
IS
SN

 1
30

0-
43

87
 |

 E
SS

N
 1

30
0-

43
87

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINI|THE PUBLICATION OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ|JOURNAL OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION

MAYIS
HAZİRAN 

2016 
CİLT 25

ÖZEL SAYI

MAY
JUNE
2016 
VOLUME  25
SPECIAL ISSUE

“31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü”Nedeniyle Özel Sayı



Dr. Bayazıt İlhan

Yeter Canbulat 

Prof. Dr. Şükrü Hatun 

Doç. Dr. Özen Aşut

Dr. Füsun Sayek

Hazırlık ve Tasarım / Preparation and Design

Yayın Kurulu
Editorial Board

Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Owner and Responsible Editor

Dr. Aylin Sena BelinerDoç. Dr. Aysun Balseven Odabaşı

Doç. Dr. Orhan Odabaşı

Kurucu Yayın Yönetmenleri / Founding Editors

Yayın Yönetmenleri / Editors 

Yardımcı Yayın Yönetmenleri / Assistant Editors

Bilimsel Danışma Kurulu / Advisory Board  

Acil Tıp / Emergency Medicine
Doç. Dr. Bülent Erbil

Adli Tıp / Forensic Medicine
Prof. Dr. Ümit Biçer  
Prof. Dr. Hamit Hancı 

Aile Hekimliği / Family Medicine
Dr. Mehmet Özen

Beslenme ve Diyetetik / 
Nutrition and Dietetics
Prof. Dr. Gülden Pekcan

Çocuk Cerrahisi / Paediatric Surgery
Prof. Dr. Onur Özen 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/
Paediatrics
Prof. Dr. Ufuk Beyazova        
Dr. Ali Süha Çalıkoğlu
Prof. Dr. Şükrü Hatun
Prof. Dr. Nural Kiper
Prof. Dr. Serdar Kula                   
Prof. Dr. Figen Şahin        
Prof. Dr. S. Songül Yalçın        
Dr. Adnan Yüce

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları/
Paediatric Psychiatry
Prof. Dr. Bahar Gökler                                        
Doç. Dr. Dilşat Foto Özdemir  

Deri Hastalıkları / Dermatology
Prof. Dr. Ertan Yılmaz

Tıp Tarihi ve Etik / Medical 
History and Ethics
Prof. Dr. Berna Arda                                            
Prof. Dr. Nüket Örnek Büken

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon /
Physical Medicine and Rehabilitation 
Doç. Dr. Deniz Erdoğdu
Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal  

Genel Cerrahi / Surgery
Prof. Dr. Osman Abbasoğlu                                
Prof. Dr. Semih Baskan                                      
Prof. Dr. İskender Sayek                                      
Prof. Dr. Cem Terzi 

Genel Pratisyenlik / General Practice
Dr. Binnaz Başaran
Dr. Remzi Karşı
Dr. Alfert Sağdıç                                                   
Dr. Mustafa Sülkü
Dr. Figen Şahpaz
Dr. Hakan Şen
Dr. Emrah Şeyhoğlu
Dr. Fatih Şua Tapar
Dr. Yılmaz Yıldız

Halk Sağlığı / Public 
Health Medicine
Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu
Prof. Dr. Dilek Aslan
Prof. Dr. Deniz Çalışkan
Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak
Prof. Dr. Sibel Sakarya
Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış
Doç. Dr. Özlem Sarıkaya

İç Hastalıkları / Internal Medicine
Prof. Dr. Erdal Akalın
Prof. Dr. Murat Akova
Prof. Dr. Önder Ergönül
Prof. Dr. Çetin Turgan
Prof. Dr. Serhat Ünal

Kadın Hastalıkları ve Doğum /
Gynaecology and Obstetrics
Doç. Dr. Polat Dursun
Prof. Dr. Haldun Güner

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları /
Otorhinolaryngology
Doç. Dr. Orhan Yılmaz

Nöroloji / Neurology
Prof. Dr. Özden Şener

Ortopedi ve Travmatoloji/
Orthopaedics
Prof. Dr. Sinan Adıyaman
Prof. Dr. Muharrem Yazıcı

Psikiyatri / Psychiatry
Prof. Dr. Berna Uluğ
Prof. Dr. Aylin Uluşahin

Tıbbi Farmakoloji / Medical
Pharmacology  
Prof. Dr. Alper İskit 

Tıp Bilişimi / Medical Informatic
Dr. Arif Onan

Tıp Eğitimi / Medical Education 
Doç. Dr. Melih Elçin

Tıp Hukuku / Medical Law  
Av. Mustafa Güler                                                   

Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Türk Tabipleri Birliði tarafýndan birinci basamak saðlýk hizmetlerinde çalýþan hekimlerin sürekli
eðitimi için iki ayda bir yayýmlanmaktadır.  
Journal of Continuing Medical Education is published bimonthly by the Turkish Medical Association for the continuing
education of the physicians working at the primary health care services.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, TÜBİTAK Türk Tıp Dizini ve Türkiye Atıf Dizini içinde yer almaktadır. 
Journal of Continuing Medical Education is indexed by TUBITAK Turkish Medical Database and Citation Index of Turkey.

Basım Yeri: Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti. 
Tel: 0 312 397 16 17 / Adres: Macun Mah. Anadolu Bulvarı Mesa Plaza No: 5/15 Gimat-Yenimahalle / Ankara
Vergi Dairesi:  Ostim Vergi Dairesi No: 144 005 6234-Ticaret Sicil No: 131/133  -  Baskı Tarih: Şubat 2016



devamlılığın ülkemizde tütün kontrolü ile ilgili
bilimsel arşive katkı sağladığı düşünülmektedir.
Bu yıl STED 31 Mayıs Özel sayısında ülkemizin
Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı,
nargile kullanımının farklı boyutları, yeni nesil
tütün ve nikotin ürünleri, kadınlar arasında tütün
kullanımı, hukuksal kimi değerlendirmeler, tütün
kontrolü ve yasa dışı ticaret konularına öncelik
verilmiştir. İçerikte yer alan her bir konu tütün
kontrolünün 2016 yılı için güncel tartışma
konusudur. Mevcut değerlendirmelerin ülkemizde
tütün kontrolü çalışmalarına katkı sunabilmesi
amaçlanmaktadır.

Makalelerde yazarların çoğunlukla farklı
alanlardan olmaları tütün kontrolünde bilimsel
birikimin çeşitliliği açısından değerlidir. Bu
çeşitliliğin okuyuculara doğrudan yansıyabilmesi
amacıyla da yazarların metinsel özgünlüklerinin
korunmasına özen gösterilmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl 31 Mayıs
“Tütünsüz Bir Dünya Günü” teması
belirlemektedir. Belirlenen tema kapsamında yıl
boyunca bütün dünyada, özellikle Tütün Kontrolü
Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerde
savunuculuk başta olmak üzere çok çeşitli
etkinlikler yapılmaktadır. Bu yıl (2016) teması

DÜZ PAKET uygulaması olarak belirlenmiştir.1

“Özel” sayıya yazıları ile güç veren değerli
yazarlara, tütün kontrolünü gündemde tutma
çabası için STED yönetimine, STED teknik ekibine,
TTB Tütün Kontrolü çalışma grubuna, TTB
Merkez Konseyi Başkan ve üyelerine de içten
teşekkürler…

Saygıyla… 

Prof. Dr. Dilek Aslan
Sayı Editörü

Dipnot
1 [Internet] http://www.who.int/campaigns/no-
tobacco-day/2016/posters/en/. Erişim:24.5.2016.

Bilimsel ve dostça.

Değerli okuyucular,
Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
(STED) çok uzun yıllardan bu yana öncelikli sağlık
sorunlarına halk sağlığı bakış açısıyla yaklaşım
getirmiş ve bu bakış açısını güncel kanıtlarla
güçlendirmiş süreli bilimsel bir yayındır. Dünyada
ve Türkiye’de en önemli riskli davranışlar arasında
yer alan tütün kullanımı ve önlenmesi STED’in üç
yıldan bu yana “özel” olarak üzerinde durduğu
bir konudur. 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü
nedeniyle, STED 2014 yılından bu yana Özel sayı 
hazırlığı yapmakta ve tütün kontrolünde öne
çıkan güncel konuları gündeme taşımaktadır. Bu
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Arif Miletli 
(EFIAP) 1968 Trabzon doğumlu. Anadolu
Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu.
Konya 'da Sille Sanat Sarayı (SSS) üyesidir. Dernek
çatısı altında doğa, belgesel ve gezi fotoğrafçılığıyla
ilgilendi. ‘’Bursada Sağlık Dergisi’’ yayın kurulunda
görev yapmakta. 2016 yılı başında EFIAP ünvanına
sahip olan Arif MİLETLİ Yurtiçi ve Yurt dışında yir-
miden fazla ülkede ödüller kazandı. Kişisel fotoğraf
sergisi yanısıra, pek çok karma gösterileri
sergilenmiştir. Halen Bursa Halk Sağlığı
Müdürlüğü'nde Sağlığın Geliştirilmesi ve Eğitim
Birim sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

STED Fotoğraf Yarışması Büyük ve Başarı Ödülü
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Dr. Elif Dağlı1

1 Prof.; Sağlık Enstitüsü Derneği Başkanı

Abstract
The tobacco industry, responsible for the death of
millions of tobacco users, is switching to the so-
called reduced-harm products, including heated
tobacco and nicotine. This change in the strategy of
the industry, poses a threat to public health. The
industry is expecting a regain in prestige with the
introduction of these reduced harm products. Since
the majority of legislation is addressed towards
tobacco products, nicotine products will be out of
scope of supervision and audit. Moreover, any harm
caused to human health by such products will only
be verified much later. Tobacco control experts
should closely follow all developments in this regard
and decision-makers should plan prevention
methods in foresight. 
Key words: Tobacco products, Nicotine, Electronic
cigarettes, Tobacco industry

Öz
Milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu olan tütün

endüstrisi, daha az riskli ürünler geliştirdiği iddiası ile
geleneksel sigaradan ısıtılan tütün ve nikotin
ürünlerine geçmektedir. Bu değişiklik, halk sağlığı için
yeni bir tehdit oluşturmaktadır. Endüstri zararı
azaltan yeni ürünlerle itibar iadesi beklemektedir.
Günümüze kadar çoğu yasa tütün ürünleri kontrolü
için yapıldığından nikotin ürünleri denetim dışı
kalabilecek, bu ürünleri kullananlarda görülebilecek
sağlık zararları uzun bir süre sonra anlaşılabilecektir.
Tütün kontrol uzmanları gelişmeleri yakından
izlemeli, karar vericiler kontrol yöntemlerini önceden
planlamalıdır.
Anahtar sözcükler: Tütün ürünleri, Nikotin,
Elektronik sigara, Tütün endüstrisi
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Tütün kontrolü günümüze kadar, sigara ve bazı
geleneksel tütün ürünlerinin üretimini ve
tüketimini azaltmayı hedefleyen bir kavramdı. Bu
amaçla yapılan küresel yasa “tütün Kontrolü
Çerçeve Sözleşmesi” (TKÇS), ulusal yasa “tütün
ürünlerinin zararlarının önlenmesine dair”
başlıklarını taşıyordu (1). Eski yıllarda “sigara
mücadelesi” adıyla yola çıktığımız savaşın adı
uluslararası literatüre uygun olarak “tütün
kontrolü” olmuştu. Günümüzde artık ne “sigara”
, ne “tütün” savaşmamız gereken ürünleri ve
endüstrisini tanımlamak için yeterli kelimeler
değildir. Bağımlılık yapıcı ve öldürücü ürünleri
yasal olarak pazarlayan endüstri sektörü, yıllar
içerisinde kurnazca bir taktik değişikliğine giderek,
bugün adını bile zor koyabileceğimiz bir yapıya
bürünmüştür.

Neden değişiklik gerekti ?
Sigaranın akciğer kanserine yol açtığının
kesinleştiği 1950’li yıllardan itibaren sigara
firmaları ürünlerini satmaya devam etmek için
kamuoyunu yanıltıcı yöntemler kullandılar. Fakat
endüstrinin bayrağı haline gelen “yeterince kanıt
yok” söylemi dünya kamuoyunu ancak bir kaç on
yıl oyalayabildi. Amerika Birleşik Devletleri
“Surgeon General” raporunu takiben dünyanın
çeşitli yerlerinde sigara karşıtı sivil toplum hareketi
başladı (2). 1999-2003 yıllarında hükümetler arası
görüşmeleri süren tütün kontrolü çerçeve
sözleşmesi sırasında yerel sivil toplum örgütleri
birbiriyle karşılaştılar ve güç birliği yaptılar.
Çerçeve sözleşme birliğini (FCA) kurdular. Bu
tarihten sonra küresel sivil toplum tütün
endüstrisine karşı daha etkin mücadele etmeye,
hükümetleri yasalar yapmaya zorlamaya başladı.
Artık “tütün” bulunduran ürünleri allayıp
pullayarak satmak eskisi kadar kolay olmayacaktı.
Üstelik TKÇS Madde 5.3 halk sağlığı politikalarını
tütün endüstrisi çıkarlarından korumayı
gerektiriyor, endüstrinin devlet dairelerinde
serbestçe dolaşmasını kısıtlıyordu. Endüstri
itibarını iyiden iyiye kaybediyordu. Milenyumun
başında endüstri maskesini değiştirme planları
yapmaya başlamıştı. “Daha güvenli ürünler”
programı devreye girdi. Endüstri yarım yüzyıl
önce de sigara filtresinin ürünü güvenli kıldığını
iddia etmişti. Daha sonra “mild” ve “light”
sigaraları, az zararlı algısı yaratmak üzere piyasaya
sunmuş, mentollü sigaraları kadınlara yönelik
ferahlatıcı ürünler olarak çıkarmıştı. Bilim, bu
ürünlerin hiç birinin zararı azaltmadığını ortaya

koyunca karlılığı ve itibarı korumak üzere daha
kökten bir değişim gerekiyordu.

Zarar azaltma ve endüstri bakış açısı
Zarar azaltma, riskli bir davranışın olumsuz
sonuçlarını en aza indirgemek için uygulanan halk
sağlığı stratejisidir (3). Tütün ürünlerine bağımlı
olan ve tedaviye cevap vermeyen kişilerde
uygulanabilecek bir yöntem olabileceği tıp
dünyasında son yirmi yıldır tartışılmaktadır. Zarar
azaltma, tüketilen günlük sigara sayısının
azaltılması olarak tanımlanmakta olup, uzun
vadede hastalık riskini azalttığına dair kanıt
bulunmamaktadır. Hastalık ve ölüm riski sadece
tüketilen günlük sigara sayısına bağlı olmayıp,
başlama yaşı, içilen süre, genetik yatkınlığın da
önemi vardır. Buna rağmen bilim dünyası zarar
azaltma yöntemi konusunda ikiye ayrılmıştır.
Avrupa Solunum Derneği 2005 yılında bir çalıştay
yaparak konuyu incelemiştir (4,5). Benzer şekilde
bir çok meslek örgütünün ve bilimsel kuruluşun
zarar azaltma konusunda çalışmaları olmuştur.
İngiliz akademisyenlerinden oluşan bir grubun
zarar azaltma konusunda çok yayın yaptıkları
izlenmektedir. Zarar azaltma yöntemini
destekleyen sivil toplum grupları kurulmuştur. Bu
gruplara göre zarar azaltma, ilaç kullanımının
olumsuz etkilerini azaltırken, ilacı kullananlara
saygıyı ve sosyal adaleti içinde barındıran bir
yöntemdir.

Endüstri için tramplen: zarar azaltma
Zarar azaltma kavramı tütün endüstrisi için yeni
ürünlere atlama aşamasında bulunmaz bir nimet
olmuştur. Her büyük sigara firmasının internet
sayfasında zarar azaltma için ayrı bölümler vardır.
İngiliz-Amerikan tütün firması zarar azaltmayı
“halk sağlığı dünyasında riskli bir etkinliği
tamamen durdurmadan olumsuz sağlık
sonuçlarını azaltmak için politika geliştirmek”
olarak tanımlamakta ve cinsel yoldan bulaşan
hastalıklara karşı kondom kullanımına
benzetmektedir. Tütünde zarar azaltma sigarayı
bırakamayan veya bırakmamayı seçenler için
geleneksel sigaralara göre daha az riskli ürünler
sunulması olarak anlatılmaktadır.

Zarar azaltma ürünü: Elektronik sigara
Sigara endüstrisi internet sayfasında zarar azaltma
yönteminin kendilerinin keşfi olmadığını ama
elektronik sigaranın bu kavrama çok uyduğunu
belirtmektedir.
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İngiliz Halk Sağlığı 2015 raporunda elektronik
sigaranın tedavi edici kanıtlarına değinmiştir (6).
Raporun ana mesajları arasında, sigarayı
bırakamayanlara elektronik sigara tavsiye
edilebileceği, sigarayı bırakmayan veya
bırakamayanlarda elektronik sigaranın hastalık ve
ölümü azaltabileceğine değinilmiştir. İngiltere
dışındaki ülkelerin sağlık otoritelerinden bu güne
kadar benzer raporlar yayınlanmamıştır.

Elektronik sigara nedir ?
Elektronik sigara sıvı nikotinin pil tarafından
ısıtılarak buharlaşmasını sağlayan bir cihazdır.
Kullanıcılar cihaz ucundan çıkan buharı solurlar.
Elektronik sigara içinde su, nikotin, propilen
glikol, gliserol, tatlandırıcılar ve aromalar
bulunmaktadır. Propilen glikol sahne sanatlarında
suni duman yapmak için kullanılır ve güvenli
olduğu düşünülür. Gliserin inhalasyonunun lipoid
pnömoni yaptığı rapor edilmiştir. Deneysel
çalışmalar elektronik sigara dumanına maruz
kalan farelerde musin yapımının arttığını,
havayolu fibrozisi ve aşırı duyarlılığı geliştiğini ve
akciğer hasarı oluştuğunu göstermiştir. 

İlk Çin’de üretildiği söylentisi bulunmakla birlikte,
sigara firmalarının benzer cihazlar üzerinde
çalıştıkları ve buluşlarına patent aldıkları
saptanmıştır. Tütün endüstrisi dokümanları yarım
yüzyıl öncesinde tütünsüz, elektrikle ısıtılan
sigaralardan bahsetmektedir. 1960-1980 tarihleri
arasına ait dokümanlar içinde cihaz çizimleri ve
patentlerine rastlanmıştır (7). Elektronik sigaranın,
endüstrinin yıllar önce geliştirip gelecek yıllar için
sakladığı bir ürün olma olasılığı vardır. 

Bilim dünyası, bir tarafta elektronik sigaranın
sigarayı bırakamayanları hastalık ve ölümden
kurtaracağı konusunda raporlar düzenleyen
akademisyenler, diğer tarafta çocuklar arasında
hızla artan elektronik sigara salgınını eleştiren ve
sağlık zararlarına değinen akademisyenler
arasında bölünmüştür (8-10).

Türkiye’de elektronik sigara
Ülkemizde elektronik sigara yasal satışı
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, internet
aracılığıyla ürünün satışını yapan 96 aktif site
bulunmaktadır. Bu sitelerin %61 “com”, %3
“gen”, %6 “com.tr”, %3 “gen.tr” uzantılıdır.
Satılan ürünlerin %50 si bilinen ruhsatlı kargo
firmaları ile taşınmaktadır. Sitelerin %91’inde 18

4

yaş uyarısı bulunmamakta, %51 inde güvenli
olduğu, %56’sında sigara bıraktırma iddiası,
%26’sında “sigara bıraktırır” sloganı vardır.
Sitelerin %20’si ürünlerin yararı konusunda ulusal
veya uluslararası sağlık kurumlarına atıf yapmıştır
(11). Bütün bu veriler ülkemizde konuyla ilgili
denetimlerin artması gerektiğini
düşündürmektedir.

Yeni ürün çeşitleri
Tütün endüstrisi yeni ürünlerine ilişkin hedefleri
internetten açıkça duyurmaktadır. Yeni ürünleri
piyasaya sunarken geleneksel sigaraları kullanan
eski müşterilerini kaybetmemek için bazı
stratejiler belirlemişlerdir. Yeni ürün tat, duysal
deneyim olarak alışılmış ritüeli devam ettirmeli,
benzer marka, benzer nikotin düzeyi ve fiyat
aralığını korumalıdır ki eski müşteriler tarafından
değiştirmeye değer bulunsun. Ürünün daha az
riski olmasının yan ısıra, yanma işlemini ortadan
kaldıran teknolojiye sahip olması gereklidir (12). 

Ülkemizde de en büyük pazar payı olan firma
yeni ürün geliştirme için 2008 yılından beri 430
bilim adamı ve iki milyar dolar bütçe ile
çalıştıklarını açıklarken, yeni ürünlerini dört gruba
ayırmaktadır: 

Isıtılan nikotin ve aroma aerosol: 250 dereceye
kadar ısıtılmakta, geleneksel sigaraları 800
dereceye ulaştıran yanma işlemi ortadan
kaldırılmaktadır.
Preslenmiş karbon ile yanmadan ısıtılan tütün
ürünü,

Nikotin tuzu aerosol: Duke Üniversitesi profesörü
tarafından geliştirilmiştir. Nikotinin organik asit ile
kimyasal reaksiyonu sonucu elde edilmektedir.

Geliştirilmiş elektronik sigara
Ürünlerin hepsinin ortak özelliği nikotinin
yanmadan ısınan buharını salmalarıdır.

İngiliz-Amerikan tütün firmasının ürün
yelpazesinde ise geleneksel sigaralar, ısıtılmış
tütün ürünleri, toksisitesi düşük dumansız tütün,
buhar ürünleri (e-sigara), tıbbi ruhsatlı ürünler yer
almaktadır. Isıtılmış tütün ürünlerinden olan iFuse,
nikotin sıvısını ısıtarak inhale edilebilir buhar
haline getirdikten sonra tütün içinden geçirerek
tütün aroması katılan bir üründür. Firma
İngiltere’de tıbbi ruhsat almış nikotin inhaler
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(Voke) ile, ilk tıbbi ilaç ruhsatlı tütün firması
olmuştur (13).

Endüstrinin değişen yüzü
Tütün endüstrisi, daha az riskli ürünler geliştirdiği
iddiası ile bir kez daha sorumlu endüstri rolüne
soyunmuştur. Artık tütün kadar nikotin ürünleri
sunan bir endüstri olmuştur. Dahası sigara
bırakmada kullanılan nikotin replasman tedavisi
ürünlerinin de sahibi bir ilaç endüstrisi temsilcisi
olmuştur. Tütün endüstrisi, küresel tütün ve
nikotin forumu (Global Tobacco and Nicotine
Forum) adı altında bir araya gelmiş ve
sempozyumlar düzenlemeye başlamıştır (14).

Yeni ürün destekçileri 
Endüstrinin yeni ürünlerini destekleyen bir çok
dernek ve grup hızlıca belirmiştir. Bunların
arasında Yeni Nikotin Birliği (New Nicotine
Alliance), e-araştırma Vakfı (e-Research
Foundation), Dumansız Alternatifler Ticaret
Derneği (smoke-free alternatives trade
association) bir kaçıdır. Akademisyenlerden oluşan
küresel nikotin forumu ise konuyla ilgili bilimsel
toplantılar düzenlemektedir (15).

Gelecekteki tehditler ve çözümler
Yıllardır milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu

olan endüstri geleneksel sigaradan ısıtılan tütün
ve nikotin ürünlerine geçmektedir. Ezber bozan
bu değişiklik, halk sağlığı için yeni bir tehdit
oluşturmaktadır. Şimdiden yaşanmaya başlanan
sorunlardan bir kaçı şunlardır:

Bütün araştırmalar endüstri tarafından
yapıldığından ürünlerin güvenliliği endüstrinin
beyanına dayanmaktadır. Tıp dünyası, ancak bu
ürünleri kullananları yirmi yıl izleyip oluşabilecek
hastalıkları saptayacaktır.

Bütün yasalar tütün ürünleri için yapıldığından
nikotin ürünleri denetim dışı kalabilecektir. Bir çok
ülkede elektronik sigara reklamları yapılmaktadır,
görüntüler sigara reklamları yasaklanmadan
önceki günleri hatırlatmaktadır.

Yeni ürünlerin, satışı, sunumu, reklamı ve kapalı
alanda içimine ilişkin yasalar yoktur.
Yeni ürünler için dumansız (smoke-free) tabiri
kullanılmaktadır. Kapalı alan yasakları için
kullanılan deyim endüstri tarafından nikotin
ürünlerine nakledilmiştir. 

Elektronik sigara başta olmak üzere buharlı
nikotin ürünleri konusunda tütün kontrol
uzmanları bölünmüştür. Elektronik sigaranın hayat
kurtaracağını iddia eden uzman ve araştırmacılar,
bir endüstri ürününü tedavi olarak kabul etmekte,
raporlar yayınlamakta ve endüstri destekli
toplantılara katılmaktadır. Elektronik sigaranın
sadece bir endüstri ürünü olduğuna inananlar ise
gençler arası yeni başlayan salgını endişe verici
bulmaktadırlar. Endüstri sağlık savunucularını
birbirine düşürmüş, kendini aklamış, ürünler
konusunda çelişkiler yaratarak tanımı zor kılmıştır.

