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Yazılı Sağlık Uyarıları

2006 yılından itibaren sigara 
paketlerinde 2 uyarı yazısı;
“Sigara içmek öldürür”
“Sigara içmek size ve 
başkalarına ciddi zararlar 
verir”
şeklindeki iki genel uyarıdan
biri,
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Yazılı Sağlık Uyarıları

ve Tve Tüüttüün Mamullerinin Zararlarn Mamullerinin Zararlarıından ndan 
Korumaya YKorumaya Yöönelik nelik ÜÜretim retim ŞŞekline, ekline, 

Etiketlenmesine ve Denetlenmesine Etiketlenmesine ve Denetlenmesine 
İİlilişşkin Usul ve Esaslar Hakkkin Usul ve Esaslar Hakkıında nda 
YYöönetmelik ekinde tannetmelik ekinde tanıımlanan ek mlanan ek 

uyaruyarıılardan (14 adet) birinin lardan (14 adet) birinin 
bulunacabulunacağığı hhüükmkmüü bugbugüüne kadar ne kadar 

uygulana gelmiuygulana gelmişştir. tir. 
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Birleşik Sağlık Uyarıları

Hem yazHem yazııllıı hem de resimli sahem de resimli sağğllıık k 
uyaruyarıılar ise lar ise ““birlebirleşşik ik uyaruyarıılarlar””ddıırr..

MevzuatMevzuatıımmıızda birlezda birleşşik uyarik uyarıılar, bahsi lar, bahsi 
gegeççen Yen Yöönetmelik ekinde yer alan netmelik ekinde yer alan 

ek uyarek uyarıılardaki metinler ile bu lardaki metinler ile bu 
metinlere karmetinlere karşışıllıık gelen ve kaynak k gelen ve kaynak 

listede yer alan metin, fotolistede yer alan metin, fotoğğraf, raf, ççizim izim 
veya resimlerden oluveya resimlerden oluşşan uyaran uyarıılar lar 

olarak tanolarak tanıımlanmaktadmlanmaktadıır.r.
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 

TTüüttüün Kontroln Kontrolüü ÇÇererççeve Seve Söözlezleşşmesi mesi 
HHüükküümlerimleri

DDüünyada birlenyada birleşşik uyarik uyarıılarlarıın temeli, tn temeli, tüüttüün n 
kullankullanıımmıınnıın giderek artmasn giderek artmasıı ve dve düünya nya ççapapıında nda 

insan sainsan sağğllığıığınnıı tehdit edecek boyutlara tehdit edecek boyutlara 
ulaulaşşmasmasıı nedeniyle bu duruma karnedeniyle bu duruma karşışı geligelişştirilen tirilen 

ve bu konudaki ilk uluslararasve bu konudaki ilk uluslararasıı anlaanlaşşma ma 
öözellizelliğğini taini taşışıyan Dyan Düünya Sanya Sağğllıık k ÖÖrgrgüüttüü

taraftarafıından hazndan hazıırlanan ve rlanan ve üülkemizle birlikte lkemizle birlikte 
200200’’e yake yakıın n üülke taraflke tarafıından imzalanan ndan imzalanan ““TTüüttüün n 

KontrolKontrolüü ÇÇererççeve Seve Söözlezleşşmesi (TKmesi (TKÇÇS)S)’’ndende
atatıılmlmışışttıır.r.
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 
TTüüttüün Kontroln Kontrolüü ÇÇererççeve Seve Söözlezleşşmesi mesi 

HHüükküümlerimleri

SSöözlezleşşmenin tmenin tüüttüün mamullerinin paketlenmesi ve n mamullerinin paketlenmesi ve 
etiketlenmesine ilietiketlenmesine ilişşkin 11 inci maddesinde; kin 11 inci maddesinde; 

…………
TTüüttüün mamullerinin her bir paket ve ambalajn mamullerinin her bir paket ve ambalajıında ve bu nda ve bu 

mamullerin dmamullerin dışış paketleme ve etiketlerinde tpaketleme ve etiketlerinde tüüttüün n 
kullankullanıımmıınnıın zararln zararlıı etkilerini anlatan ve dietkilerini anlatan ve diğğer uygun er uygun 

mesajlarmesajlarıı veren saveren sağğllıık uyark uyarıılarlarıı olmalolmalııddıır. r. 
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 

TTüüttüün Kontroln Kontrolüü ÇÇererççeve Seve Söözlezleşşmesi mesi 
HHüükküümlerimleri

Bu uyarBu uyarıılar ve mesajlar: lar ve mesajlar: 

i. Yetkili ulusal otoritelerce onaylanmali. Yetkili ulusal otoritelerce onaylanmalııddıır.r.
iiii. D. Döönnüüşşüümlmlüü olarak kullanolarak kullanıılmallmalııddıır.r.
iiiiii. B. Büüyyüük, ak, aççıık, gk, göörrüülebilir ve okunabilir olmallebilir ve okunabilir olmalııddıır.r.
iv. Giv. Göörrüünebilir alannebilir alanıın %50 veya daha fazlasn %50 veya daha fazlasıında nda 
olabilir ancak %30'dan az olmamalolabilir ancak %30'dan az olmamalııddıır.r.
v. Resimler ya da v. Resimler ya da şşekiller halinde olabilir veya ekiller halinde olabilir veya 
bunlarbunlarıı iiççerebilir.erebilir.””

