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Otel ve gastronomi işletmeciliğinde Sigara İçmeyenleri 
Koruma Yasası 

 
 
 

1 Ocak 2009’dan itibaren otel ve gastronomi işletmeciliğinde 
sigara içme yasağı  
 
Tütün Yasasının şimdiye kadarki istisna maddesinin kaldırılmasıyla 1 Ocak 2009 
itibarıyla otel ve gastronomi işletmelerinde sigara içme yasağı getirilmiştir. Ancak 
burada, aşağıda açıklanan üç istisna bulunmaktadır: 
 

1. İstisna – İki veya daha daha fazla salonu bulunan işletmeler – Ayrı 
oda 
 

Bu istisnadan yararlanabilmek için şu koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir: 
 

o Müşterilere hizmet vermeye uygun ve bu amaç için ayrılmış en az iki salon/oda.  
o Sigara içilmeyen bölgenin tüm hizmet mekanının en az %50’sini oluşturmalıdır. 
o Ana bölüm dumansız kalmalıdır.  
o Tütün dumanının sigara içme yasağı bulunan diğer bölümlere nüfuz etmemesi 

sağlanmış olması gerekmektedir. 
 
Ana bölüm ne demektir? 
 
Hangi odanın/salonun ana bölüm olarak kabul edileceği prensipte işletmecinin 
kararına bağlıdır. Ancak bu karar verilirken özellikle alanın büyüklüğü, konumu, 
oda/salon donanımı ve giriş-çıkışı gibi nesnel kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. 
Tüm görünümüyle ana bölümün diğer bölümlere kıyasla „üstün konumda“ şeklinde 
sınıflandırılması gerekmektedir. İşletmenin gastronomik faaliyetlerinin esas nokta 
olduğu da mutlaka burada dikkate alınmalıdır. 
 
ÖRNEK: Hemen hemen sadece balo sezonunda kullanılan ve bunun dışında boş kalan 

bir eğlence salonu - yalnızca belli bir süre kullanımın neticesi olarak – her ne kadar 
işletmedeki en büyük mekan olsa dahi ana bölüm olarak kabul edilemez. 

 
Sigara içilmeyen bölüme „tütün dumanının nüfuz etmesinin önüne geçme" nasıl 
sağlanabilir? 

 
Sağlık Bakanlığı uyarınca sigara içilen bölümün yapısal olarak kapalı bir mekan olması 
gerekmektedir. Burada önkoşul, tabandan tavana kadar tuğla/beton, hafif paneller, 
cam veya benzeri malzemeden yapılmış aralıksız sabit bir duvarın bulunmasıdır. Bunun 
yanı sıra prensip olarak (giriş-çıkışlar dışında) kapalı tutulan bir kapının bulunması 
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gerekmektedir. Sigara içilen ve içilmeyen bölümlerin kapılı sabit duvar olmadan 
sadece havalandırma tekniği ile birbirinden ayrılması yeterli olmamaktadır. 
 
 
 

2. İstisna - 50m²’nin altında tek bölümlü küçük işletmeler 
 

Tek bölümlü işletmeler yasaya göre sigara içilen ve içilmeyen bölümlerin birbirinden 
ayrılması gerekliliğini yerine getiremeyen işletmeler olup, paravan, niş, aralıksız 
olmayan kapısız duvar vs. vasıtasıyla gerçekleştirilen ayırmalar bir tek bölümlü 
işletme karakterini değiştirememektedir. 
 
Tek hizmet bölümü 50m²’den küçük olan böyle tek bölüm işletmelerinde işletmeci 
mekanının sigara içilmeyen veya sigara içilebilen bir lokal olmasına serbestçe kendi 
karar verebilmekle beraber bunu gereğince uygun işaretle belirtmek durumundadır.  

 
Esas olan hizmet alanının yüzölçümüdür. Bu durumda hizmet bölümünün dışında kalan 
örn. mutfak, WC, depo, merdivenler ve sahanlık gibi tüm yan mekanlar dikkate 
alınmamaktadır. Buna karşılık (barın arka bölümü, dans pisti, veya hizmet alanından 
ayrı tutulmamış giriş sundurması gibi) hizmet mekanına dahil  bulunan ve yemek veya 
içki servisi yapılmayan tüm alanlar hizmet alanı yüzölçümünden çıkartılamamaktadır. 
 

 

3. İstisna – 50 ila 80m² arasındaki tek bölümlü işletmeler 
(„Koridor düzenlemesi“) 

 

Bu muafiyetten yararlanabilmek için şu önkoşulların yerine getirilmesi gerekmektedir: 
 

o Tüm (ve tek) hizmet alanının yüzölçümü 50 ila 80m² arasında olmalıdır (Burada 
da hizmet mekanının alanı esas olup bu hizmet mekanında bulunan hiç bir alan 
tüm yüzölçümünden çıkarılmamalıdır).  

o Ayrılmış bir sigara içilen bölüm yaratabilmek için girişilebilecek yapısal 
uygulamalara inşaat, itfaiye veya anıt koruma yasaları uyarınca izin 
verilmemektedir. 