Tütün endüstrisi zararı azaltan yeni ürünlerle
itibar iadesi sağlamaktadır. Ayrıca nikotin
bağımlılığı tedavisi yapan ilaç üretmiş ve tütün
endüstrisi ile ilaç sektörü arasında fark
kalmamıştır. 

İnsan vücuduna zarar verme olasılığı olan ilaç,
gıda gibi ürünlerin sağlık riski taşımaması
gereklidir. Başka bir üründen daha az riskli olduğu
iddia edilen solunum yoluna çekilen bir ürün
referans ürünün yüksek riski nedeniyle kabul
görmektedir. 

Ne yapılmalı ?
Tütün kontrol konusunda çalışan herkesin
gelişmeler konusunda acilen bilgilendirilmesi
gereklidir. Yeni ürünlerin güvenli olduğu iddiası
kanıta gereksinim gösterir. İnsan vücuduna
girecek ürünlerin riskinin azaltılması yeterli
değildir, risksiz olması gereklidir. Ülke yönetimleri
yeni bir salgına seyirci kalmadan ürünü reddetme
hakkını kullanmalıdır.

İletişim: Dr. Elif Dağlı
E-posta: esezginer@gmail.com
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Abstract
After the 1990s, rapid spread of waterpipe use
among young people has become a major challenge
for tobacco control. Hookah is industrialized,
commercialized and popularized worldwide by the
enrichment of tobacco with aromatic additives. Since
it contains nicotine, waterpipe smoking is addictive,
and its ingredients (coal combustion products, tar,
carbon monoxide, aromatic hydrocarbons and heavy
metals) cause diseases. Waterpipe smoking also
causes secondhand tobacco smoking. Because of its
special characteristics and modalities of preparation
and supply, waterpipe smoking should be taken
under special control measures and political
arrangements with urgency.
Key words: Waterpipe smoking, Hookah, Tobacco
control, Consumption frequency

Öz
1990’lardan sonra özellikle gençler arasında çok hızlı
yayılması nedeniyle nargile kullanımı, tütün kontrolü
için önemli bir mücadele alanı haline gelmiştir.
Nargile, tütününe eklenen katkı maddeleri ile
aromatik hale getirilerek endüstriyelleşmiş,
ticarileşmiş ve dünya çapında popülerleştirilmiştir.
Nikotin içermesi nedeniyle bağımlılığa neden
olurken, içerdiği diğer maddelerle (kömür yanma
ürünleri, katran, karbonmonoksit, aromatik
hidrokarbonlar ve ağır metaller) hastalıklara neden
olmaktadır. Pasif içiciliğe de neden olan nargile
kullanımı, özellikli yapısı ve tütününün hazırlanış şekli
ve temini ile ilgili özel politik düzenleme ve
önlemlerle ivedilikle kontrol altına alınmalıdır.
Anahtar sözcükler: Nargile içimi, Nargile, Tütün
kontrolü, Kullanım sıklığı

Dünyada ve Türkiye’de Nargile Kullanımı ve Güncel Durum
Waterpipe (Hookah) Use in the World and Turkey, Current Situation
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Giriş
Yakın zamanda özellikle gençler arasında hızla
yayılması nedeniyle nargile kullanımı, tütün
kontrolü için önemli bir mücadele alanı haline
gelmiştir. Wolfram ve arkadaşları, 2003 yılı
itibariyle, dünyada günde 100,000,000 kişinin
nargile kullandığını belirtmektedirler. Ortadoğu,
Güneybatı Asya, Avrupa, Kanada ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde (ABD) nargile kullanımı
hızla yayılmaktadır (1). Nargile kullanımı
gençlerde, erkeklerde, yüksek sosyoekonomik
düzey ve kentlerde daha çok olmak üzere aralıklı
ve sosyal kullanım özellikleriyle tüm dünyada
giderek popülerleşmekte ve beklenmedik bir hızla
artmaktadır (2).

Tütün kullanımının en yaygın şekli sigara olmakla
birlikte, tütün bitkisi, pipo, puro, enfiye ve nargile
gibi çeşitli tütün ürünlerinin yapımında da
kullanılır. Tütünün kullanım şekillerinden biri olan
nargile, Farsça’da ‘’hindistan cevizi’’ anlamına
gelen ‘’ nargil ‘’ sözcüğünden türemiştir. İlk olarak
Hindistan’da kullanıldığı tahmin edilen nargile,
daha sonra İran, Afganistan, Ortadoğu, Anadolu
ve Afrika’ya yayılmıştır. Önceleri haşhaş kullanımı
için kullanılan nargile, 16-17.yüzyıllardan itibaren
Amerika kıtasından dünyaya yayılan tütün için
kullanılmaya başlanmıştır. Zamanla, çay-kahve
içilen mekanlarda, seremoniyle hazırlanarak,
beraberinde oyunlar oynanarak geleneksel
kültürün bir parçası haline gelmiştir. 1990’larda
Mısır’lı tütün şirketlerinin tatlandırılmış meyve
kokuları, katkı maddeleri ile aromatik hale
getirdikleri işlenmiş tütün (Maassel) sayesinde
nargile daha çekici hale getirilmiş ve hızla

dünyaya yayılmıştır (1,3,4).

Nargile, en üstte bulunan, tömbeki adı verilen
kıyılmış tütün veya bu tütüne ilave edilmiş aroma
ve katkı maddelerini bulunduran lüle (rüle), ser
adı verilen bir gövde, şişe, marpuç ve ağızlıktan
oluşur (Resim 1). Lüle bölümünün altındaki
deliklerden ve serden geçen duman, şişe içindeki
su veya alkol, yumuşak içeceklere karıştıktan
sonra deri veya plastikten oluşan marpuç ve
ağızlık yardımıyla soğutularak içen kişinin ağızına
ulaşır. Naturel nargilelik tütün mamülü,
üretiminde genellikle tömbeki tütününün
kullanıldığı klasik ürünü, ‘’aromalı nargilelik tütün
mamülü ‘’ise %20-30 tütün, %70-80 aromatik

maddelerle (elma, çilek, gül, mango, cappucino,
muz, şeftali, limon, meyankökü, nane) ve gliserin
gibi diğer kimyasalların katıldığı ürünleri ifade
etmektedir. Tütünün üst kısmına yerleştirilen
kömür veya briket tütünden çoğu zaman perfore
bir alüminyum folyo yardımıyla ayrılır, böylelikle
içicinin çektiği duman kömür içinden de geçmiş
olur. Bu da tütüne ek olarak yanan kömür
ürünlerini de içeren ikinci bir inhalasyon tehlikesi
anlamına gelmektedir. Nargile dumanı
karbonmonoksit (CO), katran, aromatik
hidrokarbonlar ve ağır metaller içermektedir. Bir
sigara ortalama 20 kere içe çekilirken, 1 saatlik
nargile seansı sırasında tütün dumanı 200 kere içe
çekilmektedir. Bir nargile seansı sırasında ortalama
90,000 ml duman inhale edilirken, bir sigaradan
500-600 ml duman inhale edilmektedir. Nargile
içenler sanıldığının aksine, sigara içenlerden çok
daha fazla toksik maddeye maruz kalmaktadırlar

(5). Asya, Afrika ve Ortadoğu’da çok yaygın
olarak kullanılan nargile, Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki bazı ülkelerde
sigara kullanımını geçmiş olup, artan sıklıkla
kadın, erkek, gençler ve hatta çocuklar tarafından

kullanılmaktadır (3,5).

Resim 1. Nargilenin bölümleri1

Lüle

Ser

Marpuç

Şişe

Sipsi
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Dünyada ve Türkiye’de Nargile Kullanım
Prevalansı
Çeşitli derlemelerde nargile içme prevalansının
Ortadoğu kökenli lise ve üniversite öğrencileri

arasında giderek yükseldiği raporlanmıştır (6,7).
Küresel Tütün Araştırmaları verilerinde, Ortadoğu
ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan Doğu
Akdeniz Bölgesi ülkeleri, dünyada nargile
kullanım prevalansının en yüksek olduğu bölgedir.
Bu bölgede 13-15 yaş arası nargile kullanım
prevalansı %9-15 arasında değişmektedir ve
yükselme eğilimindedir. Bu bölge, veri elde edilen
diğer dünya bölgelerine göre, sigara dışı tütün
ürünü kullanımı bakımından 13-15 yaş erkeklerde
%12 ve kızlarda %9 ile en yüksek prevalansa
sahip olup, prevalans sigara kullanımından
fazladır. Data elde edilebilen diğer DSÖ
bölgelerinde, Hindistan ve Vietnam dışında
nargile kullananlar daha genç ve varlıklı ailelerden
olup, Ortadoğu’da daha geleneksel olarak ileri
yaşlarda kullanılmaktadır. Küresel Erişkin Tütün
Araştırması sonuçlarına göre dünyada 15 yaş üstü
kişilerde bile nargile kullanımı giderek
popülerleşerek yayılmaktadır (2,6).

ABD’de 100 000 üniversite öğrencisi ile yapılan
çalışmada nargile kullanım sıklığı sigarayı takiben

%8,4 olarak bulunmuştur (9). Son yıllarda
İngiltere ve Florida’da yapılmış iki çalışmada ise
nargile kullanım sıklığı sigara kullanımından fazla
bulunmuştur (10,11).

Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) 2012
yılı verilerine göre Türkiye’de toplam olarak 14,8
milyon kişi (%27,1) tütün ürünü kullanmaktadır.
Erkeklerde tütün ürünü kullanımı sıklığı %41,5,
kadınlarda ise %13,1’dir. Tütün kullanımının
hemen tamamını (%96,5) mamul sigara, (%2,3)
lük bölümünü ise nargile kullanımı
oluşturmaktadır. Küresel Yetişkin Tütün
Araştırması sonuçlarına göre nargile kullanımı
prevalansı %2,3’ten %0,8’e düşmüş, (15-24 yaş
grubunda %4,3), kentlerde yaşayanlarda (%2,9,
kırsal bölgelerde %1,0), eğitimli kişilerde (lise
mezunlarında %5,1, üniversite mezunlarında

%3,9) daha fazladır. Yaklaşık nargile kullanan
yarım milyon kişinin 385 bini erkektir. Küresel
Yetişkin Tütün Araştırması 2008 ve 2012 yılları
karşılaştırılmasında nargile kullanımının azaldığı
belirtilmesine rağmen, kadınlarda ve okula
gitmemiş olanlarda azalma saptanmamıştır.

Nargile kullananların büyük bölümü nargileyi
nargile kafelerde kullanmaktadır, ancak kadınlar
arasında evde kullanım da bildirilmiştir. Nargile
kullananların %5,9’u nargileye 15 yaşından önce
başlamıştır. Erişkinler en çok (%46,9) 20 yaş
üzerinde nargile kullanmaya başlamıştır. Nargile
kullananların yarısından fazlası (%53,1) nargile
kullanmaya 19 yaşından önce başlamıştır. Halen
nargile kullananlar nargileyi en son %57,8
sıklığında nargile kafede, %27,7’si diğer kafelerde
ve %5,9’u evde ve %5,6’sı çay bahçesinde
içmişlerdir. Kırsal bölgelerde nargile kullanım

oranları düşüktür (12).
Bununla birlikte Küresel Gençlik Tütün Araştırması
(KGTA) verilerine göre ise 2012 yılında 2003
yılına göre gençlerde sigara kullananımı oranında
%51, diğer tütün ürünü kullanımı oranında %88,
gelecek yıl başlayacaklarını beyan etme oranında
ise %96 artış görülmektedir. Türkiye’nin de taraf
olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin
9’uncu maddesine göre, tarafların tütün
ürünlerinin tadını iyileştiren girdilere yasaklama ve
sınırlamalar getirmesi gerektiği halde, Tütün Alkol
Planlama ve Denetleme Kurumu (TAPDK)
piyasaya arz edilen nargile tütünü ürünlerinde
111 adet girdi kullanıldığını, bunların büyük
çoğunluğunun işlevinin ürüne tat vermek olduğu
beyan etmektedir. Ülkemizde, 4207 sayılı yasa
gereği, ikram işletmeleri dâhil tüm kapalı kamusal
alanda tütün ürünlerinin tüketimi yasak olduğu
halde, nargile kafelerde bitkisel ürün kullanıldığı
bahanesiyle bu yasak yüksek oranda
delinmektedir. Yasada 2013 yılında yapılan
değişiklikle sözde bitkisel ürünlerin de tütün
ürünü olarak kabul edilmiştir ancak, nargile
kafelerde kaçak, vergisiz ürün kullanımı, çok
sayıda belgesiz işletmenin faaliyet göstermeye
devam etmesi, düzenleme gereği nargilelik tütün
mamulü sunumu yapması mümkün olmayan
yerlerin belgelendirilmiş olması, kapalı alanda
nargile kullanımı, nargile şişeleri üzerinde sağlık
uyarısı bulunmaması, müşterilerin içtikleri ürün ve
içeriği hakkında bilgi sahibi olmamaları gibi

sorunlar devam etmektedir (13).
Amerika Birleşik Devletleri Johns Hopkins
Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi’nin
İstanbul’da nargile kafelerde Ocak-Mayıs 2013
döneminde yürüttüğü araştırmanın sonuçlarına
göre, nargile kafelerin kapalı alanlarında, yoğun
sigara içilen kapalı alanlardaki gibi yüksek
partikül, nikotin, polisiklik aromatik
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hidrokarbonlar, karbon monoksit ve nikotinden
türeyen nitrosamin konsantrasyonları
bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’nün 24 saatlik
sürede ince partiküller (PM2.5) için standardı
25μg/m3 olduğu halde, incelenen nargile
kafelerin kapalı alanlarında medyan (PM2.5)
162μg/m3 olarak ölçülmüştür. Araştırma
kapsamındaki nargile kafelerin 71 çalışanının hem
kendilerinin içici olmaları hem de kapalı alanda
tütün dumanına mesleki maruz kalımın ikili etkisi
sonucu, tütünün biyolojik işaretleri adı verilen
göstergelerin saç, idrar, tükürük örneği testlerinde
ve nefes ölçümlerinde aşırı yüksek olduğu
belirlenmiş. Tütün kullanmayı bırakmış ve hiç
tütün kullanmamış çalışanlarda bile, bu
göstergelerin belirgin varlığı gözlemlenmiştir
(13,14).

Ankara’da yapılan bir çalışmada nargile
kullananların yarısından fazlasının 18-24 yaş
arasında olduğu ve %13 ‘ünün nargilenin zararsız

olduğunu düşündüğü saptanmıştır (4,12). 2011
yılında İzmir’de yapılan bir çalışmada araştırma
grubunun yaklaşık üçte biri nargilenin sigaradan
daha az zararlı olduğunu, dörtte biri sudan
geçirilince zararlı maddelerin engellendiğini,
grubun yarısı sigara gibi bağımlılık yapmadığını
düşündüğünü belirtmiştir. Öğrencilerin %13,6’sı
aromatik tütünün nargileyi daha sağlıklı yaptığını

düşünmektedir (15). Tüm bunlar KYTA-Türkiye
verileriyle büyük bir çelişki oluşturmaktadır.

Nargile gençler arasında neden daha popüler

hale geldi? (1-3,6)
1. Özellikle 1990’lardan sonra, tütünün şekerli
aromalı katkı maddeleriyle tadının ve içiminin
daha kolay hale getirilmesiyle dünyada
kullanımının hızla yayılması. Aromatik (bitkisel,
katkı maddesi içeren) tütün nargileyi endüstriyel
hale getirip ticarileştirerek ulaşılabilirliğini
kolaylaştırmıştır. Hazırlanması kolaylaşmış,
çeşitliliği, farklı lezzetlerde oluşuyla gençleri
etkilemiştir. 2010 yılında ABD Kuzey Carolina’da
yapılmış bir çalışmada 3447 öğrenciden nargile
kullananların %90’ının aromatik tütünü tercih
ettiklerini ortaya koymuştur.

2. Nargilenin gençler arasında paylaşılarak
içilmesi, cafe, lokanta menülerinde bulunması
ve geleneksel kutlamalara eşlik etmesi. Nargile
arkadaş ve hatta aile toplantılarında yer alan bir
sosyalleşme aracı olarak kabul edilmiştir.
Cafelerde, uzun ve yavaş ritüeliyle yiyecek ve
içeceklerle aynı menülerde yer almıştır. Gençler
arasında paylaşılarak kullanılmakta, dini (Ramazan
çadırı gibi) ve geleneksel kutlamalara eşlik
edebilmektedir. Londra’da 400 civarında nargile
cafe bulunurken, ABD’de üniversite kampüsleri
yakınında son on yılda sayıları hızla artmıştır.

3. Sosyal medya, kitle iletişim araçları ve
internet kullanımı nargilenin kitlesel
pazarlamasının önünü açmıştır. Özellikle
1990’larda Ortadoğu ülkelerinde kontrol
edilmeyen, ucuz, kolay ulaşılabilir televizyon
kanallarındaki ve internet reklamları nargilenin
tanınması ve yayılmasında etkili olmuştur. 2003 -
2014 yılları arası Avustralya, Kanada, İngiltere,
ABD e-sigara ve nargile reklamlarını araştıran bir
çalışmada nargile reklamlarının 2004’den beri
giderek artarak e-sigara reklamlarını sayı olarak
geçtiğini göstermiştir.

4. Nargileler ile ilgili politika ve düzenlemelerin
eksikliği ve/veya yokluğu. Sigarayla
karşılaştırıldığında şekil büyüklük, daha az
taşınabilir oluşu, parçalardan oluşuyor oluşu,
ortak kullanılıyor oluşu, bir sonraki yazıda
ayrıntıyla bahsedilen olan (Bknz sayfa 13) farklı
ekonomik paydaşlarıyla politik düzenlemeler
nargileye özel olarak geliştirilmelidir.
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4. Nargile kullananlarda akut fizyolojik ve sağlık
etkileri görülür. Çalışmalar nargilenin kalp
atımında hızlanma, kan basıncında artış, akut
kardiyovasküler etkiler, akciğer fonksiyonları ve
egzersiz kapasitesinde bozulmaya neden
olduğunu göstermiştir. Akciğerde doku
inflamasyonu artar, senkop ve CO zehirlenmesi
görülebilir.

5. Nargile kullananlarda kronik sağlık sorunları
gelişebilir. Sistematik derlemelerde, nargile
kullanımıyla akciğer kanseri ve periodontal
hastalıklar ve düşük doğum ağırlığı arasında
önemli bir ilişki vardır. Son yıllarda oral, ösefagus,
mide, mesane kanserine, kronik obstrüktif akciğer
hastalığı (KOAH), kardiyovasküler,
serebrovasküler hastalıklara, kronik rinit,
infertilite, gastroösefagial reflü ve mental
durumda bozukluklara neden olabileceğine dair
yayınlar vardır.

6. Nargile kullanımında bir diğer tehlike ortak
ağızlık kullanılması yoluyla tüberküloz, herpes,
hepatit gibi enfeksiyonların kişiden kişiye
kolaylıkla bulaşmasıdır. Ağızlığın değiştirilmesi
hortum ve diğer bölümler yoluyla olabilecek
bulaşıcılığı ortadan kaldırmamaktadır.

7. Adolesan ve genç yetişkinlerin nargileyi
denemesi daha sonraki yıllarda sigara kullanımı
için bir kapı aralamaktadır.

8. Gebelik süresince nargile kullanan annelerin
çocukları düşük doğum ağırlıklı, düşük Apgar
skorlu ve solunum sorunlarıyla doğabilirler.

9. Nargileye bağlı pasif içicilik nedeniyle yanında
nargile içilen çocuklarda, sigara içen ailelerin
çocukları gibi kulak, üst solunum yolu
enfeksiyonları, astım, ani bebek ölümü sendromu
gelişebilir.

Sonuç olarak; 2008 yılından beri ülkemizde
uygulanan etkili tütün kontrolü politikaları ile
2008’den beri azalan sigara iç satısı 2014’den
beri tekrar artmaya başlamıştır (1).Türkiye’de
KGTA sonuçlarına göre 13-15 yaş gençlerde
sigara dışı diğer tütün ürünü kullanımının 2003
yılına göre 2012 yılında %88 artmıştır. Türkiye’de
kaçak, vergisiz nargile tütün ürünü kullanımı,
belgesiz işletmelerin faaliyet göstermeye devam
etmesi, uygun olmayan işletmelerin
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5. Gençlerin yeni şeyleri denemeye olan
zaafları 
6. Agresif pazarlama yöntemleri kullanılması 

Nargile en az sigara kadar sağlığa zararlıdır

(1,3,6):
1. Nargilelik tütünün laboratuvar analizlerinde
çeşitli kanserojen maddelerin varlığı saptanmıştır
(Tütüne özel nitrozaminler, polisiklik aromatik
hidrokarbonlar [PAH], formaldehit gibi volatil
aldehitler, benzen ve nitrik oksit, ağır metaller gibi
toksik maddeler). Ayrıca nargileyi ısıtmak için
yanan kömürde de karbonmonoksit ve PAH
bulunmaktadır.

2. Nargile içenlerde nikotin bağımlılığı gelişir.

3. Nargile kullananlar sigara içenlere göre daha
fazla CO, PAH; benzer miktarda nikotin ve
sigaradan daha az miktarda tütün spesifik
nitrozaminlere maruz kalırlar.
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belgelendirilmiş olması, kapalı alanda nargile
kullanımı, nargile şişeleri üzerinde sağlık uyarısı
bulunmaması, müşterilerin içtikleri ürün ve içeriği
hakkında bilgi sahibi olmamaları gibi sorunlar
devam etmektedir (13). Tüm bunlar KYTA
sonuçlarına göre önemsiz gibi yorumlanan nargile
kullanım prevalansı ile büyük bir çelişki
oluşturmaktadır. Ülkemizdeki tütün kontrol
politikaları ağırlıkla talebi azaltıcı önlemlere
yönelik uygulanmaktadır, arzı azaltıcı önlemler
geri planda kalmaktadır (16). Nargileye özel
düzenlemelerin yapıldığı, ülkemize özel bilimsel
ve tütün ürünlerinin ticareti ve kullanımı ile ilgili
verilerin şeffaf ve ulaşılabilir olduğu, tütün
endüstrisini denetleyecek, bilime dayalı tütün
kontrolü politikalarını talep etmekten
vazgeçilmemesi gerekmektedir. 
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Nargilelik Tütün Mamulü Piyasasında Kayıtdışı 
Ekonomi, Yasadışılık ve Ticari Sunum Açmazı
Informal Economy, Illicitness and Impasse of Commercial Presentation in
the Waterpipe Tobacco Products Market

Efza Evrengil 1

Abstract
Due to marketing and increased prevalence of
aromatic waterpipe tobacco (WT), waterpipe
smoking is rising at alarming rates among the youth
globally and in Turkey. Unlike other tobacco
products, in Turkey waterpipe smoking occurs
trough commercial presentation at venues that are
rapidly flourishing on current social and political
basis. 
Based on review of secondary resources and data
from internet search, this paper estimates that in
Turkey illicit products constitute 99% of total WT
consumption, and reveals that informal economy
dominates the WT market. Due to the informal
economy generated by commercial presentation,
provisions of Law No 4733, setting out production
and trade rules for tobacco products, and associated
WT legislation, as well as provisions of Law No
4207, setting out rules for protection against
hazards of tobacco, have become void.
Illicitness and informal economy will have
detrimental impacts on overall tobacco consumption
unless urgent measures are taken to resolve the
impasse of commercial presentation of WT. Drawing
attention to negative results of licensing venues,
policies which would increasingly constrict legal and
social legitimation of commercial presentation are
underlined as necessary.
Key words: Waterpipe, Tobacco products,  Illicit
products, Informal economy, Commercial
presentation, Regulation

Öz
Aromalı nargilelik tütün mamulünün (NTM) piyasaya
sürümü ve yaygınlaşması sonucu dünyada ve
Türkiye’de gençler arasında hızla artan nargile
tüketimi alarm veriyor. Diğer tütün ürünlerinden
farklı olarak, Türkiye’de nargile tüketimi büyük
oranda ticari sunum yoluyla, mevcut sosyal ve siyasi
zeminde hızla çoğalan nargile sunum işletmelerinde
gerçekleşiyor.
Bu çalışmada, ikincil kaynaklar ve internet taraması
sonuçlarının incelenmesi sonucunda, Türkiye’de
yasadışı ürünlerin toplam NTM tüketiminin %99’unu
oluşturduğu tahmini yapılarak, kayıtdışı ekonominin
nargile piyasasına hâkim olduğu ortaya konuyor.
Ticari sunumda vücut bulan bu kayıtdışılık nedeniyle,
hem tütün ürünlerinin üretimi ve ticaretini
düzenleyen 4733 sayılı Yasa’nın ve buna bağlı NTM
mevzuatının, hem de tütün ürünlerinin zararlarından
korunmaya yönelik 4207 sayılı Yasa’nın hükümsüz
kılındığı örnekleriyle gösteriliyor. 
Sonuç olarak, ticari sunum açmazını çözecek acil
adımlar atılmazsa, nargiledeki yasadışılık ve
kayıtdışılığın genel tütün tüketimi üzerinde
istenmeyen sonuçları olacağı uyarısı yapılıyor;
işletmelerin ruhsatlandırılması politikasının olumsuz
sonuçlarına dikkat çekilerek, nargilenin ticari
sunumunun yasal ve sosyal meşruiyet alanını gitgide
daraltacak politikaların gerekliliğine vurgu yapılıyor.
Anahtar Sözcükler: Nargile, Tütün ürünü, Yasadışı
ürün, Kayıtdışı ekonomi, Ticari sunum, Düzenleme
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Giriş
Günümüzde nargile deyince, yaklaşık %25-30
oranında tütün ve %70-75 oranında melas,
gliserin ve aromayla üretilen aromalı nargilelik
tütün mamulü (NTM) anlaşılıyor. 1990’lardan
itibaren piyasada boy gösteren bu ürünün hızla
artan tüketimi sigaradan sonra ikinci büyük
küresel tütün salgını olarak nitelendiriliyor (1).
Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (KYTA) 2012
verisine göre, Türkiye’de halen NTM kullananların
%5,9’u evde, geri kalan %94,1’i nargilenin ticari
sunumunun yapıldığı işletmelerde bu tüketimi
gerçekleştiriyor. Yaşanan nargile kafe furyası
sıklıkla gazete haberlerine konu olurken, Küresel
Gençlik Tütün Araştırması’nın (KGTA) ortaya
koyduğu trend ve son yıllarda yürütülen çeşitli
araştırmalar (2-6) gençler arasında yüksek
kullanım oranlarına dikkat çekiyor. Türkiye’de
nargile sektörünün asıl çarpıcı niteliği ise, bu
çalışmada yapılan tahmine göre, yıllık tüketimin
yaklaşık 1500 ton olması; 9 tonluk resmi tüketim
haricinde, bunun geri kalanının yasadışı
ürünlerden oluşması. 

