
  

 

TÜTÜN İLE MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU  

 

Dünyada 11 Mart 2020 tarihinde Yeni Koronavirüs Hastalığının (COVID-19) pandemi 

olarak ilan edilmesinin ardından
(1)

 pandemi öncesinde var olan sorunlarla mücadele içerik ve 

yöntemlerinde farklılıklar meydana gelmiştir. Bu durum tütün kontrolü gibi doğrudan 

hastalığın seyrini etkileyen ve şiddetini artıran durumlarla baş etmeyi zorlaştırmıştır. Bu yazı 

kapsamında pandemi ilanı sonrasında tütün kontrolünde uluslararası ve ulusal gelişmeler, 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu (TMÇG) 

aktiviteleri ve kısa-orta-uzun dönemde yapılması gereken adımlar açıklanmıştır. 

 

1. ULUSAL VE ULUSLARARASI GELIŞMELER 

1.1 Öne Çıkan Uluslararası Konular 
Dünyada pandemi sürecinde tütün kontrolüne ilişkin bazı tespit ve gelişmeler öne 

çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tütün kullanımının COVID-19 açısından 

da bir risk olarak tanımlanmış olması bu konudaki belirleyici adım olmuştur. Dünya Sağlık 

Örgütü, aşağıdaki konularda açıklamalarını dünya kamuoyu ile paylaşmıştır
(2,3)

: 

1. Tütün kullanımı (sigara, çiğneme tütün, vb) COVID-19’un bulaşma riskini, hasta 

olunduğunda da hastalığın şiddetini ve ölüm riskini artırmaktadır. 

2. DSÖ, pandemi döneminde tütün kullanımının bırakılmasına özel bir önem vermiştir. 

3. Tütün kullanımı ve COVID-19 ilişkisini ortaya koyan bilimsel çalışmaların 

desteklenmesi vurgusu yapılmaktadır. 

4. Tütün kullanımının bırakılması konusunda küresel düzeyde olanakların artırılması 

önerilmiştir. 

5. Yeni Koronavirüs Hastalığı riskinde artış nedeniyle tütün ürünü kullananların bir 

kısmı tütün bağımlılığından kurtulma eğilimine girerken bir kısmı ise karantina ve 

evde kalma süreçlerinde tütün kullanımını artırmışlardır
(4,5)

.  

6. Pandemi sürecinde evde daha çok zaman geçirildiği için pasif etkilenim ve üçüncü el 

tütün dumanından etkilenimin artma olasılığının da yüksek olduğu düşünülmektedir. 

7. Grover ve ark. (2020) ve Ahluwalia ve ark. (2020) tarafından yapılan araştırma 

sonuçlarına göre; Hindistan’da 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren ve Güney Afrika 

Cumhuriyeti’nde 25 Mart-17 Ağustos 2020 arasında olduğu gibi kimi ülkelerde 

COVID-19 önlemleri kapsamında tütün ürünlerinin satışının uzun süreliğine 

yasaklandığı dönemler olmuştur
(6,7)

.  

8. Grover ve ark. (2020) tarafından bildirildiği üzere; İngiltere gibi çeşitli ülkeler, 

pandemi mücadelesini tütün mücadelesi açısından da bir “olanak” şeklinde 

değerlendirip bırakma desteği hizmetini iyileştirmişlerdir
(6)

. 

9. Ahluwalia ve ark (2020); DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesinde 17 ülkenin, halka açık 

alanlarda nargile kullanımını yasakladığını ifade etmişlerdir
(7)

. 

 

Bahsi geçen konularda yapılan çalışma sonuçları tespitleri desteklemektedir
 (8-11)

. 



  

 

Tütün endüstrisinin COVID-19 sürecinde çalışmalarını sürdürdüğü Küresel Tütün 

Endüstrisi Müdahalesi İndeksi (2020) raporunda belirtilmektedir
(12)

. Bu durum Tütün 

Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi (TKÇS) 5.3 maddesinde belirtildiği gibi, ülke yönetimlerinin 

tütün endüstrisinin müdahalelerini durdurması/engellemesi gerekmektedir
(13)

. Indeks 

çalışmasında Afrika, Doğu Akdeniz, Avrupa, Güney ve Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik 

