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TRPS yasaklarına yönelik temel 
hukuk metinleri 
•4207 sayılı Kanun 
•4733 sayılı Kanun 
•4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
•Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı(2008-2012) 
•2003/33/EC sayılı Tütün Mamullerinin Reklam, Sponsorluk ve Promosyonuna İlişkin 
Direktif 
•Tütün Mamulleri, Alkol Ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış 
Belgelerine İlişkin Yönetmelik  
•Tütün Mamullerinin Nihai Satış Noktalarında Sergilenmesine ve Satış Yerlerine İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
•Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine 
ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
•Ticari Reklam ve İlânlara İlişkin İlkeler Ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik 
•Reklam Kurulu Yönetmeliği 
•Ticari Araçlarda Reklam Bulundurulması Hakkında Yönetmelik 
 
Kaynak: Fatih Mustafa Özyeşil, «Türkiye Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin neresinde: Reklam, promosyon ve sponsorluk 
düzenlemeleri,» 4. Sigara ve Sağlık Kongresi, 9-12 Haziran 2010, Elazığ, sunu. 

 



Kapsamlı TRPS yasağı uygulama 
mevzuatı gereksinimi 

 

 TRPS yasağına ilişkin usul ve esasların, usulüne göre yürürlüğe 
konulmuş milletlerarası antlaşmaların kanun hükmünde olduğuna dair 
Anayasa’nın 90’ıncı Maddesi ve 24/11/2004 tarihli ve 5261 sayılı Dünya 
Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun gereği, DSÖ TKÇS’ne ve Taraflar 
Konferansı’nca kabul edilen ilgili 13. Maddesine İlişkin Uygulama 
Rehberi’ne (13 MUR) uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor. 

 

 Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satış ve sunumuna ilişkin 
uygulama usul ve esasların ayrı olarak düzenlenmesi gerekir: artık bu 
iki ürün grubunun RPS yasaklarına ilişkin usul ve esaslar farklı hukuki 
düzeylerde ve farklı hukuki dayanaklarla belirlenmektedir. 

 



Kapsamlı TRPS yasağı uygulama 
mevzuatı talebi 
 

SSUK STK bileşenlerinin talepleri (tüm italik yazılar) 

 

 Kapsamlı, bütünlüklü, alkol ürünleri düzenlemesinden 
ayrılmış, yasal muğlaklıklar ve boşlukların giderildiği, DSÖ 
TKÇS’ne ve MPOWER stratejilerine uyumlu TRPS yasağı 
uygulama mevzuatı 

 

 Bu mevzuatta etkin uygulama, izleme, denetim, ceza ve 
yaptırım uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 

 



Kapsamlı TRPS yasağı dayanakları 
 

 Hukuki: DSÖ TKÇS + 13 MUR + 4207 
«Kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların 
alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu 
tertip ve tedbirleri almak» (TKÇS, 13 MUR, 4207) 

 
 Bilimsel: DSÖ TKÇS + 13 MUR 

 TRPS tüketimi arttırıyor, kapsamlı TRPS yasağı tüketimi 
azaltıyor. 

 Kısmı yasaklar etkisiz olabiliyor. 
 

DSÖ TKÇS ve 4207’nin yanı sıra, 13 MUR yasal dayanak 
olarak kabul edilmeli. 



Tanımlar 
DSÖ TKÇS Madde 1c (tütün reklam ve promosyonu) ve 1g (tütün 
sponsorluğu) kabul edilmeli: 

 

Tütün ürününü veya tütün kullanımını doğrudan veya dolaylı 
özendirme amacı, etkisi veya olası etkisi taşıyan 

 ticari iletişim, öneri ve eylemlerin her çeşidi (reklam ve 
promosyon)  

 her türlü etkinlik, faaliyet veya bireye yapılan her çeşit katkı 
(sponsorluk) 
 

+ DSÖ TKÇS’deki diğer tanımlar da dahil edilmeli 

 



Yasak kapsamı 
 

Kapsamı ne kadar genişse yasak o kadar etkili olur.  

