklaşımların	
pek	 çok	 farklı	 alanı	 olmakla	 birlikte	 bu	 ayrıntı	 için	 özel	 bir	 çabaya	
gereksinim	 vardır.	 Dünya	 Sağlık	 Örgütü	 Tütün	 Kontrolü	 Çerçeve	
Sözleşmesi16	 bu	 konuda	 kesin	 sınırları	 belirlemiş	 ve	 ulusal	 düzeyde	
de	4207	sayılı	Tütün	Ürünlerinin	Zararlarının	Önlenmesi	ve	Kontrolü	
hakkındaki	Kanun17	ile	de	bu	düzenlemeler	ülkemizdeki	uygulamalara	
yansıtılmıştır.	 Özetle	 tütün	 endüstrisinin	 reklam,	 promosyon	 ve	
sponsorluğu	mümkün	değildir.

Bu	temel	zemin	üniversiteler	için	oldukça	koruyucu	ve	yol	göstericidir.	
Yönetimlerin,	 çalışanların,	 öğrencilerin	 bu	 zemini	 iyi	 kavramaları	 ve	
ulusal/uluslararası	deneyimlerden	sürekli	olarak	yararlanabilmek	için	
çalışmalar	yapabilmeleri	değerlidir.	

5. İzleme ve değerlendirme çalışmaları

Tütün	kontrolünde	 izleme	ve	değerlendirme	çalışmaları	 gelişim	 için	
esastır.	 Bu	 konuda	 üniversitede	 bilimsel	 ve	 toplumsal	 çalışmaların	
yapılmasına	 olanak	 sağlayan	 bir	 bakış	 açısına	 gereksinim	 vardır.	
Düzenli	aralıklarla	hazırlanacak	raporlar	ve	bilimsel	etkinlikler	sürecin	
değerlendirilmesi	ve	iyileştirilmesi	için	oldukça	önem	taşımaktadır.

6. Uygulama örnekleri

Tütün	kontrolünde	dünyada	ve	ülkemizde	pek	çok	güzel	ve	birbirinden	
farklı	 uygulamalar	 bulunmaktadır.	 Bu	 uygulamaların	 esas	 hedefi	
üniversite	 bileşenlerinin	 tütünün	 her	 türlü	 zararlı	 etkilerinden	
korunmasının	sağlanmasıdır.	

16	http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42811/9241591013.pdf;jsessionid=4914E
4BD96A68F30EE89827F7E4220D1?sequence=1

17	http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4207.pdf
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Ülkemizde	 hemen	 her	 üniversitenin	 benzer	 bir	 hedef	 için	 çaba	
gösterdiği	görülebilmektedir.	Bu	uygulamaların	çeşitliliği	bir	zenginlik	
olsa	 da	 mümkün	 olan	 kimi	 başlıklarda	 standart	 yaklaşımların	
sağlanabilmesi	 sürecin	 ülke	 çapında	 başarıyla	 sonuçlanması	 ve	
uygulamalar	 arasında	 izlenebilir	 ve	 değerlendirilebilir	 bir	 zemin	
oluşturulabilmesi	açısından	değerlidir.

Bu	bölümde	 ‘TÜTÜNSÜZ	ÜNİVERSİTE’	 İÇİN	ADIM	ADIM	çalışmasına	
katkı	 sağlamış	 olan	 Başkent,	 Bilkent	 ve	 Hacettepe	 Üniversitelerinin	
uygulamalarına	 ilişkin	 örnekler	 sunulmuştur.	 Örnek	 çalışmalar	 ilgili	
üniversitenin	çalışanları	tarafından	hazırlanmıştır.

6.1. Dünyadan uygulama örnekleri 18,	19,	20,	21,	22,	23,	24,	25,	26

Tütünsüz	 üniversite/kampüs	 modellerine	 yönelik	 farklı	 ülkelerde	
örnekler	 mevcuttur.	 Bu	 konuda	 üniversitelerin	 oluşturduğu	
inisiyatifler	 de	 mevcuttur.	 Amerikan	 Kanser	 Derneği	 bu	 konuda	
bir	 inisiyatif	 başlatmıştır	 (Resim	 6.1.1.).	 Yüzde	 100	 dumansız	 ve	
tütünsüz	 olmayı	 hedefleyen	 fakülte	 ve	 üniversiteler	 için	 ödenek	 ve	
teknik	 destek	 sağlamaktadır.	 Amerikan	 Sigara	 İçmeyenlerin	 Hakları	
Vakfı	bu	konudaki	üniversitelere	 ilişkin	dokuman	yayınlamıştır.	Vakıf	
aynı	 zamanda	1	Nisan	2018	 tarihi	 itibarı	 ile	Amerika’da	2164	%100	
dumansız	kampüs	olduğunu,	bunların	1805’inin	aynı	zamanda	%100	
tütünsüz	kampüs	olduğunu	ve	1741’inde	e-sigara	 içmenin	de	yasak	
olduğunu	bildirmektedir.
18 Özcebe	H.	Gençler	ve	sigara.	Sağlık	Bakanlığı	Yayınları	No	731,	2008.
19	Lazarus	RS,	Folkman	S.	Coping	and	adaptation.	The	handbook	of	behavioral	medicine	1984,	
pp	282-325.

20	Harris	J,	Schwartz	S,	Thompson	B.	Characteristics	associated	with	self-identification	as	a	
regular	smoker	and	desire	to	quit	among	college	students	who	smoke	cigarettes.	Nicotine	&	
Tobacco	Research	2008;10(1):69-76.	

21	Hertel	AW,	Mermelstein	RJ.	Smoker	identity	and	smoking	escalation	among	adolescents.	
Health	Psychology	2012;31(4):467-5.

22	Siqueira	L,	Diab	M,	Bodian	C,	Rolnitzky	L.	Substance	Abuse	2001;22(3):157-66.	
23	Tombor	I,	Shahab	L,	Herbec	A,	Neale	J,	Michie	S,	West	R.	Smoker	identity	and	its	potential	
role	in	young	adults’	smoking	behavior:	A	meta-ethnography.	Health	Psychology	
2015;34(10):	992-1003.	

24	Tracy	JJ,	Lombardo	TW,	Bentley	JP.	A	Smoker	identity	measure	for	experimental,	intermittent,	
and	daily	college	student	smokers.	American	Journal	of	Health	Promotion	2012;27(1):55-62.

25	Gleason	P.	Kimliği	tanımlamak:	Semantik	bir	tarih.	Kimlik	Politikaları:	Tanınma,	Özdeşlik	ve	
Farklılık.	F.	Mollaer.	Ankara,	Doğu	Batı	Yayınları	2014;21-52.

