Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 6 Ekim 2008 tarihli İkinci
Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan “Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve
Denetim Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan
olunur.
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARINDAN KORUNMA
VE DENETİM YASASI
İÇDÜZENİ
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Sayı: 44/2008
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARINDAN KORUNMA
VE DENETİM YASASI
(34/2009 Sayılı Değişiklik Yasasıyla Değiştirilmiş ve Birleştirilmiş Şekli)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki
Yasayı yapar:
Kısa İsim

1. Bu Yasa, Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim
Yasası olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar
Tefsir

82/1991
42/1993
9/1999

2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Asgari Ücret”, suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan bir aylık asgari
ücret miktarını anlatır.
“Bakanlık”, Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlığı anlatır.
“Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu
anlatır.
“Bırakım”, sigaranın makine tarafından içimi sırasında doğrudan
sisteme alınan zifir, nikotin ve karbon monoksit gibi bileşenleri anlatır.
“Denetçi”, bu Yasanın 17’nci maddesi uyarınca Sağlık İşleri ile Görevli
Bakanlığın Müfettişlerini anlatır.
“Devlet Laboratuvarı”, Devlet Laboratuvarı (Kuruluş, Görev ve Çalışma
Esasları) Yasası ile oluşturulan Devlet Laboratuvarı Dairesini anlatır.
“Sponsorluk”, tütün ürünleri için ilgili firmalarca yapılacak sponsorluk
faaliyetlerini anlatır.
“Tütün Ürünleri”, emme, çiğneme ya da buruna çekerek kullanılmak
üzere üretilmiş, genetik olarak değiştirilsin ya da değiştirilmesin tütün
yaprağının tamamen veya kısmen ham madde olarak kullanılması ile
yapılan, sigara dahil her türlü tütün ve tütün ürünlerini anlatır.
“Üretici”, tütün ürünlerini üreten veya ürüne adını, ticari markasını veya
ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek
veya tüzel kişiyi; üreticinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında
olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi veya
ithalatçıyı; ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri
ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi
anlatır.

Amaç

3. Bu Yasanın amacı, kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin
zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve
teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin
temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler
yapmaktır.
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Kapsam ve
Uygulama

4. Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üretilen, ithal edilen,
satışa sunulan veya serbest dolaşan ve kullanılan tütün ürünlerinin
zararlarından halkın ve özellikle gençlerin korunmasına; ürün
denetimine; tütün ürünlerinin satışa sunumunda uyulması gereken
sınırlamalara ilişkin kurallar ile tütün ürünlerinin kullanımını özendirici
eylem ve uygulamaların düzenlenmesine ve denetimine; kamuya açık
alan ve yerlerde ürün kullanımının düzenlenmesine ve diğer önlemlere
ilişkin kuralları kapsar ve Yasa kapsamındaki bina ve yerlerde uygulanır.

İKİNCİ KISIM
Tütün Ürünlerinin Paketlerinde Yer Alacak
Uyarıcı İfadelere İlişkin Kurallar
Tütün
Ürünlerinin Paket
ve
Ambalajlarında
Bulunması
Zorunlu
Uyarıcı ve
Bilgilendirici
İfadeler
2.34/2009

5. (1)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde imal
edilen, ithal edilen, satışa sunulan veya serbest dolaşan
sigaraların içinde bulunduğu paket veya ambalajların bir yan
yüzeyine, aşağıdaki (8)’inci fıkra kuralları gözetilerek,
ölçülebilen zifir, nikotin ve karbon monoksit bırakımlarının,
yüzey boyutunun %10’unu (yüzde onunu) geçmeyecek
şekilde ve silinmeyecek biçimde Türkçe veya İngilizce olarak
yazılması zorunludur.

(2)

Ağızdan kullanım için tütünler ve diğer dumansız tütün
ürünleri dışında kalan sigaraların her bir paketinin üzerinde,
açıkça görülebilir ve rahatça okunabilir şekilde “Sigara/Tütün
İçmek Ölüme Neden Olur” veya “Sigara/Tütün İçmek
Öldürür” ifadeleri ile “Sigara/Tütün İçmek Size ve
Çevrenizdekilere Ciddi Zararlar Verir” şeklindeki iki genel
uyarıdan biri ve bu Yasaya ekli Cetvelde belirtilen ek
uyarılardan biri bulunur.
Ancak sigara dışındaki tütün ürünlerinin görünen bir
yüzeyinde, bu fıkrada yer alan iki genel uyarıdan birinin yer
alması yeterli olup, nikotin, zifir ve karbon monoksit
oranlarının yer alması gerekmez.
Yukarıda belirtilen genel uyarılar sigaraların her bir paketinin
veya ambalajının en çok görülebilen geniş yüzeyine, ek
uyarılar ise aynı paketin veya ambalajın en çok görülebilen
diğer geniş yüzeyine uygulanır.
Üretici firma tarafından, genel uyarılar ile ek uyarılar sırası ve
süresi dönüşümlü olarak her bir marka için kullanılır.
Bu maddenin (1)’inci ve (2)’nci fıkralarında belirtilen genel
ve ek uyarılar, ek şeffaf ambalaj hariç olmak üzere perakende
satışa sunulan her bir paketin yüzeyi üzerine silinmeyecek ve
kazınamayacak biçimde yazılır.
Piyasaya sunulmasına izin verilen, ağızdan kullanılan tütün ve
dumansız tütün ürünlerinin birim paketi üzerinde “Bu Tütün
Ürünü Sağlığınıza Zarar Verebilir Ve Bağımlılık Yapar”
uyarısı bulunur. Bu uyarı, perakende satışta kullanılan her

CETVEL

(3)

(4)
(5)