HHüükküümlerini imlerini iççermektedir.ermektedir.
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 

Ulusal TUlusal Tüüttüün Kontrol Programn Kontrol Programıı
HHüükküümlerimleri

ProgramProgramıın n ““A.6.A.6.ÜÜrrüün Kontroln Kontrolüü ve Tve Tüüketicinin keticinin 
BilgilendirilmesiBilgilendirilmesi”” babaşşllığıığı altaltıında;nda;

““ÜÜreticiler tarafreticiler tarafıından tndan tüüttüün mamullerinin piyasaya n mamullerinin piyasaya 
arz ambalajarz ambalajıı üüzerinde, tzerinde, tüüttüün kullann kullanıımmıınnıın zararln zararlıı
etkilerini anlatan saetkilerini anlatan sağğllıık uyark uyarıılarlarıınnıın ve n ve ççarparpııccıı
fotofotoğğraflarraflarıın yer almasn yer almasıınnıı sasağğlayacak yasal layacak yasal 
ddüüzenlemelerin uygulamaya konmaszenlemelerin uygulamaya konmasıı, t, tüüttüün n 

konvansiyonuna ikonvansiyonuna işşlerlik kazandlerlik kazandıırrıılmaslmasıı””
HHüükmkmüü ile birleile birleşşik uyarik uyarıılar ulusal mevzuatlar ulusal mevzuatıımmıızda zda 

yerini almyerini almışışttıır.r.
.



9

Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 

Avrupa BirliAvrupa Birliğği Mevzuati Mevzuatıı HHüükküümlerimleri

ÜÜye devletlerde tye devletlerde tüüttüün mamullerinin imalatn mamullerinin imalatıı, sunumu , sunumu 
ve satve satışıışı ile ilgili kanun, yile ilgili kanun, yöönetmelik ve idari netmelik ve idari 

hhüükküümlerin uyumlamlerin uyumlaşşttıırrıılmaslmasıına yna yöönelik 05/06/2001 nelik 05/06/2001 
tarihli tarihli 2001/37/EC2001/37/EC saysayııllıı Direktif;Direktif;

““Sigara iSigara iççmenin samenin sağğllıık k üüzerindeki etkilerini gzerindeki etkilerini göösteren steren 
renkli fotorenkli fotoğğraflarraflarıın ve din ve diğğer er şşekillerin ekillerin 

uygulanmasuygulanmasıına dair kurallarna dair kurallarıı iiçç piyasa hpiyasa hüükküümlerinin mlerinin 
zarar gzarar göörmemesi kormemesi koşşuluyla kabul edilebiliruluyla kabul edilebilir..””

hhüükmkmüünnüü iiççermektedir.ermektedir.
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 

Avrupa BirliAvrupa Birliğği Mevzuati Mevzuatıı HHüükküümlerimleri

DirektifDirektif’’te yer alan bu hte yer alan bu hüükküüm m ççererççevesindeevesinde
““TTüüttüün Paketleri n Paketleri ÜÜzerinde Renkli Fotozerinde Renkli Fotoğğraflarraflarıın ve n ve 

DiDiğğer er İİllllüüstrasyonlarstrasyonlarıın San Sağğllıık Uyark Uyarıılarlarıı Olarak Olarak 
KullanKullanıımmıına na İİlilişşkin kin 2003/641/EC 2003/641/EC NumaralNumaralıı

Komisyon KararKomisyon Kararıı””
yayyayıımlanarak tmlanarak tüüttüün mamulleri paketleri n mamulleri paketleri üüzerinde yer zerinde yer 

verilecek birleverilecek birleşşik uyarik uyarıılar tanlar tanıımlanmmlanmışış ve ve 
uygulanmasuygulanmasıına yna yöönelik hususlara yer verilminelik hususlara yer verilmişştir. tir. 
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 

BirleBirleşşik Uyarik Uyarıılara lara İİlilişşkin kin ÜÜlkemizde lkemizde 
YapYapıılan Dlan Düüzenleme zenleme 

06/01/2005 tarihli ve 25692 say06/01/2005 tarihli ve 25692 sayııllıı ResmResmîî Gazetede Gazetede 
yayyayıımlanan mlanan ““TTüüttüün Mamullerinin Zararlarn Mamullerinin Zararlarıından ndan 

Korumaya YKorumaya Yöönelik nelik ÜÜretim retim ŞŞekline, Etiketlenmesine ekline, Etiketlenmesine 
Ve Denetlenmesine Ve Denetlenmesine İİlilişşkin Usul ve Esaslar kin Usul ve Esaslar 

HakkHakkıında Ynda Yöönetmeliknetmelik””
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 

BirleBirleşşik Uyarik Uyarıılara lara İİlilişşkin kin ÜÜlkemizdelkemizde
YapYapıılan Dlan Düüzenleme zenleme 