26	https://www.tobaccofreecampus.org/acs-tfgci.
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Resim 6.1.1.	Tütünsüz	kampüs	girişimi	(ABD)
 

Konuya	 ilişkin	 farklı	 uluslararası	 organizasyonların	 da	 önerileri	
bulunmaktadır.	 Örneğin	 Akciğer	 Hastalıkları	 ve	 Tüberküloza	 Karşı	
Uluslararası	 Organizasyon	 da	 bu	 konuda	 bir	 rehber	 hazırlamıştır.	
Hazırlanan	rehber	içeriğinde	tütünsüz	üniversite/	kampüs	için	temel	
olarak	aşağıdaki	adımların	olması	gerektiği	vurgulanmıştır:27

Kapalı	ve	açık	alanların	tütünsüz	olması
Kampüs	içinde	herhangi	bir	tütün	ürünü	satılmaması	
Tütün	 ürünlerinin	 reklam,	 promosyon	 ve	 sponsorluklarının	
yapılmaması
Tütün	 endüstrisinin	 öğrencilerin	 kariyer	 gelişimlerine	 katkı	
sağlanmasının	engellenmesi
Tütün	 endüstrisinin	 üniversite	 araştırma	 olanaklarına	 katkı	
sağlanmasının	engellenmesi
Tütün	 kullanımını	 bırakmak	 isteyenlerin	 kolaylıkla	
ulaşabilecekleri	hizmetlerin	sağlanması

27	https://www.theunion.org/what-we-do/publications/english/pubtc_campus-factsheet-en.pdf
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Resim 6.1.2. Akciğer	 Hastalıkları	 ve	 Tüberküloza	 Karşı	 Uluslararası	
Organizasyon	tarafından	hazırlanan	rehber

Dünyada	örnekler	 çoğaltılabilir.	Örneğin	Michigan	Üniversitesi	2011	
yılından	bu	yana	uygulamayı	sürdürmektedir.28

28	https://smokefree.umich.edu/
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29	https://smokefree.umich.edu/
30	Gleason	P.	Kimliği	tanımlamak:	Semantik	bir	tarih.	Kimlik	Politikaları:	Tanınma,	Özdeşlik	ve	
Farklılık.	F.	Mollaer.	Ankara,	Doğu	Batı	Yayınları	2014,	pp	21-52.

31		Lazarus	RS,	Folkman	S.	Coping	and	adaptation.	The	handbook	of	behavioral	medicine	1984,	pp	282-325.
32	Özcebe	H.	Gençler	ve	sigara.	Sağlık	Bakanlığı	Yayınları	No	731,	2008.
33	Harris	J,	Schwartz	S.	Thompson	B.	Characteristics	associated	with	self-identification	as	a	
regular	smoker	and	desire	to	quit	among	college	students	who	smoke	cigarettes.	Nicotine	&	
Tobacco	Research	2008;	10(1):69-76.

34	Hertel	AW,	Mermelstein	RJ.	Smoker	identity	and	smoking	escalation	among	adolescents.	
Health	Psychology	2012;31(4):467-475.	

35	Siqueira	L,	Diab	M,	Bodian	C,	Rolnitzky	L.	Substance	Abuse	2001;22(3):157-166.	
36	Tombor	I,	Shahab	L,	Herbec	A,	Neale	J,	Michie	S,	West	R.	Smoker	identity	and	its	potential	role	in	
young	adults’	smoking	behavior:	A	meta-ethnography.	Health	Psychology	2015;34(10):992-1003.	

37	Tracy	JJ,	Lombardo	TW,	Bentley	JP.	A	smoker	identity	measure	for	experimental,	intermittent,	
and	daily	college	student	smokers.	American	Journal	of	Health	Promotion	2012;27(1):55-62.

Avrupa’da	da	örnekler	mevcuttur.	Şekil	6.1.4’de	 İskoçya	Üniversitesi	
girişimi	görseli	yer	almaktadır.

Resim 6.1.4.	İskoçya	Üniversitesi	uygulaması	(web	sayfası)29

Örnekler	çoğaltılabilir.

6.2. Üniversitelerin uygulamaları

Bu	bölümde	her	üniversite	şimdiye	kadar	sürdürmüş	olduğu	uygulama	
zeminini	 ve	 yöntemini	 ‘özgün’	 olarak	 tanımlamıştır.	 Yöntemlerde	
görülebilecek	farklılıklar	bu	nedenledir.

6.2.1. Başkent Üniversitesi uygulama deneyimi30,31,32,33,34,35,36,37

Başkent	Üniversitesi	 tarafından	bu	proje	 için	aşağıdaki	bazı	adımlar	
atılmış	 olup,	 Fikir	 Kampı	 sonucunda	 belirlenen	 stratejiler	 zaman	
içerisinde	uygulamaya	geçirilecektir.
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1. Açık Alanlarda Tütünsüz Alanların Genişletme Çalışmalarının Yapılması

Başkent	 Üniversitesi	 ‘Bağım-sız	 Kampüs’	 projesi
kapsamında	Bilkent	Üniversitesi	dumansız	Kampüs
çalışması	 ile	 ilgili	 koordinasyon	 ziyareti
gerçekleştirerek,	Bilkent	Üniversitesi	açık
alanda	 sigara	 yasağı	 uygulamaları	 incelenmiştir.	

Bu	ziyaret	ve	proje	kapsamında	yapılan	diğer	çalışmalar	 ile	Başkent	
Üniversitesi	 Genel	 Sekreterliğinin	 halen	 uygulamakta	 olduğu	 sigara	
içme	 alanları	 konulu	 önceki	 çalışmaları	 ile	 birlikte	 incelendiğinde;	
iki	 pilot	 uygulama	 alanında	 tütün	 kullanımının	 yasaklanması	 ve	 bu	
alanlarda	sıkı	denetim	yapılması	rektörlük	onayı	ile	kararlaştırılmıştır.	
Bu	alanlarda	amaç	tüm	üniversite	mensuplarına	açık	alanlarda	tütün	
kontrolünün	ciddi	şekilde	uygulandığını	vurgulamaktır.	Bu	kapsamda,	
Bağlıca	 Kampüsünde	 belirlenen	 açık	 alanlarda	 tütün	 mamulleri	
kullanımı	yasaklanacaktır.	

Pilot	alanların	seçiminde	tüm	fakültelerdeki	öğrenciler	ile	üniversite	
çalışanlarının	 ortak	 kullanımına	 açık	 binalar	 arasında,	 yoğun	 yaya	
hareketi	 ve	 dinlenme	 amaçlı	 bekleme	 gerçekleştirilen	 yerlerde	
söz	 konusu	 projeyi	 duyurmak	 ve	 farkındalık	 kazandırmaktır.	 Halen	
Genel	Sekreterlik	tarafından	kontrolü	sürdürülen	bu	alanlarda	tütün	
kullanımı	 engellenmiştir.	 Bina	 girişi	 ve	 yaya	 yoğunluğundan	 uzakta	
kalan	alan	sınırları	dışında	sigara	içilebilmektedir.	

2. Müfredat İçeriklerinde Sağlıklı Yaşam Bileşenlerinin Ve Bu Kapsam 
İçinde Tütün Kontrolü Temasının İşlenmesi

• Oryantasyon Eğitimlerinde Bağım-Sız Kampüs Proje Tanıtımı

Başkent	Üniversitesine	kayıt	olan	öğrencilere	ilk	eğitim	yılının	başında	
uygulanan	oryantasyon	eğitiminde,	üniversitenin	öne	çıkan	değerleri	
aktarılır.	 Bu	 dört	 temel	 değer	 arasında	 bağımlılık	 ile	 mücadele	 ve	
sağlıklı	yaşam	bulunur.	Bunlar	Bağım-sız	Kampüs	tütün	ile	mücadele	
çalışmalarının	ardında	yar	alan	stratejik	unsurlar	olarak	konumlanmış	
ve	 tütün	 ve	 tütün	 mamülleri	 (TTM)	 ile	 mücadelede	 ‘Bağım-sız’	
vurgusunun	yapılmasının	önemli	nedenleridir.	2018	yılı	oryantasyon	
eğitimlerinde	 ‘Bağım-sız	 Kampüs’	 eğitimi	 oryantasyon	 eğitimine	
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eklenmiştir.	 Oryantasyon	 programında	 öğrencilerin	 farkındalığını	
artırmak	 için	 karbon	 monoksit	 ölçümü	 yapılmış	 ve	 yeni	 başlayan	
öğrencilerin	 projeye	 ilişkin	 fikirleri	 alınmıştır.	 Bu	 eğitimde	 sağlıklı	
yaşam	 ve	 başarılı	 birer	 birey	 olarak	 üniversite	 yaşamını	 sürdürmek	
öne	çıkarılmış,	 söz	konusu	stratejik	değerlerin	öğrencilerin	gündelik	
yaşamındaki	etki	ve	faydaları	vurgulanmıştır.	

