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Günümüzde dünyada 19 ülkede sigara paketleri üzerinde kanunların 
gerektirdiği şekilde resimli uyaranlar bulunmaktadır… 

Bu ülkelerde bir milyarın üzerinde kişi yaşamaktadır… 

Sigara/tütün paketlerinin üzerindeki resimli uyaranlar, tütün kontrolündeki altı temel önerinin 
önemli bir başlığıdır. Altı temel öneri aşağıda listelenmiştir: 

M-POWER (KUVVET) 
 
M- Tütün kullanımının ve önleme politikalarının izlenmesi  
(Monitor, tobacco use and prevention policies) 

P - İnsanların sigara dumanından (pasif etkilenimden) korunması   
(Protect people from tobacco smoke) 

O- Sigarayı bırakmak isteyenlere yardım edilmesi  
(Offer help to quit tobacco use)  

W- Bireylerin sigaranın zararları konusunda uyarılması  
(Warn about dangers of tobacco) 

E- Tütün reklamı, tanıtımı ve sponsorluğu ile ilgili yasakların uygulanması  
(Enforce bans on tobacco advertising,promotion and sponsorship) 

R- Tütüne uygulanan vergi miktarını artırılması  
(Raise taxes on tobacco) 

Tütün kontrolündeki temel önerilerden olan BİREYLERİN SİGARANIN ZARARLARI KONUSUNDA 
UYARILMASI önerisi, dünyada son yıllarda özellikle kapsamlı yasakları uygulamaya başlayan ülkelerin 
artması ile birlikte daha da önem kazanmıştır. 

İki yıl önce etkili resimli uyaranların 547 milyon bireyin yaşadığı 16 ülkede uygulandığı, günümüzde 
ise aynı coğrafyada bir milyarın üzerinde kişinin yaşadığı 19 ülkede bu uygulamanın yaşama geçtiği 
bilinmektedir. Etkili uyaranlar sigara içenlerin sigaranın yarattığı sağlık sorunları hakkındaki 
duyarlılığını artırmaktadır. Bu duyarlılık onların sigarayı  bırakmayı düşünmelerine ve bu konuda 
eyleme geçmelerine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, resimli uyaranlar özellikle az gelişmiş toplumlarda 
okuma yazma bilmeyen bireylere de ulaşabilirlik açısından önemlidir. 

Paketler üzerinde resimli uyaranlar bulundurulması uygulamasında liderlik yapan ülkeler Uruguay ve 
Kanada olmuştur. Bu konuda en son yol alan üç ülke ise Meksika, Peru ve Amerika Birleşik 
Devletleri’dir. Resimli uyaranlar konusunda gelişmişlik düzeyine göre ülkelerin durumunu gösteren 
grafik aşağıda sunulmuştur. 
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Sigara paketleri üzerindeki uyarıların özelliklerine ve gelir düzeylerine göre ülke 
sayıları

 

1-Sağlık uyarıları zorunlu      2-Sağlık uyarıları her pakette var 
3-Uyarılar ülkelerin dilinde yazılmış     4-Uyarılar sigaranın sağlık zararlarını açıklıyor 
5-Uyarılar paketin toplam alanının %30 ve daha fazlasını kaplıyor  6-Uyarılar aralıklı olarak değişiyor 
7-Uyarıların punto, yazı karakteri, renk düzenlemesi mevcut  8-Uyarılar resim içeriyor 
9-Uyarılar paketin toplam alanının %50 ve daha fazlasını kaplıyor 

 

 

*koyu renk ile boyalı ülkeler 

2010 yılı itibarıyla Dünyada sağlık uyarılarının uygulanması konusunda en başarılı* 
ülkeler haritası 
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Sağlık uyarılarının uygulanması konusunda dünyadaki bu gelişme şüphesiz çok değerlidir. Ülkemiz bu 
haritada yerini alamamıştır.  
 
Türkiye’de resimli uyarıların sigara paketleri üzerindeki yüzdesine ilişkin durum aşağıdaki 
şekildedir: 
 
Ön ve arka yüz(ortalama)  %48 
Ön yüz     %30 
Arka yüz    %65 
 
Önümüzdeki süreçte küresel düzeyde daha başarılı bir noktaya gelinebilmesi ülkemiz ve bütün 
dünya halkları açısından çok önemlidir. 
 
Son olarak bu ve ilgili konularda sadece sigara üzerinden değerlendirmeler yapmak da eksik bir 
yaklaşımdır. Uzun yıllardan bu yana sigara dışındaki tütün ürünlerinin de kullanımında artış olduğu 
bilinmektedir. Bu noktada bütün uygulama ve değerlendirmelerin bütün tütün ürünleri için 
yapılmasının gereği son derece değerlidir. 
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