 Entegre pazarlama yaklaşımına karşı etkili olabilmek 
ve 

 TRPS’in yasal boşluklara kaymasını önlemek için 

 

Yasağın kapsamı: 1c + 1g olmalı 

 

 

 



Yasak kapsamı:  
işitsel-görsel araçlarla iletişim 
 

Aşağıdakilerle sınırlı kalmamak kaydıyla: 

 

 Gazete, dergi, broşür, el ilanı, mektup, ilan tahtası, afiş, ilan 
gibi basılı medya;  

 Yerden ve uygu yayınla televizyon ve radyo, film, DVD, video 
ve CD, bilgisayar oyunları, video oyunları, çevrimiçi oyunlar 
ve diğer oyunlar;  

 Internet ve cep telefonları gibi diğer iletişim platformları ile 
tiyatro, müzik etkinlikleri veya diğer canlı performanslar. 

 



Yasak kapsamı: marka işaretleme 
 

Bütün halinde veya kısmen sözcükler, tasarımlar, imgeler, 
ses ve renkler, marka isimleri, şirket isimleri, ticari 
markalar, logolar, tütün mamulü imalatçılarının veya 
ithalatçılarının isimleri, renkler veya renk şemaları, tütün 
mamulleri ile ilintili diğer her türlü ibare veya tütün 
endüstrisi içindeki herhangi bir firma kullanılarak, 
eğlence mekanları ve perakende satış mağazalarının içleri 
ile taşıt ve ekipman üzerleri dahil olmak üzere, her türlü 
marka işaretleme 

 



Yasak kapsamı: teşhir 
 Tütün ürünlerinin satış noktasında teşhir edilmesi başlı başına 

bir reklam ve tanıtımdır. 

 

 Teşhir hem tütün ürününü hem de tütün kullanımını teşvik 
eder. Satın alma güdüsünü stimule eder, tütün kullanımının 
sosyal kabul görmesini pekiştirir, sigara içenlerin bırakmalarını 
güçleştirir. Gençler özellikle etkilenir. 

 

 Mevcut düzenlemede satış noktalarında tütün mamullerinin 
sadece “dışarıdan görünmeyen” ayrı bölümlerde teşhirine olanak 
tanınması TKÇS’nin 13’üncü  Maddesi’ne ve bu maddenin 
uygulanmasında ilişkin 13 MUR’a aykırıdır. Üstelik, uygulama ve 
denetimi son derece zahmetli ve eksiktir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tütün mamulleri, satışlarının yapıldığı işyerlerinde teşhir edilemez 
veya görünemezler; hiçbir başka mahalde de ticari olarak teşhir 
edilemez veya görünemezler. 
 
Sadece ürünlerin ve fiyatlarının yazılı listesine izin verilir. Yasağın 
yolcu gemileri, uçaklar, limanlar ve hava limanlarında da 
uygulanması gerekir.  
 
Tütün mamullerinin satış öncesinde satın alan tarafından doğrudan 
ellenmesine olanak veren şekilde satışına hiçbir şekilde izin 
verilmemesi. 
 
Herhangi bir tütün mamulü ihtiva eden otomatik satış 
makinelerinin yasak olması. 
 

 

Yasak kapsamı: teşhir 



Yasak kapsamı: satış yeri 
 

 

Tütün mamullerinin eğitim kurumlarında veya sağlık, 
spor, eğlence, müzik, dans mekanları ile sosyal tesis veya 
etkinliklerde satışı, arzı, yerleştirilmesi veya teşhiri. 

 

Tütün mamulü perakende satış belgelerinin sadece 
faaliyet konusu bakkal-market olanlara verilmesi. 

 

 



 
Onsekiz yaşını doldurmamış kişilere tütün mamulü satışı yapılamaz veya 
sunum suretiyle tüketimine arz edilemez. Satıcı, satış öncesinde resmi bir 
kimlik belgesi ile satın alanın yaşını doğrulamak ve onsekiz yaşından 
büyük olduğu bilgisine ulaştıktan sonra satışı veya sunumu 
gerçekleştirmek zorundadır. 
  
Satın alanın yaş doğrulamasının şahsen yapılmadığı her durumda, tütün 
mamulü satışı yapılamaz veya böyle bir satış düzenlenemez.  
 
Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, tütün mamullerinin pazarlanmasında. 
satışında ve sunumunda istihdam edilemez. 
 
Tütün mamullerinin nihai tüketicilere yönelik olarak arz ambalajlarını 
bozmak ya da bölmek sureliyle satış veya sunumunun yasaklanması. 
 