Bölgelerinde yer alan 57 ülkenin raporu yer almaktadır. Bu dönemde; tütün endüstrisi sosyal 

sorumluluk projesi kapsamında çalışmalarını üst düzey ülke yönetimine yönelik 

sürdürmüştür. COVID-19 pandemisi sırasında ülkelere respiratör, hijyen malzemesi, el 

yıkama kampanyalarında destek olmuş; temel gereksinim kapsamında yiyecek ve içecek 

sağlanmasında yer almıştır. Filipinler, Meksika ve ABD da tütün ve e-sigaranın satışı, temel 

gereksinim sayılmamasına ilişkin uygulamalar yapılmıştır. Raporda yer alan 57 ülke 

arasındaki değerlendirmelerde Türkiye
(12)

; 

 Hükümetler, tütün endüstrisi ile gerekli olmayan iletişimde bulunma sıralamasında 26. 

sırada yer almaktadır. Türkiye tarafından bazı ulus ötesi tütün şirketlerine ihracatta 

şampiyonluk ödülü verildiği belirtilmektedir.  

 Şeffaflığın olmaması sıralamasında en sonuncu ülke olarak yer almıştır.  

 Çıkar çatışması varlığı açısından 20. sırada yer almaktadır.  

Türkiye bu raporda bir önceki rapora göre daha düşük skor almıştır; Brezilya, 

Endonezya, Kenya ve Ukrayna ile birlikle yer almaktadır
 (12)

. Raporda da yer aldığı gibi, 

Türkiye’de ulus ötesi tütün şirketleri ulusal düzeyde sürdürülen bir dayanışma kampanyasına 

maddi destekte bulunmuşlardır
(12,14)

.
 

Kamuoyuna yansıyan haberlerden de anlaşıldığı üzere; bir basın organının 1 Mart 2021 

tarihinde düzenlediği ödül törenine kamu ve bir tütün şirketi yöneticisi açılış oturumunda 

birlikte yer almışlardır
(15,16)

. Bu durum TKÇS Madde 5.3.
 (13)

 ihlali olarak 

değerlendirilmelidir. 

Pandeminin en önemli mücadele yöntemleri arasında yer alan aşı çalışmalarına tütün 

endüstrisinin destek veriyor olması
(17,18)

 önemli bir çelişkidir.  

Bahsi geçen durumlar, TKÇS 5.3. maddesi ile çelişmektedir
(13)

.  

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere pandemi döneminde tütün kontrolü daha da 

önem kazanmış ve çalışmaların hız kazanması gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, 

Hefler ve Gartner’a göre (2020); bazı tütün şirketleri tarafından tütün ürünlerinin dünyada 

satışında bir gerileme olmadığının belirtildiğine dair bilgilere bilimsel makalelerde yer 

verilmiştir
(19)

. Dünyada hastalık ve ölümleri artıran pandemi sürecinde bir başka “salgın” 

olarak değerlendirilen ve halk sağlığı açısından önlenebilir olmasına rağmen hastalık ve 

ölümlere yol açan tütün kullanımının sürmesi çok önemli bir çelişki olarak 

değerlendirilmelidir. Bu çelişkili durumun son bir yılda ortadan kalkmadığı da görülmektedir. 

Ionnidis ve Jha (2020), pandemi sürecinde tütün endüstrisi ile mücadelenin daha da önem 

kazandığını, sağlık için yapılan mücadelenin tütün endüstrisine karşı galip gelmemesinin 

küresel sağlık açısından hiç de iyi olmayacağını belirtmektedirler
(20)

. 

 

1.2.Öne Çıkan Ulusal Düzeydeki Konular 

Yeni Koronavirüs Hastalığı ile ilgili Türkiye’de çeşitli tedbirler alınarak koruma 

önlemleri arasında yer alan yanlış maske kullanımının önüne geçmek amacının yanı sıra tütün 



  

 

kullanımı ile mücadeleye de katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda kamusal otoritenin 

ve sağlıkla ilgili meslek örgütlerinin erişilebilmiş bazı çalışmaları aşağıda sunulmuştur: 

1.2.1. Kamusal otoritenin sürdürdüğü ve erişilebilen çalışmalar 

1. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Koronavirüs Tedbirleri Genelgesi ile 15-

18 Mart 2020 tarihleri arasında ülke genelinde tütün ürünlerinin de tüketildiği 582 

nargile kafe, 908 nargile salonu, 13.726 kıraathanenin de bulunduğu 149.382 

işyerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştur
(21)

. 3 Mart 2021 tarihinde adı 

geçen mekanlarla ilgili şehirlerin risk grupları oluşturularak yeni düzenlemeler 

yapılmıştır
(22)

. 

2. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Koronavirüs tedbirleri konulu ek genelge 

ile meskenler hariç olmak üzere maske takma zorunluluğu bulunmasına rağmen, 

maskenin doğru ve sürekli kullanımını sağlamak amacıyla 12 Kasım 2020 

tarihinden itibaren tüm illerde vatandaşların yoğun olarak 

bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), 

ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde 

sigara içme yasağı getirilmiştir
(23)

. 

3. Sağlık Bakanlığı COVID-19 konusunda hazırladığı kamu spotlarında, sosyal 

medya çalışmalarında maske, mesafe, hijyen önerileriyle pandemi döneminin 

sigarayı bırakmak için bir fırsat olduğunu vurgulamıştır
(24,25)

. 

4. Sağlık Bakanlığı 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü bilgi notunda; COVID-19 

mücadelesinde tütün kullanımının her zamankinden daha fazla tehlike içerdiğini ve 

bırakmanın da her zamankinden daha önemli olduğunu yinelemiştir
(26)

. 

5. 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından 

yayınlanan bilgi notunda; sigara içen kişilerin sigara içmeyenlere göre COVID-

19’a yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu belirtilmiş, tütün ürünü kullanımı 

sırasında kontaminasyon riski yüksek olan ellerin; dudaklar ve ağızla temas etmesi 

nedeniyle hastalığın yayılımını kolaylaştırdığına dikkat çekilmiştir
(27)

.  

6. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından 1 Ekim 2020 tarihinde 

hazırlanan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde alışveriş 

merkezlerindeki iş yerlerine yönelik önlemler arasında, COVID-19 bulaşma riskini 

artıracağından sigara içme alanlarının oluşturulmaması vurgusu yapılmıştır
(28)

. 

7. Sağlık Bakanlığı Erişkin Hasta Tedavisi Rehberinde “sigara içicisi olma” durumu; 

≥65 yaş olanlar, bağışıklığı baskılanmış olanlar (HIV ile infekte, transplantasyon 

yapılmış olanlar, sistemik kortikosteroidler dahil immunosupresif ilaç kullananlar), 

kanser, KOAH, kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, diabetes mellitus gibi 

komorbiditesi olanlar, obezler ve gebe olanlarla aynı grup içinde sayılarak, ağır 

hastalık gelişme riski daha yüksek olarak tanımlanıp, bu kişilere yakın takip 

önerilmiştir
(29)

. 

1.2.2. Sağlıkla ilgili meslek örgütlerinin çalışmaları 

Ulusal düzeyde meslek örgütleri de tütünün zararlarını hatırlatarak sosyal medyada ve 

yazılı basın aracılığıyla pandeminin tütünü bırakmak için fırsat dönemi olduğunu ifade 

etmişlerdir. Örneğin Türk Tabipleri Birliği, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (STED) “31 Mayıs 

Tütünsüz Bir Dünya Günü” nedeniyle, tütün kontrolünün COVID-19 ilişkisine odaklanan özel 

bir sayı çıkarmıştır. Ayrıca bu sayının içeriğinde TTB-UDEK üyesi derneklerden katkı 



  

 

sunmak isteyenlerin güncel çalışmalarına ve konuyla ilgili yaklaşımlarına yer verilmiştir
(30)

. 

Tütün kontrolü konusunda çalışan uzmanlık derneklerinin farkındalık artırıcı çalışmaları 

kamuoyuna da yansımıştır
(31,32)

.  

Yukarıdaki çalışmalar sürdürülürken kamusal bilgi kaynaklarından elde edilen bazı bilgiler 

tütün kontrolü ile ilgili gelişmeleri yakından ilgilendirmiştir:  

1. Ticaret Bakanlığı resmi web sayfasından alınan bilgiye göre 2020 yılında 2019’a göre 

gümrükte yakalanan sigara miktarında %40’lık bir azalma görülmektedir. Yıllar 

içindeki eğilim incelendiğinde 2013 yılından beri artma eğiliminde olan gümrükte 

yakalanan sigara miktarında azalma gözlenmiştir
(33,34)

. 

2. 25/12/2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3328 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 

sigaralar ile diğer bazı tütün mamullerinin ÖTV oranı %67'den %63'e indirilmiştir
(35)

. 