06/01/2005 tarihli ve 25692 say06/01/2005 tarihli ve 25692 sayııllıı ResmResmîî Gazetede Gazetede 
yayyayıımlanarak ymlanarak yüürrüürlrlüüğğe giren Ye giren Yöönetmelikte birlenetmelikte birleşşik ik 

uyaruyarıılara ililara ilişşkin yapkin yapıılan en son delan en son değğiişşiklikiklik 27/02/2010 27/02/2010 
tarihli ve 27506 saytarihli ve 27506 sayııllıı ResmResmîî Gazetede Gazetede 

yayyayıınlanmnlanmışışttıır. r. 
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 
BirleBirleşşik Uyarik Uyarıılara lara İİlilişşkin kin ÜÜlkemizde lkemizde 

YapYapıılan Dlan Düüzenlemezenleme

YapYapıılan lan öönemli denemli değğiişşikliklerden bazikliklerden bazıılarlarıı şşunlardunlardıır;r;

Genel uyarGenel uyarıılarlar ttüüttüün mamuln mamulüü birim paketinin en birim paketinin en 
ççok gok göörrüülebilen genilebilen genişş ddışış arka yarka yüüzeyinezeyine uygulanuygulanıır.r.

BirleBirleşşik uyarik uyarıılarlar ise aynise aynıı ttüüttüün mamuln mamulüü birim birim 
paketinin en paketinin en ççok gok göörrüülebilen genilebilen genişş ddışış öön n 

yyüüzeyinezeyine, y, yüüzeyin zeyin üüst seviyesinden kapak ast seviyesinden kapak aççıım ya m ya 
da bandrol bitim noktasda bandrol bitim noktasıından bandan başşlamak lamak üüzere zere 

uygulanuygulanıır. r. 
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 

BirleBirleşşik Uyarik Uyarıılara lara İİlilişşkin kin ÜÜlkemizde lkemizde 
YapYapıılan Dlan Düüzenlemezenleme

ÜÜretici veya ithalatretici veya ithalatççıı firma taraffirma tarafıından, genel ndan, genel 
uyaruyarıılar ile birlelar ile birleşşik uyarik uyarıılarlarıın kullann kullanıım sm sıırasrasıı ve ve 

ssüüresi dresi döönnüüşşüümlmlüü olarak her bir marka iolarak her bir marka iççin in 
belirlenerek Kuruma bildirilir. Kurum gerekli gbelirlenerek Kuruma bildirilir. Kurum gerekli göördrdüüğğüü
takdirde kullantakdirde kullanıım sm sıırasrasıınnıı ve sve süüresini deresini değğiişştirebilir. tirebilir. 
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 
BirleBirleşşik Uyarik Uyarıılara lara İİlilişşkin kin ÜÜlkemizde lkemizde 

YapYapıılan Dlan Düüzenlemezenleme

Firmalar Firmalar üüretim ve ithalat programlarretim ve ithalat programlarıınnıı, birle, birleşşik ik 
uyaruyarıılardan her birinin dlardan her birinin döönem inem iççerisinde erisinde % 5% 5 ile ile % 9% 9
oranlaroranlarıı arasarasıında ve mamullerin her bir nda ve mamullerin her bir ççeeşşidinde idinde 

ayrayrıı ayrayrıı ggöörrüünmesini sanmesini sağğlayacak layacak şşekilde planlamalekilde planlamalıı
ve uygulamalve uygulamalııddıır. r. 
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 

Birleşik Uyarılara İlişkin Ülkemizde 
Yapılan Düzenleme

Genel uyarGenel uyarıı ile dumansile dumansıız tz tüüttüün mamulleri in mamulleri iççin in 
belirtilen uyarbelirtilen uyarıı, bas, basııllıı olduolduğğu birim tu birim tüüttüün mamuln mamulüü

paketinin genipaketinin genişş ddışış yyüüzeyinin zeyinin % 30% 30’’unu unu 
kaplamalkaplamalııddıır. r. 
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 

BirleBirleşşik Uyarik Uyarıılara lara İİlilişşkin kin ÜÜlkemizdelkemizde
YapYapıılan Dlan Düüzenlemezenleme

BasBasıılacak lacak birlebirleşşik uyarik uyarıı ise aynise aynıı ttüüttüün n 
mamulmamulüünnüün din diğğer genier genişş ddışış yyüüzeyinin siyah szeyinin siyah sıınnıır r 

ççizgileri ile birlikte izgileri ile birlikte % 65% 65’’ini kaplamalini kaplamalııddıır. r. 
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 

BirleBirleşşik Uyarik Uyarıılara lara İİlilişşkin kin ÜÜlkemizde lkemizde 
YapYapıılan Dlan Düüzenlemezenleme

1/5/2010 tarihinden 1/5/2010 tarihinden öönce nce üüretilen, birim paket ve retilen, birim paket ve 
grupmangrupman ambalajlarambalajlarıında birlenda birleşşik uyarik uyarıılar lar 

bulunmayan tbulunmayan tüüttüün mamulleri en gen mamulleri en geçç 30/6/201030/6/2010
tarihine kadar piyasaya arz edilebilir tarihine kadar piyasaya arz edilebilir 

ve ve 31/12/201031/12/2010 tarihine kadar da piyasada tarihine kadar da piyasada 
bulunabilir.bulunabilir.
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 

ÜÜlkemizde 1/5/2010 lkemizde 1/5/2010 İİtibariyle  Uygulamaya Konulan tibariyle  Uygulamaya Konulan 
BirleBirleşşik Uyarik Uyarıılarlar

11--Sigara Sigara /T/Tüüttüün n 
iiççenler genenler gençç
yayaşşta ta ööllüür.r.