(6)
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birim paketin ilave şeffaf ambalajlar hariç en çok görülen
yüzeyi üzerine silinmeyecek biçimde yazılır.
(7) Bu maddenin (2)’inci fıkrasında öngörülen genel uyarı ile
(6)’ıncı fıkrasında belirtilen ağızdan kullanım için tütün ve
dumansız tütün ürünleri için uyarı, basılı olduğu tütün ürünü
paketinin geniş dış yüzeyinin en az %30’unu (yüzde otuzunu);
(2)’inci fıkra gereğince basılacak ek uyarı ise ayni tütün
ürününün diğer geniş dış yüzeyinin en az %40’ını (yüzde
kırkını) kaplamalıdır.
Ancak, sigara dışındaki tütün ürünleri için amaçlanmış
ve en görülebilen yüzeyi 75 cm²’yi (yetmiş beş
santimetrekareyi) aşan her bir pakette, (2)’nci fıkrada
öngörülen uyarılar, her bir yüzeyin en az 22,5 cm²’sini (yirmi
iki buçuk santimetrekaresini) kaplamalıdır. Ana uyarı diğer
uyarıların kapladığı alanlar dışında yer almalıdır.
(8) Bu maddeye göre sigara paket veya ambalajında bulunması
zorunlu zifir, nikotin ve karbon monoksite ait bırakım ibareleri
ve uyarı metinleri:
(A) Beyaz zemin üzerine, koyu siyah Helvetica yazı tipiyle
basılı olmalıdır. Punto boyutu Bakanlık tarafından metin
için ayrılan alanda mümkün olan en büyük bölümünü
kaplayacak şekilde belirlenir.
(B) İlk harf hariç küçük harf ile yazılır.
(C) Yazılması gereken alanı ortalamış ve paketin üst
kenarına paralel şekilde olmalıdır.
(Ç) 3 mm’den (üç milimetreden) az, 4 mm’den (dört
milimetreden) fazla olmayan uyarmayı okunamaz hale
getirmeyen veya diğer beyanlarla hiçbir şekilde
karışmayan siyah bir sınır ile çevrelenmelidir.
(D) Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.
(9)
Bu maddede tanımlanan metin ve ibareler sabit ve silinmez
olarak basılmalı, başka resim ya da yazılarla ya da paketin
açılmasıyla saklanmamalı ve engellenmemelidir. Sigara
dışındaki tütün ürünlerinde bu metinler, sökülmez nitelikte
olması koşulu ile yapıştırılabilir.
(10) Tütün ürünlerinin tanımlama ve izlenebilirliğini sağlamak
amacıyla, tütün ürününün her bir paketi üzerine, üretim yeri
ve zamanını belirleyecek parti numarası veya benzeri bir
işaretleme yapılır.
(11) Bu madde amaçları bakımından, “sigara”, tütünün işlenerek,
filtreli veya filtresiz olarak ve kağıda sarılarak, sınırlı oranda
nikotin, zifir ve karbon monoksit bırakımı olan tütün ürününü
anlatır.
Ürün
6.
Paketlerinde
Kullanılamayacak
İfadeler

(1)

(2)

Tütün ürünlerinin paketleri ve ambalajları üzerinde belirli bir
tütün ürününün diğerine göre daha az zararlı veya daha kaliteli
olduğunu ima eden metin, isim, ticari marka, mecaz veya
diğer işaretler kullanılamaz.
Tütün ürünlerinin paketlenmesi veya etiketlenmesinde, bir
tütün ürününün özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri ve
5
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emisyonları ile ilgili yanlış, aldatıcı, yanıltıcı veya hatalı
izlenim oluşturacak ve belirli bir tütün ürününün, doğrudan
veya dolaylı olarak, diğer tütün ürünlerinden daha az zararlı
olduğu veya daha kaliteli olduğu izlenimini uyandıracak,
“Düşük Katranlı”, “Hafif”, “Ultra-Hafif” ya da “Yumuşak”
“Ilımlı” ve bunun gibi bir tanım, ticari marka, figür veya başka
işaret kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Azami Bırakım Değerleri ve Ölçüm Yöntemleri
Azami Zifir,
Nikotin ve Karbon
Monoksit
Bırakımları

7. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üretilen, ithal edilen ve piyasaya
sunulan veya serbest dolaşan her bir adet sigara için azami 10 mg. (on
miligram) zifir, 1 mg. (bir miligram) nikotin ve 10 mg. (on miligram)
karbon monoksit bırakımı olmalıdır.

Ölçüm
Yöntemleri

8. Sigaraların zifir, nikotin ve karbon monoksit bırakımları ve ölçümler
zifir için TS ISO 4387, nikotin için TS ISO 10315 ve karbon monoksit
için ISO 8454 sayılı standartlara göre, Devlet Laboratuarınca veya
Bakanlığın belirleyeceği yurt içi veya yurt dışında bu analizleri
yapabilen bir laboratuarda, mali yükümlülükleri ithalatçı veya üreticiye
ait olmak üzere yaptırılır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Tütün Ürünlerine İlişkin Yasaklar,
Sınırlandırmalar ve Düzenlemeler

Tütün
Ürünlerinin
İçiminin
Yasak Olduğu
Bina ve Yerler

9.

(1)

(2)