Türkiye’de NTM üretimi ve tüketiminin %99’dan
fazlasının kayıtdışı ekonomi içinde şekillenmesinin
anlamı, sadece vergi geliri kaybı değil, ne tütün
ürünlerinin üretim ve ticaretini düzenleyen 4733
sayılı Yasa, ne de bu ürünlerin zararlarından
korunmayı amaçlayan 4207 sayılı Yasa
hükümlerinin nargile sektöründe geçerli
olmaması, sektörün birçok yönden yasadışı ve
yasaya aykırı olmasıdır.

Diğer yandan Türkiye, NTM’yi en fazla
düzenleme altına alan ülke olarak sivriliyor; başka
ülkelere örnek gösteriliyor. NTM üretimi ve
ticareti, diğer tütün ürünlerinde olduğu gibi, 4733
sayılı Yasa’nın piyasa düzenleme yaklaşımı
çerçevesinde, üretim ve ticaret için piyasa temelli
koşulların oluşturulması, tüketiciye ürün seçeneği
sunulması ve zararlar hakkında bilgilendirilmesi
ilkelerine dayalı bir mevzuatla düzenli. Nargilede
bir adım daha ileri gidilerek, diğer ürünlerde söz
konusu olmayan ticari sunum da düzenleme
altında. Son haliyle ülkemizde nargile mevzuatı,
NTM üretim tesisi ruhsatlandırma şartlarından, TS
standardına, nargile sunumunun eğitim
kurumlarına mesafesinden, nargile şişelerine
uygulanacak sağlık uyarılarının şekil şartlarına
kadar birçok alanı düzenleme altına alıyor.

Üretim, ticaret, sunum yapanlar ve tüketiciler için
bu kurallara uyum zorunluluğu ve yaptırımlar söz
konusu.

Ancak piyasadaki kayıtdışılık bu mevzuatın
tamamen kâğıt üzerinde kaldığını gösteriyor.
Nargile sektöründe kayıtdışı ekonominin varlığı ve
boyutu resmi söylemde yok sayıldığından,
bununla mücadele için net bir politika da
bulunmuyor. Siyaset ve bürokrasi nargile
sorununu ya görmezlikten geliyor, ya
ruhsatlandırma yoluyla piyasa düzeni kurmaya
çalışıyor, ya da kâğıt üzerinde kalan uygulamalar
sayesinde nargile tüketiminin hızla aşağı çekildiği
gibi akıldışı bir söylem içine giriyor. Bu çalışmada
gösterildiği üzere, kayıtdışılık çözümsüz bırakıldığı
için, ruhsatlı ve ruhsatsız işletmeler yasalara aykırı
faaliyet göstermeye devam ediyorlar.

Buradaki sorun, sadece teknik anlamda gerekli
denetim ve yaptırım mekanizmalarının kurulup
işletilmemesi değil, tütün tüketimini sarmalayan
çeşitli toplumsal etkenlere ek olarak, başka
kayıtdışı sektörlerde olduğu gibi, nargilede de
kayıtdışılığın belli bir sosyal, siyasi zemin üzerinde
işliyor olması; bu zeminin tüketimi teşvik edici rol
oynaması. Bu çalışmada sorunun bu yapısal
niteliği irdelenerek, sorunun kaynağı ve çözüm
için gerekli müdahalelerin odağı olarak nargilenin
ticari sunumuna işaret ediliyor.

Yöntem
Bu çalışma ikincil kaynakların ve internet taraması
verilerinin incelemesine dayanmaktadır. 

İncelemesi yapılan ikincil kaynaklar:
- Nargile hakkında tütün kontrolü literatürü, 
- Ulusal ve uluslararası düzenlemeler, 
- 29 Şubat 2016 itibariyle tapdk.gov.tr sitesinde
yer alan kayıtlar,
- 2008 yılından günümüze nargile konulu yazılı
basın arşividir.

İnternet taramasında, 29 Şubat 2016 itibariyle,
- 17 adet nargile konulu Türkçe web platformu,
- 57 adet NTM ve nargile malzemelerinin Türkiye
genelinde pazarlamasını yapan e-ticaret sitesi, 
- tr.foursquare.com sitesinde Türkiye genelinde
“nargileci” olarak tanımlanan mekânlara ilişkin
sayfalar ve bunların il bazında dökümü,
- zomata.com sitesinde İstanbul ilinde yer alan
981 adet nargile sunum işletmesi incelemeye
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alınmıştır. İstanbul işletmelerinin belirlenmesinde,
İstanbul’da TAPDK tarafından verilen ruhsatların
nargile sunan işletmelerin ufak bir kısmını temsil
etmesi nedeniyle daha geniş temsil ve nitelikli
işletme bilgisi sunduğu için zomato.com restoran
arama sitesinin veritabanı kullanılmıştır. Bu
veritabanında nargile sunumu yapan toplam 981
işletmenin içinden, arama sitesinde en popüler
olarak puanlanmış, ayrıca web sitesi ve/veya
facebook sayfası bulunan ilk 300 işletmenin web
siteleri ve tr.foursquare.com sayfaları içeriği,
mekân görselleri, menüleri ve konumları ayrıca
incelenmiştir. 

Aromalı NTM’nin yükselişi
Geçen yüzyıl boyunca tüketimi gitgide azalarak
yaşlı erkek nüfusla sınırlanan, hazırlanması
zahmetli, içimi sert, Orta Doğu’ya özgü bir tütün
ürünü iken, 1990’lı yılların başında, sigara
endüstrisinde kullanılan üretim ve pazarlama
tekniklerinin nargileye uyarlanmasıyla ortaya
çıkan aromalı NTM’nin önce Türkiye ve Orta
Doğu pazarında yaygınlaştığı, zamanla aromaların
çeşitlendiği, kafe kültürünün gelişmesi ve
elektronik iletişim sayesinde gençler arasında hızla
moda haline geldiği, hemen ardından aynı
modelle dünyanın geri kalanında yaygınlaştığı
biliniyor (7-9). 

Klinik ve epidemiyolojik çalışmalar, nargile
kullanımının hastalık ve ölümle sonuçlanan sağlık
etkileri ile nikotin bağımlılığı, sigara bırakmayı
zorlaştırma ve gençlerde sigaraya geçişe neden
olduğunu ortaya koyuyor (10). İçerdiği kömür
dumanıyla birlikte nargile dumanı, nikotin, karbon
monoksit, formaldehit, PAH’lar, arsenik ve kurşun
gibi toksik ve karsinojen bileşenler içeriyor (11).

Buna karşın, nargile salgınıyla ilgili en önemli
sorunlardan biri, aromalı NTM’nin tat ve koku
cazibesi ile içim yumuşaklığı sayesinde, diğer
tütün ürünlerine göre nargilenin daha az zararlı
olduğu hakkındaki yanlış kanıları daha da
pekiştirmesi (9,12). Tıp öğrencileri arasındaki
yüksek nargile kullanım oranları bu kanıların ne
kadar yaygın olduğunun bir göstergesi. Çeşitli
araştırmalar, Lübnan, Suriye ve Türkiye’de
geleceğin sağlık uzmanları tıp öğrencileri arasında
kullanım sıklığını sırasıyla %20,6, %23,5 ve
%28,6 olarak veriyor (1,2). 

Tüketim azalıyor mu, artıyor mu?
Aromalı NTM salgınının en belirgin özelliği
odağında gençlerin olması. KGTA verileri
üzerinden yapılan trend analizlerinde, dünya
genelinde gençler arasında sigara tüketimi
azalırken, nargile kullanımının arttığı, bazı
ülkelerde nargilenin gençler arasında en popüler
tütün kullanım yöntemi haline geldiği gösteriliyor
(13,14). 17 Arap ülkesinin 2005-2011 KGTA
verilerine göre, 13-15 yaş çocukların %6,1’i
nargile, %3,8’i ise hem nargile hem sigara
kullanıyor (15). ABD 2010 KYTA sonuçlarına
göre, 18-24 yaş grubunda nargile deneyim oranı
%28,6, halen kullananların oranı ise %7,8 (16).

Türkiye’de kullanım sıklığı verileri ise bazı
çelişkiler içeriyor. 2008 ve 2012 KYTA
sonuçlarında, bu yıllar arasında toplam nüfusta
NTM kullanım oranının %2,3’ten %0,8’e,
erkeklerde %4,0’ten, %1,1’e düşmesi, aşağıda
belirtilen KGTA, çeşitli araştırma sonuçları, ticari
sunumdaki artış ve dünya trendleriyle açıkça
çelişiyor. Bu sonuçlar, tanımlar ve ölçümlerin farklı
nargile kullanım tarzları ve ikili kullanım dikkate
alınarak yeniden ele alınması gerektiğini
gösteriyor. Çalışmalar, gençler arasında ikili
kullanım yaygınlığının küresel tütün salgınına yeni
bir boyut eklediğine (15), ABD’de tütün kullanan
gençlerin ve genç yetişkinlerin yarıdan fazlasının
ikili ve çoklu tütün mamulü kullandıklarına dikkat
çekiyor (17).

KGTA sonuçları ise Türkiye’de çocuklar arasında
nargile kullanım sıklığının alarm verici şekilde
yükselmekte olduğunu ortaya koyuyor. Buna
göre, 13-15 yaş öğrenciler arasında 2003’te
%3,4 olan “diğer tütün ürünü” kullanım oranı,
2009’da %5,6’ya, 2012’de %10,5’e yükselmiş.
Erkek öğrencilerde bu oran 2012’de %13,6
düzeyine ulaşmış bulunuyor. Türkiye’de son
yıllarda yürütülen çeşitli araştırmalarda nargile
kullanım oranı lise öğrencileri arasında %19 (5),
üniversite öğrencileri arasında %32,7 (2), %28,1
(3), %27 (4), ve %18,9-24,5 (6) olarak veriliyor.

Tüketim kalıpları incelemesinde, hem Orta
Doğu’da hem de Batı’da, nargile kullanımının
genç, erkek, yüksek sosyo-ekonomik statüde ve
kentli nüfusta daha yaygın olduğu gösteriliyor
(8). Bu bulgular, Türkiye’de erkek ve ekonomik
durumu iyi olan öğrencilerin anlamlı olarak daha
fazla nargile içtiklerine dair bulgular (6), yüksek
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fiyatlı nargile sunum işletmelerinin
yaygınlaşmasına ilişkin gözlemler ve üniversite
öğrencileri arasında nargilenin popülerliğine işaret
eden araştırmalarla örtüşüyor.

Sonuç olarak, Türkiye’de nargile tüketimi düşüş
trendine girmiş, %0,8’lik önemsiz bir sorun
olmayıp, karşımızda gençler arasında tüketimin
artış trendinde olduğu, üniversite öğrencileri
arasında yaklaşık her 3-4 gençten birinin halen
nargile kullandığı bir tablo bulunuyor.

Piyasada ruhsatlı ve ruhsatsız ürünler
29 Şubat 2016 itibariyle TAPDK kayıtları (18)
üzerinden yapılan taramalara göre, NTM
piyasasında ruhsatlı altı firma faaliyet gösteriyor;
bu firmaların ürettiği toplam 226 adet ruhsatlı
NTM bulunuyor. Nisan 2011 – Şubat 2016
arasındaki yaklaşık 5 yıllık sürede ruhsatlı NTM
sayısı %53,4 oranında artış gösteriyor; bu
dönemde diğer tütün ürünlerinde gözlemlenen
ürün proliferasyonu (19) ruhsatlı NTM için de
geçerli oluyor. 

Bu mamulatın aromasız olan üçü haricinde, 223
tanesi aromaların belirleyici katkı maddesi olarak
kullanıldığı aromalı NTM’ler. Bunlar içinde en
yaygın olan aromalar, çilek (19 ürün), kavun (18
ürün), kapuçino (18 ürün), nane (16 ürün), muz
(15 ürün) ve şeftali (14 ürün).

Ruhsatlı piyasanın bir başka göstergesi TAPDK
tarafından yayınlanan üretim, iç piyasaya satış ve
ihracat verileri. Firmaların üretim kapasitesi
bilinmemekle birlikte, 2003’te 36 ton olan toplam
üretim, 2013’te büyük bir sıçrama yaparak
2015’te 718 tona yükseliyor. Buna karşın, iç
piyasaya satış, 76 ton ile 2005’te zirve yaptıktan
sonra hızla düşüyor ve 2015’teki 9 tonluk
seviyeye iniyor. İhracat ise, üretimdeki sıçramayı
yansıtacak şekilde 2013’te birden canlanıyor ve
2015’te 703 tona ulaşıyor. 

Basit bir hesaplamayla, 2015 ve önceki yıllardaki
9 tonluk resmi tüketim rakamı ancak 80-100
işletmede gerçekleşebilecek yıllık tüketime
eşdeğer. Oysa, Şubat 2016 sonu itibariyle,
Türkiye’de TAPDK tarafından ruhsatlı aktif 973,
zomato.com veritabanında sırf İstanbul’da 981,
tr.foursquare.com veritabanında Türkiye
genelinde 6000’den fazla nargile sunum işletmesi
bulunuyor ve her üç rakam bütünü temsil

etmekten oldukça uzak. Diğer yandan, SSUK web
sitesinde kayıtlı bir sözlü sunumda bu rakam
2005 yılı için 7000 işletme olarak verilmiş (20).
Kullanım sıklığı, işletme sayısı ve işletme
kapasiteleri varsayımlarından yola çıkarak toplam
yıllık tüketimi yaklaşık 1500 ton olarak tahmin
etmek mümkün. Bu tahmin, gazete haberlerinde
yer alan yıllık toplam tüketim iddiaları ile de
uyumlu (21). Ek verilerin erişilebilir olmasıyla,
kayıtdışı piyasanın büyüklüğü kuşkusuz daha
hassas biçimde ölçülebilir, ancak her halükarda,
resmi iç satışların, toplam tüketim aysberginin
sadece görünen ufak ucu olduğu çok açık.

Kayıtdışı piyasa, oranları bilinmemekle birlikte,
ülke içinde kayıtdışı tütünlerden imal edilen NTM,
melaslar ve aromalar ile yurtdışından yasadışı
yoldan getirilen markalı-paketli veya dökme
NTM’den oluşuyor. Ağırlıklı olarak nargile sunum
işletmelerine yönelik pazarlama yapan 57 adet e-
ticaret sitesinin yaklaşık yarısında, faklı ebatlarda
ve farklı malzemelerden yapılmış nargile
aparatları, ayrı satılan gövde, ser, lüle, tepsi,
alüminyum folyo, delgeç, marpuç, ağızlık gibi
parçalar ve nargile kömürü pazarlanıyor. Diğer
yarısında ise, ya münferiden ya da bu
malzemelerin yanı sıra, yasadışı nitelikte “ithal”
markalı NTM’ler, dökme NTM’ler, ayrı satılan
melaslar ile sıvı ve katı nargile aromaları
pazarlanıyor. Bu taramada beş adet yasadışı
“ithal” markanın onlarca değişik aromalı
NTM’sinin 10, 50, 100, 250, 750 ve 1000
gramlık paketler halinde pazarlandığı saptandı. 

Girdi ve bırakımlar
Ruhsatlı ürünlerde, NTM girdileri ve bırakımları
büyük ölçüde düzenleme dışı tutuluyor. Aromalı
NTM, tanımı gereği, belli katkı maddelerinin
belirleyici aroma olarak kullanımını ifade ediyor.
2012’de bazı tütün ürünü girdilerine getirilen
yasak, NTM’nin temel girdileri olan melas, glikoz,
gliserin, renklendiriciler ve aromaları kapsamadığı
için, aromalı NTM’nin belirleyici unsuru olan ve
tütün haricinde %70-75’ini oluşturan bu girdiler
herhangi bir kısıtlama olmadan kullanılıyor; her
geçen yıl yeni aromalı NTM’ler ruhsatlandırılarak
piyasaya sürülüyor. 2015 yılında beş yıl sonrası
için getirilen mentol yasağı ise sadece sigara ve
sarmalık kıyılmış tütün mamulüne ilişkin olup,
NTM’yi kapsamıyor. Sigaralar için mevzuatta
tanımlanan azami zifir, nikotin ve karbon
monoksit bırakımları NTM için belirlenmiş değil.
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NTM’de ürün düzenlemesinin son derece
müsamahakâr olması, sadece Türkiye’de değil,
dünyanın birçok ülkesinde önemli bir düzenleme
sorunu (22, 23).

Mevzuat gereği, TAPDK piyasaya arz edilen
NTM’lerde kullanılan girdiler için icmal listesi
yayınlıyor. Firma beyanlarına dayalı olarak
hazırlanan mevcut listede, 2012’de piyasaya arz
edilen aromasız NTM’de, gliserin ve propilen
glikol, aromalı NTM’lerde ise toplam 107 adet
çoğu tatlandırıcı nitelikte girdi kullanıldığı
görülüyor (18). Listenin akredite bir laboratuvar
tarafından onaylı olmaması, geçmiş yıllara ait
olması, girdilerin toksikliği ve kullanılan miktarları
hakkında bilgi bulunmaması, marka bazında
listelenmemesi, tüketicilerin NTM girdileri
konusunda bilgilendirilmesi açısından tamamen
yetersiz kalındığını gösteriyor.  

Ruhsatsız, yasadışı ürünlerin internet
pazarlamasında, ruhsatlı ürünlerde bulunmayan
“okyanus”, “kola”, “mojito”, “limonlu kek”,
“citrus punch”, “berry shack” gibi onlarca değişik
belirleyici ek aroma bulunuyor.

Reklam yasakları, etiketleme, sağlık uyarıları
Nargile pazarlama ve sunum işletmelerinin web
sayfaları ile web platformlarının incelemesinde,
hem ruhsatlı hem de yasadışı ürünlerin “haz ve
keyif” üzerine kurulu söylemlerle pazarlandığı;
aşağıda örneklendiği üzere, 4207 ve 4733 sayılı
Yasalarla belirlenen reklam yasağı, etiketleme ve
sağlık uyarıları kurallarının yaygın biçimde ihlal
edildiği belirlendi. 

Ruhsatlı ürünlerin paket tasarımları, resimli sağlık
uyarıları içermekle birlikte, ürünlerde belirleyici
miktarda aroma kullanıldığı için bu aromaları
çağrıştıran albenili meyve resimleri gibi tüketimi
özendirici unsurlar içeriyor. Ancak nihai
tüketicilerin nargile sunumu yapılan işletmelerde
ürün paketlerini görmemeleri nedeniyle, NTM
paket düzenlemesinin zaten etkili olmadığı
belirtiliyor (8).

Ruhsatlı altı firmanın web sitelerinde, “içilen
tütünün aroma cinsine göre nargile aparatına aynı
aromanın meyve özü tozundan bir miktar
konması”, “bir miktar nane aromalı tütün ilave
ederek daha rahat ve hoş bir içim sağlanması”,
“hoş sohbet edilebilecek arkadaş grupları ile

beraber içilmesi”, “tok karna içilmesi”, “içerken
tuzlu kuruyemiş yenmesi” gibi tavsiyeler yer
alıyor. Ayrıca nargile “raconu” tanıtılıyor, “sigara
gibi çekmek yerine, nefes alır gibi çekerek
fokurdama sesinin güzel gelmesinin sağlanması”
öneriliyor. Ne olduğu anlaşılmayan
araştırmalardan söz edilerek, “nargilenin
sigaradan daha az zararlı olduğu” bilgisi veriliyor,
“araştırmacıların bu durumu nargilede dumanın
sudan geçtikten sonra solunmasına bağladıkları”
açıklanıyor. 

İnternet taramasında Türkiye’de pazarlaması
yapılan beş farklı ruhsatsız yasadışı markaya ilişkin
incelenen yüzlerce ürün görselinde, paketlerinin
üzerinde %0 katran, %0,5 nikotin ihtiva ettiği
yönünde açıklamalar, ürünleri son derece cazip
kılan tasarımlar göze çarpıyor; sağlık uyarıları ise
hiç bulunmuyor. Diğer yandan, Türkiye
piyasasında tüketilen aynı markalı ürünlerin paket
üzerindeki nikotin ihtiva oranlarının gerçeği
yansıtmadığı plazma nikotin düzeyi ölçümleri ile
gösterilmiş bulunuyor (24).

İnternet taramasında incelenen nargile
tüketiminde kullanılan ürünler ve bunların etiket
bilgileri de sorunlu. Yerli ve yabancı özel tasarım
nargile aparatları seçkin zevkin ve sıradışı nargile
keyfinin göstergesi olarak pazarlanıyor. Yasadışı
NTM’ler “içimi yumuşak, hafif ve tatlı” olarak
tanımlanıyor, “baş ağrısı, balgam, boğaz yakma
ve bağımlılık yapmadıkları” iddia ediliyor. Bitkisel
olduğu iddia edilen ürünler için patent ve ISO
belgesi bilgileri veriliyor. Nargile kömürü
paketlerinde, “%100 doğal”, “kokusuz, katkısız
nargile keyfi” gibi betimlemeler bulunuyor.
Marpuçlar futbol kulüplerinin renklerini taşıyor;
atılabilir ağızlıkların bulaşıcı hastalıklara karşı
koruma sağladığına dair sağlık iddiaları yapılıyor. 

Ticari sunum açmazı
Tüm dünyayı saran nargile kafe furyasının (8, 25)
Türkiye’deki güncel boyutu hakkında bilgiye
ulaşmak oldukça zor. TAPDK ruhsatlandırma
sistemi dışında, nargile sunum işletmeleri
herhangi bir resmi, idari sistem içinde kayıtlı veya
listeli değiller. Daha da önemlisi, internet
taramasından, geleneksel nargile kahvehanesinin
yerini, çok çeşitli gıda sunumunun yapıldığı,
eğlence olanaklarının sunulduğu, müşteri hacmi
ve ciro olarak yüksek kapasiteli yeni nesil
işletmelerin aldığı görülüyor. Web platformları ve
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gazete haberlerinde geleneksel ve milli nitelikler
atfedilen nargilenin diğer tütün ürünlerine göre
daha fazla toplumsal hoşgörü gördüğü yönünde
yorum ve değerlendirmeler yapılıyor; diğer
yandan, özellikle muhafazakâr kesimde
yaygınlaşan nargile kafe kültürü aynı kesimden
yazarlarca eleştiriliyor.

Ticari sunumdaki bu patlamayı kontrol altına
almak amacıyla, TAPDK 2013 yılında nargile
sunumu yapılan işletmeleri ruhsatlandırma usul ve
ölçütleri belirleyen ve nargile sunumuna ilişkin
yeni kurallar getiren bir dizi düzenlemeyi
yürürlüğe soktu (18). Bu çerçevede ilk ruhsatların
verilmesiyle, daha önce yasal statüsü muallak
olan nargilenin ticari sunumu ilk defa bir çeşit
yasal meşruiyet kazanmış oldu. 

TAPDK kayıtlarının (18) taranmasında, 29 Şubat
2016 itibariyle Türkiye geneli için bulunan 973
ruhsat sayısı, yıllar içinde artış göstermekle
birlikte, internet taraması sonuçları ile
karşılaştırıldığında ticari sunum gerçeğini
yansıtmaktan oldukça uzak. 973 ruhsatlı
işletmenin illere dağılımına bakıldığında, bunların
yaklaşık yarısı İstanbul’da (428) toplanıyor; bunu
Hatay (95), Antalya (69), Muğla (67) ve İzmir
(53) izliyor. 10’dan fazla ruhsat bulunan il sayısı
sadece 12, hiç ruhsatı olmayan il sayısı ise 35.
İstanbul ile turistik işletmelerin kümelendiği bazı
illerde kısmi bir ilgi olduğu görülse de, nargile
sunum işletmelerinin büyük oranda ruhsat almaya
istekli olmadıkları veya gerekli görmedikleri
anlaşılıyor.