22--Sigara/TSigara/Tüüttüün in iççmek mek 
damarlardamarlarıı ttııkar, kalp kar, kalp 
krizine ve felkrizine ve felççlere lere 

neden olur.neden olur.

33--Sigara/TSigara/Tüüttüün in iççmek mek 
ööllüümcmcüül akcil akciğğer er 

kanserine neden olur.kanserine neden olur.

44--Hamile iken Hamile iken 
sigara/tsigara/tüüttüün in iççmek mek 
bebebebeğğe zarar verir.e zarar verir.
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 

ÜÜlkemizde 1/5/2010 lkemizde 1/5/2010 İİtibariyle  Uygulamaya Konulan tibariyle  Uygulamaya Konulan 
BirleBirleşşik Uyarik Uyarıılarlar

55--ÇÇocuklarocuklarıı koruyun: koruyun: 
DumanDumanıınnıızzıı onlara onlara 

solutmaysolutmayıın.n.

66--SaSağğllıık kuruluk kuruluşşlarlarıı
sigaraysigarayıı/t/tüüttüünnüü
bbıırakmada size rakmada size 

yardyardıımcmcıı olabilir.olabilir.

77--Sigara/TSigara/Tüüttüün in iççmek mek 
yyüüksek derecede ksek derecede 
babağığımlmlııllıık yapar, k yapar, 

babaşşlamaylamayıın.n.

88--SigaraySigarayıı/T/Tüüttüünnüü
bbıırakmak rakmak ööllüümcmcüül kalp l kalp 
ve akcive akciğğer hastaler hastalııklarklarıı

riskini azaltriskini azaltıır.r.
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 

ÜÜlkemizde 1/5/2010 lkemizde 1/5/2010 İİtibariyle  Uygulamaya Konulan tibariyle  Uygulamaya Konulan 
BirleBirleşşik Uyarik Uyarıılarlar

99--Sigara/TSigara/Tüüttüün in iççmek mek 
aağğrrııllıı ve yavave yavaşş bir bir 

ööllüüme neden olabilir.me neden olabilir.

10.Sigaray10.Sigarayıı/T/Tüüttüünnüü
bbıırakmak irakmak iççin in 

doktorunuzdan ve size en doktorunuzdan ve size en 
yakyakıın san sağğllıık ocak ocağığından ndan 

yardyardıım isteyin.m isteyin.

1111--Sigara/TSigara/Tüüttüün in iççmek mek 
kan akkan akışıışınnıı yavayavaşşlatlatıır ve r ve 

cinsel iktidarscinsel iktidarsıızlzlığığa a 
neden olur.neden olur.

1212--Sigara/TSigara/Tüüttüün in iççmek mek 
cildin erken cildin erken 

yayaşşlanmaslanmasıına neden na neden 
olur.olur.
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Ülkemizde Birleşik Uyarılara Geçiş Süreci 

ÜÜlkemizde 1/5/2010 lkemizde 1/5/2010 İİtibariyle  Uygulamaya Konulan tibariyle  Uygulamaya Konulan 
BirleBirleşşik Uyarik Uyarıılarlar

1313--Sigara/TSigara/Tüüttüün in iççmek mek 
spermlere zarar vererek spermlere zarar vererek 

dodoğğurganlurganlığıığı azaltazaltıır.r.

1414--Sigara/TSigara/Tüüttüün n 
dumandumanıında benzen, nda benzen, 

nitrozaminnitrozamin, formaldehit , formaldehit 
ve ve hidrojensiyanithidrojensiyanit gibi gibi 
kanser yapkanser yapııccıı maddeler maddeler 

bulunur.bulunur.
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Birleşik Uyarıların Tütün Mamulü Kullanımına Etkileri

TTüüttüün mamulleri paketlerinde iyi n mamulleri paketlerinde iyi 
tasarlanmtasarlanmışış sasağğllıık uyark uyarıılarlarıı ve mesajlarve mesajlarıı

ttüüttüün kullann kullanıımmıınnıın san sağğllıık k üüzerindeki zerindeki 
etkileri konusunda kamu farketkileri konusunda kamu farkıındalndalığıığınnıı

artartıırmak ve rmak ve 
ttüüttüün tn tüüketimini azaltmada etkin olduketimini azaltmada etkin olduğğu u 

konusunda uygun maliyetli bir arakonusunda uygun maliyetli bir araçç
olduolduğğunu gunu gööstermistermişştir. tir. 
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Birleşik Uyarıların Tütün Mamulü Kullanımına Etkileri

