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Plan  

• Reklamların yasaklanması neden gerekli? 

• Nasıl yasaklanır? Yasal düzenleme  

• Yasaklamanın sonuçları  



Reklamların yasaklanması neden gerekli? 

• Reklamın amacı ürün satışı artırmak  

• Tütün endüstrisi savunması:  

– “bizim markamızı tercih” ...  

• ... 



1930-1940 yıllarında doktorlar sigara reklamlarında … 



Tütün konusuna doktorların ilgisi  

tütünün A-B-C’sini öğrenmekle başladı 



Diş hekimleri de bu akımın dışında değildi 



Kolonyalı mendil 



Recognition of cigarette brand names and logos 

by primary schoolchildren in Ankara, Turkey 
S. Emri, Tobacco Control 1998;7:386–392 

Marka İsim Logo 

Erkek Kız Erkek Kız 

Çikolata 89 88 71 62 

Cips 58 57 87 81 

Tuborg Bira 87 74 85 74 

Samsun sigara 96 94 83 78 

Camel sigara 90 78 93 89 

Marlboro sigara 93 92 73 66 

Colgate diş macunu 79 74 85 82 

Coke --- --- 89 81 

high recognition of cigarette brand names and logos is most likely the result of 

tobacco advertising and promotion 





A Longitudinal Study of Exposure to  

Retail Cigarette Advertising and Smoking Initiation 
Henriksen L, Schleicher NC, Feighery EC, Fortmann SP. Pediatrics. 2010  

• 11-14 yaşlarında 1681 adolesan, hiç sigara içmemiş...   

• İçki ve sigara da satılan küçük marketlere gitme sıklığı 

– Sık gidenler (haftada 2 ve daha çok) 

– Seyrek gidenler (ayda iki kezden daha seyrek) 

• 12 ay sonra sigara içmeye başlayanlar  

– Sık gidenler: %29 

– Seyrek gidenler: (%9)  
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MPOWER  (KUVVET) Yaklaşımı 

• Monitor tobacco use and prevention policies  
– Tütün kullanımını ve önleme politikalarının izlenmesi 

• Protect people from tobacco smoke  
– Sigara dumanından pasif etkilenimin önlenmesi 

• Offer help to quit tobacco use  
– Sigarayı bırakmak isteyenlere yardım edilmesi 

• Warn about the dangers of tobacco  
– Bireylerin sigaranın zararları konusunda uyarılması 

• Enforce bans on tobacco advertising, promotion, and 
sponsorship  
– Tütün reklamı, tanıtımı ve sponsorluğu ile ilgili yasakların 

uygulanması 

• Raise taxes on tobacco  
– Tütün üzerindeki verginin artırılması 



Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve  

Kontrolü Hakkında Kanun, No. 4207 

Madde 3 – (Değişik: 3/1/2008-5727/4 md.)  

(1) Tütün ürünlerinin ve üretici firmaların isim, marka veya alâmetleri 

kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımı 

yapılamaz. Bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik eden 

kampanyalar düzenlenemez. Tütün ürünleri üreten ve pazarlamasını 

yapan firmalar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe isimlerini, 

amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak 

destek olamazlar.  

(2) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların isimleri, 

amblemleri veya ürünlerinin marka ya da işaretleri veya bunları 

çağrıştıracak alâmetleri kıyafet, takı ve aksesuar olarak taşınamaz.  

(3) Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait araçlarda 

bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir 

uygulamaya gidilemez. 

 



Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 

Hakkında Kanun, No. 4207 

(4) Firmalar her ne amaçla olursa olsun üretilen ve pazarlaması yapılan 

tütün  ürünlerini bayilere veya tüketicilere, teşvik, hediye, eşantiyon, 

promosyon, bedelsiz veya yardım olarak dağıtamazlar.  

(5) Her ne amaçla olursa olsun, tütün ürünlerinin isim, logo veya amblemleri 

kullanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın organlarına ilân verilemez.  

(6) Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik 

kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde tütün ürünleri kullanılamaz, 

görüntülerine yer verilemez. 

(13) Tütün ürünleri, onsekiz yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşacağı ve 

işletme dışından görülecek şekilde satışa arz edilemez. Tütün ürünleri satış 

belgesi olmaksızın ve satış belgesinde belirtilen yerin dışında satışa 

sunulamaz. 

(14) Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri 

ürünler tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde 

üretilemez, dağıtılamaz ve satılamaz. 

 



Sigara paketlerine tek tip düzenleme 

• Avrupa Birliği Komisyonu sigaraya karşı getireceği yeni 

kısıtlamaları somutlaştırdı.  

• Sigara reklamına getirilen kısıtlamalar da artırılacak.  

• Tasarının yasalaşması halinde sigara satılan büfelerde 

sigaraların kapalı bir yerde tutulması gerekecek.  

• Tütün üreticileri tasarıdan memnun kalmadı.  

• Philip Morris sözcüsü tek tip sigara paketi ve sigara 

sergilenme yasağına karşı olduklarını belirterek, "Bu tip 

uygulamaların tütün tüketimini azalttığına dair bir delil 

bulunmuyor." şeklinde konuştu. Uygulamanın marka 

haklarına ters düştüğünü iddia ederek tasarının 

yasalaşması halinde yargıya gideceklerini bildirdi  

 



COMPREHENSIVE ADVERTISING BANS REDUCE CIGARETTE CONSUMPTION  

Trends in weighted cigarette consumption per capita in countries with a 

comprehensive ban compared with countries with no ban  

Kapsamlı reklam yasağı olan ve olmayan toplam 102 ülkede  

15-64 yaşlarda sigara kullanımı 



Metodolojik güçlükler  

• Biyolojik ölçüm kolay – kotinin  

• Ortam ölçümü kolay – PM2.5 

• Davranış değişikliği ölçümü zor  

• Müdahaleler “tek” değil. Sadece reklam yasağı 

değil; fiyat, kapalı ortamda kısıtlama...  

• Sadece reklam yasağı etkisini değerlendirmek güç 

 

 