• Tütün Kontrolü Konulu Seçmeli Ders Programlarının Sayısının 
Artırılması

Kredili	ortak	‘Sağlıklı	Yaşam’	seçmeli	ders	içeriği	Başkent	Üniversitesi	
Senatosuna	sunulmak	üzere	hazırlanmıştır.	Aile	Hekimliği,	Halk	Sağlığı	
ve	Göğüs	Hastalıkları	Anabilim	Dalları	ortaklığıyla	tüm	fakültelere	açık	
yapılacak	bu	derste,	sigara	alışkanlığına	alternatif	olacak	sağlıklı	yaşam	
unsurlarına	yer	verilecek	ve	TTM	alışkanlığının	öğrenci	yaşamında	nasıl	
bir	başlama	süreci	yaşattığı,	bırakma	konusunda	yaşanan	güçlükler	ve	
TTM	zararlarına	değinilecektir.

• Müfredat İçeriklerine TTM İle Mücadele Konusunun Kısaca 
Eklenmesi 

Tüm	fakülte	derslerine	eğitim	öğretim	yılı	başında	kullanılmak	üzere	
5	 dakikalık	 ‘tütün	 kontrolü	 ve	 sağlıklı	 yaşam’	 içerikleri	 ve	 görselleri	
hazırlanmış,	 Sağlık	 Bakanlığı	 ve	 STK’ların	 bağımlılık	 konusunda	
sunduğu	 hizmetler,	 Bağım-sız	 Kampüs	 proje	 etkinlikleri	 ve	 TTM	
konusunda	 dikkat	 çekici	 olgulara	 yer	 verilmiştir.	 Eğitim	 Fakültesi	
öğretim	 elemanlarının	 katkıları	 ile	 hazırlanan	 söz	 konusu	 örtük	
müfredat	 içeriği	 gerek	 duyulduğunda	 kullanılmak	 üzere	 tüm	
fakültelerdeki	öğretim	elemanlarının	erişimine	sunulmuştur.	

• Tütün Kontrolünü Destekleyen Katılımlı Ve Yenilikçi 
Uygulamaların Çerçevesi Ve Uygulama Önerileri ve İyi Uygulama 
Örnekleri

TTM	 ile	 mücadele	 açısından	 eğitim	 kurumları	 büyük	 önemdedir.	
Son	yıllarda	 ilk	ve	orta	öğretimde	atılan	olumlu	adımlar	bulunsa	da	
gençlerin	 sigara	 içme	 ya	 da	 başlama	 oranları	 hala	 istenen	 düzeyin	
üzerindedir.	
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Sigara	 bağımlılığı	 ve	 kimlik	 kavramı	 yakından	 ilişkilidir.	 Sigara	 içme	
davranışının	en	temel	belirleyicisi	kişinin	kendisini	sigara	içicisi	olarak	
tanımlamasıdır.38,39,40	 Türkiye’de	 sigara	 içenlerin	 önemli	 bir	 kısmı	
sigaraya	20	yaşından	önce	başladığı	ve	üniversite	öğrencileri	arasından	
sigara	 içenlerin	 oranı	 %48’lere	 kadar	 çıktığı41	 dikkate	 alındığında	
üniversite	gençliğinin	sigara	içici	kimliği	önemli	bir	çalışma	başlığıdır.	
Kimliğin	 bireyin	 içsel	 dinamiklerinden	 kaynaklanmakla	 beraber	
toplumsal	 olarak	 ayakta	 tutulması	 gerektiği42	 düşünüldüğünde	
üniversitede	 sigara	 içen	 bir	 kişi	 olmak	 ne	 ölçüde	 kolay	 ise	 sigara	
başlama	oranı	da	o	ölçüde	yüksek	olacaktır.	Özellikle	arkadaş	etkisinin	
gençlerin	sigaraya	başlama	ihtimalinin	3-4	kat	arttırması	ve	sigaraya	
başlama	 öyküsünün	 çoğunlukla	 arkadaşlar	 ile	 başladığı43	 dikkate	
alınmalıdır.

Sigara	 bağımlılığı	 stres	 faktörleri	 açısından	 da	 önemli	 bir	 risktir.	 Bu	
durumda	 üniversite	 öğrencilerinin	 stres	 düzeyleri	 ve	 stresle	 başa	
çıkma	becerileri	 bağımlılık	 ile	 yakından	 ilişkili	 görülebilir.	Üniversite	
öğrenciliği	dönemi	ders	programından,	çalışma	alışkanlıklarına	kadar	
pek	 çok	 davranışın	 gruptan	 ayrılarak	 bireyselleştiği	 bir	 dönemdir.	
Bunun	yanında	öğrencilerin	ailesinden	ilk	kez	ayrıldığı	(başka	şehirde	
okumak)	ya	da	akranları	ile	birlikte	daha	uzun	zaman	geçirdiği	görece	
serbest	bir	dönemdir.		Lazarus	ve	Folkman’ın	(1980)44	transaksiyonel	
modeli	 stresle	 başa	 çıkmayı,	 özellik	 odaklı	 olmaktan	 ziyade	 süreç	
odaklı	olarak	görür.	Modelin	temel	ayrımı	stres	oluşturan	duyguların	
yönetimini	içeren	duygu-odaklı	başa	çıkma	ve	strese	neden	olan	bir	
durumu	değiştirmek	için	planlar	veya	eylemler	içeren	problem-odaklı	
başa	çıkma	boyutlarıdır.	İkincisi	stres	kaynağıyla	mücadeleyi	içeriyor	

38	Harris	J,	Schwartz	S,	Thompson	B.	Characteristics	associated	with	self-identification	as	a	
regular	smoker	and	desire	to	quit	among	college	students	who	smoke	cigarettes.	Nicotine	&	
Tobacco	Research	2008;10(1):69-76.	

39	Hertel	AW,	Mermelstein	RJ.	Smoker	identity	and	smoking	escalation	among	adolescents.	
Health	Psychology	2012;31(4):467-75.

40	Tracy	JJ,	Lombardo	TW,	Bentley	JP.	A	Smoker	identity	measure	for	experimental,	intermittent,	
and	daily	college	student	smokers.	American	Journal	of	Health	Promotion	2012;27(1):55-62.	

41	Özcebe	H.	Gençler	ve	sigara.	Sağlık	Bakanlığı	Yayınları	No	731,	2008.
42	Gleason	P.	Kimliği	tanımlamak:	Semantik	bir	tarih.	Kimlik	Politikaları:	Tanınma,	Özdeşlik	ve	
Farklılık.	F.	Mollaer.	Ankara,	Doğu	Batı	Yayınları,	2014,	pp	21-52.

43	Özcebe	H.	Gençler	ve	sigara.	Sağlık	Bakanlığı	Yayınları	No	731,	2008.
44	Lazarus	RS,	Folkman	S.	Coping	and	adaptation.	The	Handbook	of	Behavioral	Medicine,	1984,	pp	282-325.
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iken,	 ilki	 stres	 faktörü	 ile	 ilişkili	 düşünce	 ve	 duyguların	 üzerinde	
durmayı	 içerir.	Problem	odaklı	stresle	başa	çıkma	becerilerini	sigara	
içenlerin	daha	az45		ve	aksine	sigara	içmeyenlerin	daha	çok	kullandıkları	
bulunmuştur.

