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•• TTüüttüün, fiilen 1600n, fiilen 1600--1605 y1605 yııllarllarıında, resmen nda, resmen 
1612 y1612 yııllıında kullannda kullanıılmaya balmaya başşlanmlanmışışttıır.r.

•• 1621 y1621 yııllıında ilk defa tnda ilk defa tüüttüün n üüretimi retimi 
yasaklanmyasaklanmışışttıır. r. 

•• 1678 y1678 yııllıında tnda tüüttüünden ilk defa vergi nden ilk defa vergi 
alalıınmaya banmaya başşlanmlanmışışttıır.r.

•• 1862 y1862 yııllıında devlet tekeli altnda devlet tekeli altıına alna alıınmnmışışttıır.r.
•• 1884 y1884 yııllıında imtiyaz REJnda imtiyaz REJİİ idaresine idaresine 

verilmiverilmişştir.tir.
•• 1925 y1925 yııllıında nda REJREJİİ’’yeye el konularak Devlet el konularak Devlet 

tekeli alttekeli altıına alna alıınmnmışışttıır.r.



•• 1984 y1984 yııllıında yabancnda yabancıı sigaralar ithal edilmeye sigaralar ithal edilmeye 
babaşşlanmlanmışışttıır.r.

•• 1986 tarihinden itibaren t1986 tarihinden itibaren tüüttüün mamullerinin n mamullerinin 
üüretim ve daretim ve dağığıttıımmıı serbest bserbest bıırakrakıılmaya lmaya 
babaşşlanmlanmışışttıır.r.

•• 1996 y1996 yııllıında 4207 saynda 4207 sayııllıı Kanun yKanun yüürrüürlrlüüğğe e 
girmigirmişştir.tir.

•• 2002 2002 üürrüün yn yııllıında 4733 saynda 4733 sayııllıı Kanun ile Kanun ile ““TTüüttüün n 
ve Alkol Piyasasve Alkol Piyasasıı DDüüzenleme Kurumu zenleme Kurumu (TAPDK)(TAPDK)””
kurulmukurulmuşştur. tur. 

•• DDüünya Sanya Sağğllıık k ÖÖrgrgüüttüü TTüüttüün Kontroln Kontrolüü ÇÇererççeve eve 
SSöözlezleşşmesi mesi üülkemiz taraflkemiz tarafıından 25.11.2004 tarihli ndan 25.11.2004 tarihli 
ve 5261 sayve 5261 sayııllıı Kanun ile kabul edilmiKanun ile kabul edilmişştir.tir.



• Kurumumuz 2002 yılında  idari ve mali özerkliğe sahip olarak 4733 
sayılı Kanunla kurulmuştur.

– Tütün
– Tütün Mamulleri
– Alkollü içkiler
– Etil alkol
– Metanol

piyasalarını düzenlemek, denetlemek ve kontrol 
etmek.
Aynı zamanda tütün ve alkol kontrolüne dönük 
görevleri yürütmektedir.



ÜÜLKEMLKEMİİZDE ZDE 
TTÜÜTTÜÜN KONTROLN KONTROLÜÜ
DDÜÜZENLEMELERZENLEMELERİİ

•• DSDSÖÖ TTüüttüün Kontroln Kontrolüü ÇÇererççeve Seve Söözlezleşşmesimesi
•• UTKP ve Eylem PlanUTKP ve Eylem Planıı
•• 4207 say4207 sayııllıı KanunKanun
•• 4733 say4733 sayııllıı KanunKanun
•• BaBaşşbakanlbakanlıık Genelgelerik Genelgeleri
•• TAPDK TAPDK İİkincil Dkincil Düüzenlemelerizenlemeleri
ve ilgili dive ilgili diğğer mevzuat.er mevzuat.



DSDSÖÖ TTÜÜTTÜÜN KONTROLN KONTROLÜÜ
ÇÇERERÇÇEVE SEVE SÖÖZLEZLEŞŞMESMESİİ

•• DSDSÖÖ TTüüttüün Kontroln Kontrolüü ÇÇererççeve eve 
SSöözlezleşşmesinin (TKmesinin (TKÇÇS) birincil hedefi, S) birincil hedefi, 
yayaşşayan ve gelecek nesilleri tayan ve gelecek nesilleri tüüttüün n 
mamulleri kullanmamulleri kullanıımmıınnıın ve tn ve tüüttüün dumann dumanıına na 
maruz kalmanmaruz kalmanıın san sağğllıık, sosyal, k, sosyal, ççevresel  ve evresel  ve 
ekonomik boyutlarda oluekonomik boyutlarda oluşşturduturduğğu yu yııkkııccıı
problemlerden korumaktproblemlerden korumaktıır.r.