 
 
 
 

Yasak kapsamı: gençlere satış 



 
Aromalandırılmış veya kokulandırılmış tütün mamullerinin 
üretiminin, ithalatının ve satışının yasaklanması. 
 
Enfiye, çiğnemelik tütün ve benzerlerinin satışı, ithali, 
sunumunun yasaklanması. 
 
Bandrollü olması kaydıyla, nargilelik ve sarmalık kıyılmış 
tütünlerin satış, ithalat ve sunumunun sınırlandırılması.  
 
20’li gruptan daha ufak birimler halinde paketlenmiş sigara ve 
benzeri ürünlerin perakende satışının yasaklanması. 

 

Yasak kapsamı: ürün satışı 



Yasak kapsamı:  
uzaktan iletişim yoluyla satış 

 
 Sadece reklam ve tanıtım açısından değil, 18 yaşından küçüklere satış, 

vergi kaçırma ve yasadışı ticaret açısından da son derece sakıncalı. 
 
 Sadece internet değil, diğer uzaktan iletişim yoluyla satışlar da kapsam 

içinde olmalı. 
 

 Yasağın muhatapları sadece ürünü satanlar değil, ödemeyi 
gerçekleştiren kredi kartı şirketleri, gönderimi yapan posta/kurye 
şirketleri de dahil olmalı. 
 

Tütün mamullerinin internet üzerinden, posta yoluyla veya telefon, TV, 
uydu yayın, kablolu yayın, dijital yayın gibi diğer uzaktan iletişim 
yollarıyla satışı yapılamaz; ödeme, posta veya dağıtım hizmeti verilmesi de 
dâhil olmak üzere, hiç kimse ve hiçbir kuruluş bu şekil satışlarda yer 
alamaz, aracılık yapamaz. 

 



Yasak kapsamı:  
fiyat indirimi ile satış 
 

 Tütün kontrolünün amaç ve yöntemleri açısından fiyat 
indirimleri ve vergisi indirilmiş veya kaldırılmış 
ürünlerin satışına izin verilmemesi gerekir.  

 

Tütün mamullerinin indirimli veya vergisiz (duty free) 
satışlarının yasaklanması. 

 



Yasak kapsamı:  
paketleme ve ürün tasarımı 
 

 

 Paketleme ve ürün tasarımı reklam ve promosyonun en 
önemli unsurlarından biridir. (DSÖ TKÇS Madde 11 + 13) 

 

 Ambalajın reklam ve promosyon etkisini ortadan 
kaldırmanın tek çaresi: düz paket 

 Düz paket: siyah-beyaz, üzerinde sadece marka ismi, ürün 
ve/veya üretici ismi, iletişim bilgileri ve miktarı + sağlık 
uyarıları, bandrol ve zorunlu diğer işaretler olacak. Paketin 
üstünde, içinde ve sigaranın üzerinde de reklam yok. 

 

 



 

 

Düz paket uygulamasına geçilmesi ve paketi veya tütün 
mamulünü tüketicilere daha cazip hale getiren paketleme 
ve ürün tasarım özelliklerinin yasaklanması. Bunlara 
logolar, renkler, fontlar, resimler, biçimler, paket 
üzerindeki veya içindeki veya sigaraların üzerindeki 
malzemeler, veya diğer tütün mamulleri veya hayvanlar 
veya diğer figürler gibi tasarım özellikleri, eğlenceli 
ibareler, renkli sigara kağıtları, koku veya aromalar, 
sesler, yenilikler veya sezona göre oluşturulan paketler 
de, sadece bunlarla kısıtlı olmamak koşuluyla, dâhildir.  

 

 

Yasak kapsamı:  
paketleme ve ürün tasarımı 



Yasak kapsamı:  
satış promosyonları 

 
 

Tütün mamulünün satın alınmasıyla birlikte, anahtarlık, giysi, spor 
aksesuarı, sigara çakmağı, CD ve benzeri eşyanın verilmesi veya hediye 
veya indirimli ürün olarak sunulması. 
 
Tütün tadım örneği veya bedava tütün ürünü arzı veya sunumu. Buna 
pazarlama araştırması ve tadım testleri kapsamları ile bir tütün veya 
tütün olmayan ürünün satın alımı kapsamı da dâhildir. 
 
Tütün mamullerinin satın alınmasında verilen amorti kuponları gibi teşvik 
promosyonları veya müşteri bağlılığı tertipleri. 
 
