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REKLAM 



REKLAM 

Ortak noktalar? 
Farklar? 



Sponsorluk 



 
 REKLAM ? 
 
“sosyal pazarlama tekniği” 
 



 
 REKLAMLARDA Amaç 
 
Ürünün satılması 
 



 
 
REKLAMLAR- baĢlıca duygular 
Reklamlardaki ana temalar: 
Mutluluk 
Konfor 
Sağlık 
Rahatlık 
Güven 
Güzellik, vb.   
 
REKLAMLAR -görürüz ! öğreniriz ! 
   -sormayız ! sorgulamayız ! 



 
 TANIMLAR 



 
 
TÜTÜN ENDÜSTRĠSĠNĠN SĠGARA 
REKLAMLARI ĠÇĠN ÖNCELĠKLĠ 
HEDEFLERĠ: 
 
Çocuklar  
Gençler 
Kadınlar 



 
 
TÜTÜN ENDÜSTRĠSĠNĠN SĠGARA 
REKLAMLARI ĠÇĠN ÖNCELĠKLĠ 
HEDEFLERĠ: 
 
Planlı ve programlı 
Stratejik 
Sürekli 
DeğiĢebilen; “gereksinime” uyum sağlayan 



 
 

“British American Tobacco Grubu, dünyadaki bir 
milyar yetiĢkin sigara kullanıcısının sekizde birinin 
tercihidir.”  
 
“Bizim iĢimiz tüketicilerimiz ve markalarımız 
demektir. Amacımız kesinlikle sigara içmeyi teĢvik 
etmek değil, sadece sigara içmeyi tercih eden 
yetiĢkin tüketicilerimizin tercihlerine karĢılık 
vermek ve farklı ürünlerimizle rakiplerimizden 
ayrıĢmaktır.” 

http://www.bat.com/group/sites/uk__3mnfen.nsf/vwPagesWebLive/DO52ADK2?opendocument&SKN=1 

http://www.bat.com/servlet/SPMerge?mainurl=%2Fgroup%2Fsites%2Fuk%5F%5F3mnfen%2Ensf%2FvwPagesWebLive%2FDO79SFNF%3Fopendocument%26amp%3BSKN%3D1


 
EVRE 1 

 
EVRE 2 

 
EVRE 3 

 
EVRE 4 

 
Sigara içme 
sıklığı (%) 
Erkek 

 
Sigara içme sıklığı 
(%) Kadın 

 
Ölüm hızı 
(%) Erkek 

Ölüm 
hızı (%) 
Kadın 

 
Sahra altı 
Afrika 

 
Çin 
Japonya 
Güney-doğu Asya 
Latin Amerika 
Kuzey Afrika 

 
Batı Avrupa 
Güney Avrupa 
Latin Amerika 

 
Batı Avrupa 
Ġngiltere 
Amerika 
Kanada 
Avusturalya 

 
EriĢkinlerde 
sigara içme 
sıklığı (%) 

Ölüm hızları 
(%) 

Tütün epidemisinin basamakları 

 
Evre 1-Tütün kullanma sıklığı az (%20 civarlarında).  
Evre 2-Tütün kullanma sıklığı erkeklerde %50’lere ulaĢmakta. 
Evre 3-Tütün kullanımına bağlı hastalık ve ölümlerde yükselme 
Evre 4-Tütün kullanma sıklığı azalmakta 

Esson KM, Leeder SR. The Millennium Development Goals and Tobacco Control. An Opportunity for Tobacco Control. WHO, Switzerland, 2004.  