• Tütün Kontrolüne İlişkin Yenilikçi ve Katılımcı Yaklaşımlar   

Yukarıdaki	 bulgular	 ışığında	 Başkent	 Üniversitesi	 Bağım-sız	 Kampüs	
Projesi	 üniversite	 öğrencilerinin	 kimlik	 ve	 stres	 nedeniyle	 maruz	
kaldığı	riskleri	göz	önüne	alarak,	öğrencilerin	bakış	açılarını	ve	iletişim	
tarzlarını	 dikkate	 alan	 bir	 TTM	 ile	 mücadele	 konsepti	 geliştirmeyi	
hedeflemiştir.	 Üniversite	 öğrencileri	 ve	 öğrencilere	 rol	 model	 olan	
öğretim	elemanları	başta	olmak	üzere	çalışanlarına	odaklanan	bu	TTM	
ile	mücadele	projesinde	yenilikçi	ve	dolaylı	yöntemler	yer	almaktadır.	
Türkiye’nin	genç	ve	dinamik	nüfusunu	üretim	odaklı	 ve	yenilikçi	bir	
geleceğe	 taşımak	 için	 üniversitelerde	 TTM	 bağımlılığı	 başta	 olmak	
üzere	 kötü	 alışkanlıkların	 oranını	 düşürmek	 önemli	 bir	 adımdır.	
Çünkü	üniversite,	gençlere	akademik	formasyon	yanında	psiko-sosyal	
gelişimi	şekillendiren	önemli	bir	deneyim	sunar.	Üniversite	öğrencileri	
için	 stres	 kaynakları	 arasında	 aileden	 uzak	 hayat	 tarzı,	 bireysellik,	
öğretim	 yaşamının	 zorlukları	 ya	 da	 gelecek	 kaygısı	 sayılabilir.	
Üniversite	öğrencileri	stresle	başa	çıkmak	için	düzenli	çalışma,	duygu	
yönetimi,	 planlama	 vb.	 olumlu	 alışkanlıklara	 ya	 da	 TTM	 kullanımı	
gibi	 zararlı	 alışkanlıklara	 başvurabilecektir.	 Kampüs	 yaşamında	 ve	
arkadaş	 çevresindeki	 olumlu	 ve	 olumsuz	 etkileşimler	 öğrencilerin	
tüm	 yaşamlarına	 taşıyacakları	 alışkanlıkları	 şekillendirir.	 Bu	 açıdan	
bakıldığında	 7	 milyondan	 fazla	 gencin	 yaşadığı	 kampüslerde	 TTM	
alışkanlığının	 yerine	 olumlu	 alışkanlıkların	 konması	 çok	 önemlidir.	
Bağımsız	 kampüs	 projesinin	 genel	 amacı	 TTM	 ile	 mücadelede	
yenilikçi,	disiplinler	arası	ve	paydaş	katılımlı	stratejilerin	belirlenmesi	
ve	uygulanmasıdır.
Başkent	 Üniversitesi	 Bağım-sız	 Kampüs	 Projesi	 TTM	 konusunda	
üniversite	öğrencilerinin	bakış	açılarını	belirlemek,	yenilikçi	yöntemler	
ile	öğrencilere	ulaşmak	ve	kampüs	açık/kapalı	alanlarındaki	yasakları	

45	Siqueira	L,	Diab	M,	Bodian	C,	Rolnitzky	L.	Substance	Abuse	2001;22(3):157-166
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desteklemek	 üzere	 farkındalık	 çalışmalarına	 temel	 oluşturmak	 için	
yenilikçi	yöntemler	ve	sosyal	bilimler	bakış	açısını	kullanır.	Bu	zararlı	
alışkanlığı	 bireyin	 tercihi	 düzleminde	 ele	 alarak	 bu	 tercihin	 arka	
planındaki	psikolojik,	sosyal	ve	kurumsal	faktörleri	hedefleyen	dolaylı	
çalışmalar	önerir.	

• Yenilikçi Kampüs İçi Etkinlikler
• TTM ile Mücadele Fikir Kampı

Fikir	 kampı	 girişimcilik	 ve	 inovasyon	 alanında	 sorun	 tanımlama	 ve	
çözüm	 önerileri	 geliştirmek	 için	 kullanılan	 bir	 yöntemdir.	 Özellikle	
eğitim,	 iletişim	ve	girişimcilik	alanında	yaygın	kullanılan	yöntemlere	
başvurarak	 sigara	 içme	 olgusunu	 değil	 sigara	 içen	 kişinin	 kimlik	
tasarımını	 odağa	 alır.	 Bu	 amaçla	 ilk	 olarak	 ‘fikir	 kampı’	 yöntemi	
uygulanmıştır.	 Bu	 uygulamanın	 hazırlık	 süreci	 ve	 detayları	 ile	 diğer	
proje	 etkinlikleri	 ‘Yenilikçi	 kampüs	 içi	 etkinlikler’	 başlığı	 altında	
sunulmuştur.	 Bu	 yöntemin	 TTM	 ile	mücadele	 alanında	 kullanılması	
ile;

•	 Öğrencilerin	 TTM	 konusundaki	 faktörlerle	 ilişkili	 algılama	
biçimlerinin,	

•	 Öğrencilerin	 TTM	 kampanyalarına	 ve	 mesajlarına	 (kamu	 spotu	
vb.)	bakış	açılarının,

•	 Talep	ve	önerilerinin,
•	 TTM	 ile	 mücadele	 için	 yenilikçi	 fikir	 önerilerinin	 belirlenmesi	

amaçlanmıştır.
Başkent	 Üniversitesi	 ‘Bağım-sız	 Kampüs’	 projesi	 ilk	 fakülteler	 arası	
koordinasyon	 toplantısı	 13	 Şubat	 2018	 tarihinde	 18	 katılımcıyla	
gerçekleştirilmiş	 ve	 fikir	 kampı	 içeriği	 görüşülmüştür.	 Bağım-sız	
Kampüs	 Projesi’nin	 Fikir	 Kampı	 6	 Nisan	 2018	 tarihinde	 EKİN	 Ön	
Kuluçka	 Merkezi	 çalışma	 alanında	 gerçekleştirilmiştir.	 Bağım-sız	
Kampüs	Projesi	Fikir	Kampı’na	9	Fakülte	ve	3	Yüksekokuldan	toplam	
46	öğrenci,	3	idari	personel	ve	12	akademik	personel	katılmıştır.
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Fikir	 kampı	 sonucunda;	 katılımcı	 öğrenciler	 tarafından	 baskı	
kurmayan,	sigaranın	zararları	yerine	sağlıklı	bir	yaşamın	avantajlarına	
odaklanan,	 yeni	medya	 ve	 özellikle	 video	 içerikleri	 kullanan,	 akran	
etkileşimini	öne	çıkaran,	rol	modeli	figürlerin	kısa	sloganlar	 ile	katkı	
yaptığı	 yenilikçi	 stratejilerin	 oluşturulmasına	 yönelik	 fikirler	 ortaya	
konulmuştur.	Ortaya	konulan	bu	fikirler	jüri	tarafından	5	ana	strateji	
altında	aşağıdaki	şekilde	özetlenmiştir.

1.	TTM	ile	mücadelede	özgün	bir	bakış	açısı	ifade	eden	bağımsızlık	
vurgusunu	kullanmak	ve	gençlere	özgür	ve	ayakları	yere	basan	
bir	birey	olarak	hitap	etmek.