Aşağıda belirtilen bina ve yerlerde ve bu bina ve yerlerin
tüm kapalı bölümlerinde (yemekhane, kabul ve bekleme
salonu, tuvalet, banyo, koridor, merdiven ve asansörleri
dahil) tütün ürünlerinin içimi tümüyle yasaktır:
(A) Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarında,
(B) Koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık,
üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve
benzeri amaçlı gerçek veya tüzel kişilere ait olan ve
birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus
konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında,
(C) Taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu,
denizyolu ve havayolu toplu taşıma araçlarında,
(Ç) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel
eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk ve
orta öğrenim kurumlarının, kültür ve sosyal hizmet
binalarının kapalı ve açık alanlarında,
(D) Alkollü içki satılsın veya satılmasın lokanta,
kafeterya, büfe, kahvehane, pastahane ve benzeri
toplu tüketim yerlerinin kapalı alanlarında.
Aşağıda belirtilen bina ve yerlerde, bu Yasa ve bu Yasa
uyarınca çıkarılacak Tüzük kurallarına uygun olarak, tütün
ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabilir. Bu
6
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

alanlara on sekiz yaşını doldurmamış kişiler giremez.
(A) Yaşlı bakım evlerinde, ruh ve sinir hastalıkları
hastanelerinde,
(B) Cezaevlerinde, şehirlerarası veya uluslararası
güzergahlarda yolcu taşıyan denizyolu araçlarının
güvertelerinde,
(C) Kumarhane, disko, gece kulübü ve sadece alkollü
içki servisi yapılan bar ve birahanelerde.
Otelcilik hizmeti verilen işletmelerde, tütün ürünleri tüketen
müşterilerin konaklamasına tahsis edilmiş odalar
oluşturulabilir.
Bu Yasa ile tütün ürünleri tüketilmesine tahsis edilen kapalı
alanların, koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit
edilmesi ve havalandırma tertibatı ile donatılması gerekir.
Bu maddenin (1)’inci fıkrasında belirtilen yerlerden birinci
derecede sorumlu olan işverenler, işletme sahipleri, en üst
düzeydeki yöneticiler veya işveren vekilleri, bu madde
kurallarının tam anlamıyla ve etkin bir biçimde
uygulanması için gerekli önlemleri almak; gerekli
düzenlemeleri yapmak ve yasaklara aykırı hareket edenleri
uyarmak, onları yasak olan kapalı alanın dışına çıkarmak ve
hakkında yasal işlem başlatılmak için denetçilere veya
Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdürler.
Bu maddede tütün içilebileceği belirtilen istisnai yerlerde
tütün ürünleri içilebilecek ve içilemeyecek yerler, ayrı
olarak, o yerin sahibi, yöneticisi veya o yerin
işletilmesinden veya yönetiminden birinci derecede
sorumlu olan kişi tarafından düzenlenir.
Ancak, tütün ürünü içenler için ayrılabilecek yerlerin
alanı, toplam alanın % 50’sini geçemez ve toplam alanı
50m²’nin (50 metre karenin) altında olan yerlerde sigara
içilmesi için ayrı bir bölüm veya yer ayrılamaz. Bu tür
yerlerde tütün ürünü dumanının, içilmeyen bölüme akışını
veya geçişini önleyecek havalandırma sistemlerinin tesis
edilmesi zorunludur.
Bu maddenin (6)’ncı fıkrasında belirtilen havalandırma
sistemi ile ilgili teknik kurallar ve ayrıntılar, Bakanlık
tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve
Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenir.
Tütün ürünlerinin içilmesine ayrılan yerler dışında kalan
yerlerde tütün ürünü içilmesini önlemek için o yerin sahibi,
yöneticisi veya o yerin işletilmesinden veya yönetiminden
birinci derecede sorumlu olan kişi, gerekli her türlü yasal
önlemi almak ve bu Yasa kurallarının etkin bir biçimde
uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.
Bu madde uyarınca tütün ürünlerinin içilebilmesi için
ayrılan yerler, tütün ürünü içilmesi yasak olan yerlere
bitişikse veya o tür yerlerin belli bir kısım veya bölümünü
oluşturuyorsa ve bu yerlerde on sekiz yaşından küçük
çocuklar da bulunuyorsa, o yerlerin tütün ürünü içilmesine
7
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ayrılmış yerler olup olmadığına bakılmaksızın, bu tür
yerlerde de tütün ürünü içilmesine izin verilmez ve o yerin
veya yerlerin yönetici ve sorumluları tütün ürünü içilmesini
önlemek amacıyla gerekli tüm yasal önlemleri alır.
Onsekiz Yaşından
Küçüklere
Satış Yasağı
ve Satıcıların
Yükümlülükleri

10. (1)
(2)

(3)

(4)

Onsekiz yaşından küçüklere, kendi kullanımları dışında
başkaları için dahi olsa tütün ürününün satışı yapılamaz.
Tütün ürünü satıcıları, satış noktalarına, bu maddenin
(3)’üncü fıkrası uyarınca küçüklere tütün satışının yasak
olduğunu gösteren açık ve belirgin bir işaret koymak ve
kuşkulu durumlarda satın alan kişiye kimlik sormakla
yükümlüdürler.
Tütün ürünlerinin satışının serbest olduğu yerlere en az 5
cm²’lik (beş santimetrelik) puntolarla, beyaz zemin üzerine
büyük harfler ve siyah renk yazı ile, “Yasal Uyarı: 18
Yaşını Doldurmayanlara Sigara Ve Diğer Tütün Ürünleri
Satılamaz; Satanlar Hakkında Yasal İşlem Yapılır.” ibaresi
yazılarak, rahatlıkla görülebilen ve okunabilen yerlere
asılır.
Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünlerinin
üretiminde, pazarlanmasında ve satışında istihdam
edilemez.

Otomatik
Makinelerde Ürün
Satışının
Yasaklanması

11. İçine para atılan makineler aracılığıyla sigara ve diğer tütün
ürünlerinin satışı yasaktır.

Tütün Ürününü
Çağrıştıran
Ürünlere İlişkin
Yasak

12. Küçüklere hitap eden ve tütün ürününü çağrıştıran şeker, çerez,
oyuncak veya başka nesnelerin tütün ürünleri şeklinde üretilmesi ve
satılması yasaktır.

Ruhsatsız Tütün
Ürünü
Satılamayacağı

13. Tütün ürünleri, satış ruhsatı belgesi olmaksızın satılamaz ve satış
ruhsatı belgesinde belirtilen yerin dışında satışa sunulamaz.

