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Kadınlar

Herkesin sigara içerek
ne kadar akıllı olduğunuzu
Bilmesini
isteyeceksiniz.





“1954 acil durum”

1950 lerin başında sigaranın kanser ilişkisi saptanır

Ya piyasadan çekilecekler ya yalan söyleyeceklerdir. !

1954 yılında sigara endüstrisi birleşerek sigaranın kanser
yapmadığını söyleyen “araştırmaları” yayan
‘Tütün Endüstrisi Araştırma’ konseyini kurar. 





Tıpdaki gelişmeler kızınızın ömrüne
bir on yıl daha katabilir.



















Sinir ve hazıma
iyi gelen tütün











































1969 tarihli bir endüstri dökümanı “Şüphe
yarat ki, halk neye inanacağını şaşırsın”
prensibini anlatıyordu. 



Nikotin bağımlılık yapar
Biz nikotin satma işindeyiz

17.2.1963



Hastalık tehdidini yeni vakıf tarafından savuşturacağız
Bu arada çitli, üçlü,dörtlü, beşli filtrelerimizi anlatacağız















TV

Sinema

BasınRadyo

Bilbord

Eşantiyon
Ürün
yerleştirme

İnternet

Satış
noktası

Sponsorluk

Ürün
tasarımı

Dağıtım

Fiyat

Gençlik
programı

Sağlık
Uyarısı

Medya
eğitimi

Bilimsel
Seminer

Sosyal
Sorumluluk
projesi

Tütün
Ürünleri
Promosyonu





DSÖ personeli ile uygunsuz ilişkiler

• DSÖ danışman ve yetkililerine bilgi
sızdırmaları için para vermek

• Eski DSÖ çalışanlarını işe almak

• Halen DSÖ de çalışanlara gelecek iş
vaatlerinde bulunmak



Diğer BirleşmişMilletler Ajanslarının
Tütün kontroluna tepki göstermelerinin sağlanması

• FAO Gıda ve Tarım Organizasyonu

• Dünya Bankası
• ILO Uluslararası İş Örgütü

• UNCTAD BirleşmişMilletler Ticaret ve Gelişme Konferansı

• ECOSOC  BirleşmişMilletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi



Dünya Sağlık Örgütü
araştırmalarını sabote etmek

• DSÖ konferanslarına katılan konuşmacıları gizlice desteklemek

• Tütün endüstrisi rolü gizlenerek bilimsel toplantılar organize etmek

• Tütün endüstrisi çalışmalarını DSÖ araştırması olarak sunmak

• Endüstri ilişkileri gizli “bilim adamlarını” DSÖ bilimsel danışmanları ile ilişkiye sokmak

• Bağımsız bilim heyetleri kurmak

• Bilimsel çalışmalarımedya ve politakacılara çarpıtarak sunmak

• DSÖ çalışmalarına endüstri etkinliklerine yer alan bilim adamları katarak gücünü
azaltmak

• Karşıt çalışmaların mali desteğini sağlamak ve promosyonunu yapmak



Gürcistan



Çek Cumhuriyeti





Kore



Yıl 1981 PR şirketi 
RJ Reynolds Başkanına mektup yazıyor......

Öncelikli hedefimiz , 
Sigara içilmesini belirgin 
hale getirmektir. 
Tercihan ünlülerle ilişkilendirerek.....



Yıl 1972 Productions Inc ( film ve TV yapımcısı bir firma)
Başkanı açıklıyor.......

Film herhangi bir reklamdan 
daha iyi, çünkü
izleyiciler bir sponsor varlığından 
tamamen habersizler.



Formula-1 Marlboro için bulunmaz bir pazarlama aracıdır
Reklam yasağı olan pazarlar için hayati önem taşır







Türk Havayolları Philip Morris’in isteği üzerine
sigara yasağını kaldırıyor.



Philip Morris yabancı yatırımcılar derneği kuruyor.



Türkiye Cumhurbaşkanı Özal’ın vetosu Arjantin kamuoyu ve
Cumhurbaşkanı Menem’in dikkatine getirildi



Ahmet Özal sigara ithalatının liberalizasyonunu araştırıyor





Çankaya belediyesi-DSÖ sigara yasağı projesini
durdurmaya karar veriyor.







Maliye müsteşarı vergi yönetmeliğinin Philip Morris
Isteğine uygun geçeceği sözü veriyor







Ne var ki!.. Kanser, erken doğum ya da içicilerinin yaş
ortalamasının giderek düşmesi gibi sorunlar hiçbir zaman
özel sermayenin sorunu değildir. 

Zira kapitalist sistemde sermayenin hedefi, her zaman için
maksimum kârdır. Aksi de sermayenin doğasına aykırıdır.
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