Yapılan bazı araştırma sonuçları tütün kontrolü açısından önemli mesajlar vermektedir. 

Örneğin, Tetik ve arkadaşları (2020) pandemi döneminde bırakma başarısının geçmiş 

dönemlere göre arttığını ortaya koymuşlardır
(36)

.  

 

2. BIR YILLIK DÖNEMDE PANDEMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA 

GRUBU FAALIYETLERI 
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Tütün ile Mücadele Çalışma Grubu pandemi ilanından 

bu yana sürdürdüğü olağan çalışmalarında pandemi ilişkisi kurma gayreti içinde olmuştur. Bu 

dönemde yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir
(37)

: 

1. Sigarayı Bırakma Günü Basın Bildirisi (9 Şubat) 

2. Düz Paket Uygulaması Konusunda Basın Bildirisi (11 Şubat 2020) 

3. Dünya Emekçi Kadınlar Günü Basın Bildirisi (8 Mart) 

4. COVID-19 Özel Gündemle Basın Bildirisi (15 Mart 2020) 

5. Nargile Özel Gündemle Basın Bildirisi (16 Mart 2020) 

6. COVID-19 Özel Gündemle Basın Bildirisi (9 Nisan 2020) 

7. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Basın Bildirisi (23 Nisan) 

8. Tütünsüz Bir Dünya Günü Basın Bildirisi (31 Mayıs) 

9. STED Tütün Kontrolü Özel sayısına COVID-19 konulu bilimsel makale katkısı (31 

Mayıs 2020) 

10. TBMM tarafından davetli olarak katılım sağlanan toplantı ve bu toplantı için üretilen 

Tütün Kontrolü Açısından Güncel Sorunlar ve Öneriler konulu basın bildirisi (8 

Haziran 2020) 

11. COVID-19 ve Tütün Kontrolü Konulu Basın Bildirisi (18 Eylül 2020) 

12. COVID-19 Özel Gündemle Basın Bildirisi (23 Kasım 2020) 

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde özel oturum (15 Aralık 2020) 

14. Türkiye Sağlık Raporu 2020-Tütün Kontrolü bölümüne 13 bilimsel yazı ile katkı 

(Aralık 2020) 

15. Pandemi Sürecinde Tütün Kontrolü Konulu Ulusal Kongre Özel Gündemle Basın 

Bildirisi (15 Aralık 2020) 

16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi kapsamında Halk Sağlığı Profesyonellerine Yönelik 

Tütün Kontrolü ve Toplum Liderliği Kursu (19 Aralık 2020) 



  

 

17. Sigarayı Bırakma Günü Basın Bildirisi (9 Şubat 2021) 

18. Hekimlere Yönelik Tütün Kontrolü ve Toplum Liderliği Kursu (13 Şubat 2021) 

 

3. ÇALIŞMA GRUBUNUN SALGININ BUNDAN SONRAKİ 

DÖNEMLERİ İÇİN ÖNERİLERİ  
Tütün kullanımı pandemi döneminde de tehdit olmayı sürdürmüştür. Küresel 

mücadelenin pandemi günlerinde de sürdürülebilmesi için aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 

1. Tütün kullanımını önleyen ve bırakmayı destekleyen çalışmaların hız kazanması 

gerekmektedir.  

a. Tütün bırakma girişimlerinin desteklenmesi, bırakma müdahaleleri ve klinik 

hizmetlerin pandemi koşullarına göre güncellenmesi gerekir.  

i. Birinci basamak sağlık kurumlarında görevli sağlık çalışanlarının 

pandemi sürecinde filyasyon çalışmalarında görevli olmaları ihtiyaç 

duyulan ve rutin olarak sürdürülen bırakma hizmetlerinin aksamasına 

neden olmuş olabilir. Bu nedenle durumun tespiti ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması uygun olur.  

b. Çevrimiçi tütün bırakma ve teletıp uygulamaları yardımıyla sağlık kurumlarına 

başvuramayan kişiler için alternatif erişim yolları gerekli düzenlemeler 

yapılarak sağlanmalıdır. 