2.	Sağlıklı	olmak	ve	iyilik	haline	ilişkin	olumlu	mesajların	yer	aldığı	
kampanya	 ve	 etkinlikler	 yapmak,	 öğrencilere	 ve	 çalışanlara	
sağlıklı	 alışkanlıklar	 kazandırarak	 dolaylı	 yoldan	 sigaradan	
uzaklaşmalarını	sağlamak

3.	Yeni	medyanın	sunduğu	olanakları	etkin	olarak	kullanmak	ve	
gençlerin	tercihlerine	uygun	bir	proje	geliştirmek,

4.	 Dış	 ve	 iç	 paydaşların	 katıldığı	 etkileşimli	 çalışmalar	 ve	 akran	
desteğini	 öne	 çıkaran	 taktikler	 ile	 TTM	 ile	 mücadele	 Akran	
Danışmanlığı	 sistemini	 oluşturmak	 ve	 grup	 olarak	 bırakmayı	
teşvik	etmek,

5.	Kampüs	içi	yasakların	aşamalı	olarak	düzenlenmesi	ve	inovatif	
araçlar	ile	desteklemektir.
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TTM	ile	mücadelede	üniversite	gençliğine	hitap	eden	özgün	yaklaşım	
geliştirmek	 amacıyla	 diğer	 üniversitelerdeki	 benzer	 uygulamaları	
destekleyici	öncül	bir	çalışma	olma	niteliğindedir.

• Kampüs Öğrenci Sağlığı Merkezinde Sigara Bırakma Polikliniği 
Hizmetleri

Kampüs	içindeki	öğrenci	sağlığı	merkezinde	Sigara	Bırakma	Polikliniği	
hizmetlerinin	haftada	bir	gün	uygulanmasına	2018	yılı	eğitim	öğretim	
yılından	 itibaren	 başlamıştır.	 Özellikle	 sigaraya	 başlama	 sürecindeki	
öğrencilere	‘Bağım-sız	Kampüs’projesi	kapsamındaki	diğer	etkinlikler	
ile	(Örn.	PDR	Merkezi	TTM	mücadele	odaklı	psiko	drama	çalışmaları,	
akran	danışmanlığı	çalışmaları	ve	iletişim	kampanyası)	sağlanan	TTM	
mücadele	farkındalığının	somut	bir	çözüm	noktası	olarak	sunulmuştur.	
Diğer	etkinlikler	ve	iletişim	kampanyası	ile	TTM’den	kurtulmak	isteyen	
özellikle	 başlama	 dönemindeki	 öğrencilere	 ve	 çalışanlara	 hizmet	
verilecektir.

Ayrıca	‘Bağım-sız	Kampüs’projesi	kapsamında	Tıp	Fakültesi	6ncı	dönem	
intörnleri	 Başkent	 Üniversitesi	 Ankara	 Hastanesi	 Sigara	 Bırakma	
Polikliniğinde	dönüşümlü	olarak	bir	ay	 süreyle	 staj	 yapmaktadır.	Bu	
sayede	bireysel	farkındalıklarını	artırmak	yanında,	TTM	ile	mücadele,	
bırakma	 süreci	 ve	 yaşanan	 etkileşimleri	 bizzat	 yerinden	 inceleme	
fırsatı	sunulmaktadır.	
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• PDR Uygulamaları
Başkent	 Üniversitesi	 Eğitim	 Fakültesi	 Rehberlik	 ve	 Psikolojik	
Danışmanlık	 bölümü	 öğretim	 elemanları	 ve	 Psikolojik	 Danışma	 ve	
Rehberlik	Merkezinin	ortak	çalışması	 ile	TTM	ile	mücadele	alanında	
Psikodrama	çalışmaları	planlanmış	ve	öğrencilerin	gönüllü	katılımına	
açılmıştır.	Aynı	kapsamda	akran	danışmanlığı	için	eğitimler	planlanmış	
ve	uygulamaya	koyulmuştur.

• Hazırlık Okulu Bağım-sız Kampüs Etkinlik Odası
Öğrencilere	 üniversite	 yaşamlarının	 ilk	 yılında	 alternatif	 boş	
vakit	 etkinlikleri	 sunarak	 TTM	 başlama	 ihtimalini	 azaltmak	
hedeflenmektedir.	Böylece	dolaylı	olarak	TTM	alışkanlığını	kampüse	
taşıyan	 yeni	 öğrencilerin	 diğerleri	 ile	 etkileşimin	 kısmen	 azaltılması	
sağlanacaktır.	 Aynı	 zamanda	 sosyalleşme	 ihtiyaçlarını	 bu	 etkinlikler	
ile	 karşılayan	yeni	öğrenciler	TTM’den	uzak	arkadaşlıklar	 ve	gruplar	
kurabilecektir.	Bu	etkinlik	odası	bir	pilot	çalışmadır.	Benzerlerinin	tüm	
fakültelere	yaygınlaştırılması	hedeflenmektedir.	

• Yeni Medya Ağırlıklı İletişim Kampanyaları
‘Havan	Kime?’	sloganı	ile	yürütülen	sosyal	medya	kampanyası	‘Bağım-
sız	Kampüs’	sosyal	medya	hesaplarında	başlatılmıştır.	

• Kampüslerde tütün kontrolü için yasal düzenleme talep eden 
faaliyetler 
Kampüslerde	 tütün	 kontrolü	 için	 nihai	 hedef	 açık	 ve	 kapalı	 tüm	
alanlarda	TTM	kullanımın	yasaklanması	ya	da	çok	dar	alanlarda	 izin	
verilmesidir.	Bunun	için	üniversiteler	arası	koordinasyon	ve	farkındalık	
düzeyinin	 artması	 çok	 önemli	 bir	 gerekliliktir.	 Bu	 amaçla	 yapılacak	
faaliyetlerde;
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•	 Gelişmiş	 ülkelerde	 kampüslerde	 uygulanan	 tedbirlere	 dikkat	
çekmek,	

•	 TTM	kullanımına	başlama	riski	yüksek	olan	üniversite	öğrencilerini	
korumak	adına	toplumun	genelinde	uygulanan	tedbirlerden	daha	
sıkı	tedbirler	talep	etmek,

•	 Üniversitelerde	yapılan	TTM	mücadele	etkinlik	ve	uygulamalarını	
yaygınlaştırmak	için	bilgi	paylaşımını	artırmak,	

•	 Topluma	 üniversitelerdeki	 çalışmalar	 konusunda	 farkındalık	
yaratmaktır.

Bahse	konu	hedeflere	ulaşmak	için	yapılacak	faaliyetler	üniversitelerde	
TTM	kullanımını	kısıtlayan	yasal	düzenlemeler	için	altyapı	sağlayacaktır.

3.	 Yönetimin	 Kararlılığının	 Düzenli	 Aralıklarla	 Paylaşılması	 (Basın	
Toplantısı-Senato	Gündemi-	Vb.)
Bu	kapsamda	yapılacak	çalışmalar	üniversiteler	arası	koordinasyon	ve	
ortak	çalışma	zemini	sağlayarak	TTM	ile	mücadeleyi	güçlendirecektir.	
Başkent	 Üniversitesi,	 Bilkent	 Üniversitesi	 ve	 Hacettepe	 Üniversitesi	
TTM	ile	mücadelede	ilk	adımı	atarak	ortak	bir	protokol	imzalamış	ve	
bu	konudaki	çalışmaları	başlatmış	bulunmaktadır.	

6.2.2. Bilkent Üniversitesi uygulama deneyimi

Bilkent	Üniversitesi’nin	uygulama	deneyimi,	25.04.2018	tarihli	Bilkent	
Üniversitesi	 Senato	ve	Yönetim	Kurulu	Kararı	 ile	başlamıştır.	Bilkent	
Üniversitesi,	bu	karara	göre,	tüm	paydaşları	 için	sağlıklı	ve	uygar	bir	
üniversite	ortamı	oluşturmak	hedefiyle	Dumansız	Kampüs	Politikası’nı	
başlatmıştır.

Sigara	ve	diğer	 tütün	ürünleri	 ile	elektronik	 sigaraların	kullanılması,	
1	 Eylül	 2022	 tarihinden	başlayarak,	 	 Bilkent	Üniversitesi’nin	 açık	 ve	
kapalı	tüm	alanlarında	yasak	olacaktır.