Ürün Satışı
Yapılamayacak
Diğer Yerler

14. (1)

Reklam, Teşhir
Promosyon
ve Sponsorluk
Yasağı

15. (1)

(2)

Tütün ürünlerinin, market rafları gibi doğrudan ulaşılabilir
yerlerde satılması yasaktır.
Tütün ürünleri açık veya kapalı dolap içerisinde, onsekiz
yaşından küçüklerin doğrudan ulaşamayacağı ve işletme
dışından görülmeyecek şekilde satışa sunulabilir.
Ancak duty-free mağazaları bu madde kapsamı
dışındadır.
Her türlü tütün ürününün özellikleri, sağlığa etkileri,
tehlikeleri ve emisyonları ile ilgili hatalı, yanlış
bilgilendirici ve yanıltıcı veya hatalı bir izlenim
bırakabilecek şekilde tanıtıcı reklam ve promosyon
yasaktır.
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(2)

(3)

(4)
(5)

Fasıl 50

(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)

(14)

(15)

Tütün ürünlerinin isim, marka veya alametleri kullanılarak
her ne suretle olursa olsun reklâm ve tanıtımı yapılamaz.
Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden
kampanyalar düzenlenemez.
Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait
araçlarda tütün ürünlerine ilişkin markaların veya bunları
üreten firmaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya
gidilemez.
Tütün ürünleri üreticileri, ithalatçıları ve satıcıları her türlü
taşıtlarda hiçbir şekilde tütün ürünleri reklamı yapamaz.
Tütün ürünleri üreten veya pazarlamasını yapan şirketler,
her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe tütün ürünlerinin
isimlerini, amblemlerini veya marka veya işaretlerini
kullanarak destek olamazlar.
Reklamların Teşhiri (Denetim) Yasası kurallarına
bakılmaksızın, yol kenarlarına, binalara tütün ürünlerinin
reklam veya tanıtımına yönelik resim veya yazı içeren
hiçbir tabela konamaz ve alışveriş yerlerinde, tente ve
saçaklarda doğrudan doğruya veya dolaylı bir biçimde ürün
teşhiri yapılamaz.
Tütün ürününün perakende satışı yapılan yerlerde, tütün
ürünleri teşhir edilemez.
Hangi araçla olursa olsun, doğrudan doğruya veya dolaylı
bir biçimde tütün ürününün tanıtımı veya reklamı veya
satışını kolaylaştırıcı, artırıcı veya içimini özendirici her tür
etkinlik ve eylem yasaktır.
Tütün ürünlerinin isimleri, amblemleri veya ürünlerin
marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alametleri
kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamaz.
Tütün ürünleri isimleri, amblemleri veya ürünlerin marka
ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alametleri taşıyan
promosyon amaçlı hiçbir madde üretilemez ve ithal
edilemez.
Firmalar tarafından, tütün ürünleri hediye, eşantiyon,
promosyon veya yardım olarak dağıtılamaz.
Tütün ürünlerinin isimleri, amblemleri veya ürünlerin
marka ya da işaretleri veya bunları çağrıştıracak alametleri
kullanılarak her ne amaçla olursa olsun sponsorluk
yapılamaz.
Hiçbir tütün ürünü üreticisi, ithalatçısı, toptan veya
perakende satıcısı tütün ürünleri ile birlikte veya ayrı olarak
tütün ürünü ismi ile reklam taşıyan hiçbir emtiayı hediye
olarak veya promosyon olarak veremez.
Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar ne
amaçla olursa olsun ürettikleri veya pazarlamasını
yaptıkları tütün ürünlerini, bedelsiz olarak veremezler,
indirimli satamazlar. Bayilerine teşvikler ve hediyeler
veremezler.
Hiçbir gerçek veya tüzel kişi, kendisine ait veya kirasında
bulunan binanın içinde veya dışında tütün ürünleri reklamı
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taşıyan tabela, şemsiye, raf ve bunun gibi hiçbir emtiayı
kullanamaz ve asamaz.
(16) Yazılı basında, radyo ve televizyonlarda ve sinema
salonlarında tütün ürünleri reklamı yapılamaz; tütün
ürünlerinin fiyatları ve fiyatlarındaki değişiklere ilişkin
duyurulara yer verilemez.
Ancak tütün ürünlerinin fiyatlarında Bakanlar Kurulu
kararı ile yapılan değişikliklere ilişkin olarak, her karar için
bir defaya mahsus olmak üzere fiyat değişiklikleri yazılı
basında duyurulabilir.
(17) Diğer ülkelerden yapılan yayınlarda yer alan, tütün
ürünlerinin isim, marka veya alametlerini içeren reklam,
tanıtım ve kampanya görüntülerine görsel ve yazılı basın
yayın organlarında yer verilemez.

BEŞİNCİ KISIM
Tütün Ürünlerinin Piyasaya Sunulması,
Gözetimi ve Denetimi
Tütün Ürünlerinin
Piyasaya
Sunulması

16. Gerek bırakımlar gerekse ambalaj ve etiket açısından bu Yasada
öngörülen kurallara uygun olmayan tütün ürünleri piyasaya sunulamaz.

Denetçiler

17. Sağlık İşleri ile Görevli Bakanlığın müfettişleri, bu Yasanın
uygulanmasını gözetmek ve gerekli denetimleri yapmakla görevlidirler.

Denetçilerin
Görev, Yetki ve
Sorumlulukları

18. Denetçilerin, görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
(1) Bu Yasa kapsamındaki bina ve yerlere, makul zamanlarda
veya o bina veya yerin sahibi, yetkilisi veya sorumlusunun
çağrısı üzerine girmek ve bu Yasaya aykırı bir eylem, işlem
veya davranışı saptama açısından gerekli denetimi yapmak,
(2) Bu Yasaya aykırı bir uygulama, eylem, işlem veya davranış
saptadığı takdirde, yasa dışı uygulama yapan, eylem, işlem
ve davranışlarda bulunan kişileri o bina veya yerden
çıkarmak ve haklarında bu Yasanın Yedinci Kısmında
öngörülen idari para cezalarını uygulamak ve gerekmesi
halinde yargısal işlem başlatmak,
(3) Bu Yasaya göre tütün ürünü içilmesinin yasaklandığı bina
ve yerlerde tütün ürünü içenlere, kendiliğinden veya şikayet
üzerine müdahale etmek,
(4) İstendiği takdirde, kendisini tanıtmak ve tanıtıcı kimliğini
ibraz etmekle yükümlüdürler.