ULUSAL TULUSAL TÜÜTTÜÜN KONTROL N KONTROL 
PROGRAMIPROGRAMI

•• "T"Tüüttüün Kontrol n Kontrol ÇÇererççeve Seve Söözlezleşşmesi" mesi" 
kapsamkapsamıında yapnda yapıılacak lacak ççalalışışmalarmalarıın n 
planlanmasplanlanmasıı ve ve üülkemizde tlkemizde tüüttüün n 
ttüüketiminin kontrol altketiminin kontrol altıına alna alıınarak narak 
vatandavatandaşşlarlarıımmıızzıın, n, öözellikle genzellikle genççlerimizin lerimizin 
korunmaskorunmasıı amacamacııyla 2006 yla 2006 -- 2010 y2010 yııllarllarıınnıı
kapsayacak kapsayacak şşekilde "ULUSAL Tekilde "ULUSAL TÜÜTTÜÜN N 
KONTROL PROGRAMI" hazKONTROL PROGRAMI" hazıırlanmrlanmışışttıır. r. 



ULUSAL TULUSAL TÜÜTTÜÜN KONTROL N KONTROL 

PROGRAMINDA TAPDKPROGRAMINDA TAPDK’’NIN GNIN GÖÖREVLERREVLERİİ
A. TA. Tüüttüün n ÜÜrrüünlerine Olan Talebin Azaltnlerine Olan Talebin Azaltıılmaslmasıına Yna Yöönelik nelik 
ÖÖnlemlernlemler

HalkHalkıı bilgilendirme, bilinbilgilendirme, bilinççlendirme ve elendirme ve eğğitimitim
•• TTüüttüün endn endüüstrisinin gestrisinin geççmimişşten gten güünnüümmüüze uygulamalarze uygulamalarıı ile ilgili ile ilgili 

bilgilerin toplumun paylabilgilerin toplumun paylaşışımmıına ana aççıılmaslmasıı

SigaraySigarayıı bbıırakmarakma
•• Sigara ve tSigara ve tüüttüün mamulleri paketlerinde kullann mamulleri paketlerinde kullanııccııyyıı ciddi nitelikte ciddi nitelikte 

caydcaydıırrııccıı resim ve ibarelerin kullanresim ve ibarelerin kullanıılmaslmasıı

Reklâm, promosyon ve sponsorlukReklâm, promosyon ve sponsorluk
•• Taraf Taraf üülkeler ile slkeler ile sıınnıır r öötesi reklâmctesi reklâmcııllığıığın n öönlenmesi inlenmesi iççin gerekli in gerekli 

teknolojilerin ve diteknolojilerin ve diğğer araer araççlarlarıın gelin gelişştirilmesi amactirilmesi amacııyla iyla işşbirlibirliğği i 
yapyapıılmaslmasıı

•• İİdari ve adli yaptdari ve adli yaptıırrıımlarmlarıın etkili, adil, uygulanabilir ve caydn etkili, adil, uygulanabilir ve caydıırrııccıı
olmasolmasıınnıın san sağğlanmaslanmasıı



ÜÜrrüün kontroln kontrolüü ve tve tüüketicinin bilgilendirilmesiketicinin bilgilendirilmesi
•• TTüüttüün ve tn ve tüüttüün mamullerinin n mamullerinin üüretimine ve denetimine retimine ve denetimine 

iliilişşkin standartlarkin standartlarıın belirlenmesin belirlenmesi
•• Akredite edilmiAkredite edilmişş ööllçüçüm laboratuvarm laboratuvarıınnıın kurulmasn kurulmasıı, bu , bu 

laboratuvarlaboratuvarıın n TobLabNetTobLabNet’’ee üüye yapye yapıılmaslmasıı
•• TTüüttüün ve tn ve tüüttüün mamullerinin n mamullerinin üüretiminde normlara retiminde normlara 

uygunluuygunluğğun saun sağğlanmaslanmasıı
•• TTüüttüün ve tn ve tüüttüün mamullerinde zifir, CO ve nikotin bn mamullerinde zifir, CO ve nikotin bıırakrakıım m 

miktarlarmiktarlarıınnıın yazn yazıılmaslmasıı, kademeli olarak formaldehit, , kademeli olarak formaldehit, 
nitrojen, nitrojen, siyanitsiyanit, benzen oranlar, benzen oranlarıınnıın da n da ööllçüçülerek lerek 
yazyazıılmaslmasıı

