
 

 

 
 İzmir’in ‘Sigarasız Türkiye’ destekçileri  

ödüllerini aldı  
 

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK), yürürlüğe girmesinin üzerinden 
bir yıl geçen ‘Sigara Yasası’nı başarıyla uygulayan ve yasaya verdiği 
destekle tüm Türkiye’ye örnek olan kurum ve kişileri ödüllendiriyor. 

Bu kapsamda ilk ödül töreni, 24 Mart’ta İzmir’de gerçekleştirildi. 
Törende, ‘Sigarasız Türkiye’ye verdikleri destek dolayısıyla başta İzmir 
Valisi Cahit Kıraç, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tütün Kontrol Kurulu 
olmak üzere, Seyitler Kimya A.Ş., Pamukkale Turizm ve Aydın Çakırbeyli 
Köyü Muhtarı Mehmet Demir’e ödülleri takdim edildi. 

1995 yılından bu yana sivil toplum ve kamu kuruluşlarının el ele vererek sigara 
ile mücadele ettiği bir platform yaratan Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi, 
‘Sigarasız Türkiye'ye yaklaştığımız bugünlerde, İzmir ili ve çevresinde 
sigarasız kapalı alanlar konusunda  topluma örnek olmuş kişi ve kurumları 
ödüllendirmek amacıyla İzmir Valisi Cahit Kıraç’ın himayelerinde 24 Mart 
2009 Salı günü İzmir Valiliği’nde bir tören düzenledi. 

İzmir Valisi Cahit Kıraç’ı, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tütün Kontrol 
Kurulu’nun yasaya verdikleri destek için ödüle layık gören SSUK, aynı 
zamanda sigaraya karşı mücadeleleri ile dikkat çeken ve yasayı hassasiyetle 
uygulayan İzmirli 2 özel şirkete ve bir köy muhtarına da ödül verdi. “İlk 
Sigarasız Sanayi Kuruluşu” olarak belgelendirilen Seyitler Kimya A.Ş. ve 
kendi personelini de sigara içme yasağına dahil eden Pamukkale Turizm, 
işyerlerindeki özenli uygulama ile ödüle layık görülürken daha sigara yasası 
çıkmadan önce köyündeki tüm kapalı alanlarda sigara içimini yasaklayan ve 
köylerinde akciğer kanserinden ölenlerin adına sigarayla mücadelede 
gösterdikleri üstün çaba ile dikkat çeken Aydın Çakırbeyli Köyü sakinleri 
adına Köy Muhtarı Mehmet Demir de SSUK tarafından ödüllendirildi.  

İzmir Valisi Cahit Kıraç ödülünü, Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Dönem 
Başkanlığı Prof. Dr. Elif Dağlı’nın elinden aldı. Vali Kıraç, törende yaptığı 
konuşmada, “Bu yasa sigara içmeyeni korumayı ve sigara içenlerin sayısını 
azalmasını amaçlıyor. Bu nedenle yasanın kabul edildiği şekilde uygulanmasını 
sağlamak, başta devlet görevlileri olarak bizlerin, ardından tüm vatandaşların 
sorumluluğundadır. Her yıl 100 bin kişi sigaraya bağlı nedenlerle ölüyor, 
görmüyoruz. 17 bin kişi pasif içicilikten yaşamını yitiriyor. Bu konuda hiç 
kimsenin ilgisiz kalmaması lazım. Her sorumlu bireyin yasaya sahip çıkmasını 
diliyor, tüm İzmirlilere gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum” dedi. 
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Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Dönem Başkanlığı adına törende konuşan Türk Toraks 
Derneği eski Başkanı Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan da düşüncelerini şöyle aktardı: “Yasanın 
yürürlüğe girmesi ile birlikte sigara tüketiminin giderek azaldığı ülkemiz adına yasanın ikinci 
evresinin devreye gireceği 19 Temmuz’u heyecanla bekliyoruz. Bu yasa, Türkiye’nin sağlığı 
için atılmış büyük bir adımdır. Bu yüzden yasanın desteklenmesi ve tam olarak uygulanması 
çok önemlidir. SSUK olarak Türkiye genelinde yasayı tam olarak uygulayan kişi ve kurumları 
ödüllendirerek, bu kişi ve kurumların diğerlerine örnek olmalarını diliyoruz. Hepinizin bildiği 
gibi yasa ile birlikte özellikle turizm ve ikram endüstrisinin kazançlarının düşeceğine dair 
yanlış bilgiler ortalığa yayılmış, sigara içmeyi bir özgürlük ve hoşgörü kavramı gibi sunan 
çok merkezli ve organize girişimler sahnelenmeye başlanmıştır. Oysa ki, kanun çıktığı 
ülkelerde ikram endüstrisinin zarara uğramadığı, aksine bu endüstrinin işlerinin %10 artış 
gösterdiği ve yeni işletmeler açıldığı görülmüştür. Temmuz 2009 tarihinden itibaren 
Türkiye'deki tüm restoranlar sigarasız olacağı için o tarihten itibaren çocuklarımız ve 
gençlerimiz hem dumana maruz kalmayacak, hem de sigarayı sosyal kabul görmüş bir 
alışkanlık olarak algılamayacaklar. Sonuçta %40 daha az sigara içen bir gençliğimiz olacak. 
Onlar yaşlandığında ülkemizde daha az kanser ve kalp hastalığı görülecek. Tüm iş yerlerini 
yasaya bu bakış açısıyla sahip çıkmaya, gençlerimize daha sağlıklı bir Türkiye emanet etmeye 
davet ediyoruz.” 