Zomato.com restoran arama sitesinde (26) ise,
yine 29 Şubat 2016 itibariyle, İstanbul’da toplam
981 nargile sunum işletmesi tespit edildi. Tabela
isminden, menülerinden ve mekân
fotoğraflarından nargilenin bu işletmelerde asli
sunum unsuru olduğu doğrulandı. Bu 981
işletme, sitede tanıtımı yapılan toplam İstanbul
işletmelerinin %4,3’ünü oluşturuyor.
Veritabanlarında kayıtlı işletmelerin, müşterilerin
herhangi bir kısıtlama olmadan ve giriş ücreti
ödemeden girebilecekleri ikram işletmelerinden
oluşması; bu nedenle oteller, dernekler ve
sinemaların özel ikram alanları ve sadece
erkeklerin gittiği kahvehaneleri içermemesi
bakımından, 981 işletmelik sayı, İstanbul’daki
ticari sunumun ancak bir bölümünü temsil ediyor. 
Zomato.com’un veritabanı (26) üzerinden yapılan
incelemeye göre, nargile sunumu yapılan bu 981

işletmenin %66,7’si kafe, %19,3’ü restoran,
%6,83’ü fastfood, %3,6’sı pastane ve %3,6’sı
bar niteliğinde. İşletmelerin %17’sinde alkol
servisi yapılırken, geri kalan %83’ü alkolsüz. 69
işletme (%7) İstanbul’da en değerli emlak sayılan
deniz kenarında (Boğaziçi ve Marmara kıyıları) yer
alıyor. 2 kişilik ortalama fiyat, işletmelerin
%6,2’sinde 120 TL üzeri, %37,6’sında 60-120
TL, %47,6’sında 30-60 TL, %8,4’ünde 30 TL’den
az.

İstanbul’da TAPDK’nın ruhsatlı 428 işletmelik
listesi, zomato.com’un 981 işletmelik listesi ve
ayrıntılı inceleme yapmak üzere buradan seçilen
300 işletmenin karşılaştırmalı incelemesinde
aşağıdaki saptamalar yapıldı:

Çoklu işlev: Dünya örneklerine benzer şekilde
(25), yeni nesil nargile işletmelerinde aynı
zamanda kapsamlı yiyecek servisi ve geniş mutfak
hizmetleri bulunuyor. Van kahvaltısı, İtalya,
Meksika, Anadolu mutfaklarından seçmeler,
tatlılar, dondurmalar ve nargile çeşitleri menülerde
birlikte yer alıyor. Nargile sunumu yapılan et ve
kebap restoranları 981 işletmenin %14,1’ini
oluşturuyor. İşletmelerin önemli bir kısmı, taraftar
gruplarına Türkiye ve yabancı liglerin futbol
maçlarını toplu halde geniş ekranda izletme
hizmeti veriyor. İşletmelerin yarısından fazlası
muhafazakâr gençlerin beklentilerine uygun
alkolsüz, mescitli, iftar ve sahur menülü hizmet
veriyor. Bu işletmelerin web sayfalarında dini
temalar sıklıkla işleniyor. Osmanlı temaları, Yörük
çadırı gibi nostaljik unsurlar özellikle yaygın. Bir
kısım işletme, okey, bowling, bilgisayar oyunları,
canlı müzik, karaoke gibi eğlence işlevleri içeriyor.
Tanıtımlarda hızlı wifi erişiminin özellikle altı
çiziliyor; mekân görsellerinde bilgisayarların
üzerine eğilmiş gençlere sıklıkla rastlanıyor. Lüks
nitelikli işletmelerde, vale hizmeti, gösterişli iç
mekân tasarımları, mahremiyet sağlayan localar
ve özel odalar bulunuyor. İşletmelerin önemli bir
kısmı 24 saat hizmet veriyor. 

Coğrafi konum: Nargilenin ticari sunumunun
geçirdiği evrim, nargile sunan işletmelerin kent
içindeki coğrafi dağılımını da etkilemiş bulunuyor.
Eskiden genellikle tarihi yarımada ve Beyoğlu’nun
Tophane semtinde bulunan kahvehane türü
işletmeler popülerliğini yitirirken, birçoğu son
birkaç yıl içinde açılmış yeni nesil işletmeler,
üniversite kampüslerinin civarında ve orta
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sınıfların yerleşim alanlarının bulunduğu çeperdeki
Avcılar, Beylikdüzü, Bahçelievler, Ataşehir,
Maltepe gibi ilçelerde boy gösteriyor. Günümüzde
gençler eğlenmek için artık Tophane’deki gibi
salaş işletmelere, Beyoğlu’na gitmek, farklı
çevrelerden insanlarla bir arada olmak yerine,
kendi yaşam alanlarında, kendi sosyal sınıfından
ve yaşam tarzına uygun gençlerle birlikte, ferah,
temiz, servis kalitesi yüksek, çok işlevli mekânları
tercih ediyorlar. Yeni nesil işletmeler bu sosyolojik
olguya yanıt veriyor.

İşletmecilik: Nargile sunumunda işletmecilerin
kimliği, işletme yöntemleri ve kapasitesi hakkında
internet ortamında bilgi edinmek oldukça güç
olmakla birlikte, yukarıda verilen fiyat
kategorilerinin işletmelerin ölçeklerini ve türlerini
yansıttığı düşünülebilir. Büyük ölçekli işletmeler
markalaşma, kurumlaşma ve şube açma yoluna
gidiyorlar. Detaylı incelemesi yapılan 300 işletme
arasında, bir işletmenin 12 ilde, iki işletmenin 3
ilde, bir işletmenin ise 2 ilde şubeleri bulunuyor.
İstanbul içinde bir işletmenin 21 şubesi, bir
işletmenin 5, bir işletmenin 4, bir işletmenin 3,
sekiz işletmenin 2’şer şubesi bulunuyor.
Gazetelerin magazin haberlerinde futbolcu,
sanatçı, siyasetçi, muhafazakâr iş adamı ilişkileri
konu ediliyor. İşletmelerin NTM tedarikinin %99
oranda yasadışı olması ve nargilecilikte
kayıtdışılığın geçmişten günümüze aktarılarak
sürdüğü dikkate alındığında, bu işletmelerde
istihdamın, diğer mal alımlarının ve hizmet
ücretlendirmesinin de büyük ölçüde kayıtdışı
ekonomi içinde gerçekleştirildiğini varsaymak
olanaklı. 

NTM sunumu: Nargile sunum işletmelerinde
satışa sunulan NTM’ler hakkında bilinen bir
çalışma yok. 300 işletmenin nargile menülerine
bakıldığında, isimden birçoğunun yasadışı yerli ve
“ithal” NTM olduğu anlaşılan ürünlerin yanı sıra,
her işletmede o işletmenin imzasını taşıyan özel
karışımlar da muhakkak müşterilere sunuluyor.
Gazete haberlerinden işletme sahiplerinin
kolaylıkla kendilerinin merdivenaltı NTM üretimi
yapabildikleri anlaşılıyor. Birçok işletmede, yine
mevzuata aykırı olarak, aparatın cam şişesine su
yerine süt veya başka renkli sıvılar, meyve
parçaları konuyor; gövde yerine içi oyuk kavun
veya karpuz kabuğu, lüle yerine yarım portakal
veya ananas kullanılıyor; tepsinin etrafı
meyvelerle süsleniyor. Bu şekilde süslenen nargile

sunumları her fiyat kategorisinde görülüyor;
bazen “doğal nargile”, “organik nargile” gibi
isimlerle pazarlanıyor. Alkollü içkiler de girdi
olabiliyor. Alkollü içkilerin jenerik isimleri, enerji
içeceği markaları, ithal içki markaları, hatta
şampanya markalarıyla isimlendirilmiş nargile
sunumları yapılıyor. Menülerde, “jelibon”, “sütlü
bisküvi”, “cheesecake”, “ice power”, “padişah
spesiyal”, “hürrem”, “atom”, “lolita”, “zıkkım”,
“explosion”, “med cezir”, “mavi kamikaze”,
“cosmopolitan”, “mavi düş”, “pembe rüya”,
“clockwork orange”, “sex in the city”, “balyoz”,
“petibör”, “aşk iksiri”, “mutlu tatil” gibi gençler
için cazip olabilecek aromalar ve isimlendirmelere
sıklıkla rastlanıyor. 

Kapalı alan yasağı: Nargilenin işletmelerin kapalı
alanlarında tüketilemeyeceği kuralı içinde temel
bir çelişki barındırıyor; zira 60-90 dakika süren bir
nargile seansını İstanbul’da ortalama sıcaklıklar
dikkate alındığında yılın 8 ayında dış mekânda
gerçekleştirmek mümkün olmadığından, açık alanı
olup olmamasından bağımsız olarak, kuralı
uygulamak için işletmelerin ilgili aylarda ya
kapanması ya da nargile sunumuna son vermesi
gerekiyor. Oysa, incelenen 300 işletmenin her
birine ait 2015 ve 2016 tarihli ortalama 1000’er
adet fotoğrafta, birçok işletmenin açık alanının
bulunmadığı, bulunsa bile, yaygın olarak nargile
tüketiminin kapalı alanda görüntülendiği
görülüyor. Birçok işletmenin bir bölümünde
motorlu tente şeklinde açılır-kapanır çatı
bulunuyor. Fotoğraflarda bu çatılar genellikle
kapalı konumda. Büyük ölçekli işletmelerin
havalandırma sistemleri bulunduğu hem
fotoğraflarda görülüyor, hem de bunun reklamı
yapılıyor. Bazı işletmeler mekân içi havanın her 3
dakikada bir tamamen tazelendiği iddiasında
bulunuyor. 2013-14’te İstanbul’da yürütülen bir
çalışmada, nargile işletmelerinde kapalı alanda
hem nargile hem sigara içildiğinin gözlemlendiği,
yüksek partikül, karbon monoksit ve nikotin
konsantasyonu ölçüldüğü bildiriliyor (27).

Çocuklar ve gençler: 18 yaşını doldurmamış
kişilerin tütün ürünü satışında çalışması ve bu
kişilere nargilenin ticari sunumunun yapılması
yasak olduğu halde, işletmelerde nargile kullanan
müşteri kitlesi ve çalışan fotoğrafları bunun aksini
gösteren örneklerle dolu. Ancak sorun bundan da
öte ciddi bir boyuta sahip. İşletmeler aynı
zamanda kafe, restoran oldukları için, buraya her
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yaştan çocuk büyüklerle birlikte müşteri olarak
geliyor. İşletmelerin açık ve kapalı alanlarında
küçük çocukları nargile içenlerle birlikte gösteren
çok fazla sayıda fotoğraf var. Birçok işletmenin
çocuk menüsü bulunuyor. Bazı işletmelerde
çocuklar için doğum günü kutlamaları, sünnet
düğünleri organize ediliyor. Bazılarında çocuk
bahçesi, bir işletmede ise çocuk oyun odası
bulunuyor.

Kadınlar: İncelenen fotoğraflarda, bazı
işletmelerin ağırlıklı olarak erkek müşterilere
hizmet verdiği anlaşılmakla birlikte, işletmelerin
önemli bir kısmında genç kadınların ya gruplar
halinde ya da erkek arkadaşlarıyla bu mekânların
müdavimi olduğu, bir kısmının nargile içmeden
arkadaşlarına eşlik ettiği görülüyor. Bazı işletmeler
kadınlar için özel matine düzenliyor; bazılarında
da kadınlar günü, anneler günü için özel
kutlamalar yapıyor. 

Sağlık uyarıları: Sağlık uyarılarının nihai tüketiciler
tarafından görünürlüğünü sağlamak üzere, 2013
yılında nargile şişelerinin üzerine sağlık uyarısı
konması düzenleme altına alınmış olmakla
birlikte, 300 işletmede nargile kullanımını
gösteren 2015 ve 2016 tarihli binlerce fotoğrafın
incelemesinde bu uyarıların sadece 3 işletmede
bazı aparatların üzerinde bulunduğu, ancak ilgili
tebliğde yer alan şekil şartlarını taşımaktan uzak,
şişelere iğreti tutuşturulmuş kâğıtlardan oluştuğu
saptandı. Diğer yandan, düzenlemedeki uyarı
ebatlarını taşımaya müsait olmayan çok farklı
boyut ve tipte nargile aparatlarının kullanıldığı
görüldü. 

Sonuç 
Bu çalışma öncelikle, nargile piyasasında kayıtdışı
ekonomi hâkimiyeti nedeniyle, nargilede, tütünün
tarımından ürünün tüketimine kadarki süreçlerin
tamamının devletin kontrolü dışında, denetimsiz
işlediğini ve ticari sunumun ruhsatlı olmasının
nargile sunum kurallarına uyumu sağlamadığını
ortaya koyuyor. Kayıtdışı ekonominin ardındaki
temel motivasyon olan vergiden kaçınarak kazanç
sağlanması, tütün kontrolü ve tüketicinin
korunması ilkelerini yerle bir ediyor; yasal
önlemleri hükümsüz kılıyor. Mevcut
düzenlemeleri üç yönden eleştirmek mümkün:

Tütün kontrolü açısından, piyasa düzenleme
yaklaşımının üretim ve ticareti yasallaştırma,

meşrulaştırma ve kolaylaştırma işlevi gördüğü,
tüketimi körükleyen ürün proliferasyonuna yol
açtığı ve düzenlemelerin tütün kontrolü
boyutunun etkisiz ve yetersiz kaldığına dair daha
önce yaptığımız saptamalar (19) NTM mevzuatı
için de aynen geçerli. NTM mevzuatı çok
kapsamlı gibi gözükmekle birlikte, tüketimi
etkileyen kritik unsurlar (fiyat, girdi ve bırakımlar,
nikotin, aparat, kömür) düzenleme dışı olduğu ve
ticari sunumu denetleyecek düzenekler
belirlenmediği için, aslında bu mevzuatın sadece
üretimi teşvik etmekle kalmadığını, tüketimi
kontrol edecek önlemler açısından da oldukça
zayıf kaldığını söylemek mümkün.

Piyasa düzenlemesi açısından, geçen 14 yıl içinde
TAPDK 4733 sayılı Yasa çerçevesinde diğer tütün
ürünleri için işleyen piyasalar oluşturabilmişken,
NTM’nin ticari sunumuna izin verilen tek tütün
ürünü olması ve siyasi zeminde kayıtdışı
ekonomiye göz yumulması veya teşvik edilmesiyle
tüketimin büyük oranda yasadışı ürünlerin ticari
sunumu yoluyla gerçekleşmesi sonucu, Kurum
NTM için arzu ettiği ve Yasa’nın emrettiği piyasa
düzenini kuramamış bulunuyor.

Düzenleme açmazı açısından, NTM tüketimi
büyük oranda ticari sunum yoluyla, paketin açılıp
ürünün bölünerek sunuma hazır hale getirilmesi
şeklinde olduğu için, tüketicilere sunumu yapılan
nargilenin içinde TAPDK tarafından
ruhsatlandırılmış, bandrollü ürün olup olmadığını,
buna ek katkı maddesi eklenip eklenmediğini
denetlemek, belirlemek ve düzenleme altına
almak neredeyse olanaksız. Yasadışı ürün
kullanmak, ek katkı maddesi ilave etmek çok
olanaklı, kolay ve kârlı olduğu için, içim rejimini
ve duman toksisitesini etkileyen nargile aparatı ve
kömürü için standart bulunmaması, bulunmasına
da gerek olmaması, ayrıca Türkiye’nin iklim
koşullarında nargilenin kapalı alanda tüketilme
gerçeği dikkate alındığında, nargilenin ticari
sunumu çok yönlü bir düzenleme açmazını
beraberinde getiriyor.

Tartışma
Tütün kontrolü literatüründe nargile salgınının
nedenleri arasında, tütünle mücadelenin birçok
ülkede sigaraya odaklı olması ve TKÇS bazlı
düzenlemelerin NTM’yle ilgili özel sorunları
çözmekte yetersiz kalması belirtiliyor; NTM
üretimi ve sunumuna ilişkin spesifik politika
gereksiniminin altı çiziliyor (8,22,23,28,29).
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Nargile salgınını durduracak, gençleri nargileden
koruyacak doğru ve etkili politikalar ne olmalıdır
diye baktığımızda, öncelikle, Türkiye’nin nargile
düzenlemelerinin bu ülkeye çare olmadığı gibi,
başka ülkelere de çare olamayacağını belirtmek
gerekiyor. Politika arayışında, tütün endüstrisi için
üretim ve ticaretin önünü açan, ürün arzını teşvik
eden politikaların, tüketici davranışını hedefleyen
talep yönlü önlemlerin etkisini sınırlayarak
başarısızlığa uğrattığı, bu nedenle tütün salgını
için temel çözümün arz yönlü önlemlerle
mümkün olabileceği yönündeki analiz (30) yol
gösterici nitelikte. NTM için bu analize ek bir
unsur olarak nargilenin ticari sunumunu ve bunun
nasıl düzenleneceği meselesini eklemek gerekiyor.

Yöntem olarak, doğru ve etkili politikaların
önündeki engelleri tanımlamakla başlamak ve
bunlarla nasıl mücadele edilebileceği üzerinde
düşünmek ve tartışmak doğru olacak. Bu engeller,
sadece teknik nitelikli ve kapasite, eşgüdüm,
popüler tabirle “siyasi angajman” meselesi olarak
görülmemeli. Oligopolik yapısıyla tütün
endüstrisinin belirleyici gücü, NTM’nin kâr
amacıyla üretilip satılan bir meta olması, ticari
sunumun oturduğu sosyal, siyasi bağlamın
gençlerin nargile tüketimini teşvik etmesi gibi
toplumsal engelleri görmek ve çözümün bunlarla
siyasi mücadeleden geçtiğini farkında olmak
gerekiyor. Bu bağlamda iki acil ve kritik sorunun
üzerinde durmakta fayda var. 

Bunlardan ilki, NTM üretimi, ticareti, ticari
sunumu ve tüketimi konusunda bilgi ve veri
gereksinimimizi karşılayacak, politikaya ışık
tutacak ölçümlerin, taramaların ve araştırmaların
bağımsız, yetkin araştırmacılarca yapılması gereği.
Bu gereksinimin karşılanması kurumsal ve mali
kaynakların seferber edilmesini gerektiriyor. Son
yıllarda ulusal bilimsel kongre programlarında e-
sigaraya ilginin sevindirici biçimde yüksek olduğu,
ancak nargile konusunun iyice geri planda kaldığı
görülüyor. İngilizce literatürde de, 2000-2014
arasında e-sigara konulu yayınlar katlanarak
artarken, nargile makalelerinde yavaş, lineer bir
artış olduğuna dikkat çekiliyor (31). 

İkinci mesele, içinde bulunulan siyasi ortam
nedeniyle, Türkiye’de yazılı kurallar, yasalar,
oturmuş kurumsal politikalar ve bilimsel
gerçeklerin yerine, genellikle neoliberal siyasetten
beslenen bireysel tutumlar ön plana çıkabiliyor. Bu

çerçevede, sadece tütün endüstrisi ve onun
önünü açan yanlış politikalar değil, siyaset ve
kamu idaresinde tütün kontrolüne zarar veren
farklı tutumların da deşifre edilmesi, bunlarla
mücadele edilmesi önem kazanıyor. Burada,
ekonomik canlılık için kayıtdışını kurtarıcı olarak
gören, esnaf ve küçük girişimcilerle ilişkide
kayıtdışını siyasi rant alanı olarak kullanan, ya da
kayıtdışı ile mücadeleden sadece yasallaştırmayı
ve vergi toplamayı anlayan, başını kuma gömen,
gerçeklerin üstünü örten, yanıltıcı yayın yapan ve
Türkiye’de tütün kontrolü retoriği ve gerçeği
arasında açılan uçurumdan sorumlu olan tüm
tutumları kastediyoruz. 

Günümüzün tütün salgını içinde nargilenin özel
rolünü, sorunun boyutlarını ve trendini farkında
olmak, daha iyi anlamak ve politika önerileri
geliştirmek durumundayız. Bu aşamada, bu
çalışmanın açtığı pencereden, sorunun çözümü
için piyasa düzenlemesi modelinin ötesine geçen
iki politika doğrultusu tanımlayabiliriz: 

Aromalı NTM’nin yasaklanması: Bu, DSÖ Tütün
Ürünü Düzenlemesi Çalışma Grubu’nun “Nargile
Tütünü Kullanımı” başlıklı ikinci tavsiye notunda
(23) önerilen NTM katkı maddelerinin diğer tütün
ürünlerinde olduğu gibi kapsamlı şekilde
yasaklanması önerisi ile uyumlu bir alternatiftir.
Gerçekten de, nargile dumanı gerçek tütün
dumanın sert ve acı tadına kavuşursa, nargile
içmenin bütün cazibesi yok olacak, tüketim hızla
aşağı çekilebilecektir. Ancak, bu alternatifle ilgili
temel sorun, yasadışı ürünlerin yaygın kullanımı
ve nargilenin hazırlanış aşamasında ek katkı
maddeleri ve aromaların eklenmesindeki
kolaylıktır. Birçok işletme imal edilmiş ürünlerin
yanı sıra, karışımlarını kendileri hazırlamaktadır.
Ticari sunum mevcut haliyle devam ettiği sürece,
olası bir aromalı NTM yasağı kolaylıkla
delinebilecektir.

Ticari sunumun yasaklanması: Ticari sunuma
doğrudan müdahale edilmesiyle ilgili temel sorun,
kazanılmış ticari hakların doğuracağı yasal
engeller ile içinde binlerce kişinin çalıştığı,
milyarlarca liralık yatırımların yapıldığı sektörün
böylesi bir müdahaleye sosyal ve siyasi zemindeki
gücü oranında direnç göstermesi olacaktır. Ticari
sunumun yasaklanması beraberinde, zaten
kayıtdışı olan bir sektörün tüm unsurlarıyla
yeraltına inmesini, tüketimin özel yaşam
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alanlarına kaymasını getirebilecektir. Ancak, ticari
sunumun nitelikleri dikkate alındığında, salgınla
mücadelenin ancak ve ancak ticari sunumun yasal
ve toplumsal meşruiyetinin ortadan kaldırılması ile
başarılı olabileceğini kabul etmek gerekiyor. Bu
nedenle düzenlemedeki amaç, piyasa denetimi
yoluyla kayıtdışı ile mücadele değil, ticari
sunumun yasal ve toplumsal meşruiyet alanını
gitgide daraltarak belli bir tütün tüketim biçimini
ortadan kaldırmak olmalıdır. Müdahalenin
araçları, aşamaları, yöntemleri tartışılabilir; ancak
bu yönde acil adımlar atılmaz ise, bunun
Türkiye’de genel tütün tüketimi üzerinde olumsuz
sonuçları olacağı açıktır.
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Abstract
Tobacco consumption is a frequent risky behavior
among women and more than one factors closely
influence smoking habit. Gender inequality, politics
of tobacco industry using such inequalities, socio-
economic determinants of health determines the
dynamics of the changes in this area. There is
scientific evidence that the tobacco industry
continues its politics on women.  
In majority of the regions of the world, tobacco
consumption frequency among women is behind
men, nonetheless, the fact that the increasing trend
in young women’s smoking status highlights the
need in the requirements of the preventive
strategies. In this article, scientific literature on the
tobacco use among women has been updated and
recommendations based on such determinations
have been presented.
Key words: Women’s studies, Tobacco control,
Prevention 

Öz
Kadınlar arasında tütün kullanımı yaygın bir davranış
olup bu süreci yakından etkileyen koşullar
bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, tütün
endüstrisinin bu eşitsizlik üzerinden yürüttüğü
politikalar, sağlığın sosyo-ekonomik belirleyicileri bu
alanda görülen değişimlerin dinamiklerini
belirlemektedir. Endüstrinin politikalarını kadınlar
üzerinden sürdürdüğüne dair çok sayıda bilimsel
yayın bulunmaktadır. 
Dünyada, kadınlar arasında tütün kullanımı pek çok
bölgede erkeklerin gerisindedir, ancak, özellikle genç
kadınlar arasında görülen artma eğilimi geleceğe dair
önlemlerin alınmasının gerektiğini vurgulamaktadır.
Bu yazı kapsamında kadınlar arasındaki tütün
kullanımına ilişkin bilimsel veriler güncellenmiş ve
durum tespitleri üzerinden öneriler sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Kadın çalışmaları, Tütün
kullanımı, Önleme
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Dünyada önemli halk sağlığı sorunu olma
özelliğini sürdüren tütün kullanımının önlenmesi
için hedef gruplara yönelik çalışmaların
geliştirilerek sürdürülmesi gerekmektedir (1). 

Kadınlar ve çocukların uzun yıllardan bu yana
tütün endüstrisinin hedefi olduğu konusunda
bilimsel çalışma sonuçları bulunmaktadır. Kadın
üzerine odaklanma sıklıkla özgürlük, otonomi,
cinsel çekicilik, zayıflık-incelik, vb. konularında
gerçekleşmektedir. Örneğin, 1920’li yılların
sonunda tütün endüstrisi kadınları özgürlük
üzerinden reklam araçları konumuna sokmuştur
(2,3).

Bu tür olumsuz gelişmelerin önlenmesi ile ilgili
olarak; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tütün
Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) de kadınlara
yönelen bu yaklaşımların karşısında olan önemli
ödevler içermektedir (4).