•• TTüüttüün ve tn ve tüüttüün mamullerinde kullann mamullerinde kullanıılan maddelerin lan maddelerin 
iiççeriklerinin deriklerinin düüzenli olarak denetlenmesizenli olarak denetlenmesi

•• Paketlerin Paketlerin üüzerindeki zerindeki lightlight, ultra , ultra lightlight, hafif gibi , hafif gibi 
tantanıımlarmlarıın kullann kullanıılmaslmasıınnıın yasaklanmasn yasaklanmasıı



•• TTüüttüün mamullerinin ambalajn mamullerinin ambalajıı üüzerinde sazerinde sağğllıık k 
uyaruyarıılarlarıınnıın ve n ve ççarparpııccıı resimli uyarresimli uyarıılarlarıın yer n yer 
almasalmasıı (1 May(1 Mayııs 2010)s 2010)

•• TTüüttüün ve tn ve tüüttüün mamullerinin in mamullerinin iççerieriğği ile ilgili i ile ilgili 
toplumun bilgilendirilmesi  toplumun bilgilendirilmesi  

•• DiDiğğer ter tüüttüün n üürrüünlerinin nlerinin üüretimi,paketlenmesi retimi,paketlenmesi 
ve dave dağığıttıımmıına ilina ilişşkin uygulamalarkin uygulamalarıın n 
denetlenmesidenetlenmesi

•• TTüüttüün mamullerinde kullann mamullerinde kullanıılan maddelerin lan maddelerin 
iiççerikleri hususunda kamuoyunun erikleri hususunda kamuoyunun 
bilgilendirilmesibilgilendirilmesi

•• TTüüttüün ve tn ve tüüttüün mamullerinin n mamullerinin üüretimi ve retimi ve 
denetimine ilidenetimine ilişşkin standartlara uyulup kin standartlara uyulup 
uyulmaduyulmadığıığınnıın kontrol edilmesin kontrol edilmesi



B) TB) Tüüttüün Arzn Arzıınnıın ve Tn ve Tüüttüün n ÜÜrrüünlerinin nlerinin 
KullanKullanıımmıınnıın Azaltn Azaltıılmaslmasıına Yna Yöönelik nelik ÖÖnlemlernlemler

YasadYasadışıışı ticaretin ticaretin öönlenmesinlenmesi

•• Paketlerin Paketlerin üüzerindeki bandrollerin gzerindeki bandrollerin güüvenilirlivenilirliğğinin inin 
arttarttıırrıılmaslmasıı

•• Transit rejime tabi olan tTransit rejime tabi olan tüüttüün mamulleri ile ilgili n mamulleri ile ilgili 
denetimlerin nitelidenetimlerin niteliğğinin ve niceliinin ve niceliğğinin yinin yüükseltilmesikseltilmesi

•• GGüümrmrüük kapk kapıılarlarıında denetim inda denetim iççin teknolojik donanin teknolojik donanıımmıın n 
tamamlanmastamamlanmasıı

•• TTüüttüün mamullerinin tann mamullerinin tanıımlanmasmlanmasıı ve izlenebilirlive izlenebilirliğğinin inin 
sasağğlanmaslanmasıı amacamacııyla, yla, üüretim yeri ve zamanretim yeri ve zamanıınnıı
belirleyecek kodlamanbelirleyecek kodlamanıın konulmasn konulmasıı



GenGenççlerin ulalerin ulaşşabilirliabilirliğğinin inin öönlenmesi nlenmesi 

•• 18 ya18 yaşş altaltıındakilere tndakilere tüüttüün ve tn ve tüüttüün mamullerinin satn mamullerinin satışıışına na 
caydcaydıırrııccıı nitelikte cezai mnitelikte cezai müüeyyideler uygulanmaseyyideler uygulanmasıı