Bütün	 üniversite	 kampüsü	 genelinde	 geçerli	 olacak	 bu	 yasak	
başlayana	 dek	 kampüs	 içerisinde	 sigara	 içilebilen	 alanlar	 kademeli	
olarak	 sınırlandırılacaktır.	 Dumansız	 Kampüs	 Politikası’nı	 hayata	
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geçirmek,	 bu	 politikanın	 sınırlandırma	 kademelerini	 belirlemek,	
yaptırım	önerileri	 getirmek	ve	 tüm	paydaşlarla	 iletişim	 stratejilerini	
şekillendirmek	 amacıyla	 kurulan	 komisyonda	 görev	 yapmak	 üzere	
Orhan	Aytür,	Tayfun	Özçelik,	Emre	Berk,	Kamer	Rodoplu,	Mete	Aker	
ve	Öğrenci	Konseyi	başkanı	seçilmiştir.46	

Bilkent	 Üniversitesi	 Sağlık	 Merkezi,	 uzun	 yıllardır	 Sigara	 Bırakma	
Noktaları	 ve	 zaman	 zaman	 yaptığı	 konferanslarla	 hem	 öğrencilere	
hem	 personele	 konu	 hakkında	 farkındalık	 oluşturmaya	 çalışmıştır.47  
25	 Nisan	 2018’de	 ise	 Bilkent	 Üniversitesi	 Yönetim	 Kurulu	 ve	
Senatosu’nun	 tek	 gündem	 maddesi	 çerçevesinde	 yaptığı	 ortak	
toplantıda	 kabul	 edilen	 kararla	 paradigma	 değişikliğine	 gidilmiştir.	
İkinci	 el	 sigara	 dumanından	 etkilenim	 oranını	 azaltmak	 ve	 sigarayı	
bırakmak	 isteyenlere	 destek	 olmak	 için	 gerçekleştirilen	 etkinliklere	
sigaraya	 başlatmama48	 amacı	 eklenerek49	 öğrencilerin	 özgür	 seçim	
yapabilecekleri	 bir	 ortama,	 dumansız	 bir	 kampüse50	 ulaşılması	
hedeflenmiştir.51	Bu	hedef	doğrultusunda	bir	komisyon	oluşturulmuş,	
öğrencilerin	 isteklerini	 komisyona	 aktarabilmesi	 amacıyla	 Bilkent	
Üniversitesi	Öğrenci	Konseyi	başkanı	komisyonun	doğal	üyesi	olarak	
kabul	edilmiştir.	Komisyonun	aldığı	 ilk	 kararlarda	konsey	başkanının	
çok	büyük	etkisi	ve	desteği	olmuştur.	

Senato	kararı	hem	üniversite	hem	ülke	kamuoyuna,	bizzat	Rektör	Prof.	
Dr.	Abdullah	Atalar	tarafından,	gerekçeleri	ve	Anadolu	Ajansı	aracılığı	
ile	 duyurulmuştur.52	 Bilkent	Üniversitesi	 İletişim	Ofisi’nin	 tasarladığı	
Dumansız	Kampüs	logosu,	üniversitenin	bahar	şenliği	ve	bahar	koşusu	
gibi	geleneksel	etkinliklerindeki	afişlerde	kullanılmıştır.	

46	http://w3.bilkent.edu.tr/www/25-nisan-2018-tarihli-263-toplanti-kararlari/
47	http://w3.bilkent.edu.tr/www/saglik-merkezi/sigara-birakma-poliklinigi/sigarasiz-bilkent-
calismalari/

48	Andreva	T,	Ananjeva	GA,	Daminova	NA,	et	al.	Smoke-Free	universities	help	students	
avoid	establishing	smoking	by	means	of	facilitating	qutting.	Health	Promot	Perspect	
2015;5(4):241-249.	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4772794/

49	https://no-smoke.org/at-risk-people/youth-young-adults/
50	https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/67/wr/mm6724a4.htm
51	https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/tutun-mucadele-bagimlilik-db/haberler/tutun_
eylem_plani/Tutun_Kontrolu_Strateji_Belgesi_ve_Eylem_Plani.pdf	s:69

52	https://www.dailymotion.com/video/x6j0sde
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Söz	konusu	logo,	üniversitenin	kültürel	etkinliklerinin	yapıldığı	binalara	
ve	spor	tesislerinin	dış	duvarlarına	kalıcı	olarak	yerleştirilmiştir.

Sağlık	Merkezi	 bünyesinde	 hizmet	 veren	 ünitelerin	 sözleşmelerine,	
doktorların	topluma	örnek	olması	düşüncesinden	hareketle,	kampüs	
içindeki	kapalı	ve	açık	alanlarda	tütün	ürünlerinin	tüketilmemesine	ve	
elektronik	sigara	kullanılmamasına	yönelik	maddeler	konulmuştur.	Bu	
uygulamadan	çok	olumlu	sonuçlar	alınmıştır.53

53	https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/tutun-mucadele-bagimlilik-db/haberler/tutun_
eylem_plani/Tutun_Kontrolu_Strateji_Belgesi_ve_Eylem_Plani.pdf	s:111



32

Dumansız	 Kampüs	 komisyonunun	 23	 Mayıs	 2018	 tarihli	 toplantı	
kararı	 neticesinde	 binaların	 giriş	 kapısı	 kullanılarak	 ulaşılan	 açık	
alanlarında	ve	yangın	merdivenlerinde	sigara	içilmesi	yasaklanmıştır.	
Üniversitenin	tüm	akademik	ve	idari	birimlerine	duyurulan	bu	kararla	
birlikte	 balkonlarda,	 bina	 içlerindeki	 veya	 çatılardaki	 kafeteryalarda	
ve	 benzeri	 alanlarda	 sigara	 içilmesi	 yasaklanmıştır.	 Komisyonun	 bu	
kararı,	kapalı	alan	tanımını	çok	daha	iyi	bir	seviyeye	taşımıştır.54

Bilkent	 Üniversitesi’ne	 kaydolan	 yeni	 öğrenciler,	 kayıt	 işlemleri	
sırasında	 aydınlatılmış	 onam	 belgelerini	 imzalamıştır.	 Öğrencilere	
oryantasyon	programı	sırasında	Dumansız	Kampüs	semineri	verilmiş,	
konu	 hakkında	 daha	 sağlıklı	 bilgiler	 aktarmak	 ve	 dünyadaki	 çağdaş	
uygulamaları	anlatmak	için	stantlar	kurulmuştur.

Önceki	 yıllarda	 Rektörlük	 tarafından	 yapılan	 duyurularla	 sigara	
içmeyenler	adına	kazanımlar	sağlayan	“sarı	çizgi”	uygulamasında	da	
değişikliğe	gidilmiştir.	Kampüsler	için	iki	ayrı	politika	belirlenmiştir.

54	https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/tutun-mucadele-bagimlilik-db/haberler/tutun_
eylem_plani/Tutun_Kontrolu_Strateji_Belgesi_ve_Eylem_Plani.pdf	s:115



33

• Doğu Kampüs’te Sigara İçilebilir Alanlar
Üniversiteye	 yeni	 girmiş	 olup	 eğitimlerine	 İngilizce	 Hazırlık	
Programı’nda	başlayan	öğrencilerin	de	okuduğu	Bilkent	Üniversitesi	
Doğu	 Kampüs’teki	 uygulama	 şu	 şekildedir:	 Doğu	 Kampüs’te	 açıkça	
“sigara	 içilebilir”	 olarak	 işaretlenmiş	 alanlar	 hariç	 açık	 veya	 kapalı	
her	 yerde	 sigara	 ve	 diğer	 tütün	 ürünleri	 ile	 elektronik	 sigaraların	
kullanılması	bu	yıl	yasaklanmıştır. 