Dünyada kadınlar arasında tütün kullanımının
karmaşık olduğu, bu değişimin tütün pazarı,
küreselleşme ve kadının statüsü ile ilişkili olduğu
üzerinde durulmaktadır. Yüksek gelir düzeyi olan
toplumlarda kadınlar arasında tütün kullanımı
sıklığı azalmaktadır, ancak, bu tip ülkelerde
dezavantajlı konumdaki kadınlar arasında sıklığı
arttığına dair veriler bulunmaktadır. Düşük ve orta
gelir düzeyine sahip olan ülkelerde ise kızlar ve
erkekler arasındaki farkın daha “dar” olduğu
belirtilmektedir (5).

Dünyada kadınlar arasında tütün kullanımı 
verileri
Bununla birlikte, mevcut durumun iyimser
olmadığı bilimsel çalışma sonuçlarından da
anlaşılabilmektedir (2,7-10):

- Küresel düzeyde 176 milyon erişkin kadın her
gün sigara içmektedir. 

- Gelişmiş ülkelerde 1980 yılından 2013 yılına
gelindiğinde kadınlar arasında sigara içme
sıklığında azalma eğilimi görülmektedir. Bununla
birlikte, bu ülkelerde kadınlar arasında sigara içme
sıklığı düşük ve orta gelir düzeyine sahip olan
ülkelerle kıyaslandığında sigara halen daha
yüksektir. 

- Dünyada yetişkin kadınların erkeklerden daha
fazla sayıda sigara içicisi olduğu iki ülke olmasına

rağmen, kızların erkeklere göre daha fazla sigara
içtiği ülke sayısı 24’tür.

- Bazı ülkelerde sigara dışındaki tütün ürünlerinde
de kadınlar arasında artış bilinmektedir. Örneğin
nargile kullanımı kadınlar arasında artmaktadır.

- Nikotin salıveren sistemlerin de kadınlar
üzerinden “ilerletilen” bir boyutu bulunmaktadır.

- Yaklaşık bir düzineden fazla ülkede dumansız
tütün ürünleri kullanımı kadınlar arasında erkekler
arasında olduğundan daha yaygındır. Dumansız
tütün ürünlerinin baş ve boyun kanseri açısından
riskleri olduğu bilinmektedir.

- Sigara dumanından pasif etkilenim de özellikle
düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde
kadınlar açısından erkeklere göre daha yaygın bir
sorundur. Bu risk ile en çok karşılaşılan mekanların
ev ve işyerleri olduğu bilinmektedir. Güney ve
Doğu Avrupa’da SDPE riski Avrupa’nın diğer
bölgelerine göre daha yüksektir.

- Kadınlar arasında sigara içimi ile kanser (akciğer,
meme, oral kavite, farinks, larinks, özefagus,
pankreas, böbrek, messane, uterus, serviks), kalp
hastalıkları, KOAH, osteoporoz ve bağlı kemik
kırıkları arasında ilişkilerin güçlü olduğu kanıtlar
her geçen gün artmaktadır.

Kadınlara özel vurguların gerekçeleri nelerdir?
Toplumda kadınların da içinde olduğu
dezavantajlı grupların tütünün zararlı etkilerinden
daha fazla düzeyde etkilendikleri, bunun
nedeninin de dezavantajlı gruplara yönelik
özellikle bırakma konusunda sosyal destek
mekanizmalarının daha az olduğu ifade
edilmektedir. Önleme çalışmalarının ise özellikle
eşitsizlikleri gidermeyi hedef alan bir çerçevede
yapılmasının gerekli olduğu üzerinde
durulmaktadır (11). 

Dünyada kadınlar ve erkekler arasında tütün
kontrolü açısından kimi farklı yöntemlerin
kullanılmasının gerekçeleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Kadınlar erkeklere göre “kilo alma”
korkusu/kaygısı açısından farklıdırlar. Bu farklılığa
bağlı olarak kadınların tütün kullanımına
başlaması daha kolay olabilmektedir. Bırakma

• 2016 • cilt volume 25 • özel sayı • 13-26



25

konusundaki kararlılığın önündeki engellerden
birisinin bu konu olduğu bilinmektedir (7).

2. Kadınlar olumsuz düşüncelere sahip
olduklarında sigarayı negatif duygularını
dengelemek için içmektedirler, erkekler ise sigara
içmeyi daha çok bir “alışkanlık” olarak
sürdürmektedirler. 

3. Kadınların erkeklere göre nikotin yoksunluğuna
olan yanıtlarının farklılığı, sosyal destek
mekanizmalarının azlığı/zayıflığı, kilo alma
korkusu, hormonal etkiler, vb nedenlere bağlı
olarak kadınlar ve erkekler arasında tütün
kullanımı bırakma süreçlerinde farklılıklar
bulunmaktadır. 

4. Kadınlar arasında relaps hızları erkekler
arasında olduğundan daha yüksek olabilmektedir.

5. Kadınların ve erkeklerin tütün kullanımı
nedeniyle karşılaştıkları hastalık riskleri benzer
başlıklar olmakla birlikte, gebeliğin özel bir dönem
olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca, üreme sistemi
organları için de ayrı bir başlık açmakta yarar
bulunmaktadır. Sigara içen kadınlar arasında
(özellikle oral kontraseptif kullanan kadınlar

arasında) kalp ve damar sistemi hastalıklarında
artış beklenir. İnfertilite, prematür doğum eylemi,
düşük doğum ağırlıklı bebek doğurmak, servikal
kanser, erken menopoz, kemik kırıkları öne çıkan
sorunlar arasındadır. Kadınların sigara
dumanından pasif etkilenim riskleri de özel
müdahale gerektiren ayrı ve önemli bir başlıktır
(12).

6. Kadınların erkeklere göre sigaranın bazı kanser
alt tipleri açısından (squamoz hücreli akciğer
kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri)
karsinojenik etkilerine karşı daha duyarlı oldukları
ifade edilmektedir (12).

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerinden
değerlendirmeler
Dünyada, tütün kullanımı kadınlar arasında her
bölgede ve toplumda eşit olmamakla birlikte
kullanım sıklığının artma eğiliminde olan kitlelerin
varlığı üzerinde durulmaktadır (4).

Kadınlar ve erkekler arasındaki “toplumsal
cinsiyet açıklığı (gender gap)” bazı ülkeler için
kapanmaktadır. Özellikle Avrupa’da bu etki
görülmektedir. Kadınlar, artık “erkekler gibi”
sigara içmektedirler, erkekler ise sağlık etkileri ve
risklerin daha a farkında olarak sigara içme
davranışından daha bilinçli olarak vaz
geçmektedirler. Her iki cinsiyet için bu değişim
sigara içme sıklıklarında benzeşmeye neden
olabilmektedir (14).

Hangi zemin üzerinden ilerlemeli?
Kanıtlar her geçen gün artmaktadır, ancak,
müdahalelerin halen toplumsal cinsiyet kavramına
“kör” olduğuna işaret etmektedir. Bu noktada,
özellikle TKÇS tarafından altı çizilen önerilerin
geliştirilerek bütün dünyada yaygın bir şekilde
uygulaması değerlidir (5). 

Bu bağlamda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir
(2,7,9,10,12):

1. Kadınlar ve erkekler arasındaki tütün kullanımı
ve bırakma farklılıklarını gözeten yaklaşımlar
geliştirmek, klinisyenleri bu konularda bilgi, tutum
ve davranış açısından daha donanımlı yapabilmek
için çalışmaları sürdürmek, 

2. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği başta olmak üzere
eşitsizliklerin tamamını gözeten ve gideren
yaklaşımları yaygınlaştırmak.
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3. Kadınlar açısından tütün kullanımının etkilerine
ilişkin toplumda bilgilendirme, farkındalık ve
savunuculuk çalışmalarını desteklemek,
yaygınlaştırmak, 

4. Bırakma konusunda kadınların gereksinimlerine
yanıt veren mekanizmalar kurmak (7),

5. Tütün kontrolü adımlarının kadınlar için
ayrıştığı yönleri açıklıkla ortaya koymak, bu
konudaki bilimsel kanıtların atmasına katkıda
bulunmak,

6. Sigara dumanından pasif etkilenim açısından
da kadınlara özel çalışmaları güçlendirmek
Kadınların statülerinin güçlendirilmesi için somut
çalışmalar yapmak, 

7. Konuya vurgu yapan uluslararası sözleşmelerin
gerekleri için zemini güçlendirmek, eylemleri
uygulamak için çaba göstermek (bu amaçla ilgili
olarak DSÖ TKÇS ve Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi-CEDAW anlaşması
öncelikli maddelere sahiptir).
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Abstract
Illicit trade is a global problem threatening public
health benefits that come from tobacco control, as
well as an illegal activity causing economic damage
because of a kind of tax evasion. In this paper, illicit
trade in terms of tobacco control has been searched
and based on the brief assessment, major
recommendations have been developed. 
Key words: Tobacco control, Tobacco industry,
Illicet trade, Cigarette smuggling

Öz
Tütün ürünlerinin yasa dışı ticareti, tütün kontrolünün
sağladığı kamu sağlığı kazanımlarını tehdit  eden
küresel bir sorun olduğu gibi bir tür vergi kaçırma
olduğundan ekonomik zararlara da yol açan illegal bir
faaliyettir. Bu yazıda yasa dışı ticaret tütün kontrolü
açısından incelenmiş, temel değerlendirmelerden yola
çıkarak başlıca öneriler geliştirilmiştir
Anahtar sözcükler: Tütün kontrolü, Tütün endüstrisi,
Yasa dışı ticaret, Sigara kaçakçılığı
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1. Giriş ve tanımlar
Türkiye’nin 2004 yılında “taraf” olduğu Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) Tütün Kontrolü Çerçeve
Sözleşmesi (TKÇS)’nin 15’inci maddesi “Tütün
ürünlerinin yasa dışı ticareti” başlığını
taşımaktadır. 

TKÇS hükümleri esas alınarak hazırlanan ve
07/10/2006 tarihli ve 26312 sayılı Resmi
Gazete’de 2006/29 sayılı Başbakanlık Genelgesi
eki olarak yayımlanan Ulusal Tütün Kontrol
Programı (UTKP)’nda “B.1. Yasadışı Ticaret”
başlığında; 

“Yasa dışı ticaret”: Tütün ve tütün mamullerinin
sahte veya kaçak olarak üretilmesi ve/veya yasa
dışı yöntemlerle son kullanıcıya ulaşmasını
sağlayan veya bunları kolaylaştıran faaliyet, 

“Sahte ürün”: Yurt içinde veya yurt dışında tescili
bulunan bir markanın taklit edilmesi suretiyle
üretilerek piyasaya sürülen ve tescilli ürüne göre
hammadde, sarf malzemeleri ve kimyasal katkılar
bakımından içeriği değişik olabilen ve insan sağlığı
açısından risk taşıyabilen tütün mamulleri,

“Kaçak ürün”: Ruhsatsız olarak üretilen ve/veya
yasal olmayan yollarla yurda giren ürünler olarak
tanımlanmıştır.

Orijinal ya da sahte ürünlerin bireysel ya da
organize bir şekilde ilgili mevzuat hükümlerine
aykırı olarak ülke sınırlarından içeri sokulması ile
gerçekleşen bir eylem ve suç türü olan tütün
ürünleri kaçakçılığı, diğer kaçakçılık türleri gibi
ülkelerin gümrük kurallarını ihlal ederek
gerçekleştirilen suç türü olduğundan bu
özelliğinden dolayı “gümrük kaçakçılığı”
kategorisinde değerlendirilmektedir.

Yazımızda, tütün ürünlerinin yasa dışı ticareti,
genellikle Türkiye ve sigara kaçakçılığı bazında ele
alınacaktır. 

2. Türkiye’de tütün ürünleri kaçakçılığının kısa
tarihçesi ve mevcut durumu
Tütünün Anadolu topraklarına girdiği 1600’lü
yılların başından itibaren tütün ve tütün
ürünlerinin üretim ve ticareti siyasi, sosyal ve
ekonomik boyutlarıyla çok önemli olaylara ve
gelişmelere yol açmıştır. Osmanlı Devleti’nin iflas
sürecinin ürünü olarak ortaya çıkan Reji İdaresi

(1884-1925) döneminde uygulanan tütün
politikalarına tepki olarak tütün kaçakçılığı
(ayıngacılık) artmıştır. Öyle ki, 1896 yılında
kaçakçılığa konu olan tütün satışı Reji İdaresi’nin
tütün satışından %25’den daha fazla
gerçekleşmiştir. Reji İdaresi sayıları on binleri
bulan silahlı kolcu görevlendirmesine rağmen
kaçakçılığın önünü alamamıştır. Kolcularla
kaçakçılar arasında çıkan çatışmalarda yıllık
ortalama bin kişinin öldüğü genel kabul
görmektedir (1,2).

Atatürk Dönemi Türkiye’sinde kaçakçılıkla
mücadelede hukuki düzenlemeler ve sınır
güvenliği öncelik kazanmış olmasına rağmen
kaçakçılık sorununun kısa vadede çözülmesi
mümkün olamamış ancak azaltılabilmiştir (2).

Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren görülmeye
başlanan sigara kaçakçılığı olayları 1970’li yılların
ortasından itibaren giderek artmaya başlamıştır.
1980 öncesinde gerçekleşen sigara ve silah
kaçakçılığının o yıllarda meydana gelen terör
olaylarıyla doğrudan ilgisi olduğu anlaşılmıştır.
1978 yılında kurulan 41’inci Hükümet’in Gümrük
ve Tekel Bakanı Gün SAZAK’ın 1980 yılında
öldürülmesi, 1979 yılında kurulan 42’nci
Hükümet’te Tuncay MATARACI’nın Gümrük ve
Tekel Bakanı olması, 1980 yılında kurulan 44’üncü
Hükümet’in Gümrük ve Tekel Bakanı Recai
BATURALP ile 45’inci Hükümet’in Maliye ve
Gümrük Bakanı Vural ARIKAN’ın görevden
alınmaları, 1988 yılında Başbakan Turgut ÖZAL’a
düzenlenen suikast olayı kaçakçı mafyasıyla
ilişkilendirilmiştir (1,3).

1980 öncesinde çokuluslu sigara şirketlerinin
yönlendirmesiyle organize suç ve terör örgütleri
tarafından kaçak olarak yurda sokulan sigaralar,
tüketicilerin yerli tütünden mamul sigaralara
alışkın içim tarzını Amerikan harmanlı sigaralara
kaydırmış, daha sonra bu ihtiyacı karşılamak
üzere yabancıların Türkiye’de sigara üretmek ve
TEKEL’in sigara birimini “iç etmek” hedefinin alt
yapısını oluşturmuştur. Bu yıllarda, Bulgaristan’da
bir devlet kuruluşu olan Kintex’in Türkiye’ye
yönelik sigara, içki ve silah kaçakçılığı
organizasyonunun merkezi olduğu anlaşılmıştır
(1). 

1984 yılında kaçakçılık yoluyla oluşan rantın
devlet gelirleri içine alınması ve
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değişen/değiştirilen tüketici taleplerinin
karşılanması amacıyla başlatılan sigara ithalatı,
kaçakçılığı önleyemediği gibi içim tarzı değişen
tüketicinin yabancı markalara kaymasına neden
olmuştur (4,5).

1990’lı yıllarda ise TEKEL tarafından ihraç edilen
sigaraların yasa dışı yollarla ülkemize tekrar
sokulması suretiyle gerçekleştirilen kaçakçılık
faaliyetleriyle karşılaşılmıştır (1,6,7). 

2000’li yılların başında piyasaya sahte olarak
sunulan kaçak sigaraların neredeyse tamamına
yakınının TEKEL’in ürettiği ve piyasa payı yüksek
olan “TEKEL 2000” ve “TEKEL 2001”
sigaralarına ait olduğu görülmüştür (1,6). Söz
konusu sahte ve kaçak sigaralar içimlerinin çok
kötü olması nedeniyle tüketici tarafından tercih
edilmemiş, özelleştirme sürecindeki TEKEL’in
kaybettiği pazarı da ülkedeki çokuluslu sigara
şirketleri paylaşmıştır. Piyasada kaçak ve sahte
sigara oranının %10’ları bulduğu bu yıllarda,
tütün endüstrisinin temsilcileri bu oranın %5’i
geçmediğini iddia etmişlerdir. TEKEL’in sigara
biriminin 2008 yılında 1,72 milyar dolar
karşılığında özelleştirilmesi sonrasında yaptıkları
açıklamalarda ise kaçakçılık vurgusunu
artırmışlardır (8,9). 

Yasa dışı ticaret ile ilgili bilgileri maniple etmek
konusunda başarılı olan tütün endüstrisi, “%5’i
geçmiyor” dediği kaçak sigara oranını sokaktan
boş sigara paketi toplanmak suretiyle yaptırdığı
araştırmalarda 2010 yılında %19,8, 2011 yılında
%20, 2012 yılında 13,4, 2013 yılında 19,8, 2014
yılında 20,7 ve 2015 yılında ise 13,3 olarak tespit
etmiştir (10,11).

Dünya’da yaklaşık 1,2 milyar kişi tarafından
tüketilen toplam 6 trilyon adet (300 milyar paket)
sigaranın %10-12’sinin (yaklaşık 30 milyar paket)
yasa dışı ticarete konu olduğu tahmin
edilmektedir. DSÖ’ye göre tütün ürünlerinin yasa
dışı ticaretine atfedilebilecek oran 
% 6-10 arasında olup yakalanan ve el konulanlar
baz alındığında toplam yasa dışı ticaretin 
%3-4’ünü sahte ürünler oluşturmaktadır
(8,12,13).

Türkiye’de son yıllarda tütün ürünleri
kaçakçılığıyla mücadelenin yoğunluğu ve etkinliği
artmış ve önemli büyüklükte yakalamalar
gerçekleştirilmiştir. Örneğin, 2015 yılında Sarp

Gümrük Sahası’nda yapılan
operasyonda yaklaşık 22 milyon TL
değerinde toplam 3,5 milyon paket sigara -ülke
tarihinin en büyük kaçak sigara yakalaması-
gerçekleştirilmiştir (14). 

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ile Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından 2008 yılında
24.879.869, 2009 yılında 21.535.838, 2010
yılında 76.585.011, 2011 yılında 116.000.033,
2012 yılında 145.327.872, 2013 yılında
154.042.590, 2014 yılında 147.776.175 ve 2015
yılında 143.239.425 paket kaçak sigara ele
geçirilmiştir. Son yıllarda yakalanan toplam
miktarın artması, sigara kaçakçılığı ile
mücadeledeki etkinliği ve başarıyı da
belgelemektedir (6,10).

Türkiye’de, 2015 yılında 156.195.471.340 adet
(7,8 milyar paket) sigara üretilmiş bu miktarın
103.210.236.100 milyar adedi (5,1 milyar paket)
39.648.844.291 TL bedel karşılığında yurt içinde
tüketilmiş, 47.818.361.000 adedi (2,4 milyar
paket) ise 464.304.320 dolar karşılığında
çoğunlukla komşu ve Ortadoğu ülkelerine ihraç
edilmiştir (15,16). 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2015
yılında gümrüksüz satış mağazalarında (duty free)
378.301.499 Avro karşılığında tütün ürünü satışı
(toplam alışverişlerin %35’i) gerçekleşmiştir (17).
Açıklanan verilerden hareketle, 2015 yılında
gümrüksüz satış mağazalarında (giriş ve çıkış)
toplam 3,4 milyar adet sigara satışı yapıldığı, bu
satışın yaklaşık 1,2 milyar adedinin girişteki
gümrüksüz satış mağazalarına ait olduğu tahmin
edilmektedir. 

1997-2009 yılları arasında 100 milyar adedin
üzerinde seyreden yurtiçi legal sigara satışları,
tütün kontrolü uygulamaları sayesinde 2010-
2014 yılları arasında 100 milyar adedin altına
inmiştir (15). 2011 yılından itibaren tütün
kontrolü uygulamalarındaki gevşeme, tütün
ürünlerinin yasa dışı ticaretiyle mücadelenin
yoğunluğu, Suriye’den gelen sığınmacıların
tüketim talepleri 2015 yılında yurt içi satışların
tekrar 100 milyar adedin üzerine çıkmasına sebep
olmuştur. Bu durumda, gümrüksüz satış
mağazalarındaki (giriş) satışları da dâhil
ettiğimizde yurt içinde legal olarak satılan toplam
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103,2 milyar adet sigaraya, illegal ticarete konu
olan yaklaşık 16-17 milyar adet kaçak sigara ile
10 milyar adetten az olmamak üzere sarmalık
kıyılmış tütünden mamul sigara toplamını
eklediğimizde toplamda tüketilen sigara
miktarının 130 milyar adedi rahatlıkla aştığı
hesaplanmaktadır.

2015 yılında yurt içinde 8.772 kg nargilelik tütün
ürünü, 21.330 kilogramı ithalat olmak üzere
60.197 kg puro/sigarillo, 201 kg pipoluk tütün
ürününün satışı yapılmıştır (15). Bu rakamlar,
nargilelik tütün ürünleri başta olmak üzere
puro/sigarillo ve pipoluk tütün ürünlerinin önemli
ölçüde kayıt dışı ve yasa dışı üretim ve ticaretin
olduğunu göstermektedir. Örneğin, TAPDK’dan
“Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk
Belgesi” almış toplam işletme sayısı 02/05/2016
tarihi itibarıyla 892’dir (18). 2015 yılında
yurtiçinde satışı yapılan toplam 8.772 kg
nargilelik tütün ürününün sadece bu işletmelerde
tüketildiğini varsaydığımızda işletme başına yıllık
10 kg civarında bir satış ve sunum rakamı
çıkmaktadır. “Nargilelik Tütün Mamulü Sunum
Uygunluk Belgesi” olmadan satış ve sunum yapan
binlerce mekân olduğu, evlerde dahi tüketildiği
değerlendirildiğinde bu durum nargilelik ürün
piyasasının tamamına yakınının kaçak ve kural dışı
işlediğine işaret etmektedir (19). 

Sarmalık kıyılmış tütün ürünlerinin yasal iç piyasa
satışı 2015 yılında 84.745 kg olarak
gerçekleşmiştir (15). Bu miktar ürün, yaklaşık
121.000 adet sarma sigaraya karşılık gelmektedir.
Yasal olarak sarmalık kıyılmış tütün ürünleri ile
birlikte satılması zorunlu olan makaronun
(tütünsüz boş sigara tüpü) 2014 yılında yapılan
düzenlemeyle sarmalık kıyılmış tütünden ayrı
olarak ambalajlanması ve birim paketlerine
bandrol uygulanmak suretiyle piyasaya arzı
gerçekleştiğinden 2015 yılı satışı 8.765.626.000
adede yükselmiştir. Önceki yıllarda tamamına
yakını kaçak olarak piyasada bulunan makaronun
önümüzdeki yıllarda yasal satış rakamlarının daha
da artacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılında
gerçekleşen makaron satış rakamı yaklaşık 6
milyon kg. sarma sigaraya tekabül etmektedir ki
bu durum ülkede kayıt dışı ve yasa dışı üretilen ve
pazarlanan tütünün varlığını da teyit etmektedir.
Bununla birlikte, sarma sigara yapımında
kullanılan yaprak sigara kâğıdı için yasal bir
düzenleme olmayıp piyasada satışı yapılan bu tür

ürünlerin tamamı kaçaktır. Güney, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kayıt ve yasa
dışı üretimi gerçekleştirilen ülke tütüncülüğü ve
tütün kontrolü açısından arz ve talep yönlü
problemlerin kaynağını oluşturan 10-15 milyon
kg tütüne ait sorunların sadece zabıta
önlemleriyle halli mümkün görülmemektedir. Bu
bölgelerde orta ve uzun vadede ciddi olarak
uygulanacak alternatif tarımsal üretim ve
ekonomik faaliyete ilişkin projelerin sorunu
minimize edeceği ve yasal zeminde çözümü
gerçekleştireceği değerlendirilmektedir (20,21).
Bu arada, sayıları 3 milyonu bulan Suriyeli
sığınmacıların genel olarak ekonomik durumları
ve tüketim alışkanlıkları nedeniyle kaçak ve sarma
sigaraya daha çok yöneldikleri tahmin
edilmektedir.

4207 sayılı Kanun’a göre tütün ürünü olarak
tanımlanan ancak Türkiye’de üretimi ve ticareti
serbest olmadığı halde özellikle internet üzerinden
reklam ve satışı her geçen yıl artan elektronik
tütün ürünlerinin ve nargile çubuklarının (kalem)
satış ve tüketimine ilişkin sağlıklı veri
bulunamamıştır. 

2010 yılından bu yana tütün ithalatından
sağlanan avantajlarla (Tütün Fonu, KKDF Fonu
vd.) sigara üretiminde hammadde maliyetini
azaltan tütün endüstrisi, Türkiye’yi sigara üretim
ve dağıtım üssü haline getirerek komşu ve
Ortadoğu ülkelerine yönelik tütün ürünleri
ihracatını sürekli artırmaktadır. 2015 yılında ihraç
edilen tütün ürünlerinin %71’i ilk 6 ülkeye (İran,
Bahreyn, Irak, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri,
Lübnan) gerçekleştirilmiştir. Anılan ülkelere ihraç
edilen sigaranın bir kısmının yasa dışı yollardan
Türkiye’ye geri döndüğü bilinmektedir. Keza,
listenin ikinci sırasında yer alan 1.332.000 nüfuslu
ve 190.000 sigara tüketicisi bulunan Bahreyn’e
sadece Türkiye’den ihraç edilen sigara miktarı
2014 yılında 409.074.400 paket, 2015 yılında ise
612.376.000 paket olmuştur (12,16,21,22). 