•• TTüüttüün ve tn ve tüüttüün mamullerinin sadece bu in mamullerinin sadece bu işşe me müünhasnhasıır satr satışış
noktalarnoktalarıında satnda satıılmaslmasıı

•• TTüüttüün ve tn ve tüüttüün mamullerini alacak genn mamullerini alacak genççlerden, 18 yalerden, 18 yaşş
üüststüünde olduklarnde olduklarıınnıı belgelemelerinin istenmesibelgelemelerinin istenmesi

•• SigaralarSigaralarıın; satn; satışış makineleri, self servis satmakineleri, self servis satışış, postayla , postayla 
siparisiparişş ve elektronik satve elektronik satışışlar ile satlar ile satıılmaslmasıınnıın yasaklanmasn yasaklanmasıı



TTüüttüün n üüretimi ve alternatif politikalarretimi ve alternatif politikalar
•• TTüüttüün n üüretiminin izlenmesi, kaydedilmesinin AB Tretiminin izlenmesi, kaydedilmesinin AB Tüüttüün n 

Ortak Piyasa DOrtak Piyasa Düüzenine uygun hale getirilmesizenine uygun hale getirilmesi
•• SSöözlezleşşmeli meli üüretim sisteminde gretim sisteminde göörrüülen aksakllen aksaklııklarklarıın n 

giderilmesinin yangiderilmesinin yanıı ssııra sistemin ira sistemin işşleyileyişşinde inde üüretici retici 
öörgrgüütlerinin itlerinin işşlerlilerliğğinin artinin artıırrıılmaslmasıı

•• TKTKÇÇSS’’dede belirtilen kaynaklarbelirtilen kaynaklarıın ulusal planlar, programlar n ulusal planlar, programlar 
ve ve ööncelikler ncelikler ççererççevesinde evesinde üülke tlke tüüttüün sektn sektöörrüünnüün n 
istifadesi yistifadesi yöönnüünde harekete gende harekete geççirilmesi, tirilmesi, tüüttüün mamulleri n mamulleri 
ile mile müücadele icadele iççin mali imkânlara gin mali imkânlara gööre kaynak sare kaynak sağğlanmaslanmasıı
yyöönnüünde gerekli dnde gerekli düüzenlemelerin yapzenlemelerin yapıılmaslmasıı

•• KazanKazançç yyöönnüünden tnden tüüttüüne alternatif ne alternatif üürrüünlerin tenlerin teşşviki ve viki ve 
teteşşvik edilecek vik edilecek üürrüünlerin pazarlanmasnlerin pazarlanmasıı iiççin gerekli in gerekli 
organizasyonlarorganizasyonlarıın yapn yapıılmaslmasıı



C) TC) Tüüttüün Kullann Kullanıımmıı ve Ulusal Tve Ulusal Tüüttüün Kontrol n Kontrol 
ProgramProgramıınnıın n İİzlenmesi, Dezlenmesi, Değğerlendirmesi ve erlendirmesi ve 
RaporlanmasRaporlanmasıı

•• YYııllllıık olarak Ulusal Tk olarak Ulusal Tüüttüün Kontrol Programn Kontrol Programıında aksayan nda aksayan 
yyöönleri, olasnleri, olasıı nedenleri ve nedenleri ve çöçözzüüm m öönerilerinin nerilerinin 
dedeğğerlendirilmesi ve raporlanderlendirilmesi ve raporlandıırrıılmaslmasıı



4733 SAYILI KANUN4733 SAYILI KANUN
•• TTüüttüün ve Alkol Piyasasn ve Alkol Piyasasıı DDüüzenleme Kurumunun zenleme Kurumunun 

kurulukuruluşş Kanunudur.Kanunudur.

TTüüttüün Kontroln Kontrolüünde TAPDKnde TAPDK’’nnıın gn göörev ve rev ve 
yetkileri;yetkileri;

•• TTüüttüün tn tüüketiminden kaynaklanan kamusal, ketiminden kaynaklanan kamusal, 
toplumsal ya da ttoplumsal ya da tııbbi nitelikteki her tbbi nitelikteki her tüürlrlüü zararlzararlıı
etkileri etkileri öönleyecek dnleyecek düüzenlemeleri yapmak,zenlemeleri yapmak,

•• Kanunun uygulanmasKanunun uygulanmasııyla ilgili yla ilgili sektsektöörelrel
ddüüzenlemeler yapmak,zenlemeler yapmak,