KKüçüüçük ve sadece metinden oluk ve sadece metinden oluşşan saan sağğllıık k 
uyaruyarıılarlarıına karna karşışın resimli daha bn resimli daha büüyyüük uyark uyarıılarlarıın n 

fark edilmesi, fark edilmesi, 
sasağğllıık risklerini daha iyi iletmesi, k risklerini daha iyi iletmesi, 

daha fazla duygusal bir tepki uyanddaha fazla duygusal bir tepki uyandıırmasrmasıı ve ve 
ttüüttüün kullann kullanııccıılarlarıınnıın tn tüüttüün tn tüüketimini bketimini bıırakmak rakmak 

ve azaltmadaki motivasyonlarve azaltmadaki motivasyonlarıınnıı artartıırabilir.rabilir.
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Birleşik Uyarıların Tütün Mamulü Kullanımına Etkileri

BBüüyyüük boyutlu ve resimli sak boyutlu ve resimli sağğllıık uyark uyarıılarlarıınnıın n 
babaşşllııca etkileri;ca etkileri;

TTüüm yam yaşş gruplargruplarıı arasarasıında etkilidir.nda etkilidir.

Fark edilebilirliFark edilebilirliğği yi yüüksektir.ksektir.

SigaranSigaranıın san sağğllığığa etkileri konusunda toplum a etkileri konusunda toplum 
duyarlduyarlııllığıığınnıı arttarttıır.r.

BBıırakmayrakmayıı cesaretlendirici etkisi vardcesaretlendirici etkisi vardıır.r.
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Birleşik Uyarıların Tütün Mamulü Kullanımına Etkileri

OkurOkur--yazarlyazarlığıığı olmayan kiolmayan kişşiler, iler, ççocuklar ve birocuklar ve birççok ok 
dilin birlikte konudilin birlikte konuşşulduulduğğu u üülkelerde kilkelerde kişşilere ilere 
ulaulaşşmada etkindir.mada etkindir.

BBöölgesel farkllgesel farklııllııklarklarıın oldun olduğğu kesimlerde sau kesimlerde sağğllıık ile k ile 
ilgili bilgi veren bir arailgili bilgi veren bir araççttıır.r.

GenGenççleri sigara ileri sigara iççmeye bameye başşlamalamaddaki caydaki caydıırrııccıı
etkisi vardetkisi vardıır.r.
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Birleşik Uyarıların Tütün Mamulü Kullanımına Etkileri

GGüçüçllüü bir iletibir iletişşime sahiptir..ime sahiptir..

KiKişşisel inandisel inandıırrııccııllığıığı ve ikna edicilive ikna ediciliğği artti arttıır.r.

FarklFarklıı sosyal gruplar arassosyal gruplar arasıında da etkilidir.nda da etkilidir.

Duygusal etkiyi arttDuygusal etkiyi arttıır.r.

Paketlerin cazibesini azaltPaketlerin cazibesini azaltıır.r.

MamulMamulüün tn tüüketiciler gketiciler göözzüündeki imajndeki imajıınnıı zayzayııflatflatıır.r.
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Birleşik Uyarılar İle Verilecek Mesajların İçeriği

SigaraySigarayıı bbıırakma konusunda tavsiyeler vermeli.rakma konusunda tavsiyeler vermeli.

TTüüttüünnüün ban bağığımlmlııllıık yapk yapııccıı dodoğğasasıı vurgulanmalvurgulanmalıı..

KKööttüü ekonomik ve sosyal sonuekonomik ve sosyal sonuççlar (lar (öörnerneğğin, tin, tüüttüün n 
mamullerini satmamullerini satıın almann almanıın yn yııllllıık maliyeti) hakkk maliyeti) hakkıında nda 
bilgiler verilmeli. bilgiler verilmeli. 

TTüüttüün kullann kullanıımmıınnıın ban başşkalarkalarıı üüzerindeki etkisi zerindeki etkisi 
((öörnerneğğin, sigara iin, sigara iççme nedeniyle birisinin babasme nedeniyle birisinin babasıınnıın n 
erken hastalanmaserken hastalanmasıı veya sevilen birisinin tveya sevilen birisinin tüüttüün n 
dumandumanıına maruz kalmasna maruz kalmasıı nedeniyle vefatnedeniyle vefatıı).).
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Birleşik Uyarılar İle Verilecek Mesajların İçeriği

Meydana gelebilecek kMeydana gelebilecek kööttüü ççevresel sonuevresel sonuççlar ve lar ve 
ttüüttüün endn endüüstrisi uygulamalarstrisi uygulamalarıına ilina ilişşkin bilgiler verilmeli.kin bilgiler verilmeli.

SaSağğllıık uyark uyarıı ve mesajlarve mesajlarıınnıın dili otoriter ve n dili otoriter ve 
bilgilendirici ancak yargbilgilendirici ancak yargıılaylayııccıı olmamalolmamalııddıır. r. 

UyarUyarıı ve mesajlar, ve mesajlar, üülke klke küültltüürrüüne uygun basit, ane uygun basit, aççıık k 
ve kve kıısa bir dilde sunulmalsa bir dilde sunulmalııddıır. r. 

SaSağğllıık uyark uyarıı ve mesajlarve mesajlarıı kankanııtlara dayaltlara dayalıı, olumlu ve , olumlu ve 
destekleyici olmaldestekleyici olmalııddıır.r.
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Sigara Paketlerindeki Birleşik Uyarıların İşlevleri

Tiryakiler ne zaman uyarTiryakiler ne zaman uyarıılarlarıı fark eder ve uyarfark eder ve uyarııdaki daki 
bilgiler hakkbilgiler hakkıında dnda düüşşüünmeye banmeye başşlarlar?larlar?