Tütün mamulünün satın alınması koşulu getiriyor olsun veya olmasın, 
tütün mamulleri ve marka isimleri ile bağlantılı yarışmalar. 

 
 
 



Yasak kapsamı:  
doğrudan pazarlama 
 
 

Doğrudan posta, tele-pazarlama, tüketici anketi veya 
araştırması veya yüz yüze görüşme şeklindeki faaliyetler 
yoluyla, promosyonel ve bilgi malzemeleri ile bireylerin 
doğrudan hedeflenmesi. 

 



Yasak kapsamı:  
marka esnetme ve marka paylaşma 

 

Marka esnetme: bir tütün markasının ismi, amblemi, 
ticari markası, logosu veya benzeri özelliği tütünle ilişkili 
olmayan bir ürün veya servis ile ilişkilendirilmesi 
muhtemel bir şekilde bir araya getirildiğinde 

 

Marka paylaşma: tütünle ilişkili olmayan bir ürün veya 
hizmet üzerinde yer alan tütün markası veya benzeri 
özelliği, tütün ürünü veya tütün şirketi ile 
ilişkilendirilmesi muhtemel bir şekilde bir araya 
getirildiğinde  

 



Yasak kapsamı: ürün simülasyonu 
 

 
 

Tütün mamullerine benzeyen oyuncak, kırtasiye ve 
şekerleme benzeri gıdaların üretimi, ithalatı, dağıtımı, 
satışı veya arzı.  

 



Yasak kapsamı:  
kurumsal sosyal sorumluluk 

 Sosyal, çevresel, sağlık, spor, kültür, sanat kurumlarına 
doğrudan veya başka kurumlar aracılığı ile mali veya ayni 
katkı yapılması, 

 

 Ya da sosyal sorumluluk taşıyan politikalar güdüp bunların 
tanıtılması, 

 

 Bunların hepsi tütün ürününü ve tütün kullanımını 
doğrudan veya dolaylı teşvik etme amacı, etkisi veya olası 
etkisi taşıyorlar. İkinci tür tanıtımlar sadece zorunlu 
raporlarda veya işletme pratiği içinde belirtilebilir.  

 

 

 



 
Her türlü kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri dâhil olmak üzere, 
karşılığında herhangi bir atıfta bulunma, teşekkür, tanıtım bekleniyor 
olsun veya olmasın, tütün endüstrisi içinde yer alan bir firmanın, 
doğrudan veya başka kurumlar aracılığıyla, etkinliklere, faaliyetlere, 
bireylere veya gruplara, spor ve sanat etkinliklerine, bireysel sporculara 
veya spor takımlarına, bireysel sanatçılara veya sanat gruplarına, yardım 
kuruluşu veya diğer kamu yararı güden kuruluşlara, kamu kurum ve 
kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, öğrencilere, siyasetçilere, siyasi 
adaylara veya siyasi partilere mali veya başka bir destek vermesi. 
 
Gençlerin sigara içmelerinin önlenmesi kampanyaları ve programları ile 
perakende erişim önleme programları ve kampanyaları gibi tütün 
endüstrisi içinde yer alan firmaların yürüttükleri toplum eğitimi 
kampanyaları.  
 

 

Yasak kapsamı:  
kurumsal sosyal sorumluluk 



 
Tütün endüstrisi içinde yer alan bir firmanın, doğrudan veya 
başka kurumlar aracılığıyla, restoranlar, barlar, kulüpler, diğer 
ikram ve dinlence yerleri gibi mekân işletmeleri ile bakkal, 
market, büfe kuruyemişçi gibi satış noktası işletmelerine 
tütün mamulleri promosyonu yapmak üzere işletmelerini inşa 
etmeleri veya yenilemeleri veya dekore etmeleri ya da tente, 
güneşlik veya benzeri alanları kullanmak veya tahsis etmek 
karşılığında mali veya diğer destek verilmesi. 
 
Tütün endüstrisi içinde yer alan bir firma tarafından ev 
sahipliği yapılan veya sponsorluğu yapılan partiler, konserler 
ve benzeri etkinlikler. 

 
 

Yasak kapsamı: ikram vb. 
işletmelere yönelik programlar 



Yasak kapsamı:  
perakendeci programları 
 

Perakendecileri tütün ürünleri ve markalarını satmaları için teşvik 
etmek ve ikna etmek için bunlara yapılan para ödemeleri ve diğer 
katkılar. Belli satış hacimlerine ulaşan perakendecilerin 
ödüllendirildiği teşvik programları da bu kapsamdadır. 