•• Kuruma baKuruma bağğllıı akredite laboratuvarlarakredite laboratuvarlarıınnıın tesis n tesis 
edilmesine ve iedilmesine ve işşletilmesine ililetilmesine ilişşkin kin şşartlarartlarıı tespit tespit 
etmek,etmek,



4733 SAYILI 4733 SAYILI 
TTÜÜTTÜÜN VE ALKOL PN VE ALKOL PİİYASASI DYASASI DÜÜZENLEME KURUMU TEZENLEME KURUMU TEŞŞKKİİLAT VE LAT VE 

GGÖÖREVLERREVLERİİ HAKKINDA HAKKINDA KANUNKANUN’’dada

dedeğğiişşiklik yapan iklik yapan 

57525752 saysayııllıı Kanun (Kanun (15/4/2008 tarihli ve 26848 say15/4/2008 tarihli ve 26848 sayııllıı RG)RG)

Kurumumuzu  Kurumumuzu  ““ttüüttüün kontroln kontrolü”ü” konusunda gkonusunda güçüçlendirmilendirmişştir.   tir.   



TAPDK’nın “tütün kontrolü” ile ilgili yetki ve 
sorumlulukları genişletilmiş ve Tütün ve Alkol 
Kontrolü Daire Başkanlığı ihdas edilmiştir.

Özellikle, 4733 Sayılı Kanunun 8 inci maddesi 
(Cezai hükümler) yeniden düzenlenerek “tütün 
kontrolü” konusunda satışı özendirici ve teşvik 
edici uygulamaları ortadan kaldırırken tütün 
kontrolüne dönük çok sayıda düzenlemeye aykırı
davranan kişi ve kuruluşlara ciddi miktarlarda 
cezalar öngörülmüştür.



TTÜÜTTÜÜN VE ALKOL KONTROLN VE ALKOL KONTROLÜÜ DADAİİRESRESİİ
BABAŞŞKANLIKANLIĞĞI GI GÖÖREVLERREVLERİİ

•• TKTKÇÇS uygulamasS uygulamasııyla ilgili yla ilgili ççalalışışmalar yapmakmalar yapmak
•• Ulusal tUlusal tüüttüün kontroln kontrolüü programprogramıınnıın gelin gelişştirilmesi tirilmesi 

konusunda konusunda ççalalışışmalar yapmak ve bu konuda ilgili malar yapmak ve bu konuda ilgili 
kurumlarla ikurumlarla işşbirlibirliğği ii iççinde olmakinde olmak

•• TTüüttüün mamulleri sektn mamulleri sektöörrüüne iline ilişşkin dkin düüzenlemeler ve zenlemeler ve 
uygulamalar konusunda kamuoyunda tuygulamalar konusunda kamuoyunda tüüketici bilinci ketici bilinci 
oluoluşşturmaya yturmaya yöönelik nelik ççalalışışmalar yapmakmalar yapmak

•• TTüüttüün tn tüüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal 
ya da tya da tııbbi nitelikteki zararlbbi nitelikteki zararlıı etkileri etkileri öönleyecek nleyecek 
ddüüzenlemeler ile ilgili zenlemeler ile ilgili ççalalışışmalar yapmakmalar yapmak

•• TTüüttüün mamullerinin zararlarn mamullerinin zararlarıınnıın n öönlenmesi nlenmesi 
konusunda dikonusunda diğğer kurum ve kuruluer kurum ve kuruluşşlarla larla ççalalışışmalar malar 
yapmakyapmak

•• SektSektöörde faaliyette bulunan kirde faaliyette bulunan kişşi ve kurului ve kuruluşşlar ile lar ile 
ttüüketicilerin baketicilerin başşvuru ve vuru ve şşikâyetlerini deikâyetlerini değğerlendirmekerlendirmek



TTüüttüün Mamullerinin Zararlarn Mamullerinin Zararlarıından Korumaya Yndan Korumaya Yöönelik nelik 
ÜÜretim retim ŞŞekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine ekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İİlilişşkin kin 
Usul ve Esaslar HakkUsul ve Esaslar Hakkıında Ynda Yöönetmelik ile;netmelik ile;

•• 01.01.2007 tarihinden itibaren azami 12 mg. zifir, 1 mg. 01.01.2007 tarihinden itibaren azami 12 mg. zifir, 1 mg. 
nikotin ve 10 mg. CO bnikotin ve 10 mg. CO bıırakrakıımmıınnıın olmasn olmasıı