UyarUyarıılar paketin lar paketin üüststüünde ve nde ve öönnüünde oldunde olduğğunda,unda,

UyarUyarıılar, spesifik ve net oldular, spesifik ve net olduğğunda (unda (““Sigara iSigara iççmek mek 
zararlzararlııddıırr”” gibi genel degibi genel değğil),il),

UyarUyarıılar hassas bir tepkiyi anlar hassas bir tepkiyi anıımsattmsattığıığında,nda,

UyarUyarıılar inandlar inandıırrııccıı olduolduğğunda,unda,

UyarUyarıılar dlar düüzenli aralzenli aralııklarla deklarla değğiişştirilditirildiğğinde.inde.
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Dünyada Birleşik Uyarılara Geçen Ülkeler ve 
Uygulamaya Başlama Yılları

1.1. Kanada (2001)Kanada (2001)
2.2. BrazilyaBrazilya (2002; 2004; 2009)(2002; 2004; 2009)
3.3. Singapur (2004; 2006)Singapur (2004; 2006)
4.4. Tayland (2005; 2007; 2010)Tayland (2005; 2007; 2010)
5.5. VenezuelaVenezuela (2005; 2009)(2005; 2009)
6.6. ÜÜrdrdüün (2006)n (2006)
7.7. Avustralya (2006; Her 12 ayda bir A ve B Setleri dAvustralya (2006; Her 12 ayda bir A ve B Setleri döönnüüşşüümlmlüü))
8.8. Uruguay (2006; 2008; 2009a; 2009b; 2010)Uruguay (2006; 2008; 2009a; 2009b; 2010)
9.9. Panama (2006; 2009)Panama (2006; 2009)
10.10. BelBelççika (2006)ika (2006)
11.11. ŞŞili (2006; 2007; 2008; 2009)ili (2006; 2007; 2008; 2009)
12.12. Hong Kong (2007)Hong Kong (2007)
13.13. Yeni Zelanda (2008)Yeni Zelanda (2008)
14.14. Romanya (2008)Romanya (2008)
15.15. BirleBirleşşik Krallik Krallıık (2008)k (2008)
16.16. MMııssıır (2008)r (2008)
17.17. BruneiBrunei (2008)(2008)
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Dünyada Birleşik Uyarılara Geçen Ülkeler ve 
Uygulamaya Başlama Yılları

18.18. CookCook IslandsIslands (2008)(2008)
19.19. İİran (2009)ran (2009)
20.20. Malezya (2009)Malezya (2009)
21.21. Tayvan (2009)Tayvan (2009)
22.22. Peru (2009)Peru (2009)
23.23. ÇÇibutiibuti (2009)(2009)
24.24. MauritiusMauritius (2009)(2009)
25.25. Hindistan (2009)Hindistan (2009)
26.26. Paraguay (2010; 2011; 2012)2Paraguay (2010; 2011; 2012)2
27.27. Letonya(2010)Letonya(2010)
28.28. Pakistan (2010)Pakistan (2010)
29.29. İİsvisviççre (2010; Her 24 ayda bir Set 1, 2, 3 dre (2010; Her 24 ayda bir Set 1, 2, 3 döönnüüşşüümlmlüü))
30.30. Kolombiya (2010)Kolombiya (2010)
31.31. TTüürkiye (2010)rkiye (2010)
32.32. Meksika (2010)Meksika (2010)
33.33. NorveNorveçç (2011)(2011)
34.34. Malta (2011)Malta (2011)
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Çeşitli Ülkelerde Birleşik Uyarıların 
Pakette Kullanılan Oranı
Boyut Boyut –– Paketin Paketin ÖÖn ve Arka Orann ve Arka Oranıı
80%80% Uruguay (Uruguay (öön ve arka 80%)n ve arka 80%)
65%65% MorityusMorityus ((öön 60%, arka 70%)n 60%, arka 70%)
65%65% Meksika (30%, 100%)Meksika (30%, 100%)
60%60% Paraguay (60%, 60%)Paraguay (60%, 60%)
60%60% Avustralya (30%, 90%)Avustralya (30%, 90%)
60%60% Yeni Zelanda (30%, 90%)Yeni Zelanda (30%, 90%)
60%60% CookCook adalaradalarıı (30%, 90%)(30%, 90%)
56%56% BelBelççika (48%, 63%, sika (48%, 63%, sıınnıır r ççizgileri dâhil)izgileri dâhil)
56%56% İİsvisviççre (48%, 63%, sre (48%, 63%, sıınnıır r ççizgileri dâhil)izgileri dâhil)
55%55% Tayland (55%, 55%)Tayland (55%, 55%)
52%52% Finlandiya (45%, 58%, sFinlandiya (45%, 58%, sıınnıır r ççizgileri dâhil)izgileri dâhil)
52%52% İİrlanda (45%, 58%, srlanda (45%, 58%, sıınnıır r ççizgileri dâhil)izgileri dâhil)
50%50% BruniBruni (50%, 50%)(50%, 50%)
50%50% Kanada (50%, 50%)Kanada (50%, 50%)
50%50% ŞŞili (50%, 50%)ili (50%, 50%)
50%50% ÇÇibutiibuti (50%, 50%)(50%, 50%)
50%50% MMııssıır (50%, 50%)r (50%, 50%)
Kaynak: Kaynak: Rob Cunningham, Cigarette Package Warning Size and Use of Pictures: International Summary, Canadian
Cancer Society,  January 8, 2010, http://www.tobaccolabels.ca/labelima/healthwarn, (Erişim Tarihi: 19/5/2010) 

