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SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sayı : 86696344/010.07.01
Konu : 4207 Sayılı Kanun Kapsamında

Gerçekleştirilen Denetimler

Kişinin kendisi kullanmadığı halde istemi dışında tütün dumanına maruz kalması
sonucu her yıl dünyada 600.000 kişi hayatını kaybetmekte ve bu rakamdan çok daha fazla kişi
pasif etkilenim nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Tütün dumanına maruz kalan
çocukların, ciddi sağlık sorunları yaşamalarının yanı sıra bu risk ile karşı karşıya
kalmayanlara göre 1-1,5 kat daha fazla sigaraya başladıkları yapılan araştırmalarla ortaya
konulmuştur. Başkalarının tükettiği tütünün dumanına maruz kalmaktan kaynaklanan ölümler,
trafik kazaları ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı ölümlerden çok daha fazladır.

İşte bu sebeplerden dolayı ülkemizde yürütülen tütün kontrolü çalışmaları temel
stratejilerinden en önemlisi tütün dumanından pasif maruziyetin önlenmesidir. 4207 sayılı
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında
vatandaşlarımızın temiz hava solumalarını güvence altına almaya yönelik gerçekleştirilen
denetimler pasif maruziyetin önlenmesi noktasında son derece önemlidir. Ayrıca, toplumun
farkındalığını ve savunuculuğunu artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları pasif
etkilenimin önlenmesi noktasında kilit öneme sahiptir.

Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi üzerinden yapılan incelemelerde Bakanlığımıza
gelen kapalı alanlarda tütün ürünü tüketildiğine dair şikâyetlerde bir artış olmasına rağmen
gerçekleştirilen rutin ve ihbar denetimlerdeki ihlal tespit oranlarında düşüşler görülmektedir.

Vatandaşlarımızı tütün dumanının pasif etkilerinden korumaya yönelik gerçekleştirilen
denetimlerin, özellikle kış aylarında kapalın alanlarda tütün ürünü tüketimi eğilimindeki artış
göz önüne alınarak etkililiğinin artırılması ve ihlallerin önlenmesi için;

1- Halk Sağlığı Müdürü ve yardımcılarının ayda en az bir gece ve bir gündüz olacak
şekilde denetimlere bizzat katılması ve ilde görev yapan diğer üst düzey
yöneticilerin de (vali, vali yardımcısı, kaymakam, emniyet müdürü, müdür
yardımcıları, birim yöneticileri vs.) denetimlere basın eşliğinde iştirakinin
sağlanması,

2- Lokanta, kafe gibi ikram sektörüne ait işletmelerin ve eğlence hizmeti verilen
işletmelerin yoğun olduğu ve ihlalin yoğunlukla yaşandığı bölgelerde kolluk
kuvvetlerinin de desteği alınarak birden fazla sayıda ekiple denetim yapılması, o
bölgedeki işletmelerin Kanun hükümlerine tam uyumu sağlanıncaya kadar sürekli
denetlenmesi,
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3- İldeki tüm işletmelerin etkin bir şekilde denetlenebilmesi için tütün denetim
ekip sayılarının tekrar gözden geçirilerek gerekli görülmesi halinde ekip sayılarının
arttırılması,
4- İl genelinde çapraz denetimlerin periyodik olarak yapılması,
5- Kapatma cezası verilen işletmelerde kararın uygulanıp uygulanmadığının
takibinin ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm halinde yapılması, süreçte yaşanan
aksaklıkların Bakanlığımıza bildirilmesi,
6- Denetimlerin mesai saatleri ile sınırlı tutulmaması, 24 saat üzerinden ve hafta
sonları da dâhil planlanarak yapılması,
7- Lokantalar, kahvehane, kafeterya ve birahane gibi eğlence hizmeti verilen
işletmelerin, yoğun olduğu saatler dikkate alınarak özellikle bu saatlerde
denetimlerin yoğunlaşması,
8- Yerel medya ve sosyal medya araçları kullanılarak vatandaşlara 4207 sayılı
Kanun ve pasif etkilenim konuları ile ihlale şahit olunması durumunda ALO 184
SABİM, 155, 156 nolu telefon numaralarına derhal şikâyette bulunabilecekleri
hususunda bilgilendirmenin yapılması,
9- Bilindiği üzere 2015/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yayımlanan Ulusal
Tütün Kontrol Programı Eylem Planı’nda yer alan Tütün Dumanından Pasif
Etkilenimin Önlenmesi başlığındaki strateji ve faaliyetlerin hayata geçirilmesine
yönelik, 2015/6 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yayımlanmıştı. Bakanlığımız
Genelgesi ile; özellikle yoğun olarak kullanılan alışveriş merkezleri, sinema,
tiyatro vb. yerlerin bina girişlerinde tütün ve tütün ürünü kullanımının önlenmesi,
kamuya açık çocuk parkı gibi temelde çocukların faydalandığı tüm açık alanlarda
ve yürüyüş yolu, aletli egzersiz yapılan kısımlar gibi vatandaşların spor yapmaları
için kurumlarca oluşturulmuş alanlarda tütün ve tütün ürünü kullanımının
önlenmesine yönelik çalışmaların yapılması ve kurum kampüslerinin belirlenmiş
alanları haricindeki kısımlarda tütün ürünü tüketiminin engellenmesi
talimatlandırılmıştı. Ancak halen bazı illerimizde mezkur Genelge kapsamında
belirtilen konulara yönelik bir çalışma yapılmadığı görülmekte olup, 2015/6 sayılı
Bakanlığımız Genelgesi hükümlerinin ivedilikle yerine getirilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Bakan a.

Kurum Başkanı

Dağıtım
81 İl Valiliğine (Halk Sağlığı Müdürlüğü )
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