 
Pratik uygulamada en fazla sorun bu yönetmelikten kaynaklanmaktadır. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta işletmecinin mekanın bölünmesine inşaat, itfaiye veya anıt 
koruma yasaları uyarınca izin verilmediğini ispatlamak zorunluluğu olmasıdır. Bu 

demektir ki, ancak prensipte mekanı bölme uygulamasının mümkün olmadığı 
belirlendikten sonra sigara içilmesine izin verilebilecektir. 
Ancak bilirkişiler olsun ilgili resmi makamlar olsun buna izin verilmediğine dair böyle 
bir belgenin elde edilmesinin mümkün olamayacağı fikrindedir, çünkü ancak çok ender 
durumlarda inşaat ve itfaiye denetimi nedeniyle bir ayıma duvarının yerleştirilmesi 
mümkün değildir. Ayrıca ilgili resmi makamın tadilat planlarına izin verilmemesine 
ilişkin bir belgeyi önceden çıkarmasıyla ilgili yetki uygulaması diye bir şey de yoktur. 
Yapı ve itfaiye denetimi kararlarına yetkisi olan ilgili makam genelde belediyeler 
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olmaktadır (eğer gündemlerin eyalet idari makamlarına aktarılması gerçekleşmemişse. 
Kararsız kalmanız halinde belediyenizden bilgi alınız).  
 

Yasa metnine göre işletme hukukuna veya çalışanı koruma hakkına ilişkin daha ziyade 
muhtemel ret gerekçelerinin dikkate alınmaması gerçeği, burada yasa koyucu için 
önemli olan noktanın bu vakadan sonra muhtemel muafiyet sayısının önceden mümkün 
olduğunca düşük tutmak veya hiç muafiyet olanağı sağlamamak olduğunu açıkça 
göstermektedir.  
 
Bir yapı tasarımı ile ilgili Anıt Koruma Yasasına ilişkin hükümlerde Federal Anıtlar 
Müdürlüğü yetkilidir:  
 
Bundesdenkmalamt (BDA) 
1010 Wien, Hofburg, Säulenstiege,  
Telefon: +43-1-53 415-212 
Faks: +43-1-53 415-252 
E-posta: kontakt@bda.at 
 

 
En geç 31.12.2008 tarihine kadar Yapı Ruhsat Müdürlüğüne bildirimde 
bulunan tek bölümlü işletmeler için geçiş dönemi süreleri! 

 

Tek bölümlü işletmelerin bu konuda bir geçiş süresi hakkını kullanma imkanları 
olmuştur, onlar için sigara içme yasağı uygulamaları 1.7.2010 tarihinden itibaren 
geçerli olacaktır. Buna ilişkin koşullar şöyledir: 
 

o İşletme, tabanı 50m²’nin üzerinde olan (esas alınan zaman Tütün Yasasının 
yürürlüğe girme tarihi olan 12.8.2008’dir) sadece bir (müşteri) mekanına 
sahiptir. 

o İşletmeci sigara içmeye izin verilen özel bir mekan yaratmak amacıyla yapısal 
değişiklikler tasarlamaktadır.  

o Kendisi bu konuya ilişkin yapısal önlemleri, muhtemelen gerekli yapı ve/veya 
itfaiye veya anıt koruma hukukuyla ilgili ön başvuruları da dahil olmak üzere 
derhal, yani henüz 2008 yılı içinde başlatmıştır. 

 

İşaretleme yükümlülüğü 
 
İşletmeci 1.1.2009 tarihinden itibaren müşterilere yemek ve içecek servisi yapmaya 
uygun mekanlarda sigara içme yasağının geçerli olup olmadığını belirtmek zorundadır.  
 

o Sigara içilebilen mekanlarda yerleştirilecek gerekli işaretlendirmede ek olarak 
„Sigara sizin ve çevrenizdeki insanların sağlığına zararlıdır“ uyarı yazısı 
olmalıdır.  
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o İşaretlendirmelerin giriş bölümünde ve mekanın kendisinde her yerde kolay 
görülebilecek ve uyarı yazısının kolayca okunabilecek şekilde yerleştirilmeleri 
gerekmektedir. 

 
Uyarı tabelaları Gastronomi Uzman Grup Komisyonundan sipariş edilebilir: 
Tel.: 0316/601-425, Faks: 0316/601-1760, gastronomie@wkstmk.at  
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