Denetçilere Engel
Olma

19. Kimse, Denetçilerin bu Yasanın 18’inci madde kuralları
çerçevesinde yasal yetki ve görevlerini yerine getirmesine engel
olamaz.
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Gözetim ve
Denetlemelerde
Yöntem

20. (1)
(2)

Denetimler, doğrudan Denetçiler tarafından yapılır.
Tütün ürünü içme eyleminden zarar gören veya etkilenen
veya bu işleme tanık olan kişi veya kişiler, içeni uyarmak
veya ilgili yerin yetkilisi veya amirini gerekli uyarıyı
yapması için göreve davet etme yetkisine sahiptirler. İlgili
yerin yetkilisi, doğrudan uyarmasına rağmen tütün ürünü
içmeye veya kullanmaya devam eden kişleri, Bakanlığa
veya Denetçilere bildirmekle sorumludur.

Amirlerin
Sorumluluğu

21. Kamu hizmet binalarında, o kurumun en üst düzeydeki amiri,
bulunduğu kurum içerisinde bu Yasanın uygulanmasını gözetmek ve
sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla personeline gerekli uyarıları
yapmak ve gerekmesi halinde Bakanlığı denetime çağırmakla
görevlidir.

ALTINCI KISIM
Uyarıcı ve Eğitici Yayın ve Levhalar
Uyarıcı,
Bilgilendirici ve
Eğitici Yayın
Yapma Yükümü

22. Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu ile özel televizyon
kuruluşları ve radyolar, ayda en az doksan dakika tütün ürünleri
alışkanlığının zararları konusunda uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici
nitelikte yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, 08.00–22.00 saatleri
arasında yapılır. Bu yayınların kopyaları her ay düzenli olarak Yayın
Yüksek Kuruluna teslim edilir. Bu saatler dışında yapılan yayınlar
ihtiyaridir ve aylık doksan dakikalık süreye dahil edilmez. Bu sürelerin
denetlenmesi Yayın Yüksek Kurulu tarafından yapılır. Bu programlar,
Bakanlık tarafından, Eğitim İşleriyle Görevli Bakanlığın, Yayın
Yüksek Kurulunun ve ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak
hazırlatılır.

Uyarıcı ve
Bilgilendirici
Levhaların
Asılması

23. (1)

(2)

Bu Yasanın 9’uncu maddesi kapsamında tütün ürünlerinin
içilmesinin yasaklandığı yerlerde ve binalarda, tütün ürünü
içiminin yasak olduğuna ve yasal uyarılara uymamanın
cezai sonuçlarına ilişkin uyarılar, herkesçe açıkça
görülebilecek ve kolaylıkla okunabilecek şekilde yazılır
veya simge ve şekiller yardımıyla gerekli uyarılar yapılır.
Bu uyarılar; salonlarda asgari 10 cm²’lik (on santimetrelik)
puntolarla, toplu taşıma araçlarında 3 cm²’lik (üç
santimetrelik) puntolarla herkes tarafından görülebilir
yerlere asılır.
Bu maddenin (1)’inci fıkrasında belirtilen uyarılar yanında
ayrıca, tütün ürünlerinin tüketilmesine tahsis edilen alanlar
ile mekânlarda da tütün ürünleri kullanımının tehlikelerini
anlatan, bu Yasanın 5’inci maddesine bağlı Cetvelde
belirtilen sağlık uyarılarından herhangi birisi herkes
tarafından görülebilir yerlere asılır.
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YEDİNCİ KISIM
Suç ve Cezalar
Cezalarda Yetki
ve Yöntem

24. (1)
(2)

(3)

Bu Yasada yer alan idari para cezaları, denetçiler tarafından
verilir ve ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir.
Cezanın, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde
makbuz karşılığında Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine
ödenmesi halinde söz konusu suç davasız halledilmiş olur ve
mahkemeye intikal ettirilmez.
Bu maddenin (1)’inci fıkrası uyarınca verilen idari para
cezasını (2)’nci fıkrada belirlenen otuz günlük süre içinde
ödemeyen gerçek veya tüzel kişiler ve bu Yasada belirtilen
yöneticileri hakkında yargısal işlem başlatılır.

Suçun Tekerrürü
Halinde Para
Cezasının İki
Katına Çıkması

25. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, bu Yasa uyarınca suç sayılan
bir eylemi iki veya daha çok kez işlediği takdirde, bu Yasada yer
alan idari para cezası miktarı ve mahkemece verilebilecek para
cezasının üst sınırı iki kat artırılarak okunur ve yorumlanır.

İdari Para Cezaları
ve Dava Konusu
Suç ve Cezalar

26. (1)

(A)

(B)

(2)

(A)