2016 yılı Mayıs ayı itibarıyla perakende satış fiyatı
6 TL, 8 TL ve 11 TL olan bir paket sigara
üzerindeki vergi yükü sırasıyla %93,16-%84-
%82,82 olarak hesaplanmıştır. 2008 yılında 18,3
milyar TL olan yurt içi sigara satış hâsılatı 2015
yılında yaklaşık 39,6 milyar TL’ye yükselmiştir.
Tütün ürünlerinden sağlanan ÖTV geliri ise, 2008
yılında 10,9 milyar TL’den, 2015 yılında 23,5
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milyar TL olarak belirlenen hedefi de aşarak 26,9
milyar TL’ye yükselmiş, 2016 yılı bütçe hedefi
27,8 milyar TL olarak belirlenmiştir (23). 

Son yıllarda Türkiye’ye kaçak olarak sokulan
sigaraların en az yarısının Bulgartabac isimli
şirkete ait olduğu tütün endüstrisi çevrelerince ve
resmi kaynaklarca doğrulanmaktadır. Yapılan bir
hesaplamaya göre, son 6 yılda sadece
Bulgartabac ürünlerinin kaçakçılığı dolayısıyla
ülkenin ÖTV kaybı 10,8 milyar TL olmaktadır.
1947 yılında devlet tütün tekeli olarak kurulan,
2011 yılında özelleştirilen Bulgartabac,
01/04/2016 tarihinden itibaren Ortadoğu
ülkelerine yaptığı ihracatı durduracağını
açıklamıştır (6,24). 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu
(TESK)’nun 2015 yılında başlattığı “Dikkat,
Bilmediğin Gerçekler Var!” kampanyası
kapsamında kamuoyuna sunduğu verilere göre,
kaçak sigara ticareti nedeniyle devletin yılda 6
milyar TL vergi kaybı oluşmaktadır. Tütün
endüstrisinin içinde yer aldığı Marka Koruma
Grubu (MKG)’na göre ise Türkiye kaçak sigara
nedeniyle her yıl 5,5 milyar TL vergi kaybına
uğramaktadır (25,26).

3. Tütün ürünlerinin yasa dışı ticareti ve tütün
endüstrisi 
Tütün ürünlerinin yasa dışı ticareti konusunda
onlarca sabıkası olan tütün endüstrisi, Dünya’da
ve Türkiye’de önemli iddia ve suçlamaların
muhatabı olmuştur/olmaktadır. Özellikle, geniş
kapsamlı kaçakçılık faaliyetlerinde önemli rol
oynadığı bilinen tütün endüstrisinin yüksek
miktarlarda sigaraları yasa dışı pazara gideceğini
bile bile bazı ülkelere sattığı belgelenmiştir.
Onlarca olay arasından en dikkat çekeni Philip
Morris International (PMI) ile ilgili Avrupa Birliği
(AB)’nin açtığı sigara kaçakçılığı davasıdır.
Sonuçta, PMI kaçakçılık suçlamalarını kabul
etmemekle beraber 12 yıl geçerlilik süresi olan
anlaşmayı 2004 yılında imzalayarak AB’ye
yaklaşık 1,25 milyar dolar kaynak aktarımını kabul
etmiş ve süregelen davaları nihayetlendirmiştir.
(1,7,13,27).

Tütün endüstrisinin tütün ürünlerinin yasa dışı
ticareti konusunda bilinen strateji ve taktiklerden
bazıları şöyledir: 

Yasa dışı ticaretle mücadelede yapılacak
düzenlemelerde ve alınacak tedbirlerde devletin
yanındaymış gibi davranarak işbirliği yapmak
isterler. Örneğin, Türkiye dâhil birçok ülkede
kolluk, maliye ve gümrük birimlerine ait kamu
görevlilerine yönelik seminer ve atölye çalışmaları
organize edilmiştir (13,28,29). 

Yasa dışı ticareti hedef alan kişi ve kurumlarla
ortaklıklar ve bağlantılar kurup yasal
uygulamaların takip ve izlenmesi için ortak proje
çalışması önerirler. Örnekler: Anti Kaçakçılık
Grubu (ACG)’nun kurucusu British American
Tobacco (BAT) şirketidir. PMI, 2013 yılında
Uluslararası Anti-Yolsuzluk Akademisi (Anti-
Corruption Academy)’ne burs finansmanı için
55.000 Euro bağışlamıştır. Uluslararası Polis
Örgütü (Interpol) ve Dünya Gümrük Örgütü
(WCO) tütün endüstrisi tarafından desteklenen
kuruluşlar arasındadır. Bu arada, Interpol’un 2014
yılında yapılan Taraflar Konferansı (COP6)’na
gözlemci statüsünde katılım sağlaması
reddedilmiştir (13,30). 

Yasa dışı ticarete ilişkin kimi iddialarını hukuk
müşavirlikleri, bazı akademisyenler, perakende
satıcılar ve temsilcileri gibi paravan kişi ve
kuruluşlar aracılığıyla öne sürerler. Örneğin, satış
yerlerinde tütün ürünlerinin görünürlüğünün
kaldırılması için şeffaf olmayan dolapların
kullanılması; tek tip düz paket uygulamalarının
kaçakçılığı artıracağı iddiası Avustralya ve
İngiltere’de denenmiş, Türkiye’de halen
denenmektedir (13,31,32).

Tütün endüstrisi yasa dışı ticaretle ilgili her
tartışmada kamuya, medyaya ve karar alıcılara
kamu finansmanına olan ekonomik katkılarını
hatırlatırlar. Ancak, hastalıkların, acıların ve
ölümlerin neden olduğu ekonomik yükten asla
söz etmezler (8,9,13,27,33).

Tütün endüstrisi, “fiyatlar arttığı için kaçakçılık
artıyor” söylemini tütün ürünlerinin
vergilendirilmesinde siyasi otoriteyi baskı altında
tutmak, tütün kontrolü politika ve uygulamalarını
etkisizleştirmek ve önemsizleştirmek amacıyla
sürekli ve bilinçli olarak ileri sürer. Aslında, tütün
ürünlerinin kaçakçılığı pratikte tütün endüstrisine
yarar ve çıkar sağlar. Çünkü, toplam sigara
satışlarının içinde kaçak oranının yüksek olması
durumunda ortalama sigara satış fiyatı düşmekte,
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toplamda ise sigara satışları artmaktadır.
Kaçakçılık, tüketimi de hem doğrudan (sokakta
satılan ucuz sigaralar sayesinde) hem de dolaylı
olarak (vergileri düşürmek veya düşük tutmak için
yapılan baskılar neticesinde) körükler
(8,13,27,33). 

Tütün ürünlerine uygulanan vergiler kaçakçılığı
etkileyen önemli ancak tek faktör değildir. Tütün
ürünleri kaçakçılığının nedenleri ve etkenleri
arasında coğrafi özellikler, sosyo-ekonomik şartlar,
sokak satışı kültürü, organize suç örgütlerinin
varlığı, kamu görevlilerinin toleransı, diğer
kaçakçılık suçlarıyla ilgili cezaların ağırlığı, ülkeler
arasında işbirliği zayıflığı ve tütün endüstrisinin
suç ortaklığı gibi hususlar yer almaktadır. Kaldı ki,
tütün ürünlerine uygulanan vergi ve fiyatların
yüksek olduğu bazı ülkelerde, düşük olan ülkelere
göre kaçakçılık olayları daha az olabilmektedir
(8,33). 
Öte yandan, tütün endüstrisinin “kaçakçılık
artıyor” tezini desteklemek amacıyla yaptırdığı
araştırmaların güvenirliği şüphelidir. Türkiye’de
enflasyon oranı dikkate alınarak her yıl Ocak ve
Temmuz aylarında tütün ürünlerinin vergi yükü
artırılmaktadır. Her yıl artan vergilere paralel
zamlanan sigara fiyatlarına rağmen tütün
endüstrisinin kendi yaptırdığı araştırmalarda kaçak
oranının artmadığı aksine düştüğü tespit
edilmiştir. Bu durumda, tütün endüstrisinin
“vergiler artırılırsa kaçakçılık artar” tezi kendi
yaptırdığı araştırma sonuçlarıyla çelişmekte hatta
çürümektedir (8,10,11,33).

Bu nedenle, tütün ürünlerinin tüketimi ve
kaçakçılığıyla ilgili araştırmaların ilgili kamu
kurumları tarafından Türkiye’deki sığınmacıları da
dikkate alarak düzenli olarak yaptırılması, elde
edilen verilerin akademik çevrelerle ve kamuoyu
ile paylaşması önemli görülmektedir. 

4. Tütün ürünlerinin yasa dışı ticaretinde
etkenler, yöntemler ve önlemler
Tütün ürünleri kaçakçılığı küresel ve bölgesel
boyutlarda değişik etkenleri olan illegal ve
organize bir faaliyettir. Tütün ürünlerinin
kaçakçılığında suç ve terör örgütlerinin küresel ve
bölgesel işbirliği yaptıkları bilinmektedir. 2.949 km
kara, 7.816 km deniz olmak üzere toplam 10.765
km sınıra sahip olan Türkiye, coğrafi konumu ve
sınırları itibariyle her türlü kaçakçılığın hedef
ülkesi ve güzergâhı olmaktadır. Komşu ülkelerdeki

savaş dâhil olağanüstü durumları, bazılarının
doğrudan ya da dolaylı kaçakçılık faaliyetlerinin
içinde yer almasını, yine komşu ülkelerde
kontrolsüz üretim ve düşük vergilendirmeyi, kara
ve deniz sınırlarında kontrol ve işbirliği eksikliğini
tütün ürünleri kaçakçılığının etkenleri arasında
sayabiliriz (6,7). 

Türkiye’nin Güney, Doğu ve Güneydoğu
sınırlarında yapılan sigara kaçakçılığında PKK’nın
etkili bir aktör olduğu bilinmektedir. Bununla
birlikte, bu bölgelerde sınır illerinde yaşayanların
kaçakçılık olgusunu meşru ticaret ve kazanç kapısı
olarak görmeleri, bu yönde devlet görevlilerinin
müsamahası suçun işlenmesinde ve
sürdürülmesinde etken olmaktadır (1,6,7,27).
Genellikle işsiz ve eğitimsiz erkeklere istihdam
alanı yaratan sigara kaçakçılığını özellikle
perakende seviyesinde cazip kılan husus, çok az
miktarda bir sermayeyle veya sermayesiz olarak
bu işe girişilebilmesidir. Son yıllarda, özellikle
Suriyeli çocuk ve yetişkin sığınmacıların işporta ve
perakende ticaretinde çalıştırıldıkları/kullanıldıkları
dikkat çekmektedir (7).

Türkiye’de sigara kaçakçılığında çok farklı
yöntemler kullanmakla birlikte yapılan kaçakçılık
faaliyetleri sınır aşan ve ülke içi kaçakçılık
faaliyetleri şeklinde iki ana gruba ayrılmaktadır.
Sınır aşan sigara kaçakçılığı faaliyetleri de kendi
içerisinde sınır ihlali, gümrük ve serbest
bölgelerde yapılan kaçakçılık yöntemleri, sahte
mühür ve bandrol kullanılması, yolcu muafiyetinin
suiistimali ve saklanmak suretiyle ülkeye
sokulması olarak 5 grupta tasnif edilmektedir.
Ülke içi kaçakçılık faaliyetinde ise kaçak
sigaraların ülkeye girişinden sonraki iki önemli
aşama, bu sigaraların sınır bölgelerinden temin
edilmesi ikincisi ise diğer bölgelere sevk
edilmesidir (7).

Kaçak sigaraların tedariki;
- Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde
sınırlardan katır sırtlarında getirilmesi,
- Deniz sınırımız bulunan komşu ülkelerden veya
yük ya da yolcu taşımacılığı yapan gemilerden
temin edilen gümrük kaçağı tütün ve tütün
mamullerinin iç piyasaya sürülmesi,
- Gümrüksüz satış mağazalarına aktarılan veya
aktarıldı gösterilen sigaraların iç piyasaya
sürülmesi,
- Yolcu muafiyetinin suiistimali,
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- Kaçak sigaranın, kara ve denizyolu ile getirilen
konteynerlerdeki yasal ithalatı yapılan başka eşya
veya ürünlerin içerisine gizlenmek sureti ile ülkeye
getirilmesi ve iç piyasaya sürülmesi,
- Transit işlemleri kapsamında başka bir ülkeye
sevk edilmesi gereken tütün ve tütün
mamullerinin yurt dışı edilmeyerek iç piyasaya
sürülmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir (7,34).

Kaçak sigaraların yurda sokulmasında kullanılan
depo ve güzergahın belirlenmesi, ülke içinde
sevkiyatın nasıl yapılacağı (zula, eskort,
kontrolden kurtulma/kaçma yöntemleri, kargo
şirketleri, otobüs/minibüs firmaları, izne gidenler
ve kamyoncular) dönemsel yol ve güvenlik
şartlarına göre planlanmaktadır (7,35). 

Ülkemizde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu, 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu ve
ilgili mevzuatta tütün ürünlerinin yasa dışı
ticaretiyle mücadelede etkinliği artıracak
düzenlemeler yapılmış, özellikle mücadeleci
birimlerin saha uygulamalarına yönelik imkân ve
kabiliyeti artırılmıştır. 

Bununla birlikte, yakalanan kaçakçılar için 1-5 yıl
hapis cezası öngörülse de büyük bir kısmının
tutuklanmaması ve para cezalarına çarptırılmaları,
hatta para cezasına mahkûm olan kaçakçıların bu
cezaları ödeyebilme adına kaçakçılık faaliyetine
daha çok girişmeleri dikkate alınarak 5607 sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda yer alan hapis,
el koyma ve müsadere cezaların daha etkili hale
getirilmesi önerilmektedir (7,36).

Bu arada, kolluk ve gümrük birimlerince
yakalanan ve el konulan tütün ürünlerinin
muhafazası ve imhasının ilgili mevzuata uygun
olarak gerçekleştirilmesi; Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının tasfiye ambarlarında bulunan
elektronik tütün ürünlerinin ve ilgili sarf
malzemelerinin kullanımı ve satışının kamu sağlığı
ve tütün kontrolü mevzuatı ve uygulamaları
açısından yasaklanması gerektiği
değerlendirilmektedir (37). 

4.1. Tütün Ürünlerinin Yasa Dışı Ticaretinin
Önlenmesine İlişkin Protokol
DSÖ’nün TKÇS kapsamında 12/11/2012
tarihinde Seul’de yapılan Taraflar Konferansı
(COP5)’nda “Tütün Ürünlerinin Yasa Dışı

Ticaretinin Önlenmesine İlişkin Protokol” kabul
edilmiş, 10/01/2013 tarihinde imzaya açılan
Protokol’ü Türkiye aynı gün imzalamış ancak,
Protokol’ün yasalaşma süreci (onay) henüz
tamamlanmamıştır. 11/05/2016 tarihi itibarıyla
54 ülke tarafından imzalanan buna karşılık 16
ülke tarafından onaylanan Protokol, 40 ülkenin
ulusal mevzuatına göre onaylamasını takip eden
90’ıncı günde yürürlüğe girmiş olacaktır (38). 

2014 yılı için “31 Mayıs Sigarasız Bir Dünya
Günü” temasını “Tütün ürünlerinin vergilerinin
artırılması”, 2015 yılı için “Tütün ürünlerinde
yasa dışı ticaretin önlenmesi” olarak belirleyen
DSÖ, Protokol metninin bir çok yerinde tütün
endüstrisinin müdahalesine karşı TKÇS’nin 5.3
maddesini referans olarak göstermektedir.
Protokol’ün kabulünü gereksiz göstermek ve
yasal olarak bağlayıcı tedbirlerinin uygulanmasının
engellenmesi veya geciktirilmesi için tütün
endüstrisinin yukarıda bir kısmı ifade edilen
stratejileri devreye soktuğu ifade edilmektedir
(13,39). 

4.2. Ulusal Tütün Kontrol Programı I. ve II.
Eylem Planları (2008-2012, 2015-2018)
TKÇS hükümleri esas alınarak hazırlanan
UTKP’nin “B.1. Yasa dışı ticaret” başlığı altında
mevcut durum ve sorunların yanında konuyla ilgili
amaç, hedef ve stratejiler yer almaktadır.
UTKP’de ifade edilen amaç, hedef ve stratejiler
2008-2012 dönemini kapsayan Eylem Planı’nda
güncellenerek çözüme yönelik aktiviteleri süresi
içinde gerçekleştirecek kurum ve kuruluşlar
belirlenmiştir.

Halen yürürlükte olan Eylem Planı’nda (2015-
2018), “İlgili tüm kurum ve kuruluşlar arasında
tam bir eşgüdüm ve işbirliği sağlanarak tütün ve
tütün ürünlerinin yasa dışı ticaretiyle etkin olarak
mücadele edilmesi” amacı ve “Tütün ve tütün
mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik TKÇS
kapsamındaki Protokol’e uyum sağlanması, ülke
uygulamalarının güçlendirilmesi ve yasa dışı
ticaretin engellenmesi” hedefi ifade edilmiştir.
2015-2018 yıllarını kapsayan Eylem Planı’nda
ifade edilen amaç ve hedef doğrultusunda iki
strateji yer almaktadır (40). 

4.3. Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile
Mücadele Eylem Planı 
2011-2013 yıllarını kapsayan ve amacı “tütün ve
tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadelede geniş
kapsamlı bir strateji belirlenerek kaçakçılığı
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önlemeye yönelik mevzuat ve uygulama sorunları
ile çözüm önerileri ortaya koymak” olarak
tanımlanan “Tütün ve Tütün Mamulleri
Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı”
27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî
Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan
2011/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile
yürürlüğe girmiştir. 2011-2013 dönemi Eylem
Planı 14 hedef doğrultusunda yer alan 37
eylemden oluşmuş ve gerçekleşmeler Gelir İdaresi
Başkanlığınca izlenmiştir. 2016 yılı sonrasını
kapsayacak “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki
Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı”nın hazırlık
çalışmaları sürdürülmektedir. 

5. Son söz 
İthal edilen tütünlerden alınan Tütün Fonu’nun
2010 yılından itibaren her yıl kademeli olarak
azaltılması ve bazı tütün çeşitlerinde sıfırlanması
her şeyden önce tütün kontrolü kapsamında
öngörülen vergi ve fiyat politikalarıyla çeliştiği
gibi sigara imalatında hammadde maliyetinin
ucuzlatılması tütün endüstrisinin artırılan vergilere
rağmen yüksek karla faaliyetini sürdürmesini

sağlamaktadır. Vergilendirme politikaları başta
olmak üzere tütün kontrolüne yönelik tüm
tedbirlerin tütün endüstrisi üzerinde negatif bir
teşvik aracı halini dönüştürülmesi önerilmektedir.

Sağlık, ekonomik, sosyal ve güvenlik etkileriyle
çok boyutlu bir sorun olan tütün ürünlerinin yasa
dışı ticareti, sonuçta tütün ürünlerinin toplam
tüketimi artırarak toplum sağlığını ve tütün
kontrolünün sağladığı kazanımlarını tehdit eden
küresel bir sorun olarak algılanmalı ve mücadelesi
ulusal, bölgesel ve küresel seviyelerde işbirliği ile
yapılmalıdır.

TKÇS’nin tüm tedbir ve kurallarının taraflarca
başta 5.3’üncü maddesi olmak üzere tütün
endüstrisi odaklı uygulanması tütün ürünlerinin
yasa dışı ticaretiyle mücadelede önem arz
etmektedir. 
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Abstract
National Tobacco Control Program Action Plan
(2015-2018) has been embarked with the Prime
Minister Ahmet Davutoğlu’s official circular,
published on January 27th 2015 in Official Register
(Issue number 29249). The main purpose of this
essay is to examine this Action Plan in terms of
tobacco control principles and develop some policy
proposals on the subject.
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Öz
Ulusal Tütün Kontrol Programı Eylem Planı (2015-
2018), dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu
tarafından Başbakanlık Genelgesi olarak 27 Ocak
2015 tarih ve 29249 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu makalenin amacı
Resmi Gazete’de yayınlanan Eylem Planı’nı tütün
kontrolü ilkeleri açısından değerlendirilmek ve konu
hakkında öneriler geliştirmektir.
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Ulusal Tütün Kontrol Programına Genel Bakış;
Bilindiği üzere Ulusal Tütün Kontrol Programı
(UTKP) Eylem Planı (2015-2018), dönemin
başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından
Başbakanlık Genelgesi olarak 27 Ocak 2015 tarih
ve 29249 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir (1). Söz konusu Genelge’nin
gerekçesinde de ifade edildiği gibi “tütün
kullanımı, bulaşıcı olmayan hastalıkların en önemli
risk faktörlerinden birisi”dir (1). Genelge
gerekçesinde; belirlenen hedeflere ulaşmak için
“tütün kullanımı ile mücadele kapsamında
programlar ve kampanyalar düzenlenmesi” ve
“denetimlerin etkinleştirilmesi”ne vurgu
yapılmıştır (1). 

Başbakanlık Genelgesi’nin en önemli yönü
“Ulusal Tütün Kontrolü Koordinasyon
Komitesi”nin kamusal otorite ağırlıklı olarak
tariflenmesi ve bu komitenin görevinin “Eylem
Planının izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi,
gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi;
ihtiyaç duyulması halinde yeni strateji, program
ve eylem planları hazırlanarak onaylanması ve
uygulamaya konulması görevlerini yürütmek
üzere” tanımlanmasıdır (1). Genelge hükümleri
uyarınca oluşturulan bu Komite’nin Sağlık
Bakanlığı başkanlığında şekillendirildiği ve Sağlık
Bakanlığı veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Başkanlığında asgari altı ayda bir toplanması
gerektiği görülmektedir. Öte yandan Komite’ye
sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve çalışma-
danışma gruplarının oluşturulması tümüyle
kamusal otoritenin keyfiyetine bırakılmıştır. 

Genelge kapsamında oluşturulan bu Komitenin
etkili bir güncel Eylem Planı’nı yaşama
geçirebilmek için öncelikle 2008-2012 dönemi
için uygulanan Eylem Planı’nın sonuçlarını
değerlendirmesi gerekliydi. Çünkü bu
değerlendirme ile Türkiye’de tütün kontrolü
alanında yaşanan sorunların ve ulaşılamayan
hedeflerin tespiti ve bu bilgiler ışığında yeni
dönem için gerçekçi bir Eylem Planı’nın
şekillendirilmesi mümkün olabilirdi. Ancak
oluşturulan bu Komite’nin 2008-2012 Eylem
Planı’nın sonuçlarını değerlendiren bir çalışması
olmamıştır. Bu nedenle bu makalede öncelikle ve
kısaca Türkiye’de 2008-2012 döneminde
uygulamaya konulan Eylem Planı’nın sonuçları
irdelenmiştir.

2008-2012 Dönemi Eylem Planı Hedeflerinin
Değerlendirmesi;
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi tarafından 2008-
2012 döneminde uygulanan Eylem Planı’nın
hedeflerine yönelik olarak yapılan kanıta dayalı
değerlendirmede UTKP’da belirlenen hedeflerden
sadece beş tanesine ulaşıldığı görülmektedir
(Tablo 1).

Bu bağlamda 2008-2012 dönemi bir bütün olarak
hedefler açısından değerlendirildiğinde; UTKP’nın
kendi belirlediği hedeflere ağırlıkla ulaşamadığı,
özellikle tütün endüstrisini kontrol altına almaya
çalışan uygulamalardan hemen hiçbirisinin
yaşama geçirilemediği, gençlik konusunda belirgin
bir başarısızlık yaşandığı, ancak tüm bu
olumsuzluklara rağmen toplumun bu sorunu
aşma konusunda motive ve istekli olduğu
görülmektedir. Gerçekten de 2008-2012
döneminde, tütün endüstrisinin yaşamsal öncelik
tanımladığı gençlik ve kadın alanında tütün
ürünlerinin hem kullanım sıklığının hem de
“kullanabilirim” olasılığının belirgin arttığı
aşikardır (2) (Şekil 1). 