 

ÖDÜL GETİREN DUYARLILIK 

 

İzmir Valisi Mustafa Cahit Kıraç: 

1990’lı yıllarda kendisi de bir sigara içicisi iken, İçişleri Bakanlığı tarafından araştırma ve 
yabancı dil geliştirmek üzere yurtdışına gönderilen Vali Cahit Kıraç, o dönemde yurtdışında 
sigara içmek yasak olduğu için Türkiye'yi kötü göstermemek adına sigarayı bırakmış. O 
günden sonra sigaraya karşı adeta savaş açan Vali Kıraç, bulunduğu her ortamda, katıldığı her 
toplantıda, sigaranın zararlarından söz ederek çevresindekileri sigarayı bırakmaları yönünde 
teşvik ediyor. “Önce biz uygulayacağız, ondan sonra mahiyetimizde çalışan insanların 
kendine ve ülke ekonomisine zarar vermemesini, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza 
da örnek davranışlarda bulunmalarını isteyeceğiz” diyen Vali Kıraç, 19 Mayıs 2008’de 
yürürlüğe giren 4207 sayılı kanunun en önemli destekçilerinden biri. Kıraç, kanunun sadece 
özel kuruluşlara uygulanmakla kalmaması, kamu kurumları için de geçerli olması konusunda 
oldukça hassas davranıyor. 

Pamukkale Turizm: 

Pamukkale Turizm, yolcularının bindikleri araçlarda sigara içmesini yasakladığı gibi kendi 
personelini de bu yasağa dahil etti. Araç içerisinde kaptanlar da dahil olmak üzere tüm 
personelin sigara kullanımı kesin ve hiçbir esnekliğe izin vermeyecek şekilde yasaklandı. 
Tüm şubelere bu kararla ilgili olarak yolcuları uyaran ve bilgilendirilen afişler asıldı Aksi 
davranışta bulunan personele ceza uygulanmaya başlandı. Sigara kullanımı ile savaşı ilke 
edinen Pamukkale Turizm, herkese özel hayatında da bu prensibi edinmesi ve bunu bir yaşam 
şekli haline getirmesini öneriyor. 

 



Çakırbeyli köyü muhtarı Mehmet Demir: 

Sigara yasağıyla ilgili kanunun çıkmasından 3 yıl önce, kapalı alanlarda sigara içmeyi 
yasaklayarak Türkiye'de bir ilke imza atan Çakırbeyli köylüleri bu kararlarıyla büyük gurur 
duyuyor. Çakırbeyli köyü muhtarı Mehmet Demir yasağın hikayesini şöyle anlatıyor: 
“Köyümüzde özellikle erkekler arasında akciğer kanserinden ölenlerin sayısı oldukça çoktu 
Fazla uzağa gitmeye gerek yok, kendi babam 48 yaşında vefat etti, rahatsızlığı akciğer 
kanseriydi. Annem 33 yıl dul kaldı. Bu kararı almadan önce, 1 ay köylülerle oturduk, 
konuştuk, tartışmaya açtık. Güzel, olumlu görüşler ortaya çıktı. Sonrasında referandum 
yaptık. Halkımıza ‘Almış olduğumuz kararın altında sizlerin de imzası olacak, bu 
referandumu onun için yapıyoruz’ dedik. Gayet güzel sonuç elde ettik, halkımızın yüzde 98'i 
kapalı alanlarda sigara içilmesini istemedi. Bundan sonra biz de kararımızı aldık. Türkiye'de 
kapalı alanlarda bu yasağı ilk başlatan biz olduk. Kararın duyulmasından sonra çok sayıda kişi 
telefonla arayarak tebrik etti. Daha sonra TBMM'de sigara yasağı kararı çıkarıldı. Bu 
kanundan sonra vatandaşlarımızın yüzünde gurur tebessümü vardı. Biz de ‘doğrusunu 
yapmışız’ diye düşündük.” 

Seyitler Kimya: 

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “İlk Sigarasız Sanayi Kuruluşu” olarak belgelendirilen 
Seyitler Kimya, ‘Dumansız Nefes’ Projesi ile dikkat çekiyor. Seyitler Kimya Genel Müdürü 
Halil Karakaya projeyi ve sigaraya karşı hassasiyetlerini şöyle anlatıyor: “Büyük hedeflere 
ulaşmak için küçük adımlara ihtiyacımız var. Bir gün çok sayıda insanın ölümünden doğacak 
acıları engellemiş olmanın, ekonomik zararın önemli bir bölümünün önüne geçmiş olmanın 
ve sağlıklı nesiller yetiştiriyor olmanın gururunu yaşamak istiyoruz. Bu nedenle, sigara içen 
insanların kendilerine ve çevrelerine zarar verme hakkı olmadığını düşünüyoruz. Gelin hep 
birlikte yaşadığımız kentleri en sağlıklı ve en az sigara içilen yerler yapalım. Daha ne kadar 
cebimizdeki parayı sigara haline getirip yakmaya devam edeceğiz? Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından dünyanın en önemli sağlık sorunu olarak tespit edilen sigara sorununu ülkemizde 
çözerek, gerçekten sağlıklı yaşanılan bir ülke meydana getirmiş olalım. Şirketimiz İzmir’in 
“İlk Sigarasız Sanayi Kuruluşudur”. Hiç kimse sigara içmemektedir. Kim olursa olsun size 
ikram edilen sigarayı ve başkalarının içmesiyle sizin heveslenmemenizi tavsiye ediyorum.” 


