
Restoranlarda sigara 
içmeyenlerin korunması

Hamburg pasif sigara içicileri 
koruma yasası (HmbPSchG) 
nasıl uygulanacak?

Das Hamburgische Passivraucher-
schutzgesetz (HmbPSchG) regelt den 
Nichtraucherschutz, u.a. in Gaststät-

ten. Sie als Gaststättenbetreiberin bzw. Gaststät-
tenbetreiber sind für die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben verantwortlich. Ihre Gaststätte ist grund-
sätzlich, unabhängig von der Art der Benutzung rauch-
frei, es sei denn sie besteht nur aus einem Gast raum, 
der weniger als 75 qm beträgt und Sie bieten keine 
zubereiteten Speisen an. Auf das Rauchverbot muss 
zudem sichtbar hingewiesen werden. Bei Verstößen 
werden Bußgelder in Höhe von bis zu 500 Euro ver-
hängt. Unter gewissen Voraussetzungen ist es jedoch 
gestattet, abgetrennte Raucherräume mit speziellen 
raumlufttechnischen Anlagen einzurichten.

Weiterführende Informationen haben wir für Sie auf 
unserer Internetseite http://www.hamburg.de/nicht-
rauchen zusammengestellt.

The Hamburg Protection from  
Passive Smoking Law (HmbPSchG) 
regulates non smoker protection in 

public houses, amongst others. You, as the owner/
manager of the public house, are responsible for ad-
herence to the legal requirements. Your public house 
should be smoke free irrespective of the type of 
use unless it only has one room for guests which is 
less than 75 m² and does not serve prepared meals. 
The smoking ban must be clearly indicated. Violati-
on of the smoking ban can result in a fine of up to  
500 euros. In certain circumstances it is possible to 
create separate smoker rooms with special ventilati-
on / air conditioning systems.

Further information available on: 
http://www.hamburg.de/nichtrauchen.

La ley de protección de fumadores  
pasivos hamburguesa (HmbPSchG)  
regula la protección de no fumadores, 

entre otros, en restaurantes. Usted como propietario 
/ a de restaurante es responsable del cumpli-miento 
de las prescripciones legales. Su restaurante, inde-
pendiente-mente del tipo de uso, es básicamente  
libre de humo de tabaco, a no ser que éste tenga un 
recinto de huéspedes con una superficie inferior a  
75 metros cuadrados y usted no ofrezca comidas  
preparadas. Además, un rótulo visible tiene que  
señalar la prohibición de fumar. En caso de contraven-
ciones se aplicarán multas de hasta 500 euros. No 
obstante, cumpliendo ciertos requisitos está permiti-
do instalar recintos para fumadores aislados que cu-
enten con un sistema especial de aire acondicionado.

Otras informaciones encontrará en nuestra página 
Web: http://www.hamburg.de/nichtrauchen. 

Weitere Informationen zum  
Passivraucherschutzgesetz erhalten Sie auch auf 
der Internetseite: www.hamburg.de/nichtrauchen.

Dort gibt es auch Informationen in Leichter Sprache!
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Pasif içicilikte solunan tütün dumanı, sigara içenin içine 

çektiği dumandaki ile aynı toksik ve kanserojen mad-

deleri içerir. Bu şekilde pasif içicilik de aynı şekilde çok 

sayıda sağlık sorunlarına yol açar. Bu nedenden dolayı 

sigara içmeyenlerin korunması Hamburg’da ve artık 

Almanya’nın genelinde önemli bir anlama sahiptir.

2012 yılında yeniden düzenlenen Hamburg pasif siga-

ra içicileri koruma yasası (HmbPSchG) ile hastaneler, 

(yüksek)okullar, gençlik yardım kurumları, tiyatrolar, 

sinemalar, müzeler, oyun salonları, spor tesisleri, ma-

ğazalar, alışveriş merkezleri, devlet kurumları ve res-

toranlar gibi kamuya açık binalarda vatandaşlar, sigara 

içme yasağı sayesinde sağlığa zarar veren pasif içicili-

ğe karşı korunmuş olacaktır. 

Restoranlardaki sigara içme yasağını, sigara içme oda-

ları ve bunların havalandırmaları ile ilgili teknik gerek-

sinimleri kapsamlı bir şekilde düzenleyen Hamburg 

pasif sigara içicileri koruma yönetmeliği (HmbPSchV), 

1 Eylül 2012 tarihinden bu yana geçerlidir. 

Bu broşür, restoran sahibi olarak güncel yasal durum 

hakkında daha iyi şekilde bilgi sahibi olmanız için pa-

sif sigara içicileri koruması ile ilgili önemli noktaları 

içermektedir.

Bir restoran nedir?