•• TTüüketicinin bilgilendirilmesini saketicinin bilgilendirilmesini sağğlamak amaclamak amacııyla firmalar yla firmalar 
taraftarafıından sunulan veri ve bilgilerin halkndan sunulan veri ve bilgilerin halkıın bilgisine n bilgisine 
sunulmassunulmasıı

•• Sigara paketlerine zifir, nikotin ve CO bSigara paketlerine zifir, nikotin ve CO bıırakrakıımlarmlarıınnıın n 
yazyazıılmaslmasıı

•• 01.01.2006 tarihinden itibaren paketin geni01.01.2006 tarihinden itibaren paketin genişş ddışış yyüüzeyinin zeyinin 
en az %30 unda en az %30 unda 
"Sigara i"Sigara iççmek mek ööldldüürrüür"  veya r"  veya 
"Sigara i"Sigara iççmek size ve mek size ve ççevrenizdekilere ciddi zararlar verir" evrenizdekilere ciddi zararlar verir" 
şşeklindeki iki genel uyareklindeki iki genel uyarııdan birinin ddan birinin döönnüüşşüümlmlüü olarak yer olarak yer 
almasalmasıı



TTÜÜTTÜÜN MAMULLERN MAMULLERİİ PAKETLERPAKETLERİİNNİİN N 
SADELESADELEŞŞTTİİRRİİLMESLMESİİ

ETETİİKET YKET YÖÖNETMELNETMELİĞİİĞİ
•• 05.04.2009 tarihinden itibaren paketlerin 05.04.2009 tarihinden itibaren paketlerin üüzerindeki tezerindeki teşşvik edici ve vik edici ve 

öözendirici unsurlarzendirici unsurlarıın bulunmamasn bulunmamasıına yna yöönelik dnelik düüzenleme ile; zenleme ile; 

•• MADDE 9MADDE 9-- (De(Değğiişşik madde: 05/04/2009ik madde: 05/04/2009--27191 s.R.G 27191 s.R.G 
YYöön/4.md.)n/4.md.)Birim paketin gBirim paketin göörrüünebilir dnebilir dışış ambalajambalajıı, a, aççma ma şşeridi, ieridi, içç ambalajambalajıı
ve alve alüüminyum folyosu ile sigaralar minyum folyosu ile sigaralar üüzerinde; bir tzerinde; bir tüüttüün mamuln mamulüünnüün n 
didiğğerlerine gerlerine gööre daha az zararlre daha az zararlıı ve/veya daha ve/veya daha üüststüün oldun olduğğunu ima eden unu ima eden 
veya tveya tüüketimini ketimini öözendiren ya da tezendiren ya da teşşvik eden her tvik eden her tüürlrlüü metin, isim, marka, metin, isim, marka, 
ççeeşşit adit adıı, mecaz, fig, mecaz, figüür, ir, işşaret ve diaret ve diğğer unsurlar ile ter unsurlar ile tüüketiciyi aldatketiciyi aldatııccıı
nitelikteki tannitelikteki tanıımlama, marka, mlama, marka, ççeeşşit adit adıı, renk, fig, renk, figüür veya ir veya işşaretler aretler 
kullankullanıılamaz.lamaz.

••
(De(Değğiişşmeden meden öönceki hali)  nceki hali)  TTüüttüün mamullerinin ambalajlarn mamullerinin ambalajlarıı üüzerinde zerinde 
1/1/2006 tarihinden itibaren belirli bir t1/1/2006 tarihinden itibaren belirli bir tüüttüün mamuln mamulüünnüün din diğğerlerine gerlerine gööre re 
daha az zararldaha az zararlıı olduolduğğunu ima eden metin, isim, ticari marka, mecaz veya unu ima eden metin, isim, ticari marka, mecaz veya 
didiğğer ier işşaretler kullanaretler kullanıılamaz.lamaz.



