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Bilindiği üzere “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Teklifi” 30 Ekim 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Komisyonlarında görüşülmeye 

başlanmış ve Teklifin tütün kontrolü ile ilgili olan 25-26-27-28. maddeleri Genel Kurul’a iletilmek üzere 

kabul edilmiştir. Bu maddelerde iki önemli konuda düzenlemeye gidilmektedir: 

1. Tütün ürünü paketleri üzerinde yer alan tütün ürünü satışını azaltan, engelleyen logo, renk, ve yazı 

karakterleri, marka ismi gibi ayrıntıları tek tip bir düzenlemeyle belirleyen bir uygulamadır (Şekil 1).1 Düz 

paket uygulaması ülkemizde geç kalmış olmakla birlikte TBMM’ye gönderilmek üzere Komisyonda kabul 

edilmiş olması son derece olumlu ve önemlidir. Bu konuda Avusturalya hükümetinin 2012 yılından bu 

yana başlatmış olduğu deneyimlerin bilimsel ölçekte ülkede tütün kullanım sıklığını azalttığı 

bilinmektedir.2,3 Konuya ilişkin Türk Tabipleri Birliği’nin daha önceki açıklamalarında yer alan kimi 

bilgiler aşağıda yeniden paylaşılmıştır. 4 Düz paket uygulaması, başta gençler olmak üzere toplumun tütün 

ürünlerine duyduğu ilgiyi ve bu yolla kullanımını azaltan, erişimi engelleyen sağlığı koruyucu müdahalelerden de 

birisidir. 
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http://health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/822B369C0196CB1CCA257D140082A22F/$File/TPP%20%20Your%20Guide%20(Hig
h%20Res).PDF 
2
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27852891 

3
 http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/tobacco-plain-packaging-evaluation 

4
 http://www.ttb.org.tr/userfiles/files/DUZPAKET-TTB-2018.doc 



Şekil 1. Düz paket uygulaması için örnek5 

 

 

 

 

 

3. Tütün kontrolü açısından bir diğer önemli önlem ise satış noktalarında tütün ürünlerinin görünmez 

olmasının sağlanmasıdır. Dolayısıyla tütün ürünleri KAPALI ve DIŞARDAN GÖRÜNMEZ DOLAPLARDA 

muhafaza edilmelidir ve satış noktalarında dışarıdan görünmesinin engellenmesi gerekmektedir. Bu 

uygulama esasen tütün endüstrisinin görünmez ve rekabet edemez olduğu anlamı taşımaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi de bu temel yaklaşımı benimsemektedir. 

Kamu otoritelerinin en önemli görevleri arasında bireyin ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmektir. 

Ülkemizde en önemli hastalık ve ölüm nedenleri arasında bulunan tütün kullanımı ile mücadele için DÜZ 

PAKET UYGULAMASI ve SATIŞ NOKTALARININ GÖRÜNÜR OLMASININ ENGELLENMESİ evrensel bilimsel 

verilerin de ifade ettiği gibi GEREKLİDİR.  

T.C. Devleti’nin 2004 yılında Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ni imzalaması,6 esasen 

sözleşmenin bütün gereklerinin yerine getirilmesinin taahhüt edilmesi anlamı da taşımaktadır. Bu noktada 

ülkemizde ve küresel düzlemde sağlıklı birey ve toplumlar için Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi 

tarafından önerilen bilimsel uygulamaların eksiksiz olarak uygulanması yararlı olacaktır. Herhangi bir 

önerinin uygulama eksikliği, mücadelenin bütünlüğünü bozacaktır. 

Sonuç olarak; ülkemizde kanuni düzenlemelerin bu iki önemli konuda eksiksiz olarak başarılmasını 

beklediğimizi paylaşır ve saygılar sunarız. 

Türk Tabipleri Birliği      TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu  
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https://www.google.com.tr/search?q=plain+pack+australia&rlz=1C1OPRA_enTR582TR622&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjlos7
cuZnZAhVIthQKHVLWBjYQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#imgrc=gf4ezuOfQ2o-xM: 
6
 http://www.havanikoru.org.tr/dosya/eylem_plani/ulusal-tutun-kontrol-programi-eylem-plani.pdf p iii. 
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