Şekil 1’de de görüldüğü üzere Küresel Gençlik
Tütün Araştırmalarının sonuçlarına göre 2003-
2012 arası dönemde herhangi bir zamanda tütün
ürünü kullanmış genç kadın oranında %37, hiç
içmemiş ancak gelecek yıl başlayabileceğini beyan
eden genç kadın oranında ise %111 artış
yaşanmıştır (2). Bu nedenle 2015-2018
döneminin Eylem Planı’nında tütün endüstrisini
ve endüstrinin hedefi olan kadınlara yönelik
özgülleştirilmiş tütün kontrol politikaları ağırlık
taşımalıdır. Ancak ne yazık ki hem sorunu var
eden tütün endüstrisi hem de gelecek açısından
sorunun en büyük mağduru olacak kadınlar
2015-2018 Eylem Planı bileşenleri arasında hak
ettikleri ağırlığa uygun yer bulamamışlardır.
Hakikaten kadınlar, bu ülkede “kadının adı yok”
iddiasını kanıtlarcasına 2015-2018 dönemi Eylem
Planında sadece “tütün dumanından pasif
etkilenimin önlenmesi” amacı altında “gebelere
pasif etkilenime bağlı zararlar ve riskleri hakkında
bilgi verilmesi” stratejisi kapsamında “kadın
hastalıkları ve doğum uzmanları”nın
farkındalıklarını arttırmaları konusunda hizmetiçi
eğitim yapılması konusunda bir kez anılmışlardır
(1). 
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Tablo 1. Eylem planı hedefleri ve sonuçları (2008-2012)
Ulaşılan hedefler Ulaşılamayan hedefler Kanıtı olmayan hedefler

Toplumun %90’ında Sigara bırakma oranını Gebelerde bırakma oranı
sigara karşıtı tutum oluşturmak %40’ın üzerine çıkarmak %90’nın üzerine çıkarmak

Toplumda sigara bırakma Sağlık personelinde bırakma 
oranını tespit etmek oranını %50’nin üzerine çıkarmak

Vergi yükünü Rol model mesleklerde bırakma 
%80’nin üzerine çıkarmak oranını %50’nin üzerine çıkarmak

Pasif etkilenimin zararlı Kamuya açık alanlar ve 
olduğu bilgisini yaymak işyerlerinde tüketimi engellemek

Kırılgan ve risk gruplarının Tütün endüstrisinin reklam, sponsorluk
pasif etkilenimini azaltmak ve promosyon ihllalerini önlemek 

İdari ve adli yaptırımları etkili, 
adil ve caydırıcı hale getirmek

Ürün analizi yapabilen 
akredite laboratuvar kurmak

Tütün mamullerinin içeriği 
ile ilgili toplumu bilgilendirmek

Türkiye’de yasadışı ticaretin 
boyutunu saptamak

Tespit edilen yasadışı 
ticareti ortadan kaldırmak

Tütün çiftçileri için alternatif 
geçim yolları geliştirmek

15 yaş altı gençlerde sigara içme 
oranını sıfıra indirmek

15-18 yaşarası gençlerde sigara 
içme oranını %50 azaltmak

UTKP’nın monitörizasyonu için 
ulusal veri sistemi kurmak

Politikaların etkinliğini değerlendirmek
ve raporlamak
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Şekil 1. Genç kızlarda tütün ürünü kullanım sıklığı ve “kullanabilirim” olasılığı (2)
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2015-2018 Dönemi UTKP Eylem Planının
Genel Değerlendirmesi 
Dünya genelinde uygulamaya konulan tütün
kontrolü politikalarının, düzenlemelerinin ve
uygulamalarının temel yönlendiricisi ve yasal
dayanağı Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi
(TKÇS)’dir. Ancak Başbakanlık Genelgesi
kapsamında söz konusu sözleşmeye atıf yoktur.
Oysa böylesi bir atıfın ve TKÇS hükümlerine
uyma taahhütünün yer alması UTKP’nın
şekillendiği ve temel aldığı dayanağı gösterecek
ve programın bütünü söz konusu tanımlanan
yasal dayanağın hükümlerine ne düzeyde uyduğu
bakımından şeffaf ve objektif olarak analiz
edilebilecektir. 

2015-2018 dönemi Eylem Planı, tıpkı daha önceki
Eylem Planı’nda olduğu gibi mali kaynaklar,
bütçeler, bütçe tahsisleri ile kurumsal yapılar ve
kapasiteler bakımından tanımlanmamıştır. Oysa
2008-2012 dönemi Eylem Planı uygulaması,
Türkiye ölçeğinde var olan kapasite, tahsis ve
olanakların düzeyleri konusunda fikir vermişti. Bu
bağlamda Başbakanlık Genelgesi’nin gerekçesinde
de yer alan “denetimlerin etkinleştirilmesi” hedefi
aslında yaşanan bu kapasite sorununa işaret
etmektedir. 

Eylem Planı kapsamında uygulayıcı kurumlar ile
işbirliği yapılacak kurumlar liste olarak yer almıştır.
Ancak bu işbirliğinin keyfiyete izin vermeyecek
oranda şeffaf ve kurumsal olabilmesi için
işbirliğinin niteliği, mekanizması ve işleyiş ilkeleri
tanımlanmalıdır. Çünkü 2008-2012 döneminin en
büyük sorunlarından birisi kurumların kendi
arasında yaşadığı eşgüdüm sorunlarıydı. Öte
yandan Eylem Planı’nda işbirliği yapılacak sivil
toplum kuruluşlarının tütün kontrolü konusunda
olması gereken niteliği belirtilmemiştir. Oysa bu
niteliğin tanımlanması keyfiyeti, ayrımcılığı ve
yanlış politikaların yaşama geçmesini önleyecek
en önemli güvencedir.

Eylem Planı Bileşenleri;
A.5. Reklam, Promosyon ve Sponsorluk: Bu
başlık kapsamında strateji olarak “Tütün kontrolü
ile ilgili halk sağlığı politikalarının tütün
endüstrisinin ticari ve diğer çıkarlarından
korunması” ifade edilmesi, tek tip düz paket
uygulamasının tanımlanması, satış noktası
ihlallerinin önlenmesinin amaçlanması, “örtülü
reklam” ihlalini izleyecek sistemin eşgüdümle
güçlendirilmesi ve elektronik sigara ve tütün

ürünlerinin internet bazlı engellenmesinin ifade
edilmesi olumludur. Ancak bu alanda öngörülen
“Olası Engeller” arasında tütün endüstrisinin
tanımlanmaması, endüstrinin “ticari çıkarlar”ın
sorun olarak belirtilmemesi ve sadece “konu ile
ilgili bilgi eksikliği” ve öznesi olmayacak biçimde
“ihlal çabaları”nın engel olarak tariflenmesi
yaşanabilecek sorunlar karşısında gerçekçi bir
analiz yapıl(a)madığını düşündürtmektedir. Zaten
Eylem Planı’nda var olmasına rağmen “Düz
Paket” konusunda yakın zaman önce hem de
bizzat Sağlık Bakanı’nın olumsuz beyanatları
dikkate alındığında, 2015-2018 döneminde tütün
endüstrisinin “ticari çıkarları”nın olumsuz
etkileneceği konularda etkili kontrol politikaların
yaşama geçirilmesinden imtina edileceği
öngörülebilir. “Düz Paket” konusundaki olumsuz
gelişme dışında bu öngörüyü destekleyen bir
başka veri de; 2008-2011 döneminin aksine
2011’den sonra tütün ürünlerinin satış trendinin
düzenli olarak artmaya devam etmiş olmasıdır
(Şekil 2) (3). 

Tütün endüstrisinin iç ve dış satış kaynaklı cirosu
incelendiğinde ise 2008-2011 döneminde dahi
azalma trendi yaşanmadığı, aksine yıllar içerisinde
her iki kalemde de artışın olduğu görülebilir (Şekil
3 ve 4) (3).

A.6. Ürün Kontrolü ve Toplumun
Bilgilendirilmesi: Bu başlık altında tütün ve tütün
ürünlerinin içeriklerinde ve emisyonlarında
bulunan kanserojen maddeler ve zehirli bileşenler
konusunda mevzuatın güçlendirileceği ve teknik
düzenlemelerin yapılacağının ifade edilmesi
olumludur. Daha önemlisi bu başlık kapsamında
“TKÇS hükümleri ve ilgili Kılavuz İlkelerine ve
dünyadaki en iyi uygulama önrneklerine göre”
ürünler hakkında düzenlemeler yapılacağının
belirtilmesi birey ve toplum sağlığı açısından çok
değerlidir. Ancak aynı başlık kapsamından bir
yandan uygulamaların “bilimsel kanıtlara”, “delil
bazlı ve objektif bilgi dokümanlarına”
dayandırılacağı ifade edilirken, diğer yandan
“Olası Engeller” konusunda tütün endüstrisini
tanımlamak yerine konu hakkında “bilimsel
çalışmaların ve kanıtların yetersizliği”ni
tanımlamak paradokstur. Oysa bu konuda mevcut
bilimsel çalışmaların ve kanıtların yeterliği dikkate
alınarak birey ve toplum sağlığı için Brezilya
örneğinde olduğu gibi bir liste çalışması yapılacağı
açıklıkla ifade edilebilirdi. 
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A.1. Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve
Eğitim: Bu amaçla uygulamaya konulması
planlanan 1 numaralı strateji için “Olası Engeller”
olarak “yöneticilerin ve öğretmenlerin konuya
ilgisinin yetersizliği” ve “sigara içen öğretmen ve
idareciler” tanımlanmaktadır. Oysa 2008-2012
Eylem Planı’nda aynı strateji için “Olası Engeller”
olarak “yöneticilerin konuya ilgisinin yetersizliği”
ve “tütün endüstrisi” tanımlanmıştı. Benzer
biçimde 2015-2018 dönemi Eylem Planı’nda aynı
amaca ulaşmak için uygulanacak 3 numaralı
stratejinin “Olası Engeller”i de sadece “sigara
içen modeller” ve “özellikle medya mensupları
arasında sigara kullanımının yaygın olması” ifade
edilmiştir. Halbuki 2008-2012 döneminde aynı
strateji için “Olası Engeller” “tiryakiler”,
“özellikle medya mensupları arasında sigara
kullanımının yaygın olması” ve “tütün endüstrisi”
olarak belirtilmişti. Ayrıca aynı amaç kapsamında
4 numaralı stratejinin “Olası Engeller”i de 2015-
2018 döneminde sadece “medyanın konuya
yeterli ilgiyi göstermemesi ve ilgisinin azlığı”
olarak öngörülmüştür. Halbuki 2008-2012
döneminde bu strateji için “Olası Engeller”
arasında “medyanın ilgisizliği” yanı sıra “tütün
endüstrisi” de yer almaktaydı. Bu başlık altında
son olarak 2008-2012 döneminde yer alan
“Tütün endüstrisinin geçmişten günümüze

uygulamaları ile ilgili bilgilerin toplumun
paylaşımına açılması” stratejisi 20012-2015
Eylem Planı’nda tümüyle dışlanmıştır. Dikkat
edilirse “Halkı Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve
Eğitim” ana başlığında her iki Eylem Planı’ndaki
kritik değişimler; 2012-2015 Eylem Planı’nda
“tütün endüstrisi”nin engel olarak
tanımlanmaması ve tütün endüstrisinin karanlık
yüzünü topluma gösterecek stratejinin tümüyle
ortadan kaldırılmış olmasıdır. Halbuki Dünya
Sağlık Örgütü “Bütün salgın hastalıklarda bir
bulaşma yolu vardır ve hastalık ve ölümlerin
yayılmasına yol açan bir de aracı vardır. Tütün
salgını konusunda bu araç bir virüs, bakteri veya
bir başka mikroorganizma değildir -bu araç bir
endüstri ve çalışma stratejisidir.” ifadesiyle sorunu
yaratan tütün endüstrisine dikkat çekmiştir (4).
Ancak bu gerçeğe rağmen 2015-2018 UTKP
Eylem Planı, tütün salgının yayılmasını sağlayan
temel “aracı” engel olarak görmemekte, ölüm
satarak para kazanan bu endüstrinin karanlığının
toplumun fark etmesini istememekte ve bu
bağlamda tütün endüstrisini kontrol altına alacak
önlemler önermemektedir. 

Bu başlık altında dikkati çeken kritik bir başka
konu da 2008-2012 Eylem Planı’nda yer alan
“Belediyeler ve sivil toplum örgütleri tarafından
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Şekil 2. Tütün ürünlerinin üretim, iç satış ve ihracatı (3) 
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grubunda %50 azaltmak olarak tanımlanmıştı.
Her ne kadar yaş tanımları değişik olsa da 2015-
2018 döneminde gençlere yönelik hedeflerin
2008-2012 dönemine kıyasla yaklaşık yarı yarıya
düşürülmesi tütün endüstrisinin gençler üzerinde
kurduğu hegemonyanın kamusal otorite
tarafından da resmen kabul edildiği anlamı
taşımaktadır. Zaten 2015-2018 Eylem Planı’nın
B.2 başlığında tanımlanan tüm stratejilerde de
2008-2012 döneminin aksine tütün endüstrisi
“Olası Engel” olarak tanımlanmamıştır. 

A.2. Sigarayı Bırakma: Bu bölümde tanımlanan
hedefler çocuk ve gençlik bölümünün aksine
2008-2012 dönemine göre olumlu bir gelişme
olarak yükseltilmiştir. Ayrıca yine 2008-2012
dönemine kıyasla bu bölüm için izleme ve kontrol
verilerinin net tanımlanmış olması, ilerleme
göstergelerinde kalite vurgusu yapılmış olması,
motivasyonun performans temelli
şekillendirilmesi, yoğun klinik müdahale ve sigara
bırakma birimlerinin amaç kapsamına alınmış
olması, özel gruplara (gebe, gençlik, rol model)
yönelik bırakmanın amaçlanması ve farmakolojik
tedavinin ulaşılabilirliğinin tanımlanmış olması
tütün kontrol politikaları açısından olumludur.

A.3. Fiyat ve Vergilendirme: Bu başlık altında
dikkati çeken en önemli değişiklik, 2008-2012
dönemi Eylem Planı’nın aksine bu bölümünde
hedeflenen stratejiler için “Olası Engeller”
arasında tütün endüstrisinin yer almamasıdır. Öte
yandan “Tütün ve tütün ürünlerinin, ürün ve
hizmet grubu tüketici fiyatları endeksinden
çıkartılması”nın bir strateji olarak hedeflenmiş
olması olumludur.

yetişkinlere yönelik yapılan her türlü eğitim
faaliyetine ek olarak konu ile ilgili bilinçlendirme
yapılması” stratejisinin kaldırılarak yerel
yönetimlerin konu hakkında toplum tabanlı
etkinlik göstermesi konusunda devre dışı
bırakılmış olmasıdır. 

Son olarak 2015-2018 Eylem Planı’nda “Halkı
Bilgilendirme, Bilinçlendirme ve Eğitim” başlığı
altında yer alan strateji ve aktivite tanımları,
2008-2012 dönemine kıyasla daha kapsamlı ve
daha açıktır. Ancak 2008-2012 döneminin aksine
yeni Eylem Planı’nda “Sürdürülen
bilgilendirme/bilinçlendirme, eğitim
kampanyalarının etkinliğinin düzenli olarak
izlenmesi” stratejisi kaldırılmıştır. Kuşkusuz bu
eksiklik, 2015-2018 döneminde gerçekleştirilecek
toplumsal farkındalık programlarının etkinliğinin
izlenmeyeceği sonucunu doğuracaktır.

B.2. Çocuk ve Gençlerin Tütün ve Tütün
Ürünleri Kullanımından Korunması ve
Ulaşılabilirliğin Engellenmesi: Makale
kapsamında daha öncede ifade edildiği gibi
Küresel Gençlik Tütün Araştırmaları Türkiye’de
gençliğin uygulanan UTKP’na rağmen tütün
endüstrisinin hedefi ve mağduru olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle “çocuk ve gençlerin
korunması” konusunda doğrudan tütün
endüstrisini hedef alan etkili ve caydırıcı önlemler
gereklidir. 2015-2018 dönemi Eylem Planı’nın bu
amaca ulaşmak için belirlediği hedefler; tütün ve
tütün ürünleri kullanımının 18 yaşını doldurmamış
bireylerde %50, 19-29 yaş grubunda ise %25
azaltmaktır. 2008-2012 dönemi Eylem Planı’nda
ise bu başlık altında tanımlanan hedefler; 15 yaş
yaşını doldurmamış bireylerde %100, 15-24 yaş
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geliştirmemiştir. Öte yandan 2008 yılında özellikle
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi bünyesinde
yaşama geçirilen kamu-sivil toplum örgütü birlikte
çalışması ve sinerjisi bugün itibariyle bitmiştir.
Daha önemlisi UTKP bünyesinde 2015-2018
dönemi için kamusal otorite bakımından tütün
endüstrisi tehdit unsuru olmaktan çıkmıştır. Ancak
bu büyük eksikliğe rağmen 2015-2018 dönemi
için oluşturulan Eylem Planı’nda savunulması ve
yaşama geçirilmesi gereken pek çok hüküm
vardır. Son olarak UTKP bünyesinde ademi
merkeziyetçi bir politikanın tanımlanmaması,
soruna odaklı çok yönlü interdisipliner bakış açısı
yakalanmaması, tütün endüstrisine yönelik etkili
önlemlerden imtina edilmesi ve cinsiyet, cinsel
yönelim, cinsel kimlik ve etnik kimliklere yönelik
konu özelinde özgül politikalar tanımlanmaması
hedeflere ulaşmayı zorlaştıran yaşamsal
eksikliklerdir.

A.4. Tütün Dumanından Pasif Etkilenimin
Önlenmesi: Bu başlık altında “sağlık hakkı”
vurgusunun yapılmış olması, pasif etkilenim
mesafesinin tanımlanması, izleme ve kontrol
verilerinin net olması, ilerleme göstergelerinin açık
ve tanımlı olması, denetimlerin güçlendirilmesi
vurgusu yapılması, İl Tütün Kontrol Kurulu
denetimleri için kaynak sağlanmasının
amaçlanması, açık alanlar için
“kullanan/kullanmayan” yaklaşımının
benimsenmesi ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki
Kanun hükümlerinin özel araçlarda da
uygulanmasının amaçlanması (gebe ve çocuk
kısıtlamasıyla) birey ve toplum sağlığı açısından
olumlu adımlardır.

B.3. Tütün Üretimi ve Alternatif Politikalar: Bu
başlık altında belirlenen stratejiler için işbirliği
yapılacak kurum ve kuruluşlar arasında “Türkiye
Ziraat Odaları Birliği ve diğer üretici örgütleri”
ifadesi yer almaktadır. Yıllar içerisinde Türkiye’de
tütün ekiminin çeşitli yollarla azaltıldığı ve tütün
endüstrisine bağımlı hale getirildiği dikkate
alınırsa; işbirliği yapılacak kuruluşlar arasında
tanımlanan “diğer üretici örgütleri” sayesinde
tütün endüstrisi, doğrudan ya da paravan
örgütlenmeleri aracılığıyla paydaş konuma
gelebilir. Bu nedenle tütün kontrolü alanında
sürdürülen tüm faaliyetlerin TKÇS 5.3 maddesine
aykırı husus taşımayacağı açıklıkla
tanımlanmalıdır.
Özetle; bugün itibariyle kamusal otorite UTKP
bünyesinde 2008-2012 dönemi için kendisinin
belirlediği hedeflere ağırlıkla neden ulaşamadığını
analiz etmemiş ve bu nedenle 2015-2018
dönemine yönelik olarak gerçekçi bir Eylem Planı
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Avrupa Birliği ve Tütün Kontrolü: 
Avrupa Adalet Divanı’nın 4 Mayıs 2016 Tarihli Kararı
Tobacco Control and The European Union: The Judgment of the European Court
of Justice on The Date of 4 May 2016

Dr. Erdem İlker Mutlu1

Abstract
The dispute between the tobacco industry and the
public authorities working on tobacco control has
reached a new sequence by 4 May 2016. In the
United Kingdom, the objections to the regulations
enacted by public authorities raised by the tobacco
industry has been brought to the Court of Appeal of
the United Kingdom, which referred the case to the
European Court of Justice on the grounds of a
breach of the European Union Law. Due to the fact
that the judgement of this court given at the highest
level of adjudication on tobacco control in the
European Union is deemed to have been of a great
importance. This study aims to analyse the
judgement of the court and interpret the effects of
this decision. 
Key words: Tobacco control, The European Court of
Justice, European Union Law

Öz
Tütün endüstrisi ile bu endüstrinin halk sağlığı
gerekçesiyle kontrol altına alınması için çalışan kamu
otoriteleri arasındaki mücadelenin uluslararası hukuk
boyutu ile ilgili olarak 4 Mayıs 2016 tarihli yeni bir
aşama kaydedildi. İngiltere’de kamu otoritelerinin
almış oldukları tütün kontrolü önlemlerine karşı
tütün üreticilerinin yapmış oldukları itirazlar İngiliz
Yüksek Mahkemesi’nde temyiz aşamasına kadar
varmış, sonrasında Avrupa Birliği Hukukuna aykırılık
iddiası nedeniyle Avrupa Adalet Divanı’na
başvurulmuştur. Çıkan karar Avrupa Birliği
Hukuku’nda en yüksek yargı organı tarafından
verilen bağlayıcı bir karar olması nedeniyle Avrupa
Birliği’nde tütün ürünlerinin kontrolü ile ilgili bu
seviyede verilmiş önemli bir karar olarak kabul
edilmektedir. Bu çalışmada bu karar irdelenip, kararın
sonuçları ile ilgili yorumlar yapılacaktır. 
Anahtar sözcükler: Tütün kontrolü, Avrupa Adalet
Divanı, Avrupa Birliği Hukuku
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Sorunsal
İngiltere’de kamu otoritesi tütün ürünlerinin satışı
ile ilgili yapmış olduğu düzenlemede hem Avrupa
Konseyi tarafından çıkarılan 2014/40 sayılı
Yönerge hem de Dünya Sağlık Örgütü
çerçevesinde imzalanan Tütün Kontrolü Çerçeve
Sözleşmesi’nden doğan yükümlülükleri yerine
getirmek istemiştir. Buna dayalı olarak, tütün
üreticileri, ürün içeriği, boyutu, paketleme şekli,
paketlemenin ayrıntısı olarak boyut, renk ve uyarı
işaretlerine yönelik olan düzenlemelere hukuka
uygunluk açısından itiraz etmişlerdir. 

Aslında konu Avrupa Birliği gündemine daha
önce defalarca kez girmiş sonunda Avrupa
Konseyi’nin 2001/37 sayılı Yönergesi çıkarılmıştı.
Yönerge 2014 tarihinde 2014/40 sayılı Yönerge
ile değiştirilmiş ve bu değişiklik tüm üye devletler
düzeyinde özellikle ürünün tüketilebilirliği ve
pazarlama çekiciliğinin azaltılmasına yönelik
tedbirlerin yer alması birlik çapında tütün
endüstrisinin bazı hukuksal itirazlar ileri sürmesine
yol açmıştır. Yeni çıkarılan Yönerge’nin öngördüğü
başlıca tedbirler şunlar sayılabilir: Hazır paket
sigaraların yanında elde sarılarak hazırlanan
sigaraların, elektronik sigaraların da görsel ve
metin içerikli sağlık uyarılarını içermeleri,
pazarlama aşamasında belirgin tat/koku
içermemesi yönünde standartlar belirlenmesi.

Daha önce Polonya, Konsey ve Parlamentoya
karşı açmış olduğu davada mentollü sigaranın
Birlik çapında yasaklanmasına karşı hukuksal itiraz
yoluna gitmiştir. Bu konuda Avrupa Adalet Divanı
önüne gelen ve Brüksel organları da denilen
Avrupa Birliği Kurumları’na karşı açılan ilk dava
niteliğinde olmuştur (1). Bunu takip eden diğer
başvuru ise yine İngiltere’de bir üretici olan
Pillbox 38 isimli şirketin 2014/40 sayılı
Yönerge’nin elektronik sigara üzerine
düzenlemelerinin uygulanmasını durdurmaya
yönelik girişimidir. İngiliz- Galler Yüksek
Mahkemesi tarafından ön karar prosedürüne tabi
tutulan bu başvuru elektronik sigara konusunda
önemli bir karar alınmasına neden olmuştur (2).
Nihayetinde ise Philip Morris Brands SARL
tarafından yine İngiliz ulusal hukukunda gündeme
getirilen ve daha kapsamlı bir itirazla 2014/40
sayılı Yönerge’nin ulusal hukukta uygulanmasına
karşı bir sav ileri sürülmüştür. Bunun sonucunda
ise Yönerge’nin bir çok düzenlemesinin
hukuksallığını sorgulayan itiraz ulusal hukuktan

ön karar prosedürü ile Avrupa Adalet Divanı’na
ön karar istemiyle gönderilmiştir (3).

Yukarıda sözü edilen hukuksal süreçlerden
sonuncusu ve bu çalışmanın konusu olan C-
547/14 no’lu başvuru diğer başvurulara göre
daha kapsamlıdır. Philip Morris ve Biritish
American Tobacco 2014/40 sayılı Yönergeyi
uygulamaya çalışan Sağlık Bakanlığı aleyhine bir
iç hukuk süreci başlatmışlardır. İç hukuk sürecinde
bir uluslararüstü organ tarafından akdedilen bir
Yönerge’nin gereğinin yerine getirilmesine
yönelik bir çalışma yapmakta olan Sağlık
Bakanlığı’nın ulusal düzenlemelerinin
uygulanamayacağı çünkü Yönerge’nin bağlı
olduğu hukuk sisteminin anayasal normu olan
Avrupa Birliği Anayasal sistemine aykırı olduğu
ileri sürülmüştür. Nitekim Avrupa Birliği’nin
İşleyişine Dair Antlaşma’nın 114 ve 290-291.
Maddeleri’ne ve Avrupa Birliği’nde yerine ikame
ilkesi (subsidiarite)ne aykırılık ileri sürülmüştür (4). 

Avrupa Adalet Divanı önünde C-547/14
Ön Karar Prosedürü
Konuya biraz daha ayrıntılı yaklaşılacak olursa,
içeriğinde düz paket uygulamasının da olduğu
Yönerge’nin 24(2) maddesindeki standartların
uygulanıp uygulanamayacağı İngiltere’nin bu
standartları uygulamak zorunluluğunun olup
olmaması konularının tespit edilmesi için İngiliz-
Galler Yüksek Mahkemesi tarafından ön karar
istemiyle Adalet Divanı’na gönderilmiştir.
Divan’dan 2014/14/EU Yönergesi’nin Avrupa
Birliği Antlaşması, Avrupa Birliğinin İşlevine Dair
Antlaşma’ya aykırılık oluşturup oluşturmadığı
yönünde görüş istenmiştir. 

