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Halkın sağlığı ile pazarlık ve ticaret 
yapılamaz 

 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli halk sağlığı kanunlarından biri 
olan, 4207 sayılı kanunun uygulanmasını engellemek için yapılmakta 
olan girişimler son günlerde basına yansımakta ve vatandaş şikayetleri 
ile Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesine ulaşmaktadır.  
 
Kanun gereği 19 Temmuz 2009 tarihinden itibaren lokantalar, 
kahvehane, kafeterya, birahanelerde sigara yasağı başlayacaktır. 
Yasanın çıktığı her ülkede son dakikaya kadar sigara endüstrisi kaynaklı 
durdurma girişimleri olmuştur.  19 Temmuz yaklaştıkça ülkemizde de 
benzer oyunlar artarak yaşanmaya başlamıştır. 
 
Bu yasağı durdurmak üzere, var olan bütün bilimsel kanıtlara ters 
düşen, tutarsız istekler ısrarla kanun yapma ve uygulama yetkisi 
bulunan üst düzey yöneticilere kadar ulaştırılabilmektedir. İşyeri 
sahiplerinin mağdur olacağı yanlış beyanına sığınan bu talepler, 
defaaten sunulmuş olan Dünya örneklerini içeren bilimsel çalışmalara 
rağmen tekrar edilmektedir. Tütün ürünleri içilmesi için ayrı yerlerin 
makul bir yaklaşım olduğu hala iddia edilebilmektedir.   
 
İşletmelerin sigara dumanlarından rahatsız olan müşterilere, sigara 
firması tarafından en kısa zamanda havalandırma takılacağı bilgisi bir 
çok işletme tarafından verilmektedir. Kimi dernek başkanları işletme 
sahiplerine İrsaliye Yasasını nasıl geri çevirdilerse bunu da geri 
çevirecekleri sözlerini vermekte, kimi dernek başkanları bu yasanın 
uygulanmayacağı konusunda alenen yemin etmektedirler. 
 
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi bu koşullar altında bazı bilimsel 
gerçekleri bir kez daha kamuoyuna duyurmayı görev bilmektedir. 
 
 
Prof Dr Elif Dağlı 
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Başkanı 
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Yasakların başlaması için hazırlık süresi gerekmez. 
 

• 4207 sayılı yasa 5727 sayılı yasa ile kuvvetlendirilerek 19 Mayıs 2008 
tarihinde yürürlüğe girmiş ve lokantalar, kahvehane, kafeterya, birahaneler 
için 18 ay süre tanınmıştır.  

• Bir 18 ay daha süre istemenin mantıklı bir gerekçesi olamaz. Kalan iki ay 
işletmeleri temizleme ve yasak yazılarını asmak için yeterli süredir.  

• Tütün ürünleri kullanılan ve kullanılmayan bölümler yapıp havalandırma 
taktırma süresi istenmektedir. Kanun böyle bir ayrıma izin vermemektedir. 
Dolayısıyla böyle bir süreye de ihtiyaç yoktur. 

 
 
Yasayı durdurmaya çalışmak işletme çalışanının sağlığını hiçe saymaktır.  

 
• Tütün ürünleri kullanıldığı işletmelerde çalışanlar kendileri sigara içmeseler 

bile 8–10 saat birçok başka kişinin de dumanını soluyarak çok yüksek sağlık 
riskine maruz kalmaktadırlar.  

• Cumhuriyetimiz işçi sağlığı ve iş güvenliği yasaları çalışanların toksik gazlara 
maruz bırakılmasını yasaklamaktadır.  

• İşletme karlılığı öne sürülerek insanları hastalık ve ölüme sürüklemek kabul 
edilemez ve yasal yaptırım gerektirir. 

 
Havalandırma sistemleri tütün dumanını temizlemez  

 
•  Dünyada bugün hiçbir teknoloji tütün dumanını salındığı ortamdan 

temizleyememektedir. Bu konuda bir çok bilimsel çalışma yapılmış ve tesisat 
teknoloji mühendisleri dernekleri raporları ile belgelenmiştir.  

• Buna rağmen tütün dumanı içilen yerlerin ayrılması ve havalandırma 
takılmasından bahsedilmektedir. Bu havalandırma sistemleri hem işe 
yaramayacak, hem de işletmelere ek elektrik masrafı getirecektir. 

• Sigara firmalarının işletmelere havalandırma sistemleri taktıracağının beyan 
edilmesi, kanunu engellemek için yanıltıcı kampanyaların arkasında sigara 
endüstrisi olduğunu bir kez daha göstermektedir. 

• 2004 yılında imzaladığımız Tütün Kontrolu Çerçeve Sözleşmesi gereği 
havalandırma sistemi koyarak sigara içilen yer ayırmak uygun değildir. 

 
 
Sigara yasağı işletmeleri zarar ettirmez   
 

• Çok önemli bir halk sağlığı kanunu yok edilmeye çalışılırken, işletmeci 
mağduriyeti gibi, hiç bir bilimsel kanıtı olmayan bir gerekçe öne sürülmektedir.  

• Benzer kanunların çıktığı hiç bir ülkede işletmeler zarar etmemiştir. 
• Sadece sigara firmalarının maddi destek vererek yaptırdığı çalışmalar zarar 

göstermiştir. 
• Bağımsız bilimsel çalışmaların tümü, sigara yasaklarından sonra ödenen 

vergilerin, istihdamın azalmadığını ve iflasların artmadığını göstermektedir. 
Başka bir deyişle, kanunlar işletmelerin zarar etmesine neden olmamıştır. 

• Sigara endüstrisinin ikram sektörünü yanlış verilerle korkutması başka 
ülkelerde de yaşanmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde ikram sektörü adına 
sahte dernek isimleri ile sigara firmalarının gazete ilanları ödediği bile ortaya 
çıkmıştır. 

 
 



Ahlaksız Teklif: Hastalığın ve ölümün devam etmesinden para kazanmayı 
istemek ahlak dışıdır  
 

• 4207 sayılı kanun sigara içmeyenlerin kapalı alanlarda sağlığını korumak, 
ülkemizde yaşayan milyonlarca kronik obstrüktif akciğer hastası, astımlı, kalp 
hastası, hamile, yaşlı ve çocukların giremedikleri tütün dumanlı alanları 
ortadan kaldırarak ayrımcılığa son vermektedir. 

• 4207 sayılı kanun lokanta, bar, kahvehane, birahane gibi işletmelerde 
çalışanların sağlığını koruyan işçi güvenliği yasasıdır. 

• 4207 sayılı kanun ülkemizde sigara içen 22 milyon kişinin bağımlılığından 
kurtulması, yılda sigaraya bağlı 100 bin ölümün, 90 bin akciğer kanserinin 
azalması için, gençlerin sigaraya başlamaması için bir fırsattır. 

• İşletme karı kandırmacısı ile en önemli halk sağlığı yasasının önüne çıkmak 
hastalığı, ölümü devam ettirmeyi talep etmektir. Hastaların, çocukların, sigara 
içmeyen 50 milyon kişiyi göz ardı etmektir. 

 
 

Dünya nefesini tuttu bizi izliyor, tamamen sigarasız 13. ülke olacağız.  Halk 
sağlığı önderliği ile yola çıkmış ülkemizin geri adım atma olanağı yoktur. 
 
Kanunumuzun yılmaz bekçileriyiz… 
 


