Dumansız Günler 19 Mayıs'ta Başlıyor
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esmi verilere göre, 2007 yılı itibarıyla
Türkiye'de kişi başına yıllık 1.523
adet sigara içildi. Bu şekilde günlük sigara
tüketimi de kişi başına 4,2 adet olarak
belirlendi.
İşyerleri dahil çeşitli alanlarda sigara içilmesine
yasak getiren düzenleme, 19 Mayıs'ta y ü r ü r l ü ğ e
giriyor.
Düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla birlikte
kamu hizmet binalarının koridorları dahil olmak
üzere her türlü eğitim, sağlık, ticaret, sosyal, kültü
rel, spor ve eğlence hizmeti veren binaların kapalı
alanlarında sigara içilemeyecek. Ayrıca taksilerde,
otobüslerde, uçaklarda, trenlerde sigara içilemeye
cek.

Türkiye'de dumansız günlerin başlaması için fırsat
niteliğindeki kanunun yürürlüğe girmesiyle sigara
tüketilebilecek alanlar büyük ölçüde sınırlanacak.
- Okul öncesi eğitim k u r u m l a r ı n ı n , dershaneler,
özel eğitim ve öğretim k u r u m l a r ı dahil olmak
üzere ilk ve orta öğrenim k u r u m l a r ı n ı n k ü l t ü r ve
sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanların
da tütün ve tütün ürünleri tüketilemeyecek.
- Statlarda sigara ancak sigara içmek için ayrılan
bölümlerde içilebilecek.
- Açık havada yapılan her t ü r l ü spor, kültür, sanat
ve eğlence faaliyetlerinin yapıldığı y e r l e r ile bun
ların seyir yerlerinde sigara içilemeyecek.
- Sigaranın hiçbir şekilde reklam ve tanıtımı yapıla
mayacak. Sigara kullanmayı özendiren kampan
yalar düzenlenemeyecek.
- 18 yaşını doldurmamış kişilere sigara satılamaya
cak. Yasağa uymayan işletmeler önce yazılı olarak
uyarılacak; buna rağmen y ü k ü m l ü l ü k l e r i n i yerine
getirmeyenlere 500 YTL ile 5 bin YTL arasında
ceza verilebilecek.

Tüketim Arttı
Yapılan bir araştırmaya göre son 10 yılda
Türkiye'de 1 trilyon 224 milyar 100 milyon adet
sigara üretildi. 1998 yılında 123 milyar adet olan
yıllık sigara ü r e t i m i , 2007 yılında 125,9 milyar
adete ulaştı. Resmi verilere göre, 2007 yılı itibarıyla
Türkiye'de kişi başına yıllık 1.523 adet sigara içildi.
Bu şekilde günlük sigara tüketimi de kişi başına 4,2
adet olarak belirlendi.
Türkiye'de sigaraya her gün ortalama 45 milyon 205
bin YTL ödeniyor. Kişi başına da yılda ortalama 233,8
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ürkiye'de sigaraya her gün ortalama 45 milyon 205
bin YTL ödeniyor. Kişi başına da yılda ortalama
233,8 YTL harcanıyor. Buna karşılık, sigara tüketimi
nin de olumsuz etkilediği sağlığımız için sadece devletin
günlük harcaması I 8 , l milyon YTLyi aşıyor.
YTL harcanıyor. Buna karşılık, sigara tüketiminin de
olumsuz etkilediği sağlığımız için sadece devletin
günlük harcaması 18,1 milyon YTLyi aşıyor. Söz
konusu rakam, kişilerin kendi sağlık harcamaları ile
özel sağlık sigortaları ve diğer kurumların harcama
ları ile katlanarak büyüyor.

Milletvekilleri Arasında
Sigara Anketi Yapıldı
Meclis Bülteni- Dünya Sağlık Örgütü Türkiye
Ofisi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalı tarafından Türkiye genelin
de çeşitli alanlarda yürütülen sigara araştırması
kapsamında, milletvekillerinin de sigara kullanı
mıyla ilgili görüşleri alındı.
Anketteki ilginç sorulardan biri, AK Parti m i l 
letvekillerine yönelik, "Sigarayı bıraktıysanız
Sayın Başbakan'ın etkisi oldu mu?" sorusu oldu.
Milletvekillerine, "19 Mayıs'ta yürürlüğe girecek
olan sigara yasağını genişleten yasa hakkında
bilgisi olup olmadığı", "Yasanın çıkmasına katkısı
olup olmadığı", "Yasa yürürlüğe girdikten sonra
sigarayı bırakmayı düşünüp düşünmediği" sorula
rı da yöneltildi. Ankette, "Sigara içmek istediğiniz
mekanda size yasak hatırlatılırsa tepkiniz ne
olur? Sigara kullanan milletvekillerine TBMM'de
özel bir alan oluşturmalı mı? Konukların Meclis
teki odanızda sigara kullanmasına izin verecek
misiniz?" gibi birçok soru yöneltildi.
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