• Eğitim Binaları
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• Yurtlar Bölgesi

• Lojmanlar Bölgesi

• Merkez Kampüs’te Sarı Çizgi Uygulamaları
Merkez	Kampüs’te	sigara	içilmeyen	alanlar	sarı	çizgilerle	belirlenmiştir.	
Sarı	çizgi	uygulamaları,	her	binanın	fiziksel	durumuna	ve	kafeteryaların	
kullanımlarına	göre	yeniden	tasarlanmıştır.

•	 Rektörlük	 Binası	 çevresinde	 bulunan	 sarı	 çizgilerin	 sınırları	 tüm	
alanı	kapsayacak	şekilde	genişletilmiştir.	
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•	 Bazı	kafeteryaların	açık	alanları	tümüyle	sigara	içilmez	alanın	içinde	
bırakılmıştır.

•	 Bazı	kafeteryaların	açık	alanları	sarı	çizgiyle	ikiye	ayrılmıştır.

•	 Öğrencilerin	 ders	 aralarında	 toplu	 olarak	 dışarı	 çıktıkları	
alanları	 dumandan	 korumak	 adına	 	 çok	 uzun	 sarı	 çizgi	 uygulaması	
gerçekleştirilmiştir.	 Böylece	 sigara	 içmeyen	 öğrencilerin	 temiz	
havayı	teneffüs	etmeleri,	ikincil	sigara	dumanından	etkilenmemeleri	
amaçlanmıştır.

55	https://no-smoke.org/smokefree-threats/secondhand-smoke/
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Halk	Sağlığı	Genel	Müdürlüğü’nün	2018-2023	Tütün	Kontrolü	Strateji	
Belgesi	ve	Eylem	Planı’nda	yer	alan	“…üniversite	kampüslerinin	açık	
alanlarında	 tütün	 ürünü	 kullanımını	 kısıtlamaya	 yönelik	 düzenleme	
yapılması”,	“…yoğun	olarak	kullanılan	yerlerin	giriş	ve	çıkış	kapılarının	
önlerinde	 tütün	 ürünü	 kullanımının	 önlenmesine	 yönelik	 dumansız	
alan	 tanımının	 kanunla	 güçlendirilmesi”,	 “…kiralanan	 taşınmazların	
4207	 sayılı	 kanunla	 yasaklanmış	 kapalı	 ve	 açık	 alanlarında	 tütün	
mamul	tüketimine	rastlanması	halinde	kira	sözleşmesinin	tek	taraflı	
olarak	iptal	edilmesine	yönelik	maddenin	yapılacak	tüm	sözleşmelerde	
standart	 olarak	 yer	 almasının	 sağlanması”,	 “kapalı	 alan	 tanımının	
uluslararası	 standartlar	 dikkate	 alınarak	 kanunla	 düzenlenmesi”	
ve	 benzeri	 birçok	 düzenleme,	 	 Bilkent	 Üniversitesi	 tarafından	 5	 ay	
içerisinde	çok	daha	ileri	bir	safhada	hayata	geçirilmiştir.

6.2.3. Hacettepe Üniversitesi uygulama deneyimi

1. Çalışma zemini ve ilerleme biçimi
Hacettepe	 Üniversitesi	 uygulamaları	 tütün	 kontrolünün	 evrensel	
bilimsel	doğruların	rehberliğinde	ve	tütün	kontrolünün	‘başlamama’,	
‘bırakmaya	yardımcı	olma’	ve	‘pasif	etkienimden	korunma’	adımlarının	
tamamına	 yönelik	 olarak	 sürdürülmektedir.	 Kapalı	 alanlarla	 ilgili	
sınırlar	ve	kurallar	4207	sayılı	Kanun	ile	çizilmiştir.	Açık	alanlarla	ilgili	
olarak	ise;	tütünsüz	uygulamaların	yaygınlaştırılmasına	yönelik	tutum	
ve	 davranış	 geliştirme	 çalışmalarına	 öncelik	 verilmiştir.	 Tütünsüz	
alanlarla	 ilgili	 genişletilme	 çalışmaları	 süreci	 etkileyen	 davranışsal,	
sosyal,	vb.	dinamikler	de	dikkate	alınarak	sürdürülmektedir.

2. Çalışma sistematiği
Hacettepe	 Üniversitesi	 tütün	 kontrolü	 çalışmaları	 uzun	 yıllar	
öncesine	 dayanmaktadır.	 Farklı	 dönemlerde	 farklı	 ivme(ler)	 ile	
seyreden	 uygulamaların	 üniversiteye	 ve	 ülkeye	 katkıları	 farklı	
şekillerde	yansımıştır.	Bu	dokuman	kapsamında	görece	yakın	 tarihli	
ve	kamuoyuna	da	yansıyan	uygulamalara	yer	verilmiştir.	Dolayısıyla	
dokuman	kapsamında	 yer	 veril(e)memiş	 yaklaşım	ve	uygulamaların	
da	olduğu	dikkate	alınmalıdır.	
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Üniversitede	farklı	dönemlerde	alınan	senato	kararları	tütün	kontrolü	
çalışmalarının	 güçlenmesini	 sağlamıştır.	 Bu	 kararların/yaklaşımların	
en	günceli	30.5.2018	tarihinde	yapılan	senato	toplantısında	üniversite	
senatosunun	 kampüslerde	 tütünsüz	 uygulamaları	 destekleyeceğini	
ifade	etmesi	olmuştur	(Resim	6.2.3.1).
 
Resim 6.2.3.1.	Hacettepe	Üniversitesi	Senatosunun	tütün	kontrolünün	
gündem	olduğu	30.5.2018	tarihli	toplantı	görseli56

Hacettepe	Üniversitesinde	tütün	kontrolü	çalışmaları	birkaç	başlıkta	
süregelmektedir:

3. Bilimsel araştırmalar
Hacettepe	 Üniversitesi’nde	 tütün	 kontrolünün	 bilimsel	 boyutu	 her	
zaman	öncelikli	çalışma	alanları	içerisinde	yer	almıştır.	Bu	çalışmalar	
sağlık	 ve	 diğer	 disiplinlerin	 işbirliği	 içerisinde	 sürdürülmüştür.	
Araştırmaların	multidisipliner	yapısı	tütün	kontrolünün	de	gereksinim	
duyduğu	bir	zemin	olup	bu	çalışmaların	sürdürülmesi	değerlidir.

Bilimsel	 araştırmalar	 kurum	 tarafından	 desteklenmekte	 ve	 çeşitli	
dönemlerde	 önemli	 bütçeler	 ayrılabilmektedir.	 Araştırmaların	
sonuçları	 ulusal	 ve	 uluslararası	 platformlarda	 da	 paylaşılarak	
sonuçların	evrensel	bilime	katkısı	sağlanmaya	çalışılmaktadır.

56	http://www.saglikmuhabiri.net/egitim/turkiyede-her-uc-kisiden-biri-tutun-kullaniyor/132/
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4. Farkındalık/savunuculuk çalışmaları
Farkındalık	çalışmaları	kurum	içi	ve	dışında	sürdürülmektedir.	
Kurum	 dışına	 yönelik	 olarak	 bu	 çalışmalar	 basın	 bildirileri,	 afiş	 ve	
broşürler,	 tütün	 kontrolüne	 özel	 günlerde	 (31	 Mayıs	 Tütünsüz	 Bir	
Dünya	Günü,	9	Şubat	Sigarayı	Bırakma	Günü,	vb)	toplumsal	etkinlikler,	
röportajlar,	 konu	 ile	 ilgili	 yöneltilen	 sorulara	 yanıtlar	 gibi	 çeşitli	
etkinlikler	aracılığı	ile	sürdürülmektedir.