 

Bir perakende satış mağazasında, bir mekânda veya bir etkinlikte, 
belli bir ürünün veya belli bir imalatçının ürününün münhasır satışı 
veya öncelikli teşhiri karşılığında yapılan para ödemeleri veya diğer 
katkılar. 

 

Tütün endüstrisi ve bunlar namına iş görenlerin otomatik satış 
makinelerinin ödül, bahis, hediye veya benzeri adlar altında salısını 
ve dağıtımını yapmaları. 

 



Yasak kapsamı: eğlence 
medyasında ürün yerleştirme 
Para veya başka katkı karşılığında, bir iletişim çerçevesinde tütün 
mamulünün, hizmetinin veya markasının dâhil edilmesi veya 
bunlara atıfta bulunulması. 

  

Sinema filmleri, DVD, tiyatro ve bilgisayar oyunları gibi görsel-
işitsel iletişim medyasında tütün ürünü, kullanımı veya imgesi 
gösterimine karşı aşağıdaki önlemlerin alınması:  

 sorumlu yapımcıların bu gösterim karşılığında para, hediye, ücretsiz 
reklam, faizsiz kredi, tütün ürünü, halkla ilişkiler desteği veya değeri 
olan herhangi başka bir şey almadıklarını beyan ve taahhüt etmeleri, 

 Belli markaların veya marka imgelerinin gösteriminin yasaklanması, 

 Bunları gösteren medya ürünlerinin başlangıcında tütün karşıtı 
reklam gösterilmesinin zorunlu kılınması, 

 Bir rating veya sınıflandırma sistemi oluşturulması ve uygulanması.  

 

 



Yasak kapsamı: sınır aşırı TRPS 
 Internet, doğrudan uydu yayın + diğer ithal yayınlar, sinema filmleri, 

teknoloji ürünleri, giysiler vs. aracılığıyla sınır aşırı TRPS sorunu 
yaşanıyor. Bu ürünler ve yayınlar, spesifik olarak Türkiye’yi 
hedeflemiyor olsa bile, Türkiye’den erişim olduğu sürece yayıncılar 
sorumluluk taşır. 
 

 Ülkelerin başka ülkelerden gelen TRPS yasaklama ve eşdeğer cezalar 
uygulama egemenlik hakları var. (Madde 13.7) 
 

Başka ülkelerden gelen TRPS’in yasaklanması ve eşdeğer cezalar 
uygulanması. İthal basılı yayınlarda numune kontrolü yapılması. 
 
TRPS yasaklarının, Türkiye’de faaliyet gösteren tütün endüstrisi içindeki 
firmaların ve bunların bağlantılı olduğu firmaların sadece Türkiye’deki 
faaliyetlerini değil, başka ülkelerdeki faaliyetlerini de kapsaması. Türkiye’de 
faaliyet gösteren firmaların başka ülkelerde Türkiye’de yasak olan TRPS 
yapmalarının yasaklanması. 

 
 
 



Yasak istisnası: ticaret içi iletişim 
 

 

 

Tütün ticareti içi iletişimde TRPS içerikli ticari bilgilerin 
aktarılmasına izin verilen aktörlerin çok sıkı 
tanımlanması gerekir. Bunlar ticaret kararlarını verenler 
ve bu nedenle ürün bilgisine gereksinim duyanlarla 
sınırlandırılmalı. 



Yasak istisnası: meşru ifade 
 

 

 

Kapsamlı TRPS uygulaması, gazetecilik, sanatsal ve 
bilimsel ifade özgürlüğü ile sosyal ve siyasi ifade 
özgürlüklerinin meşru kullanımlarına engel değildir. 
Ancak, bu yönde kullanımlar konusunda toplumu ve 
tarafları bilgilendiren ve uyaran önlemlerin alınması 
gerekir.   