http://www.google.com.tr/imgres?imgurl=http://anlamametmem.files.wordpress.com/2010/06/james_dean_smoking21.jpg&imgrefurl=http://anlamametmem.com/category/yemeden-icmeden/&usg=__9eulw2GndzmoOXQ5bwEEca2Q8aU=&h=438&w=447&sz=31&hl=tr&start=95&sig2=04X96MghzwhLQAUeH8ZKZQ&zoom=1&tbnid=_R3akfsfOlDnwM:&tbnh=124&tbnw=127&ei=PC-qTLWcIsSRswbv8eXDDA&prev=/images%3Fq%3Dsigara%2Breklam%25C4%25B1,%2Bkad%25C4%25B1n%26start%3D80%26hl%3Dtr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1
















http://tobaccofreecenter.org/files/pdfs/en/APS_youth_tactics_en.pdf 

Ukrayna’da tütün endüstrisi destekli bir etkinliğin afiĢi, 2001 



Dikkat ! 
Güçlü reklam yasakları sonucu: 
 
 TÜTÜN KULLANIMINDA %7’lik 

AZALMA… 

M-POWER 2009; p 53. 



M-POWER 2009; p 53. 

 3 yüksek gelir düzeyine sahip ülke 

 6 orta gelir düzeyine sahip ülke 

 4 düĢük gelir düzeyine sahip ülke 

 



ULUSLARARASI 
POLĠTĠKALAR  

ULUSAL DÜZENLEMELER-- 
YASALAR  

 



ULUSLARARASI DÜZEYDE 
MEVZUAT 



TÜTÜN 
KONTROLÜ 
ÇERÇEVE 
SÖZLEġMESĠ 

http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_17-en.pdf.. 

http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_17-en.pdf
http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_17-en.pdf
http://www.who.int/gb/fctc/PDF/cop3/FCTC_COP3_17-en.pdf


 
 Dünyada 171 ülke  
 En son 13 Ağustos 2010; Afganistan 
 Türkiye 28 Nisan 2004 (imzaladı) 
 25 Kasım 2004’de Türkiye’de TBMM tarafından 

kabul edildi 

http://www.who.int/tobacco/en/index.html.  

TÜTÜN KONTROLÜ  
ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ--DSÖ 

http://www.who.int/tobacco/en/index.html


TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE 
SÖZLEġMESĠ--Framework 
Convention on Tobacco Control 
 Çocuk tanımı.. 
 Kadınlara özel vurgu..  
 Sigara dumanından pasif etkilenimin önlenmesi  
 Tütün firmalarının her türlü reklamı,tanıtım ve 

sponsorluk yapmalarının yasaklanması (Madde 13) 
 Sigara paketlerinin üzerinde paketin en az %30’unu 

kaplayacak uyarı yazısı resim yer alması 
 Sigaradan alınan vergilerin yükseltilmesi ve sigara 

fiyatlarının artırılması 
 Tütün ve tütün ürünleri ile ilgili kaçakçılığın 

engellenmesi 



 
 SÜREÇ 

 Ġmzalamak 
 Onaylamak 
 Ulusal mekanizmaları gözden geçirmek 
 DeğiĢiklikler yapmak 
 Denetim mekanizmalarının yaĢamda gerçeklik kazanmasını 

sağlamak 

TÜTÜN KONTROLÜ  
ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ--DSÖ 



ULUSAL DÜZEYDE MEVZUAT 



ULUSAL DÜZEYDE 

TÜTÜN MÜCADELESĠ ĠLE 
ĠLGĠLĠ TEMEL YASA 

 1996--4207 sayılı Tütün Mamullerinin 
Zaralarının Önlenmesine Dair Kanun 





Kamusal alanlarda tütün kullanım yasağı 
Tütün ürünlerinin reklam ve tanıtım yasağı 
18 yaĢ altından küçük çocuklara tütün ürünü 
satıĢının yasağı 
Radyo-TV kanallarına ayda 90 dakika eğitici yayın 
Ceza hükümleri 

Doğrudan ve dolaylı  
bütün reklam biçimlerini 

 ve  
marka adlarının farklı ürünlerde kullanılmasını 

yasaklamaktadır. 