2. Pandemi döneminde de bilimsel araştırmalar desteklenmelidir. Araştırma süreçlerinde 

sonucu etkileyecek hiçbir çıkar çakışmasına izin verilmemelidir: 

a. Tütün kullanımı ve COVID-19 ilişkisini ortaya koyan çalışmaların planlanması 

ve uygulanması için bütçe olanakları artırılmalıdır. 

b. Hastalığın akciğerler üzerindeki orta ve uzun vade etkileri henüz 

bilinmemektedir. Tütün kullanıcılarında COVID-19 geçirilmiş olmasının da 

uzun vadede ne gibi etkileri olacağının prospektif çalışmalarla takibi 

planlanmalıdır. 

c. Evlerde geçirilen zamanın artması ile ev içi kapalı ortamlarda tüketilen tütün 

ürünleri yüzünden mağdur olan yaşlı, kadın, çocuklar için pasif etkilenim ve 

üçüncü el tütün dumanından etkilenim gözden kaçırılmamalıdır. Pandemi 

döneminde çeşitli nedenlerle artma olasılığı olan tütün kullanımı ve pasif 

etkilenim sorununun tespitine yönelik saha araştırmalarına gereksinim vardır.  

d. Hastalık nedeniyle ölümlere ek olarak acil servis hizmetlerine başvurularda 

azalma ve gecikme nedeniyle arttığı belirtilen tütün ile ilişkili akut veya kronik 

hastalıklardan ölümler araştırılmalıdır. 

3. Endüstrinin sosyal sorumluluk projeleri, tıbbi destekler, aşı çalışmaları veya bağış 

kampanyalarına katılmaları ve TKÇS ilkelerine uymayan faaliyet katkılarına izin 

verilmemelidir. 

4. Yeni Koronavirüs Hastalığı döneminde faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan kafe, 

kıraathane, nargile salonları gibi tütün ürünlerinin tüketildiği kapalı mekanlar 

“Kontrollü Normal Hayat”a dönüşlerin yaşandığı bu dönemlerde daha sıkı 

denetlenmeli ve kapalı mekanlarda 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının 

Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun”
(38)

 da gereği olan ihlaller %100 

önlenmelidir. Bu gibi işletmelerin mümkünse açılma süreçlerinde ruhsatlandırma 

şartlarının yeni kurallara tabi olmaları sağlanmalıdır. 



  

 

 

5. Cadde, sokak, toplu taşıma araç durakları vb gibi kalabalık açık alanlarda sigara içme 

yasağının gerekçeleri topluma iyi anlatılmalı, toplumun bu uygulamalara sahip 

çıkması sağlanmalıdır. 

6. Tütün kontrolünün bütünsel mücadelesi için kaçakçılıkla mücadele kesintisiz 

sürdürülmelidir. Gümrüklerin de içinde bulunduğu riskli mekanların denetimi 

yapılmalıdır. Pandeminin tütün kontrolü ve kaçakçılıkla mücadeleyi olumsuz 

etkilememesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve önlemler alınmalıdır. 

7. Tütün ve tütün ürünleri için uygulanan vergi politikaları her zaman yakından izlenmeli 

ve tütün kontrolünün sekteye uğramaması için bütün düzenlemeler eksiksiz 

yapılmalıdır.  

8. Pandemi döneminde hemen herkesin kolayca erişebileceği dijital oyunlar, sanal ortam, 

internet aktiviteleri, sosyal medya ortamları, vb aracılığı ile tütün/sigara görsellerinin 

kullanımı önlenmelidir. Bu konuda gerekli olan mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır. 

Denetimlerin sistematik bir şekilde sürekliliği sağlanmalıdır.  

 

Bu yazı kapsamındaki değerlendirmeler erişilebilen güncel veriler üzerinden 

yapılmıştır. Dolayısıyla, değerlendirmeler bir kesiti yansıtmaktadır. İçeriğin bu çerçeve 

dikkate alınarak okunması uygun olur. Bununla birlikte, bilgilerin pandemi sürecinde tütün 

kontrolünün gereksinim duyduğu ayrıntıları ortaya koyabildiği düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, pandemi tütün kontrolüne olan gereksinimi bilimsel verilerle bir kez daha 

ortaya koymuştur. Pandeminin olumsuz etkilerini daha da ağırlaştırmamak için bütün 

gerekenler yapılmalı, izleme ve değerlendirme çalışmaları ile eksikler tamamlanmalıdır. 

Tütün kontrolünün başarılı olabilmesi için mücadelenin küresel düzeyde ve TKÇS’nin de 

öngördüğü şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.  
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