Yasak kapsamı:  
minimumlar (DSÖ TKÇS 13.4) 
a) Yanlış, aldatıcı veya yanıltıcı yoldan veya tütün ürününün özellikleri, 

sağlık etkileri, zararları ve bırakımları konusunda hatalı bir etki 
bırakan TRPS biçimlerinin yasaklanması 

b) Sağlık uyarılarının muhakkak TRPS’in yanında yer alması 
c) Tütün ürünlerinin satın alınmasını teşvik eden doğrudan veya dolaylı 

teşviklerin sınırlandırılması 
d) Eğer kapsamlı yasak yoksa, tütün endüstrisinin henüz 

yasaklanmamış TRPS’e ilişkin harcamalarını ilgili kamu kurumlarına 
bildirmesinin zorunlu kılınması. Bu kamu idareleri, bu verileri 
kamuoyuna, Taraflar Konferansı’na açıklayabilir. 

e) 5 yıl içinde radyo, televizyon, basılı medya ve internet gibi diğer 
medyada TRPS yasağı getirilmesi. 

f) Uluslararası etkinliklerin, faaliyetlerin ve/veya bunların 
katılımcılarının TRPS’lerinin yasaklanması. 

 
13.5: Taraflar 13.4’deki minimum yükümlülüklerden daha ileri önlemleri  
yürürlüğe sokup uygulamalıdırlar. 

 
 



TRPS harcamalarının bildirimi 
 

Yasal düzenleme ile usul ve esasları belirlenmeli, 
toplamda ve marka bazında şu bilgiler içerilmeli:  

 TRPS türü, içeriği, mecrası 
 TRPS’nin yerleştirme, boyut ve sıklığı 
 Reklam ve üretim şirketleri dahil, TRPS ile ilgili tüm 

kurumların kimlikleri 
 Sınır aşırı reklam durumunda, TRPS’nin menşei veya menzili 

ülkeler 
 TRPS için kullanılan mali ve diğer kaynaklar 

 

Internet üzerinden düzenli + talep üzerine bildirim 
 



Yasağın muhatapları (sorumlular) 
 
Yükümlülük taşıyan kurumlar geniş tanımlanmalı, tüm pazarlama 
zincirini içermeli.  
 
TRPS iletişiminde yasağa uyma yükümlülüğü kişi ve kurumların rollerine 
ve kontrol güçlerine göre derecelendirilmeli ve bu derecelere göre 
yaptırımlar belirlenmeli. Birincil yükümlülük her zaman TRPS’i başlatana 
tevdi edilmeli (genellikle tütün ürünü imalatçısı, toptancısı, ithalatçısı, 
perakendecisi ve bunların acenteleri ve iştirakleri). 
 
Sponsorlukta, sponsorluğu yapan da, aracılık yapan da, alan da sorumlu 
kılınmalı. 
 
Yapılan iş ve hizmet sözleşmeleri TRPS yasağına aykırılık taşıyorlarsa 
hukuken geçersiz sayılmalı. 

 



 
İçerik üreten ve yayınlayan kişi ve kurumların TRPS yapması 
yasaklanmalı. 
 
Medya kurumları, etkinlik düzenleyenler, sporcular, ünlüler, film 
yıldızları ve diğer sanatçıların TRPS yapmalarına özel yasak 
getirilmeli. 
 
Yayını yapan içeriği farkındalığına göre sorumlu tutulmalı. 
 
Analog veya dijital medya ve iletişimde sosyal ağ siteleri, internet 
servis sağlayıcıları, telekomünikasyon şirketleri vs.’ye özel 
zorunluluklar getirilmeli (içeriği farkında olduktan sonra kaldırma 
veya etkisiz hale getirme gibi).  

 

Yasağın muhatapları (sorumlular) 



Yasağın muhatapları (sorumlular): 
internet 
Internette 5 temel sorumlu kurum kategorisinin yükümlülükleri: 
 
 İçerik üretenler (tütün şirketleri, reklam şirketleri, online dağıtılan televizyon 

programı, film, oyun yapımcıları, vs.): Bunların TRPS yapmaları yasaklanmalı. 
 

 İçerik yayınlayanlar (örneğin gazetelerin, televizyon kanallarının internet 
sayfaları): Bunların TRPS yayınlamaları yasaklanmalı. 
 

 İçeriğe ev sahipliği yapanlar (sosyal ağ siteleri vs. – yayınlanan içerikten 
önceden haberi olmayanlar): Bunların içerikten haberdar olduktan sonra içeriği 
kaldırma veya etkisiz hale getirme zorunluluğu olmalı. 
 