01.01.2006 TAR01.01.2006 TARİİHHİİNDEN NDEN İİTTİİBAREN PBAREN PİİYASAYA YASAYA 
ARZEDARZEDİİLEN SLEN SİİGARALARIN GENGARALARIN GENİŞİŞ YYÜÜZEYZEYİİ
((ÇÇererççeve harieve hariçç paketin % 30 unda yazpaketin % 30 unda yazııllıı uyaruyarıı var)var)

Sigara
içmek

öldürür

Sigara içmek size
ve

çevrenizdekilere
ciddi zararlar

verir

MarkaMarka



01.01.2006 TAR01.01.2006 TARİİHHİİNDEN NDEN İİTTİİBAREN PBAREN PİİYASAYA YASAYA 
ARZEDARZEDİİLEN SLEN SİİGARALARIN DGARALARIN DİĞİĞER GENER GENİŞİŞ YYÜÜZEYZEYİİ

((ÇÇererççeve harieve hariçç paketin % 40 paketin % 40 ıındanda yazyazııllıı uyaruyarıı var)var)

Sigara iSigara iççmek mek 
ööllüümcmcüül akcil akciğğer er 
kanserine neden kanserine neden 

olurolur

Sigara iSigara iççmek kan mek kan 
akakışıışınnıı yavayavaşşlatlatıır r 

ve cinsel ve cinsel 
iktidarsiktidarsıızlzlığığa a 
neden olurneden olur

MarkaMarka



•• 01.01.2006 tarihinden itibaren paketin geni01.01.2006 tarihinden itibaren paketin genişş ddışış
yyüüzeyinin en az % 40 zeyinin en az % 40 ıındanda aaşşaağığıda yer alan 14 ek da yer alan 14 ek 
uyaruyarııdan birinin ddan birinin döönnüüşşüümlmlüü olarak yer almasolarak yer almasıı

1. Sigara i1. Sigara iççenler genenler gençç yayaşşta ta ööllüürr

2. Sigara i2. Sigara iççmek damarlarmek damarlarıı ttııkar, kalp krizine ve felkar, kalp krizine ve felççlere lere 
neden olurneden olur

3. Sigara i3. Sigara iççmek mek ööllüümcmcüül akcil akciğğer kanserine neden olurer kanserine neden olur

4. Hamile iken sigara i4. Hamile iken sigara iççmek bebemek bebeğğe zarar verire zarar verir

5. 5. ÇÇocuklarocuklarıı koruyun: Dumankoruyun: Dumanıınnıızzıı onlara solutmayonlara solutmayıınn

6. Sa6. Sağğllıık kuruluk kuruluşşlarlarıı sigaraysigarayıı bbıırakmada size yardrakmada size yardıımcmcıı
olabilirolabilir



77. Sigara i. Sigara iççmek ymek yüüksek derecede baksek derecede bağığımlmlııllıık yapar, bak yapar, başşlamaylamayıınn

8. Sigaray8. Sigarayıı bbıırakmak rakmak ööllüümcmcüül kalp ve akcil kalp ve akciğğer hastaler hastalııklarklarıı riskini riskini 
azaltazaltıırr

9. Sigara i9. Sigara iççmek amek ağğrrııllıı ve yavave yavaşş bir bir ööllüüme neden olabilirme neden olabilir

10. Sigaray10. Sigarayıı bbıırakmak irakmak iççin doktorunuzdan ve size en yakin doktorunuzdan ve size en yakıın san sağğllıık k 
ocaocağığından yardndan yardıım isteyinm isteyin

11. Sigara i11. Sigara iççmek kan akmek kan akışıışınnıı yavayavaşşlatlatıır ve cinsel iktidarsr ve cinsel iktidarsıızlzlığığa a 
neden olurneden olur

12. Sigara i12. Sigara iççmek cildin erken yamek cildin erken yaşşlanmaslanmasıına neden olurna neden olur

13. Sigara i13. Sigara iççmek spermlere zarar vererek domek spermlere zarar vererek doğğurganlurganlığıığı azaltazaltıırr

14. Sigara duman14. Sigara dumanıında benzen, nda benzen, nitrozaminnitrozamin, formaldehit ve , formaldehit ve 
hidrojensiyanithidrojensiyanit gibi kanser yapgibi kanser yapııccıı maddeler bulunurmaddeler bulunur



1 MAYIS 2010 1 MAYIS 2010 -- SSİİGARA PAKETLERGARA PAKETLERİİNDEKNDEKİİ
BBİİLELEŞİŞİK UYARILAR K UYARILAR 
((öön yn yüüze) % 65 oranze) % 65 oranıında uygulanmaktadnda uygulanmaktadıırr