Bu
Yasanın
5’inci
maddesinde
öngörülen
yükümlülüklere uygun davranmayan ve madde
kurallarına aykırı hareket eden tütün ürünü imalatçısı
veya ithalatçısı gerçek veya tüzel kişiler, bir suç
işlemiş olurlar ve haklarında her bir yükümlülük için
asgari ücretin yedi katı tutarında idari para cezası
uygulanır. Sözkonusu tütün ürünlerini satan gerçek
veya tüzel kişiler de bir suç işlemiş olurlar ve
haklarında her bir yükümlülük için asgari ücretin iki
katı tutarında idari para cezası uygulanır. Ayrıca bahse
konu tütün ürünleri Bakanlık tarafından piyasadan
toplattırılır.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, tütün ürünü imalatçısı veya
ithalatçısı gerçek veya tüzel kişiler, asgari ücretin
ondört katına kadar para cezasına, üç yıla kadar hapis
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
Sözkonusu tütün ürünlerini satan gerçek veya tüzel
kişiler ise asgari ücretin dört katına kadar para
cezasına, bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki
cezaya birden çarptırılabilirler. Ayrıca mahkeme suç
konusu tütün ürünlerini piyasadan toplatma kararı da
verebilir.
Bu Yasanın 6’ıncı maddesinde ürün paketlerinde
bulunmayacağı belirlenen ifadeleri kullanan tütün
ürünü imalatçısı veya ithalatçısı gerçek veya tüzel
kişiler, bir suç işlemiş olurlar ve haklarında her bir
yükümlülük için asgari ücretin yedi katı tutarında idari
para cezası uygulanır. Sözkonusu tütün ürünlerini
satan gerçek veya tüzel kişiler de bir suç işlemiş
olurlar ve haklarında her bir yükümlülük için asgari
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(B)

(3)

(A)

(B)

(4)

(A)

(B)

(5)

(A)

ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
Ayrıca bahsekonu tütün ürünleri Bakanlık tarafından
piyasadan toplattırılır.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, tütün ürünü imalatçısı veya
ithalatçısı gerçek veya tüzel kişiler, asgari ücretin
ondört katına kadar para cezasına, üç yıla kadar hapis
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
Sözkonusu tütün ürünlerini satan gerçek veya tüzel
kişiler ise asgari ücretin dört katına kadar para
cezasına, bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki
cezaya birden çarptırılabilirler. Ayrıca mahkeme suç
konusu tütün ürünlerini piyasadan toplatma kararı da
verebilir.
Bu Yasanın 7’inci maddesinde öngörülen azami zifir,
nikotin ve karbon monoksit bırakımlarının üstünde
bırakım içeren tütün ürünleri imalatçısı veya ithalatçısı
gerçek veya tüzel kişiler, bir suç işlemiş olurlar ve
haklarında her bir yükümlülük için asgari ücretin yedi
katı tutarında idari para cezası uygulanır. Sözkonusu
tütün ürünlerini satan gerçek veya tüzel kişiler de bir
suç işlemiş olurlar ve haklarında her bir yükümlülük
için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası
uygulanır. Ayrıca bahsekonu tütün ürünleri Bakanlık
tarafından piyasadan toplattırılır.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, tütün ürünü imalatçısı veya
ithalatçısı gerçek veya tüzel kişiler, asgari ücretin
ondört katına kadar para cezasına, üç yıla kadar hapis
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
Sözkonusu tütün ürünlerini satan gerçek veya tüzel
kişiler ise asgari ücretin dört katına kadar para
cezasına, bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki
cezaya birden çarptırılabilirler. Ayrıca mahkeme suç
konusu tütün ürünlerini piyasadan toplatma kararı da
verebilir.
Bu Yasanın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (A),
(B), (C) ve (Ç) bendlerinde belirtilen yerlerde tütün
ürünü tüketen kişiler bir suç işlemiş olurlar ve
haklarında asgari ücretin onda biri tutarında idari para
cezası uygulanır.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, tütün ürünü tüketen kişiler
asgari ücretin yarısına kadar prara cezasına
çarptırılabilirler.
Bu Yasanın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (D)
bendi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişilere ait olan ve
herkesin girebileceği bina ve yerlerin kapalı
alanlarında, tütün ürünlerinin tüketilemeyeceğini
belirten açık bir işaret ve/veya uyarıya yer verilmesine
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(B)

(6)

(A)

(B)

(7)

(A)

(B)

(8)

(A)

(B)

(9)

(A)

rağmen bu yasağa aykırı hareket eden kişiler, bir suç
işlemiş olurlar ve haklarında asgari ücretin onda biri
tutarında idari para cezası uygulanır.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, tütün ürünü tüketen kişiler
asgari ücretin yarısına kadar para cezasına
çarptırılabilirler.
Bu Yasanın 9’uncu maddesinin (5)’inci fıkrasında yer
alan yükümlülüklere aykırı hareket edilmesinin
önlenmesiyle ilgili olarak gerekli önlemleri almayan
gerçek veya tüzel kişiler, önce denetçiler tarafından
yazılı olarak uyarılırlar ve bu uyarıda verilen süre
içerisinde, uyarıda belirtilen önlemlerin alınmaması
halinde, bir suç işlemiş olurlar ve haklarında asgari
ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, gerekli önlemleri almayan
gerçek veya tüzel kişiler, asgari ücret tutarına kadar
para cezasına çarptırılabilirler.
Tütün ürünleri tüketilmesine tahsis edilen kapalı
alanların koku ve duman geçişini önleyecek şekilde
tecrit edilmesi ve havalandırma sistemi ile donatılması
yönünde 9’uncu maddenin (6)’ncı fıkrasında yer alan
yükümlülüklere aykırı hareket eden gerçek veya tüzel
kişiler önce denetçiler tarfından yazılı olarak
uyarılırlar ve uyarıda kendilerine verilen süre
içerisinde,
uyarıda
belirtilen
düzenlemeleri
yapmadıkları takdirde, bir suç işlemiş olurlar ve
haklarında asgari ücretin yarısı tutarında idari para
cezası uygulanır.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, gerekli önlemleri almayan
gerçek veya tüzel kişiler asgari ücret tutarına kadar
para cezasına çarptırılabilirler.
Bu Yasanın, tütün ürünlerinin onsekiz yaşını
doldurmamış kişilere satılamayacağını ve tüketimine
sunulamayacağını düzenleyen 10’uncu maddesinin
(1)’inci fıkrası kurallarına aykırı hareket eden kişiler,
bir suç işlemiş olurlar ve haklarında asgari ücret
tutarında idari para cezası uygulanır.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, onsekiz yaşını doldurmamış
kişilere tütün ürünü satan kişiler asgari ücretin iki
katına kadar para cezasına, altı aya kadar hapis
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
Bu Yasanın 11’inci maddesinde belirtilen yasağa
aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, bir suç
işlemiş olurlar ve haklarında asgari ücret tutarında
idari para cezası uygulanır. Ayrıca bahsekonu makine
ve tütün ürünlerine Bakanlık tarafından el konur.
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(B)