Yönerge’nin Avrupa Birliği’nin İşlevine Dair
Antlaşma’nın 114. Maddesi’ne uygunluğunu test
etmek açısından şu sorular sorulmuştur (4):

- Yönerge Ortak Pazar’ın hedeflerine uygun
düzenlenmiş midir?

- Yönerge yöneldiği konuda bir standart belirleyip
ülkeleri o standartları ilerletme konusunda özgür
bırakmış mıdır? 

- Halk Sağlığı ve kurucu antlaşmalarda belirlenen
diğer nedenlerle sınır ötesi satışı düzenleme
yetkisi vermiş mi? 

- Komisyona vermiş olduğu yetkiler daha
önceden belirlenmiş uluslararası standartlar
çerçevesini aşmış mıdır? 
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Bu soruların yanıtları gerçekten Yönerge’nin,
Antlaşma’nın 114. Maddesi’ne dayanılarak
çıkarılıp çıkarılmadığı yönünde fikir verebilecektir.
Gerçekten de, Divan’a sorulan sorulara
bakıldığında, aslında Ortak Pazar hedefinden
sapmayan, ama belirli bir içerik ve satış standardı
öngören bir düzenleme olduğu ortaya
çıkmaktadır. Nitekim belirli bir tat standardında
olanlar dışında içerik yasağı bulunmamakta,
bunun dışında düz paket uygulaması ile tüketiciye
arz aşamasına bir standart getirmektedir. Bunun
dışında Yönerge’nin 18. Maddesi’nde belirtildiği
üzere üye devletler tarafından sınır aşan arzda
düzenleme yapılabilecektir. Adalet Divanı
Savcısı’nın verdiği görüşe de bakılacak olursa, söz
konusu düzenleme yetkileri aslında ticaret
özgürlüğüne getirilmiş bir kısıtlama değil, iç
pazarın daha sağlıklı çalışması için alınmış olan
önlemlerdir. Adalet Divanı ise yapmış olduğu
yorumda 114. Madde’nin bir başka özelliğinden
söz etmektedir. Bu da eğer ki bir ürünün arzında
yapılacak bir düzenleme ya da kısıtlama genel
olarak bir başka sınıf ürünün dolaşımında ve
arzında kolaylık sağlayacaksa söz konusu
düzenleme ve kısıtlama o ürün üzerinde
gerçekleştirilebilir. Bu çerçevede yapılan
düzenleme aslında kontrol altına alınmış tütün
ürünlerinin kontrolsüz ürüne göre daha sağlıklı bir
serbestlik sahibi olacaktır. 

Orantılılık ilkesi çerçevesinde tartışma şu şekilde
gerçekleşmiştir. Tütün endüstrisi tarafından
Yönergenin iki yönden orantısız önlemler aldığı
yönünde bir değerlendirme yapılmıştır. Bu
önlemler belli bir tat içeren sigaraların tamamen
arzının yasaklanması ile etiketlemenin
düzenlenmesidir. Bu iddianın değerlendirmesi
açısından şunu gözetmek gerekmektedir:
Hedeflenen amaç ile alınan önlem arasındaki
orantı bir doğru orantı mıdır? 

Adalet Divanı Savcısı görüşünün 146.
Paragrafında orantılılık ilkesinin “..AB
kurumlarının yapmış oldukları yasama faaliyetinin
hedeflenen meşru amacı gerçekleştirmeye uygun,
söz konusu hedefleri gerçekleştirmenin ötesine
geçmeyen..” uygulamalarda olabileceği, “eğer
birden fazla hedefi gerçekleştirmeye uygun önlem
arasında seçim yapmak gerekirse seçilenin
mutlaka en az ağır olanını ve ortaya çıkan
olumsuzlukları hedeflenen işlemle orantısız
olmaması gerekliliği..”(5) belirtilmiştir. Bu

tanımdan yola çıkarak tütün endüstrisi Yönerge
düzenlemesinin özgür ticaret ve iş yaşamına
müdahale olduğunu ileri sürmüştür. Endüstri’nin
ileri sürmüş olduğu (dilediği şekilde) çalışma
özgürlüğü Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın
16. Maddesinde güvence altına alınmıştır (6).
Tütün Endüstrisi yine aynı etkiyi gösterecek daha
hafif önlemlerin önerisinde de bulunmuştur. Bu
öneriler içinde belirli bir tat içeren ürünlerin
satışını belli bir yaşın altına yasaklamak ve
zararları hakkında daha ileri bilgilendirmeler
yapmak bulunmaktadır. Tamamen piyasaya
arzdan men önlemine göre daha az ağır ama aynı
etkiyi gösterecek önlemler olarak ileri sürülmüştür.
Yönerge’de belirlenen önlemlere göre aynı etkiyi
gösteren önlemler olarak öne sürülen bu önlemler
Adalet Divanı Savcısı’nın da görüşünde değindiği
gibi hedeflenen etkiyi göstermekten uzaktır.
Özgürlüklerle ilgili olasılıklar ayrı anlamlar ifade
ederken Adalet Divanı Savcısı’nın da belirttiği gibi
“Akıldan asla çıkarılmaması gereken, Avrupa
Birliği değerler sistemi içinde insan sağlığının
Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın 9,
114/3, 168/1, Avrupa Temel Haklar Şartı’nın 35.
Maddesi’nin ikinci cümlesinde özde korunan
ekonomik çıkarlardan çok daha öncelikli olarak
korunduğu, bunun sonucunda ekonomik olarak
olumsuz sonuçlar bazı kararların meşru kabul
edilebileceği”(4,7) göz önüne alınmalıdır.

Bunun dışında yine özgürlükler noktasından yola
çıkan Tütün Endüstrisi Yönerge’nin 13.
Maddesinin Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nın
11. Maddesinde güvence altına alınan ifade
özgürlüğünü ihlal edip etmediğinin de
tartışılmasını istemiştir (6, 8). Bu konu oldukça
dar veya geniş yorumlanabilecek bir konu olup
hem Avrupa hem de Amerika’da en önemli
tartışma noktalarından birini oluşturmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir dilencinin ifade
özgürlüğü itirazının yargıç Marshall tarafından
belli standartlarda kabul edilmiş olması belki de
Dünya’da kapitalist hukukun kamu özgürlükleri
alanında dönüm noktalarından biri olmuştur.
Yönerge’nin 13. Maddesi paketleme ve
etiketlemede bir tütün ürünü promosyonu
yapıldığı, sağlığa etkisi, riskleri, hacmi ve
özellikleri konusunda hatalı izlenim yaratmakta
olduğu durumları; bazı tütün ürünlerinin
diğerlerinden daha az zararlı, dumanın zararlı
etkilerini azaltmasının hedeflendiği, canlandıran,
enerjik, iyileştirici gençleştirme, organik özellikleri
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olduğu veya sağlık yada yaşam stili açısından
kazançları olduğu, ekonomik kazançları iması
veya anlatımı olduğu.

Dikkatlice incelenecek olursa tütün endüstrisinin
çalışma, promosyon ve pazarlama stratejilerinin
iyi deşifre edildiği bir yönerge düzenlendiği
görülmektedir. Neredeyse, 2014/40 sayılı
Yönerge’nin tüm düzenlemelerinin tütün
endüstrisine halk sağlığı kapsamında açık kapı
bırakmamak yönünde olduğu görülmektedir.
Nitekim Adalet Divanı Savcısı’nın belirttiği gibi
“Organik bir sigara hala sağlığa ciddi zararları
olan bir üründür; bundan dolayı tütün ürünlerinin
zararlarından haberdar olan tüketicileri dahi –
hatta bilinçaltlarına- organik sigara tüketmelerinin
çevre için yararlı olduğunu düşündürmeye
yönlendirmesi ya da tütünün zararları konusunda
bilinç sahibi olmayan tüketicilere organik sigaraya
geçerek gezegen için iyi bir şey yaptıkları
düşüncesine sevk etmek”(5)(9) gibi durumların
mutlaka bu düzenlemeler ile göz önüne alınacağı
açıktır. 

Tabi böyle bir durumda 13. Maddedeki
özgürlüğün kısıtlandığı düşüncesine karşı ister
istemez Birlik kurumları tarafından yapılacak
herhangi bir kısıtlamanın özgürlüklerin
kısıtlanabileceği alandan çok daha küçük olacağı
görülebilmektedir. 

Komisyona bazı yetkilerin devredilebileceği
konusu Birlik kurumsal hukukunun sorunsalı
olduğu için başka bir çalışmaya bırakılacak olursa,
geriye yerine ikame (sübsidiarite) ilkesi ile ilgili
sorunsal kalmaktadır. 

Yerine ikame (sübsidiarite) ilkesini biraz
açıklamakta yarar olabilir. Avrupa Birliği’nde
merkez kurumları ile üye devletler arasındaki
anayasal nitelikte bir yetki paylaşımı ilkesidir. Bu
ilke çerçevesinde ancak Birlik çerçevesinde
merkezde bulunan Birlik kurumların yapabileceği
veya başarabileceği hususlar söz konusu
olduğunda Birlik kurumları, Birlik kurumlarına
gerek olmayan konularda üye devletlerin
yetkilidir. Avrupa Birliği Antlaşması 5. Maddede
belirtildiği şekliyle konu itibariyle Birlik
kurumlarının yetkisi münhasır bir yetkidir (10). 

Bu nedenle tütün endüstrisi Yönerge’nin aslında
münhasır yetkiye giren bir konu içermediği ve

Birlik kurumlarının düzenlemesine gerek olmayan,
üye devletlerce düzenlenebilecek konular
içerdiğini ileri sürmüştür. Adalet Divanı Savcısı’nın
Görüşü’nde 270-301. paragraflarında bu ilke
açısından herhangi bir sorun olmadığı, tersine tat
içeren ürünlerin ancak Birlik düzeyinde
düzenlenebileceğini, bu nedenle Yönerge’nin
ilkeye aykırı olmayacağı ileri sürülmüştür. 

Münhasır yetkiye girmediği durumlar için
Yönerge 24/2 maddesinde Üye Devletler’in daha
ileri düzenlemeler yapmasının Yönerge hükümleri
tarafından engellenmediği anımsatılmıştır. Bu
düzenlemeler özellikle paketleme ve piyasaya arz
ile ilgili olarak daha ileri önlemler içerebilmektedir
ve halk sağlığı çerçevesinde kabul edilebilir
durumdadır. Bunun en büyük örneği, Philip
Morris SARL’nin başvurusuna neden olan 2015
yılında İngiltere’de ortaya çıkan iki yasama
işlevidir: Tütün Ürünlerinin Standart Paketlenmesi
Tüzüğü (11) ve Kamu Sağlığı (Tütün Ürünlerinin
Standart Paketlenmesi) Yasası.. (12). Bu iki
düzenleme de standart paketleme üzerine
zorlayıcı bir kurallar dizisi getirmektedir. Örneğin,
“Panton448” veya “beyaz” renkleri dışında
paketlerde renk seçimi söz konusu değildir. Tütün
endüstrisi daha bu düzenlemeler yürürlüğe
girmeden hukuksal itiraz yollarına gitmişlerdir. 

Sonuç
İngiltere’nin ulusal düzeyde düz paket uygulaması
ve diğer kontrolü uygulamaları üzerine
endüstrinin zaman kaybetmeksizin açmış olduğu
dava hala İngiliz ve İrlanda Yüksek
Mahkemesi’nde devam etmektedir. Bu
yargılamada hükümete karşı ileri sürülen
itirazlardan biri olan Avrupa Birliği kökenli
düzenlemelerin uygulanmasıdır. Bu çerçevede
Avrupa Birliği tarafından çıkarılan Avrupa
Konseyi’nin 2014/40/EU Yönergesi’nin Avrupa
Birliği Kurucu Antlaşmaları ve Avrupa Birliği’nin
İşleyişine Dair Antlaşmaya aykırı olup olmadığı ile
söz konusu Yönerge’nin İngiltere’de uygulanıp
uygulanamayacağı sorunsalını çözmek için İngiliz
Yüksek Mahkemesi Avrupa Birliği Hukuku’na dair
özel bir prosedür olan Ön Karar Prosedürünü
devreye sokmuş ve konuyu Avrupa Adalet
Divanı’na sormuştur. Avrupa Adalet Divanı, tütün
endüstrisinin tüm çabalarına rağmen Savcı
Kokott’un görüşüne uymuş ve şu hususları
Avrupa Birliği Hukuku açısından
sonuçlandırmıştır:
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- 2014/40/EU Yönergesi Kurucu Antlaşmalar ve
Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşma’ya
Aykırı değildir.

- Söz konusu Yönerge ulusal düzeyde
uygulanabilir niteliktedir. 

- Söz konusu Yönerge, yetki paylaşımı ilkesi olan
yerine ikame (sübsidiarite) ilkesine aykırı değildir

- Söz konusu Yönerge Avrupa Birliği Temel
Haklar Şartı’nda güvence alınan çalışma
özgürlüğüne aykırı değildir.

- Yönerge’de düzenlenmiş olan önlemler
orantılılık ilkesine aykırı değildir

- Yönerge üye devletlerin daha ileri önlemler
almak için ulusal alanda düzenleme yapmalarına
engel değildir

4 Mayıs 2016 tarihli bu karar ile Ön Karar
Prosedürü’nde sorulan soruları yanıtlayan
mahkeme Birlik düzeyinde tütün endüstrisi
tarafından ileri sürülebilecek hukuksal tartışmaları
bu şekilde, en azından Avrupa Birliği Hukuku
açısından sonlandırmıştır. Aralık 2015’te İngiliz ve
İrlanda Yüksek Mahkemesi’ne gelen bu dava,
içinde bulunduğumuz Mayıs 2016’da Avrupa
Adalet Divanı’ndan gelen Ön Karar ile belirli bir
aşamaya gelmiş, bundan sonra esas yönünden
İngiliz Yüksek Mahkemesi’nde sonuçlanacaktır. 

Kararın hukuksal sonuçları konusunda son ve
önemli bir husus da bu kararın Avrupa Birliği’nin
taraf olduğu Dünya Sağlık Örgütü Tütün
Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin gereklerini
yerine getirme konusunda ne kadar önemli
aşamalar kaydettiğini göstermesidir. Daha önce
2001/37/EC Yönergesi ile tütün kontrolünde
birlik düzeyinde önlem aşamalarını başlatan
Avrupa Birliği, 2014/40/EU Yönergesi ile önemli
adımlar atmış, 2014 yılı Birlik düzeyinde 2015 yılı
ise Üye Ülkeler düzeyinde etkili önlemler
alınmaya başlandığını göstermiştir. Daha önce
Dünya Ticaret Örgütü Uyuşmazlık Çözüm Organı
önünde başvurular yapan endüstri bu kez Avrupa
Birliği düzeyinde yukarıda atıf yapılan iki dava ve
bu çalışmanın konusu olan dava ile Avrupa Adalet
Divanı’na konunun taşınmasını sağlamış, ne var ki
uluslararası hukuku kullanarak tütün kontrolü
önlemlerini durdurma çabalarında istediği sonucu
alamamıştır. 
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Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED), Türk Tabipleri Birliği'nce birinci
basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin bilgi ve becerilerinin
yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla iki ayda bir yayımlanan bilimsel,
hakemli bir dergi olup 2005-2007 arasında TÜBİTAK Türk Tıp Dizini’nde
yer aldı. STED, 2012 yılı başında yeniden TÜBİTAK Türk Tıp Dizini’ne
girdi. STED'de birinci basamağın çalışma alanına giren konularda
yapılmış araştırma yazıları, derlemeler, olgu sunumları yayımlanır.

Yayımlanacak makalelerde aranan özellikler:

- Yazılar daha önce başka yerde yayımlanmamış olmalıdır. Konuların
işlenme biçimi sorun çözümüne yönelik olmalıdır. Yazılarda yalın, anlaşılır
Türkçe kullanılmalıdır. Kapsayıcı ve insancıl bir dil kullanılmalı, cinsel ya
da ırksal yan tutmadan kaçınılmalıdır.

- Yazılar birinci basamak sağlık hizmetine katkı sağlayacak nitelikte
olmalı; konuların en sık rastlanan sorunlara yönelik olmasına,
hastalıkların en çok görülen biçim ve yönlerinin vurgulanmasına özen
gösterilmelidir.

- Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel çalışmalar için ayrı ayrı
etik kurul kararı alınmış olmalı, kararlar metin içinde belirtilmeli ve bel-
gelendirilmelidir. Ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara uyulmalıdır
(Bakınız, www.ulakbim.gov.tr). Sözü edilen özellikte çalışmalar, etik
onaylar olmadan değerlendirmeye alınamayacaktır.

Makale, aşağıda belirtilen bölümlerden oluşmalıdır:

1. Başlık Sayfası: Bu sayfada bulunması gerekenler:

- Başlık: Kısa (en fazla 90 karakter), yeterince bilgi verici ve ilgi çekici
olmalıdır.

- Yazarlar: Her yazarın akademik derecesi, çalıştığı kuruluş ve iletişim
bilgileri ile adı soyadı belirtilmelidir. Yazar sayısı birden fazla ise, altı
yazara dek adları yazılmalı, altıncıdan sonraki yazarlar "ve ark." biçi-
minde belirtilmelidir.

- Metinle ilgili yazışmadan sorumlu yazarın adı, e-posta ve açık adresi,
mali destek ve diğer kaynaklar, ana metnin sözcük sayısı, şekil ve
tabloların sayısı belirtilmelidir.

2. Öz (Abstract) ve Anahtar Sözcükler: İkinci sayfada yer alacak öz ve
İngilizce özette, çalışmanın ya da araştırmanın amaçları, temel işlemler,
başlıca bulgular ve varılan sonuçlar bulunmalıdır. Öz ve İngilizce özet
150-175 sözcükten oluşabilir. İngilizce özet özün aynen çevirisi olmalıdır.

Özün altında üç ile 10 anahtar sözcük yer almalıdır. Anahtar sözcüklerin,
Index Medicus'un Medical Subjects Headings (MeSH) başlığı altındaki
"Tıbbi Konu Başlıkları" terimlerinden seçilmesi gerekmektedir. Türkçe
anahtar sözcükler için, bu amaçla hazırlanmış MeSH - Medical Subject
Headings terimlerinin Türkçe karşılıklarını içeren anahtar sözcükler dizini
olan Türkiye Bilim Terimleri kullanılmalıdır.
(http://www.bilimterimleri.com)

3. Giriş: Bu bölümde, makale ile ilgili önbilgiler, amaç, gerekçe belir-
tilmelidir.

4. Gereç ve Yöntem: Bu bölümde çalışmanın gereç ve yöntemi ayrıntılı
olarak yer almalıdır. Yöntemler için kaynak gösteriniz. Yeni olan
yöntemleri tanımlayınız. Etik kurallara uyum konusunda yapılan işleri ve
uyulan belgeleri belirtiniz. Kullanılan istatistik yöntemlerini, bilgisayar
programını ayrıntılı olarak açıklayınız.

5. Sonuçlar: Bulguları metin, tablo ve şekiller üzerinde gösteriniz. Metin
içinde önemli verileri vurgulayıp özetleyiniz. Teknik ayrıntılar ek olarak
verilebilir. Bulguları, sayı ve yüzde olarak belirtiniz.

6. Tartışma: Çalışmanın yeni ve önemli yönlerini ve çıkan sonuçları
vurgulayınız. Bulguların ne anlama geldiğine ve bunların sınırlarına yer
verilmelidir. Sonuçların amaçlarla bağlantısı kurulmalıdır. Verilerin tam
olarak desteklemediği sonuç ve açıklamalardan kaçınılmalıdır. Öneriler
de bu bölümde yer alabilir.

7. Teşekkür: Çalışmaya katkıda bulunanlara, teknik yardımı olanlara,
mali ve gereçsel destek verenlere teşekkür edilen bölümdür.

8. Kaynaklar: Kullanılan kaynakların yeni ve aktarılan bilgilerin güncel
olmasına dikkat edilmelidir. Kaynakları ana metinde ilk geçtikleri sıraya
göre numaralayınız. Ana metin, tablolar ve alt yazılardaki kaynakları
rakamlarla (1,2,4-7) belirtiniz. Dergi adları, Index Medicus'ta kullanıldığı
biçimde kısaltılmalıdır. "Yayımlanmamış gözlemler" ve "kişisel görüşmeler"

kaynak olarak kullanılamaz. En fazla yirmi beş (25) kaynak kullanılabilir.

Kaynaklar aşağıda gösterildiği gibi yazılmalıdır.

Tipik dergi makalesi: Vega KJ, Pina I. Heart transplantation is associat-
ed with an increasead risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med
1996;124:980-3. ya da 1996 Jun 1;124(11):980-3.

Kitap: Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for
nurses. 2nd ed. Albany: Delmar Publishers;1966.

Kitap bölümü: Murray IL. Care of the elderly. In: Taylor RB, ed. Family
medicine: principles and practice. 3rd ed. New York: Springer - Ver-
lang;1988. p.521-32.

Web Sitesi: Clinical evidence on tinnitus. BMS Publishing group.
Accessed November 12, 2003, at

http://www.clinicalevidence.com

9. Tablolar: Tablolara ana metin içinde ilk geçtikleri sıraya göre numara
veriniz. Her tablonun bir başlığı olmalıdır. Tablonun her sütununa kısa ya
da kısaltılmış bir başlık koyunuz. Kullanılan standart dışı kısaltmaları ve
açıklayıcı bilgileri dipnotta veriniz. Dipnotlar için sırayla kullanılacak
simgeler: *, †, ?, §.

Tablo içinde yatay ve dikey çizgi kullanılmamalı, başka bir kaynağın
verileri kullanılıyorsa izin alınmalı ve bu durum belirtilmelidir.

10. Şekiller ve Fotoğraflar: Fotoğraf, şekiller ana metinde ilk
değinildikleri sıraya göre numaralandırılmalıdır. Başka yerde yayımlanmış
şekiller için kaynak belirtilmelidir.

Yazılarda Uygulanacak Biçimsel Özellikler Kılavuzu

1. Sayfa numaraları: Sayfalara başlık sayfasından başlayarak, sırayla
numara verilmeli, sayfa numaraları her sayfanın sağ alt köşesine
yazılmalıdır.

2. Başlıklar: Yazının ana başlıkları ve ara başlıkların baş harfleri büyük
olmalıdır.

3. Birimler: Ölçü birimi olarak metrik birimler kullanılmalıdır. Metrik
ölçümlerden sonra nokta konmamalıdır: 3,5 mmol/L, 11,6 mg/kg gibi.
Tüm hematolojik ve klinik kimya ölçümleri "Uluslararası Birimler Sistemi"
ile (SI) uyumlu olarak metrik sistemde bildirilmelidir.

4. Rakamlar: Bir ile dokuz arası rakamları yazıyla yazınız. 10 ve üstünü
sayıyla yazınız. İstisna: Dozaj, yüzde, sıcaklık derecesi ve metrik ölçüm-
leri her zaman sayıyla belirtiniz. "Tam sayılardan sonra ondalık değerleri
nokta ile değil, virgül ile ayırarak belirtiniz."

5. İlaç adları: Tüm ilaçların jenerik adlarını kullanınız. Ticari adlar, ilacın
metinde ilk geçişinde parantez içinde verilebilir.

6. Kısaltmalar: Standart kısaltmalar ve ölçüm birimleri dışında,
kısaltmadan olanak ölçüsünde kaçınılmalıdır. Kısaltma, metindeki ilk
geçişinde açık yazılışıyla birlikte verilmelidir. Başlıkta ve özette kısaltma
kullanılmamalıdır.

7. Yüzdeler: Yüzde işareti (%) ile belirtilebilir.

8. Yazı tipi: Yazıların sözcük sayısı en az 1.500 en fazla 4.500 olmalıdır.

9. Çeviri: Çeviri yazılarda çeviriyi yapanın adı, unvanı, görevi yazılmış
olmalı, çeviri yapılan yazının aslı da (fotokopi olarak) gönderilmelidir.

Metinlerin Gönderilmesi: Metinler, tüm yazarların imzaladığı bir üst
yazıyla gönderilmelidir. Bu yazıda metnin tüm yazarlarca okunduğu ve
onaylandığı, yazarlık hakkı koşullarının gerçekleştiği belirtilmelidir.

Yazılar; http://dergipark.ulakbim.gov.tr/sted adresi üzerinden
gönderilir. Yayımlanması uygun görülen yazılarda, belirlenen eksikliklerle
ilgili düzeltme ve düzenlemeler Yayın Kurulu'nca yapılabilir.
Yayımlanmayan yazılar geri gönderilmez. Klinik ve toplumsal araştırma
çalışmalarında yerel etik kurul onayı alınmış olmalıdır. Etik kurulun
bulunmadığı yerler için sted@ttb.org.tr e-posta adresinden bilgi
istenebilir.

Yazarların Yayın Hakkı Devir Formu ile birlikte çalışmalarını göndermeleri
gerekmektedir. Yayın Hakkı Devir Formu olmayan çalışmalar
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yayın Hakkı Devir Formu
http://www.ttb.org.tr/STED/index.php/yazar
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