AÇIKTA KALAN KONU: Tütün 
Ģirketlerinin sponsorlukları  
 
ANCAK tütün kontrolü kanununda 
2008’de kabul edilen değiĢikliklerle  
yasaklanabilmiĢtir. 



http://resources.seatca.org/Fatal%20Attraction.pdf 

http://resources.seatca.org/Fatal Attraction.pdf


http://tobaccofreecenter.org/files/pdfs/en/APS_youth_tactics_en.pdf 

Senegal, 1998 



YASADAN SONRA 

 Toplumsal reaksiyonlar (olumlu/olumsuz) 

 Kamusal örgütlenme 

 Yasal hazırlık 

 STK 

 (destek/karĢıtlık) 

 Tütün endüstrisi taktikleri 
 “Gizli” reklam 

 







GÜNÜMÜZE GELĠNDĠĞĠNDE 

 Toplumsal değiĢim; uyum 

 Reklam yasağının normalleĢmesi; TÜTÜN 
KULLANIMININ 
DENORMALĠZASYONU” 

 Yeni nesillerin reklamlarla HĠÇ 
TANIġMAMASI 

 YASADA DEĞĠġĠKLĠK GEREKSĠNĠMĠ; 

 TOPLUMSAL DESTEK 

 TÜTÜN KULLANIMINDA AZALMA 

 



  

Kanun Numarası 5727 

BaĢlığı TÜTÜN MAMULLERĠNĠN ZARARLARININ 
ÖNLENMESĠNE DAĠR KANUNDA DEĞĠġĠKLĠK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

Kabul Tarihi 03/01/2008 

Kabul Edildiği 
BirleĢim 

23.Dönem 2.Yasama Yılı 45.BirleĢim  

CumhurbaĢkanlığına 
GidiĢ Tarihi 

07/01/2008 

CumhurbaĢkanlığınd
an GeliĢ Tarihi 

18/01/2008 

CumhurbaĢkanınca 
Yapılan ĠĢlem 

Onay 

Resmi Gazete 
Tarihi 

19/01/2008 

Resmi Gazete 
Numarası 

26761 

Diğer Bilgiler Son Dönem Teklif Bilgileri ve Komisyon Raporları 

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_sd.durumu?kanun_no=5727.  
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5727.html.  

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5727.html
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?PAGE1=1&PAGE2=1&p4=20043&p5=B
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanun_teklifi_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=55064
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_sd.durumu?kanun_no=5727
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5727.html


Madde 1; Amaç  

 

KiĢileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından,  

bunların alıĢkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teĢvik  

kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin  

temiz hava soluyabilmesinin sağlanması  yönünde düzenlemeler 

yapmaktır. 



Madde 3; Reklam-tanıtım ve sponsorluk 

 
-tütün ürünleri ve üretici firmaların isim marka veya alametleri 

 kullanılarak reklam ve tanıtımı yapılamaz (3.1) 

- ... kıyafet, takı, aksesuar olarak taĢınamaz (3.2) 

-firmalara ait araçlarda markalar bulunamaz (3.3) 

- hediye, eĢantiyon, ... yardım olarak dağıtılamaz (3.4) 

-... isim logo amblem kullanılarak ilan verilemez (3.5) 

-film dizi kliplerde sigara görüntüsü bulunamaz (3.6) 

-sağlık, eğitim, kültür ve spor tesislerinde satılamaz (3.7) 
-18 yaĢından küçüklere satılamaz (3.8) 
-paket açılarak tek tek satılamaz (3.10) 
-Otomatik makinelerle, internet yolu ile satılamaz (3.11) 
-Sakız Ģeker çerez oyuncak takı.. benzeri ürünler tütün ürünlerine 
 benzeyecek Ģekilde üretilemez (3.14) 



Reklam konusunda diğer kanunlar: 

4733 Sayılı 
TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU 
TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 
(15.4.2008-26848 tar. say. R.G.ve 5752 sayılı Kanun ile değiĢik) 
  
(09/01/2002 tarihli ve 24635 sayılı Resmi Gazete) 
 