“Restoran” adı altında, sürekli olarak veya örn. bir 

etkinlik kapsamında geçi-

ci olarak içeceklerin veya 

hazırlanmış yiyeceklerin 

yerinde tüketim için sunul-

duğu, kamuya veya belirli 

bir çevreye açık olan bir iş-

yeri (diskolar, kulüpler, kan-

tinler, dernek lokalleri, şenlik 

çadırları ve benzeri tesisler 

dâhil) anlaşılır. Bir restoran 

ruhsatı zorunlu değildir. 

Restoranlarda sigara içmeyenlerin korunması ne 

anlama gelir?

Tüm restoranlar prensip olarak sigara içilmeyen 

yerlerdir ve sigara içme yasağının burada açık bir 

şekilde belirtilmesi gerekir. Ancak sigara içme odaları 

kurulabilir. 

Sigara içme odaları ile ilgili hangi gereksinimler mev-

cuttur?

•	 	Sigara	içme	odası	diğer	odalara	geçiş	için	kulla-

nılmamalıdır. Ayrıca, geri kalan restoran alanın-

dan daha küçük olmalıdır.

•	 	Sigara	 içme	 odasının	 kapıları	 otomatik	 olarak 

kapanabilir olmalıdır.

•	 	Sigara	 içme	 odası	 bir	 havalandırma sistemine 

sahip olmalıdır.

·  Bu havalandırma sistemi ile sigara içme odasın-

da diğer odalardan ayrı bir hava yönlendirmesi 

ve bir negatif basınç oluşturulur.

·  Bir arıza veya kesinti durumunda otomatik bir 

uyarı fonksiyonuna sahip olmalıdır.

·  Havalandırma sisteminin etkinliği, işletime alın-

masından en geç üç ay sonra bir eksper tara-

fından iç mekân hava ölçümü için sertifikalandı-

rılmalıdır. 

·   Havalandırma sisteminde en az yıllık olarak ba-

kım yapılmalı ve belgelendirilmelidir.

•	 	18	yaşından	küçük	olan	kişilerin	sigara	içme	oda-

sına girmesi yasaktır.

Tek odalı restoranlarda sigara içilebilir mi?

Evet, eğer söz konusu olan restoran 75 metrekare-

den az bir misafir alanına sahip sadece tek bir odadan 

oluşuyor, burada hazırlanmış yiyecekler sunulmuyor 

ve tüketilmiyor ve 18 yaşın altındaki kişilerin girmesi 

yasaklanmış	 ise	mümkündür.	Sigara	 içilen	 restoranla-

rın giriş alanında sigara içilen restoran olarak açık bir 

şekilde işaretlenmiş olması gerekir.

“Misafir alanı” nedir?

Misafir alanı, içki satış alanı ile eşde-

ğerdir ve misafirlerin oturması için 

masa ve sandalyelerin bulunduğu 

alan anlamına gelir. İçki satış ala-

nı ruhsatın temelini teşkil eder ve 

sıhhi odalar, depo alanları, kiler ve 

tezgâh arkasındaki yerler gibi ikincil 

alanları da içermez.

Hamburg pasif sigara içicileri koruma yasası anlamın-

da “hazırlanmış yiyecekler” ne anlama gelir?

Tüketmek için ardıl bir işleme gerek duymayan ve ör-

neğin sıcak veya soğuk köfteler/sosisler, hazır patates 

salatası, peynir, sandviç, pasta gibi soğutma veya ben-

zeri tedbirlerle uzun süre korunamayan gıdalar, hazır-

lanmış yiyecekler sayılır.

 

Aşağıdakiler hazırlanmış yiyeceklerden sayılmaz: Çu-

buk kraker, kek, simit, cips gibi unlu mamuller. Ayrıca 

kuruyemişler, şekerler, soyulmamış meyve, ambalajlı 

çikolata ve şekerlemeler.

Sigara içme yasağına uyulmasından kim sorumludur?

Restoran işletmecisi olarak sigara içmeyenlerin ko-

runması ile ilgili yasal hükümlerin uygulanması ve res-

torandaki sigara yasağına uyulmasından siz sorumlu 

olursunuz.	Semtlerin	tüketici	koruma	kurumları	yasaya	

uygunluğu kontrol eder ve ihlallerde cezai işlem uygu-

lar. Mekânlarında sigara içilmesine izin veren restoran 

işletmecileri 500 Euro’ya varan para cezası ile ceza-

landırılabilir.

Daha başka nelere dikkat edilmelidir?

•	 	Sigara	içme	yasağı,	kullanımın	türünden	bağımsız	

olarak geçerlidir. Örneğin belli bir saatten sonra 

yemek yenmemesi durumunda da sürekli olarak 

geçerlidir.

•	 	Sigara	 içme	 yasağı	 nargile	

kahveleri için de geçerlidir.

•	 	Sigara	 içme	 yasağı	 et-

kinliklerde de geçerlidir 

(örn. konserler)
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