4207 sayılı Kanun uyarınca

Birleşik Uyarılar, 

Yasal uyarı yazılarının düzenlenmesi ve asılması,

Sigara satışının yapılabileceği yerleri düzenleme,

18 yaşını doldurmamış kişilerin sektörde istihdam edilemeyeceği,

İnternetten satışının yapılamayacağı,

Reklam, promosyon ve sponsorluk yasakları,

Perakende satış (stand-teşhir), 

Gençlerin ulaşabilirliğinin önlenmesi,



TTÜÜTTÜÜN ve ALKOL PN ve ALKOL PİİYASASI DYASASI DÜÜZENLEME KURUMUZENLEME KURUMU

ETKİNLİKLERİMİZ:

•Kurumumuz 31 MAYIS DÜNYA SİGARASIZ GÜNÜ dolayısıyla her yıl
çeşitli etkinliklerde bulunmaktadır.

•Bu kapsamda,  yapılan  toplantıların yanı sıra  ödüllü afiş, 
kompozisyon ve film yarışmaları düzenlemiştir. 

•Bu yönde elde edilen afişler katalog haline getirilmiş, bilboardlarda
sergilenmiş, eğitim ve sağlık kuruluşlarına dağıtılmıştır.

•Spot filmlerin ulusal ve yerel televizyonlarda gösterimi devam 
etmektedir. 



TTÜÜTTÜÜN ve ALKOL PN ve ALKOL PİİYASASI DYASASI DÜÜZENLEME KURUMUZENLEME KURUMU



TTÜÜTTÜÜN ve ALKOL PN ve ALKOL PİİYASASI DYASASI DÜÜZENLEME KURUMUZENLEME KURUMU



TTÜÜTTÜÜN ve ALKOL PN ve ALKOL PİİYASASI DYASASI DÜÜZENLEME KURUMUZENLEME KURUMU

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile varılan mutabakat sonucu, 

“31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü” kapsamında son üç yıldan bu yana

Milli Piyango biletlerinde tütün kontrolü mesajları verilmektedir.



TTÜÜTTÜÜN ve ALKOL PN ve ALKOL PİİYASASI DYASASI DÜÜZENLEME KURUMUZENLEME KURUMU

HAVANI KORU ve DUMANSIZ HAVA SAHASI KAMPANYASI:
4207 sayılı Kanunun kamuoyuna tanıtılması ve iletişimin sağlanması

amacıyla Sağlık Bakanlığı ile ortak olarak  düzenlenen kampanya 

çerçevesinde; 

www.havanikoru.org.tr ve www.dumansizhavasahasi web sayfaları

hazırlanmıştır.

Aynı adlarla düzenlenen kampanyalar kapsamında ise hazırlatılan 

ilanlar ve tanıtım filmleri gazete, bilboard, radyo ve televizyonlarda 

düzenli olarak yayınlanmıştır.



TTÜÜTTÜÜN ve ALKOL PN ve ALKOL PİİYASASI DYASASI DÜÜZENLEME KURUMUZENLEME KURUMU



TTÜÜTTÜÜN ve ALKOL PN ve ALKOL PİİYASASI DYASASI DÜÜZENLEME KURUMUZENLEME KURUMU



kompozisyon, afiş, 
spot film ve panel 
şeklinde çeşitli 

aktiviteler 
düzenlenmektedir. 

31 MAYIS 2010 DÜNYA SİGARASIZ GÜNÜ

Şık mı?

Hayır, gırtlak kanseri.                



ULUSLAR ARASI ULUSLAR ARASI ÇÇALIALIŞŞMALARMALAR
DSÖ Bünyesindeki Uluslararası Çalışmalar:

• TKÇS Taraflar Konferansı (COP)

• HükümetlerarasıMüzakere Organı (INB)

• TKÇS Çalışma Grupları

• TobLabNet

• Katılım sağlanarak, buradan elde edilen bilgi 
ve birikimlerin ülkemize yansıtılmasına 
çalışılmaktadır.

AB ve Diğer Uluslararası Kurumlar:

• ISO TC126 Çalışma Grubu, Nargile Alt Çalışma 
Grubu

• AB Tütün Mamulleri Komitesi 



TeTeşşekkekküürlerrler

TTüüttüün ve Alkol Piyasasn ve Alkol Piyasasıı DDüüzenleme Kurumuzenleme Kurumu
20102010


