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KONU : Metro İstasyonlarında “Sigara Büfeleri Açılmasına İzin Verilmesinin” hukuka 

uygun olmadığının ihbarı ve bu işlemin acilen durdurulması talebidir. 

SAYI : 2011/ 

İSTANBUL ULAŞIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

 
7 Ocak 2011 tarihli ve 27808 sayılı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve 

Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 

sigara ve alkollü içkilerin perakende satış yerlerinde bulundurulma şekilleri ayrıntıları 

ile düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda tütün mamullerinin perakende satış yerlerinde bulundurulma şekli ilgili 

yönetmeliğin 17. maddesinde 8 fıkra olarak düzenlenmiştir.  

1. fıkra tütün mamullerinin işyerinin dışarıdan görünmeyen ayrı bir bölümünde, on 

sekiz yaşını doldurmamış olanların doğrudan ulaşmaması için tedbirler almak suretiyle, 

çalışanların gözetim ve denetimi altında bulundurulabileceği ve satılabileceğini 

düzenlemiştir. İşyerinin fiziki koşullarının uygun olmamamsı durumunda da tütün 

mamullerine doğrudan ulaşılamayacak satış ünitelerinde bulundurulması 

öngörülmüştür. Öyleki 17/2-ç bendinde fiziki durumun elvermediği bu gibi durumlarda 

satış ünitesinin görünür yüzünün şeffaf olmayan dolaplarda bulundurulması 

zorunluluğunu getirmiştir. 

2. fıkra a. bendine göre, satış üniteleri veya alanları işyeri dışından görünmeyi 

hedefleyen şekilde dizayn edilemez. Bu madde hükmü ile sigara satışının görünürlülüğü 

ve özendiriciliğinin azaltılması hedeflenmiştir. 

3. fıkra satış ünitelerinin yazılı, görsel, işitsel hiçbir unsuru içeremeyeceği ve renk 

kombinasyonu ile dizayn edilemeyeceğini;  

4. fıkra bu satış ünitelerinde ürünler, yatay ya da birleşik uyarıların resimli yüzeylerinin 

görünmesi engellenmeyecek şekilde, dik olarak bulundurulması gerektiğini;  

5. fıkra tütün mamullerinin markalarını çağrıştıracak şekilde sözcükler, şekiller, resim, 

renk kombinasyonları ve harfler ile her türlü alametlerin, iş yerlerinin içinde, dışında, 

vitrinlerinde, tabelalarında ve satış ünitelerinde bulundurulamayacağı; 8. fıkrada ise 

İşyerlerinde birden fazla alanda sigara satışa sunulamayacağı düzenlenmiştir. 

Bu madde hükümlerinden tütün mamullerine erişimin engellenmesi, sigara tüketimin 

azaltılması hedeflendiği açıktır. Ülkemizin ve hatta dünyanın karşılaştığı gelmiş geçmiş 

en büyük sağlık tehdidi olan sigaranın Ulaşım A.Ş. idaresine tabi olan metro 

istasyonlarında satışa sunulmasını esefle karşılıyoruz. 
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Zeytinburnu ve Şirinevler Metro İstasyonlarında, kolayca ulaşılabilen ve herkesin 

görmesi için şeffaf satış ünitelerinde sergilenen sigaraların satışına izin verilmesi 

Cemiyetimizi ve üyelerimizi ve pek tabii ki duyarlı vatandaşlarımızı üzmüştür. Her gün 

binlerce insanın gelip geçtiği böylesine dinamik yerlerde sigaranın satışa sunulmasına 

izin verilmesini kabul edilebilir bulmuyoruz. Sayın Başbakanımızın 2007’den bu yana 

bilinen hassasiyetleri ve oluşturduğu kamuoyuna rağmen böylesi bir işlemin 

gerçekleşmesini de kamusal görevin ihmalinden öte kasdi bir tutum olarak algılanması 

kaçınılmazdır. 

Sigaraya tahsis edilmiş bu özel büfelerin açılması hukuk mantığı ile bağdaşmadığı gibi 

toplumsal sorumluluk açısından da özensiz davranıldığının göstergesidir. Birey ve 

toplum sağlığının bu şekilde tehlikeye atılamayacağını ve bu büfelerin sayılarının 

artmaması ve açılan büfelerin ise kapatılması gerektiğini kurumunuza ihbar zorunluluğu 

doğmuştur. 

Yapılan bu büyük hatanın bir an evvel kurumunuz tarafından düzeltileceği kanaati ile 

durumu bilgilerinize arz ederim. 

 

Av. Muharrem BALCI 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı 

 

Dağıtım: 

- Cumhurbaşkanlığı Yüksek Makamına 

- Başbakanlık Yüksek Makamına 

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Makamına 

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 

 