 İçerik navigatörleri (internet arama motorları): Bunların içerikten haberdar 
olduktan sonra erişimi etkisiz hale getirme zorunluluğu olmalı. 
 

 Erişim sağlayıcıları (nihai kullanıcılara iletişim hizmeti sunanlar, internet servis 
sağlayıcıları ve mobil telefon şirketleri vs.): Bunların içerikten haberdar olduktan 
sonra içeriğe erişimi etkisiz hale getirme zorunluluğu olmalı. 
 



Uygulama ve yaptırımlar 
İzleme, gözetim, denetim, yaptırım uygulamasından sorumlu 
idarelerinin gerekli kapasite ile güçlendirilmesi: yeterlilik, 
bağımsızlık, yetkiler, kaynaklar ile donatılmış olması gerekir. 
 
İzleme ve denetim faaliyetlerinde görev alacak yerel ve merkezi 
idareler arasında açık iş tanımları, işbirliği ve eşgüdüm tanımları 
yapılmalı. İzleme ve denetimin etkinleştirilmesi için sivil toplum ve 
vatandaşların aktif katılımının sağlanması. Özellikle halk sağlığı, 
sağlık hizmetleri, gençleri veya tüketicileri koruma örgütleri gibi 
STKlar izlemede etkin rol oynayabilir. 
 
İlgili her vatandaş gördüğü ihlaller karşısında yasal süreç 
başlatabilmeli. Şikayetler için telefon hattı ve web sitesi işletilmeli, 
vatandaşlar şikayetlerinin sonucu hakkında bilgilendirilmeli. 

 
 
 



Etkin, orantılı ve caydırıcı yaptırımlar (para cezaları, düzeltme, 
lisans askıya alma/iptali) getirilmeli ve uygulanmalı. 

  

Yaptırımların caydırıcı olması için;  

 derecelendirilmiş olması  

 ihlalin niteliğine ve ciddiyetine uygun olması  

 TRPS’ın potansiyel ekonomik kazanımlarından daha ağır olması 

 Uygulamada yetki ve sorumlulukların iyi tanımlanmış olması 
gerekir.  

  

Tekrarlanan ihlaller daha ağır cezalandırılmalı. Sık ve aleni işlenen 
ihlalde hapis cezası dahil daha sert yaptırımlar olmalı. 

 

 

Uygulama ve yaptırımlar 



 
Yaptırımlar ihlalin zararının giderilmesini de içermeli (örneğin 
TRPS’in ortadan kaldırılması, ceza kararının masrafları 
karşılanmak üzere idarenin belirleyeceği yöntemle yayınlanması, 
düzeltici ilanlara veya karşı reklamlara fon sağlanması). 
 
Hem tüzel kişilikler hem de sorumlu yöneticiler sorumlu tutulmalı. 
 
TRPS yasaklarını kontrol etmenin etkili bir yöntemi tütün ürünü 
üreticilerinin, toptancı dağıtımcıların, ithalatçıların ve 
perakendecilerinin hepsinin ayrı ayrı lisanslandırılmasıdır. İhlal 
durumunda lisans askıya alınabilir, sık tekrarlanan veya aleni 
ihlallerde iptal edilebilir. Televizyon yayıncıları da lisanslandırılırken 
lisans sözleşmesine TRPS yasaklarına uyum eklenmelidir.  
  

 

Uygulama ve yaptırımlar 



Türkiye tütün endüstrisi 
Facebook’ta nasıl yer alıyor? 











http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=14238705426&pid=376811&id=100000178386354&oid=14238705426


http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=2262417583&pid=41837&id=502242161&oid=2262417583
http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=38941162577&pid=2869131&id=536729104&oid=38941162577


http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=2262417583&pid=41837&id=502242161&oid=2262417583


http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=14238705426&pid=376811&id=100000178386354&oid=14238705426


http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=14238705426&pid=376811&id=100000178386354&oid=14238705426
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http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=14238705426&pid=376811&id=100000178386354&oid=14238705426


http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=14238705426&pid=376811&id=100000178386354&oid=14238705426


http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=14238705426&pid=376811&id=100000178386354&oid=14238705426
http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=14238705426&pid=376811&id=100000178386354&oid=14238705426
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http://www.facebook.com/photo.php?pid=4383305&id=202103618447


http://www.facebook.com/photo.php?op=1&view=global&subj=38941162577&pid=2869131&id=536729104&oid=38941162577