(10) (A)

(B)

(11) (A)

(B)

(12) (A)

(B)

(13) (A)

Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, bu Yasanın 11’inci
maddesinde belirtilen yasağa aykırı hareket eden
gerçek veya tüzel kişiler, asgari ücretin iki katına
kadar para cezasına, altı aya kadar hapis cezasına veya
her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı,
aksesuar ve benzeri ürünlerin,
tütün ürünlerine
benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde
üretilemeyeceğini,
dağıtımının
ve
satışının
yapılamayacağını öngören 12’nci maddede yer alan
yasağa aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler,
bir suç işlemiş olurlar ve haklarında asgari ücret
tutarında idari para cezası uygulanır.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, 12’nci maddede yer alan
yasağa aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler,
asgari ücretin iki katına kadar para cezasına, altı aya
kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden
çarptırılabilirler.
Bu Yasanın, Tütün ürünlerinin satış belgesi
olmaksızın satılamayacağını ve satış belgesinde
belirtilen yerin dışında satışa sunulamayacağını
öngören 13’üncü maddesinde belirtilen yükümlülük ve
yasaklara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler,
bir suç işlemiş olurlar ve haklarında asgari ücretin iki
katı tutarında idari para cezası uygulanır. Ayrıca tütün
ürünlerinin satış belgesiz olarak satışının yapıldığı
veya satışa hazır tutulduğu yerlerdeki tütün ürünlerine
Bakanlıkça el konulur.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, 13’üncü maddesinde
belirtilen yükümlülük ve yasaklara aykırı hareket eden
gerçek veya tüzel kişiler, asgari ücretin dört katına
kadar para cezasına, bir yıla kadar hapis cezasına
veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
Bu Yasanın 14’üncü maddesinin (1)’nci ve (2)’nci
fıkralarında öngörülen tütün ürünlerinin satışa
sunulmasında uyulması gerekli kurallara uymayan
gerçek veya tüzel kişiler, bir suç işlemiş olurlar ve
haklarında asgari ücret tutarında idari para cezası
uygulanır.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, tütün ürünlerinin satışa
sunulmasında uyulması gerekli kurallara uymayan
gerçek veya tüzel kişiler, asgari ücretin iki katına
kadar para cezasına çarptırılabilirler.
Bu Yasanın 15’inci maddesinin (1)’inci, (2)’nci,
(3)’üncü, (4)’üncü, (5)’inci, (6)’ncı, (7)’inci, (8)’inci,
(9)’uncu, (10)’uncu, (11)’inci, (12)’nci, (13)’üncü,
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(B)

(14) (A)

(B)

(15) (A)

(B)

(16) (A)

(B)

(17) (A)

(B)

(14)’üncü ve (15)’inci fıkralarındaki yasaklara aykırı
hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, bir suç işlemiş
olurlar ve haklarında gerçek kişi için asgari ücretin
yarısı tutarında, tüzel kişi için ise asgari ücretin beş
katı tutarında idari para cezası uygulanır.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, yasaklara aykırı hareket eden
gerçek kişiler asgari ücret tutarına kadar, tüzel kişiler
ise asgari ücretin on katına kadar para cezasına
çarptırılabilirler.
Bu Yasanın 15’inci maddesinin (16)’ncı ve (17)’nci
fıkralarında öngörülen yasaklara aykırı hareket ettiği
Yayın Yüksek Kurulu tarafından tesbit edilip
Bakanlığa bildirilen radyo ve televizyon kurumları, bir
suç işlemiş olurlar ve haklarında asgari ücretin beş katı
tutarında idari para cezası uygulanır.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, yasaklara aykırı hareket eden
radyo ve televizyon kurumları asgari ücretin on katına
kadar para cezasına çarptırılabilirler.
Bu Yasanın 15’inci maddesinin (16)’ncı ve (17)’nci
fıkralarında
öngörülen
yasaklara
radyo
ve
televizyonlar dışında diğer basın ve yayın organları
aracılığıyla aykırı hareket edilmesi halinde ilgili
gerçek veya tüzel kişiler, bir suç işlemiş olurlar ve
haklarında asgari ücretin yedi katı tutarında idari para
cezası uygulanır.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, yasaklara aykırı hareket eden
gerçek veya tüzel kişiler, asgari ücretin ondört katına
kadar para cezasına çarptırılabilirler.
Bu Yasanın 19’uncu maddesi kurallarına aykırı
hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, bir suç işlemiş
olurlar ve haklarında asgari ücretin iki katı tutarında
idari para cezası uygulanır.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, bu Yasanın 19’uncu maddesi
kurallarına aykırı hareket eden gerçek veya tüzel
kişiler, asgari ücretin dört katına kadar para cezasına
çarptırılabilirler.
Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu ile her
kategorideki özel televizyon kuruluşları ve radyoların,
ayda en az doksan dakika tütün ürünleri alışkanlığının
zararları konusunda uyarıcı eğitici nitelikte yayınlar
yapmak zorunda olduklarını öngören 22’inci
maddedeki yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi
halinde ilgili gerçek ve tüzel kişiler, bir suç işlemiş
olurlar ve haklarında asgari ücretin beş katı tutarında
idari para cezası uygulanır.
Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
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ve mahkumiyet halinde, bu Yasanın 22’nci maddesi
kurallarına aykırı hareket eden gerçek veya tüzel
kişiler, asgari ücretin on katına kadar para cezasına
çarptırılabilirler.
(18) (A) Bu Yasanın 23’üncü maddesi kurallarına aykırı
hareket eden gerçek veya tüzel kişiler, bir suç işlemiş
olurlar ve haklarında asgari ücretin iki katı tutarında
idari para cezası uygulanır.
(B) Yukarıdaki (A) bendindeki suçun mahkemeye intikali
ve mahkumiyet halinde, bu Yasanın 23’üncü maddesi
kurallarına aykırı hareket eden gerçek veya tüzel
kişiler asgari ücretin dört katına kadar para cezasına
çarptırılabilirler.
(19) Bu madde amaçları bakımından tüzel kişilerce işlenen
suçları, o tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyeleri de işlemiş
sayılır ve mahkemece suçlu bulunmaları halinde tüzel kişiye
verilen cezanın aynısına çarptırılabilirler.
Para Cezalarının
Ödeneceği Kalem
33/1970
60/1977