1) Tütün mamulleri veya alkollü içkileri satıĢ yerlerindeki raf veya standlara, her türlü teĢhir ünitesine, reklam ve 
tanıtımına iliĢkin mevzuata ve Kurum düzenlemelerine aykırılık oluĢturacak veya herhangi bir firmaya üstünlük 
sağlayacak Ģekilde yerleĢtirenlere otuzbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
 
m) Tütün mamulleri veya alkollü içkilerin kullanımını ve satıĢını özendirici veya teĢvik edici kampanya, promosyon, 
reklam ve tanıtım yapılmasını önlemek amacıyla Kurum tarafından bu Kanun uyarınca yapılan düzenlemelere aykırı 
hareket edenlere otuzbin Yeni Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
 
n) Tütün mamulleri veya alkollü içkileri; otomatik satıĢ makinesi ile satanlara veya bahis oynatmak veya ödül vermek 
gibi yollarla verenlere, fiilleri suç oluĢturmadığı takdirde ellibin Yeni Türk Lirasından ikiyüzellibin Yeni Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası verilir. 

 
 
  



Reklam konusunda diğer kanunlar: 

 
Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve SözleĢmesinin 
Onaylanmasına Dair 5261 Sayılı Kanun. 

 
Tütün Mamullerinin Nihai SatıĢı Noktalarında Sergilenmesine ve 
SatıĢı Yerlerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 

 
Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü Ġçkilerin Toptan ve Perakende 
SatıĢı ile SatıĢı Belgelerine ĠliĢkin Yönetmelik 

 
Basın Yayın Organlarında Fiyat Duyurusu Mahiyetinde Ġlan 
Yayımlanamayacağına dair TAPDK Kararı 



 
 

http://4.bp.blogspot.com/_rk34eu6hsFk/S4BEZ0jyujI/AAAAAAAAAIQ/6Djjo8P3yQE/s1600-h/sigara+i%C3%A7meyin.jpg


SORUN ALANI-1 
 Türkiye’de tütün reklamı, promosyonu ve 

sponsorlu u üzerinde kapsamlı bir yasak 
vardır. Uyum düzeyi yüksek görünmektedir; 
ancak, tütün endüstrisi yasa ı delmek için 
satıĢ noktalarını kullanmaktadır. 

 

 



SORUN ALANI-2 
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulunun 

halktan, uygulayıcı kurullardan ve sivil toplum 
örgütlerinden gelen Ģikâyetler ıĢığında tütün 
reklamı yasasını izleme ve uygulama konusunda 
oldukça kararlı olmasına rağmen, henüz il 
düzeyinde uygulama çalıĢmaları yoktur. 

 



SORUN ALANI-3 
 Hükümet sigara içimini yansıtan görüntülerin 

medyadan çıkarılması için katı bir politika 
yürürlüğe koymuĢtur; ancak, uygulama 
ihtiyaridir ve izleme çalıĢmalarında eksiklikler 
mevcuttur. 



SORUN ALANI-4 
 Uluslararası spor etkinliklerinin canlı 

yayınlarında yasaya uyulup uyulmadığı net 
değildir. 



SORUN ALANI-5 
 Okul, üniversite ve hastane yakınlarında sigara 

satıĢ yapan ruhsatlı iĢletmeler bulunmaktadır. 



SORUN ALANI-6 
 Tütün endüstrisi, reklam yasağı ihlallerinin 

izlenmesindeki ve uygulanmasındaki 
tutarsızlıktan yararlanarak mevzuatı delmek 
için çeĢitli stratejiler geliĢtirmiĢtir. 



SORUN ALANI-7 
 Reklamcılığın bazı yasal biçimlerinden 

kaynaklanan vergi kaçaklarını önlemek amacıyla 
yeni mevzuat yürürlüğe konmuĢtur; Ancak ….. 



 
 

diaslan@hacettepe.edu.tr 

 

mailto:diaslan@hacettepe.edu.tr
http://4.bp.blogspot.com/_rk34eu6hsFk/S4BEZ0jyujI/AAAAAAAAAIQ/6Djjo8P3yQE/s1600-h/sigara+i%C3%A7meyin.jpg