http://www.tobaccolabels.ca/labelima/healthwarn
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Çeşitli Ülkelerde Birleşik Uyarıların 
Pakette Kullanılan Oranı
Boyut Boyut –– Paketin Paketin ÖÖn ve Arka Orann ve Arka Oranıı
50%50% İİran (50%, 50%)ran (50%, 50%)
50%50% Panama (50%, 50%)Panama (50%, 50%)
50%50% Singapur (50%, 50%)Singapur (50%, 50%)
50%50% Arnavutluk (50%, 50%)Arnavutluk (50%, 50%)
50%50% Bolivya (50%, 50%)Bolivya (50%, 50%)
50%50% Kamerun (50%, 50%)Kamerun (50%, 50%)
50%50% EritreaEritrea (50%, 50%)(50%, 50%)
50%50% Madagaskar (50%, 50%)Madagaskar (50%, 50%)
50%50% Malezya (40%, 60%)Malezya (40%, 60%)
50%50% Brezilya (Brezilya (öön veya arkann veya arkanıın 100%)n 100%)
50%50% VenezVenezüüella (ella (öön veya arkann veya arkanıın 100%)n 100%)
48%48% AB Direktifini tam olarak uygulayan tek dilli(BirleAB Direktifini tam olarak uygulayan tek dilli(Birleşşik Krallik Krallıık k 
gibi) AB gibi) AB üülkeleri (lkeleri (öön 43% , arka 53%, sn 43% , arka 53%, sıınnıır r ççizgileri dâhil)izgileri dâhil)
48%48% NorveNorveçç (43%, 53%, s(43%, 53%, sıınnıır r ççizgileri dâhil)izgileri dâhil)
48%48% İİzlanda (43%, 53%, szlanda (43%, 53%, sıınnıır r ççizgileri dâhil)izgileri dâhil)

Kaynak: Kaynak: Rob Cunningham, Cigarette Package Warning Size and Use of Pictures: International Summary, Canadian
Cancer Society,  January 8, 2010, http://www.tobaccolabels.ca/labelima/healthwarn, (Erişim Tarihi: 19/5/2010) 

http://www.tobaccolabels.ca/labelima/healthwarn
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Çeşitli Ülkelerde Birleşik Uyarıların 
Pakette Kullanılan Oranı

Boyut Boyut –– Paketin Paketin ÖÖnnüü
80%80% UruguayUruguay
65%65% TTüürkiyerkiye
60%60% MorityusMorityus
60%60% ParaguayParaguay
55%55% TaylandTayland
50%50% BruneiBrunei
50%50% KanadaKanada
50%50% ŞŞiliili

Boyut Boyut –– Paketin Paketin ÖÖnnüü
50%50% ÇÇibutiibuti
50%50% MMııssıırr
50%50% Hong KongHong Kong
50%50% İİranran
50%50% MadagaskarMadagaskar
48%48% BelBelççikaika
48%48% İİsvisviççrere
45%45% FinlandiyaFinlandiya

Kaynak: Kaynak: Rob Cunningham, Cigarette Package Warning Size and Use of Pictures: International Summary, Canadian Cancer Society,  January 8, 2010, 
http://www.tobaccolabels.ca/labelima/healthwarn, (Erişim Tarihi: 19/5/2010) 

TTüürkiye, sigara paketlerinin sadece rkiye, sigara paketlerinin sadece öön yn yüüzzüünde bulunan birlende bulunan birleşşik uyarik uyarıılarlarıın n 
kapladkapladığıığı alan yalan yöönnüüyle Dyle Düünyada nyada 2. s2. sıırada rada yer almaktadyer almaktadıır.r.

http://www.tobaccolabels.ca/labelima/healthwarn
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BirleBirleşşik Uyarik Uyarıılarlarıı En AEn Ağığır r ŞŞekilde Uygulayan ekilde Uygulayan ÜÜlkelerden lkelerden ÖÖrneklerrnekler

HONG KONGHONG KONG BREZBREZİİLYALYA
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BirleBirleşşik Uyarik Uyarıılarlarıı En AEn Ağığır r ŞŞekilde Uygulayan ekilde Uygulayan ÜÜlkelerden lkelerden ÖÖrneklerrnekler

VENEZVENEZÜÜELLA                                         ELLA                                         İİRANRAN

http://www.mpps.gob.ve/ms/campanas/cigarrillo/i
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BirleBirleşşik Uyarik Uyarıılarlarıı En AEn Ağığır r ŞŞekilde Uygulayan ekilde Uygulayan ÜÜlkelerden lkelerden ÖÖrneklerrnekler

