
 
 

 

 
Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman milletvekili Şevket Köse’nin önemli bir halk 
sağlığı kazanımı olan 4207 sayılı Kanun’u değiştirmek için yasa teklifi 
sunduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.  Girişimi halk sağlığı adına kınıyor ve 
Sayın Şevket Köse’ye yeni yıl dileklerimizi iletiyoruz. 
 
SSUK’dan CHP Adıyaman Milletvekili Sayın Şevket Köse’ye 

Yeni Yıl Mesajı: 
 
Sayın Köse, 
 
Yeni yılın size sağlık getirmesini, 
Sigara içerek sağlığını kaybetmiş 3 milyon KOAH hastasının, sigara içilen ortamlarda 
krizleri artan 4 milyon astım hastasının, 90 bin kanser hastasının kapalı ortak yaşam 
alanlarında yaşam hakkı olduğunu,  
Her yıl sigara içerek veya sigara dumanına maruz kalarak kaybettiğimiz 100 bin 
vatandaşımızın aileleri ile birlikte 500 bin kişinin de mağdur olduğunu,  
Eğer kanunlarla yeterince koruyamazsak, şu anda aramızda olan 20 milyon sigara 
içicisinden 10 milyonun hayatlarından 10 yıl kaybedeceğini anlayabilmenizi, 
 
Yeni yılın size ferahlık getirmesini, 
Sigara içmemeyi seçmiş 50 milyon vatandaşımızın kapalı alanlarda temiz hava 
solumasının anayasal bir hak olduğunu, bu hakkın uluslararası yasalarla da garanti 
altına alındığını,  
Hiçbir havalandırma sistemi veya kapalı kabin teknolojisinin sigara dumanı içindeki 
kanser yapıcı tanecik ve gazları bertaraf edemediğini öğrenmenizi, 
 
Yeni yılın size bereket ve zenginlik getirmesini, 
Ülkemizde tamamı yabancı firmaların eline geçmiş sigara pazarının 20 milyar dolarlık 
iştah kabartıcı bir pazar olduğunu, içilen her sigaranın yurt dışına döviz götürdüğünü, 
sigaranın neden olduğu hastalık tedavilerinin, sigara firmalarının ödediği vergilerin üç 
katı olduğunu,  
Köylümüzün tütün ekmemesi için bir taraftan devletin para ödediğini, diğer taraftan  
yaprak tütün ithal edildiğini ve Tütün Fonu’nun kaldırıldığını, 
Tütün köylümüzün 20 yıldır sürdürülen küresel politikalar ile çoktan mağdur duruma 
sokulduğunu ve artık tütün ürünleri tüketimini savunmanın çokuluslu tekelleri 
savunmak olduğunu idrak etmenizi, 
 
Yeni yılın size zihin açıklığı getirmesini, 
Bilerek ölüm satan sigara endüstrisinin sağlığı koruyan kanunlara açıkça itiraz 
edemedikleri için, aracılar, müttefikler bularak, temelsiz savlarla Kanun’a karşı lobi 
faaliyetleri sürdürdüklerini, 
Tamamen etkisiz oldukları kanıtlanmış havalandırma, ayırma, sigara kabini 
yöntemlerini önerdiklerini, 



Hiç bir ikram sektörünün sadece sigara yasağı nedeniyle ekonomik olarak olumsuz 
etkilenmediğini, 19 Temmuz’dan beri ülkemizde gayrisafi yurtdışı hasıla % 3.3 
düşerken, otel ve restoran sektöründe gelirlerinin % 5.2 arttığını, 
Kanser yapıcı bir ürünü başkalarına solutarak para kazanmak istemenin etik ve 
ahlaki olmadığını görebilmenizi, 
 
Yeni yılın size mesleki başarılar getirmesini, 
Diş hekimi olduğunuzu, 
İnsan sağlığı için yemin etmiş hiçbir sağlık çalışanının öldürücü bir ürünün 
savunuculuğunu yapamayacağını, hatırlamanızı dileriz. 
 
Saygılarımızla, 
 
Prof. Dr. Elif Dağlı 
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Başkanı 
 

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Adına: 

Türk Toraks Derneği (TTD) 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 

Türk Kardiyoloji Derneği 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (T-HASAK) 

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu (TKASK) 

Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD) 

Türk Geriatri Derneği 

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği 

Türk Hemşireler Derneği 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 

Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi (KİGEM) 

Milli Sağlık Eğitim Vakfı 

Pratisyen Hekimlik Derneği 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu  (TÜRK-İŞ) 

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) 

Tütün Eksperleri Derneği 
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