Kurum	 içinde	 ise	benzer	adımlar	kurum	çalışanlarına	yönelik	olarak	
sürdürülmektedir.	Bu	konuda	öğrenci	ve	çalışanlar	özel	hedef	grupları	
arasındadır.	

Öğrencilere	 yönelik	 çalışmalar	 kampüslerde	 aralıklı	 olarak	
sürdürüldüğü	gibi	seçmeli	dersler	kapsamında	yapılan	etkinliklerle	de	
güçlendirilmektedir.	Halen	müfredat	programlarında	 tütün	kontrolü	
dersleri	 yer	 almaktadır.	 Bu	 konuda	 bir	 örnek	 Resim	 6.2.3.2’de	
sunulmuştur.

Resim 6.2.3.2.	 Tıp	 Fakültesi	Dönem	 II	 öğrencilerinin	 tütün	kontrolü	
seçmeli	 dersler	 kapsamında	 (2017-2018	 eğitim	 ve	 öğretim	 yılı)	
düzenledikleri	31	Mayıs	Tütünsüz	Bir	Dünya	Günü	etkinliği	daveti	ve	
görseli
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Resim	6.2.3.3’de	 2018-2019	 eğitim	öğretim	 yılında	 yaşanılan	mikro	
çevrenin	 temiz	 tutulması	 konusunda	 tamamen	 gönüllü	 olarak	
sorumluluk	 hisseden	 Hacettepeliler	 tarafından	 oluşturulan	 Temiz	
Hacettepe	 İnisiyatifi	 ve	 inisiyatif	 tarafından	 kampüs	 içinde	 yapılan	
bir	 ‘temizlik’	 farkındalığı	 etkinliği	 görseli	 yer	 almaktadır.	 Bu	 çalışma	
kapsamında	en	çok	toplanan	çöp,	tütün	ürünü	atığı	(izmarit)	olmuştur.

Resim 6.2.3.3. Temiz	Hacettepe	İnisiyatifi	etkinlik	görseli	(Ekim	2018)

5. Kamusal temsiliyetler ve işbirlikleri
Üniversite	 çalışanları	 tütün	 kontrolü	 ile	 ilgili	 yapılan	 kamusal	
çalışmalara	katkı	sunabilmektedirler.	Örneğin	üniversitemiz	kurulduğu	
günden	 bu	 yana	 Ankara	 Valiliği	 tarafından	 başkanlığı	 sürdürülen	
Bağımlılıkla	 Mücadele	 İl	 Koordinasyon	 Kurulu	 tütün	 kontrol	 teknik	
çalışma	grubunda	aktif	olarak	yer	almaktadır	ve	çalışmalara	katkı	ve	
katılım	sağlamaktadır.
Resim	 6.2.3.4’de	 Kurulun	 Mayıs	 2018	 dönemi	 toplantı	 görseli	 yer	
almaktadır.
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Resim 6.2.3.4. Bağımlılık	 İle	 Mücadele	 İl	 Koordinasyon	 Kurulu	 ve	
Bağımlılık	İle	Mücadele	Teknik	Çalışma	Grupları	Mayıs	2018	toplantı	
görseli

http://www.ankaraism.saglik.gov.tr/TR,79642/bagimlilik-ile-mucadele-il-koordinasyon-kurulu-
ve-bagimlilik-ile-mucadele-teknik-calisma-gruplari-mayis-ayi-toplantisi.html

Üniversitemiz	 Tıp	 Fakültesi	 2018	 yılında	 Türkiye	 Sağlık	 Enstitüleri	
Başkanlığı	 tarafından	 başlatılmış	 olan	 Tıp	 Fakültelerinde	 Tütün	
Kontrolü	ağının	da	aktif	bir	üyesidir.	

Bu	 gibi	 kurumsal	 çalışmalar	 uluslararası	 düzeyde	 de	 zaman	 zaman	
sürebilmektedir.	

6. Kurum içi yapılanmalarda güçlenme ve çeşitlenme
Tütün	kontrolüne	üniversitemiz	bünyesinde	kurulmuş	olan	Araştırma	
ve	 Uygulama	 Merkezi	 varlığı	 bu	 konuda	 önemli	 bir	 kurumsal	
yapılanmadır.	 	 Tütün	 kontrolü	 çalışmalarının	 koordinasyonunun	
eşgüdüm	 içinde	 sürdürülebilmesi	 için	 bu	 Merkezin	 varlığının	
güçlendirilmesi	çalışmaları	sürdürülmektedir.

Kampüslerde bilimsel gelişmeleri takip eden uygulamalarda 
güncelleme çalışmaları

Üniversitede	 yıllardır	 süren	 ‘sigarasız’	 alan	 uygulamaları	 ‘tütünsüz’	

57	http://www.hutkom.hacettepe.edu.tr/
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alan	 uygulamasına	 dönüştürülmüştür.	 Bu	 alanlar	 aynı	 zamanda	 ilk	
başladığı	yıllarla	karşılaştırıldığında	genişletilmiştir	(Resim	6.2.3.5).
Resim 6.2.3.5.	Tütünsüz	alan	uygulama	örneği	(Mayıs	2018)

Tütün bırakmak isteyenlere yönelik aktif hizmet sunumu

Üniversitemiz	Kanser	Enstitüsü	ve	Tıp	Fakültesi	kurumsal	yapılanmaları	
içerisinde	sigara	bırakma	poliklinik	hizmetleri	aktif	olarak	sunulmaktadır.	
Bu	birimlerin	sigarayı	bırakmak	 isteyen	hastalara	yönelik	çalışmaları	
kesintisiz	devam	etmektedir.	Poliklinik	hizmetlerinin	yanı	sıra	toplumu	
bilgilendirme	ve	farkındalık	kazanmaya	katkı	sağlama	gibi	çalışmalar	
da	oldukça	geniş	boyutta	yürütülmektedir.
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7. Hazırlık sürecine katkı sunanlar

Rehber	hazırlığı	her	üniversitenin	aşağıda	ismi	yazılı	olan	ve	konu	ile	
ilgili	çalışan	üyeleri	tarafından	sürdürülmüştür.	

Başkent Üniversitesi

•	 Prof.	Dr.	Zeliha	Eser	(zeser@baskent.edu.tr)
•	 Dr.	Öğr.	Üyesi	Fisun	Sözen	(fisunsözen@gmail.com)
•	 Dr.	Erman	Demir	(medemir@baskent.edu.tr)
•	 Uzm.	Havva	Demirci	Duran	(hduran@baskent.edu.tr)

Bilkent Üniversitesi

•	 Aytuna	Devrim	Canbul	(devrim@bilkent.edu.tr)
•	 Dr.	Mete	Salih	Aker	(amete@bilkent.edu.tr)
•	 Dr.	Selcan	Başak	Soyluoğlu	(basaks@bilkent.edu.tr)
•	 Uzm.	Hem.	Yüksel	Dur	(dur@bilkent.edu.tr)

Hacettepe Üniversitesi 

•	 Prof.	Dr.	Dilek	Aslan	(diaslan@hacettepe.edu.tr)
•	 Prof.	Dr.	İsmail	Çelik	(ismailcelikhacettepe@gmail.com)
•	 Öğr.	Gör.	Dr.	Meltem	Şengelen	(msengelen@yahoo.com)
•	 Dr.	Deniz	Yüce	(deniz.yuce@hacettepe.edu.tr)

Bu	 çalışmaların	 ilerleyen	 zamanlarında	 üniversitelerin	 farklı	
birimlerinin	ve	temsilcilerinin	de	desteğinin	alınması	planlanmaktadır.