İİNGNGİİLTERE                                            SLTERE                                            SİİNGAPURNGAPUR

http://www.smoke-free.ca/warnings/warningsimages/unitedkingdom/DH_077
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Birleşik Uyarıları En Ağır Şekilde Uygulayan Ülkelerden Örnekler

İİRAN                                                         TAYLRAN                                                         TAYLANDAND

http://www.smoke-free.ca/warnings/warningsimages/t
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Birleşik Uyarıları En Ağır Şekilde Uygulayan Ülkelerden Örnekler

YENYENİİ ZELANDA                                        BREZZELANDA                                        BREZİİLYALYA
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

TTüürkiyerkiye’’de tde tüüttüün mamullerinin reklam ve tann mamullerinin reklam ve tanııttıımmıı her ne suretle her ne suretle 
olursa olsun mutlak anlamda yasaklanmolursa olsun mutlak anlamda yasaklanmışışttıır. r. 

Bahse konu reklam ve tanBahse konu reklam ve tanııttıım yasaklarm yasaklarıı, sekt, sektöörde faaliyet rde faaliyet 
ggöösteren firmalarsteren firmalarıın n üürettikleri mamullerin ambalajlarrettikleri mamullerin ambalajlarıınnıı dikkat dikkat 

ççekici hale getirmek suretiyle tanekici hale getirmek suretiyle tanııttıım yapmaya ym yapmaya yööneltmektedir.neltmektedir.

TTüüketimi sonucunda geniketimi sonucunda genişş halk kitlelerini etkileyen bir halk kitlelerini etkileyen bir üürrüün olan n olan 
ttüüttüün mamullerinin n mamullerinin üüretimi ve ticareti ise retimi ve ticareti ise 

yasal olmakla birlikte yapyasal olmakla birlikte yapıılan dlan düüzenlemeler ile bu mamullerin zenlemeler ile bu mamullerin 
üüretimi ve ticareti kontrol altretimi ve ticareti kontrol altıında tutulmaktadnda tutulmaktadıır. r. 

TTüüttüün mamulleri paketleri birer reklam unsuru olarak n mamulleri paketleri birer reklam unsuru olarak 
kullankullanııldldığıığında tnda tüüketimi destekleyici bir rol ketimi destekleyici bir rol üüstlenebilmektedir. stlenebilmektedir. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

TTüüketiciler tarafketiciler tarafıından gndan güünde birkande birkaçç kez gkez göörrüülen tlen tüüttüün mamulleri n mamulleri 
paketlerinin paketlerinin üüzerinde yer alan sazerinde yer alan sağğllıık uyark uyarıılarlarıı; ; 

ttüüketimin zararlketimin zararlıı etkileri konusunda tetkileri konusunda tüüketicinin bilgilendirilmesini keticinin bilgilendirilmesini 
sasağğlamakta olup, lamakta olup, 

aynaynıı zamanda tzamanda tüüttüün mamulleri paketlerinin n mamulleri paketlerinin üüreticiler tarafreticiler tarafıından ndan 
birer reklam unsuru olarak kullanbirer reklam unsuru olarak kullanıılmaslmasıınnıı engellemektedir. engellemektedir. 

DDüünyada yapnyada yapıılan pek lan pek ççok araok araşşttıırmarmalarlarda resim ida resim iççeren mesajlareren mesajlarıın n 
fark edilebilirliklerinin ve fark edilebilirliklerinin ve 

ttüüketici ketici üüzerindeki etkilerinin mesajlarzerindeki etkilerinin mesajlarıın kapladn kapladığıığı alanlar ile alanlar ile 
dodoğğru orantru orantııllıı olduolduğğu belirlenmiu belirlenmişştir.tir.
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

ÜÜlkemizde 1/5/2010 tarihinden itibaren uygulamaya konulan lkemizde 1/5/2010 tarihinden itibaren uygulamaya konulan 
ddüüzenleme ile Tzenleme ile Tüürkiye, rkiye, 

paketin paketin öönynyüüzzüünnüün % 65n % 65’’lik orandaki alanlik orandaki alanıın birlen birleşşik uyarik uyarıılara lara 
ayrayrıılmaslmasııyla yla 

% 80% 80’’lik orana sahip lik orana sahip UruguayUruguay’’dan sonra ikinci sdan sonra ikinci sıırada yer almasrada yer almasıı
sasağğlalannmmışışttıır.r.

BuBu oran doran düünya nya ööllççeeğğinde uygulananlara ginde uygulananlara gööre ortalamanre ortalamanıın n 
üüzerinde bir orandzerinde bir orandıır r 

ki ki bu durum tbu durum tüüttüün kontroln kontrolüüne iline ilişşkin en etkili politikalardan biridir.kin en etkili politikalardan biridir.
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SABIRLA DSABIRLA DİİNLEDNLEDİĞİİĞİNNİİZ Z İİÇÇİİN N 
TETEŞŞEKKEKKÜÜR EDERR EDERİİMM……

Sebahattin KUSebahattin KUŞŞ
TTüüttüün ve Alkol Kontroln ve Alkol Kontrolüü Daire BaDaire Başşkanlkanlığıığı

UzmanUzman
sebahattin.kus@tapdk.gov.tr
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