27. Bu Yasa uyarınca verilen idari para cezalarından ve mahkemece
verilen para cezalarından tahsil edilen miktar, Türk Hastahaneleri İnşa
ve Teçhizat Fonu Yasası uyarınca oluşturulan Türk Hastahaneleri İnşa
ve Teçhizat Fonuna aktarılır.

SEKİZİNCİ KISIM
Geçici ve Son Kurallar
Geçici Madde
Bu Yasanın
Yürürlüğe Girdiği
Tarihten Önce
Üretilen veya İthal
Edilen Tütün
Ürünlerinin Satışı
3.34 / 2009

1. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce üretilen veya ithal edilen
tütün ürünleri veya bunların hammaddeleri bu Yasa kurallarına
bakılmaksızın 1 Ocak 2010 tarihine kadar kullanılabilir, işlenebilir veya
satılabilir.

Geçici Madde
Bu Yasanın
Yürürlüğe Girdiği
Tarihten Sonra
İthal Edilecek Olan
Tütün ürünlerinin
Ön İzinleri
4.34 / 2009

2. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ithal edilecek olan tütün
ürünlerinin ön izinleri, bu Yasa kurallarına bakılmaksızın 1 Ocak 2010
tarihine kadar verilebilir. Bu süre sonunda, ithal edilecek olan tütün
ürünlerinin ön izinleri ile ilgili olarak bu Yasa kuralları uygulanır.

Geçici Madde
Tütün ve Tütün
Ürünleri
İçilebilecek
Yerlerin Teknik
Düzenlemesi

3. Bu Yasanın 9’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası ile tütün ürünlerinin
içiminin sınırlı olarak serbest bırakıldığı yerlerde, 1 Ocak 2010 tarihine
kadar bu Yasa kurallarına baklımaksızın tütün ürünleri tüketilebilir. 1
Ocak 2010 tarihinden sonra ise bu Yasanın 9’uncu maddesinin (4)’üncü
ve (6)’ncı fıkraları ile (7)’nci fıkra uyarınca çıkarılacak tüzük kuralları
uygulanır.
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Geçici Madde
Toplu Tüketim
Yerlerine Süre
Tanınması

4. Bu Yasanın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (D) bendinde
sayılan toplu tüketim yerlerinin kapalı alanları için, tütün ürünlerini
içme yasağı, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulanır. Bu süre
içerisinde, bu gibi toplu tüketim yerleri 9’uncu maddenin (4)’üncü ve
(6)’ncı fıkralarına ve (7)’nci fıkra uyarınca çıkarılacak tüzük kurallarına
uygun olarak tütün ürünlerinin tüketilmesine mahsus alanlar oluşturmak
kaydıyla bu alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesine izin verebilir.
Ancak bu alanlara onsekiz yaşını doldurmamış kişiler giremez.

Geçici Madde,
Afiş, Reklam Pano
ve Tabelaların
Toplanması

5. Bu Yasa ile yasaklanan mevcut afiş, reklam, pano ve tabelalar 1 Ocak
2010 tarihine kadar sahipleri tarafından sökülüp toplanması gerekir. Bu
süre sonunda kaldırılmayan afiş, reklam, pano ve tabelalar hakkında bu
Yasa kuralları uygulanır.

Yürürlükten
Kaldırma
46/1996

28. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Toplu Taşımacılık
Yapılan Araçlarda ve Kapalı Yerlerde Tütün ve Tütün Mamulü İçiminin
Yasaklanması ve Sınırlandırılması Yasası yürürlükten kalkar.

Yürütme Yetkisi

29. Bu Yasayı, Sağlık İşleriyle Görevli Bakanlık yürütür.

Yürürlüğe Giriş

30. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.
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CETVEL
(MADDE 5)
EK UYARILAR

Sigara içenler genç yaşta ölür.
Sigara içmek damarları tıkar, kalp krizine ve felçlere neden olur.
Sigara içmek ölümcül akciğer kanserine neden olur.
Hamile iken sigara içmek bebeğe zarar verir.
Çocukları koruyun. Dumanı onlara solutmayın.
Sağlık kuruluşları sigarayı bırakmada size yardımcı olabilir.
Sigara içmek yüksek derecede bağımlılık yapar, başlamayın.
Sigarayı bırakmak ölümcül kalp ve akciğer hastalıkları riskini azaltır.
Sigara içmek ağrılı ve yavaş bir ölüme neden olabilir.
Sigarayı bırakmak için doktorunuzdan ve ..............’den yardım isteyin.(Yardım istenecek sağlık
kuruluşunun telefon, posta/internet adresi Sağlık Bakanlığınca belirlenecektir.)
Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur.
Sigara içmek spermlere zarar vererek doğurganlığı azaltır.
Sigara içmek cildin erken yaşlanmasına neden olur.
Sigara dumanında benzen, nitrosamine, formaldehit ve hidrojensiyonit gibi kanser yapıcı maddeler
bulunur.
Not: Sigara dışındaki tütün ürünlerinde “sigara” kelimesi yerine “tütün” kelimesi kullanılır.
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