


“Reklam yasakları bireyin seçim özgürlüğünü yok eder ve  
bireysel sorumluluğu kollektif hale getirir,  
ifade özgürlüğünü ihlal eder”  



24 ocak 1991 de Turgut Özal ülkesinde reklamları 
yasaklayacak kanun teklifini veto etti. 
TBMM yazdığı mektupta “Reklam yasakları tek başına 
hiç bir ülkede başarılı olmamıştır, dahası bireyi özgür 
seçme hakkından mahrum eder” demiştir.  
 



Özgür Dünyada reklam her gerçek demokrasinin ana parçalarındandır. 
Geniş medya olanakları ile bilgilendirilen kişiler mesajı özümseme ve  
seçim yapma şansına kavuşurlar. 



Reklam çoğulcu medyanın tek finansal kaynağıdır. 
Reklam gelişmiş ve gelişmekte olan pazarların ekonomi motorlarının 
yakıtıdır. Çılgın düzenleyiciler toplumu yukarıdan aşağıya oluşturdukları 
planlarla yönetmeye çalışırlar. 



Bütün saygımızla, sizden “Tütün Kontrolu projesi” ni veto etmenizi  
rica ediyoruz. 



Türkiye 
Sağlık kaynaklı tütün karşıtı hareketler başlamıştır. Sigara içme 
kısıtlanması ve reklam yasağı gündemdedir. 
 
Bu girişimleri etkisiz kılmak için ekimde Uluslarası Reklam 
Derneğinin yerel şubesi ve eylülde Türkiye ihracatçılar çalışma 
grubu kurulmuştur.   



Çek    Çin 



REKLAMLAR  NEDEN YAPILIR? 
  

Sigara firmaları, reklamları,  

•gençleri sigaraya çekebilmek,  

•pazar payını arttırmak,  

•sigara bırakmaya çalışanları vazgeçirmek,  

•pazarlama konusundaki sınırlamaları etkisiz 
hale getirmek  

için kullanırlar.  

 



Çek Cumhuriyeti 



Gürcistan 





Kore 



Sigara reklamı gençlerin  
sigara içmesini  
sosyal yararlanımı olan ve  
toplumda olduğundan 
daha sık bir davranış olarak 
algılamasını sağlar. 



Reklam yasaklanması 
 
Direkt reklamlar 
 

Basın ve poster reklamları 
Radyo,TV, sinema, video,odyoteyp, internet 
Sanatçı ve spor sponsorluğu 
Sinemalarda spotlar 
Bedava numune dağıtma 
Hediye kuponu dağıtma 
Satış noktası reklamları 
Halkla ilişkiler etkinlikleri 



Dünya Bankası Önerilerilerine Göre Yapılması Gerekenler 

Sigaranın zararlı etkilerine karşı önlemler alınmalı 
Reklam yasağı, gençlerin korunması, fiyat politikaları 



TÜRKİYE SİGARA TÜKETİMİ 
MİLYAR ADET 

1982 54.001  1993  85.006 
1983 63.402  1994  96.438 
1984  62.956  1995  95. 117 
1985  63.310  1996  98.671 
1986  65.458  1997  101.242 
1987  71.900  1998  108.683 
1988  68.78   1999  117.984 
1990  76.540  2000  117.761 
1991   76.660  2001   111.132 
1992   78.938 

 
 



REKLAM YASAĞI 
SONRASI 

 

ÜRÜN 
YERLEŞTİRME 
  



SPIDERMAN 
 
AUSTIN POWERS 
 
XXX 
 
IMSOMNIA 
 
SUM OF ALL FEARS 
 
JAMES BOND FİLMLERİ 

BU FİLMLER 
GÖSTERİME GİRMEDEN 
MİLYONLARCA DOLAR  
KAZANMIŞTI. 



       Amerikan Akciğer Derneğinin 1991-2000 yılları arasında yaptığı bir çalışmada en 
yüksek gişe satışı yapan 500 film incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur. : 
http://www.saclung.org. 
  
1.      İncelenen filmlerin % 75’inde sigara içimi bulunmuş, bu sahnelerin çoğu kapalı 
alanlarda ve sigara içmeyenlerin yanında ceryan etmiş. 
  
2.      Filmlerin % 43’ünde sigara içimi çekici, seksi, heyecanlı, güçlü, asi, ünlülerin yaptığı 
bir etkinlik olarak gösterilmiş.  
  
3.      Internet film veri tabanına göre en fazla ücret alan film yıldızlarının % 59’u filmlerde 
sigara içmişler. 
 



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 



Sigara endüstrisinin 
4207 sayılı yasayı yok etme çalışmaları 

1) Amerikan  lobi heyetinin meclise getirilmesi 
2) Anayasa mahkemesine başvuru 
3) Spor Bakanına Formula-1 için başvuru 
4) Turizm bakanına Formula-1 için başvuru 
5) Adalet komisyonuna Formula-1 yarışlarının 
reklam dışı bırakılması başvurusu 



Sigara Endüstrisinin  
İnsani yardım ve Proje destekleri (!)  
 

•Sevda Cenap And Vakfı Konser destekleri 
•Depremzedelere Chesterfield dağıtımı 
•Zeugma ve arkeolojik kazı destekleri 
•Bilim adamı ve proje destekleri 
•Bağımsız veya Milli Eğitim Destekli Gençlik Projeleri 
  






