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COVID-19: Hükümetler 
ve Tütün Endüstrisi 
için Yapılacaklar ve 
Yapılmayacaklar

Dünya, eşi görülmemiş bir küresel halk sağlığı krizinin ortasında. 
COVID-19 şaşırtıcı bir hızla ilerliyor, yüz binlerce hayatın varlığını 
tehdit ediyor ve dünya genelinde ekonomik hasara yol açıyor. Bu 
yeni solunum yolu hastalığı ve buna neden olan virüs hakkında daha 
çok şey belirlenmesine rağmen, tütün endüstrisinin ürünlerini ve 
kendini tanıtmak ve iyi bir kurumsal vatandaş gibi görünmek için 
salgından faydalandığına dair kanıtlar var.  Tütün endüstrisinin 
bu faaliyetleri, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO), sigara içenlerin 
COVID-19 u daha şiddetli geçirdikleri ve sigara içme ile COVID-19 
arasındaki bağlantılar hakkında ortaya çıkan bilgileri paylaştığı 
anda dahi gerçekleşmektedir. Bunun durması gerekiyor.
 
Dünya Sağlık Örgütü'nün Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin 
(WHO FCTC) 182 imza sahibi üyesi, Madde 5.3 aracılığıyla, halk 
sağlığı politikasını tütün endüstrisi müdahalelerinden korumaya 
kararlıdır. Tarih, tütün endüstrisinden karşılıksız bir fayda 
gelmeyeceğini kanıtlamıştır. Hükümetler oldukça dikkatli olmalı ve 
tütün endüstrisinin, Dünya Sağlık Örgütünün ve diğer paydaşların 
halk sağlığını korumaya yönelik mevcut ve gelecekteki çabalarını 
baltalamamasını sağlamak için kararlı adımlar atmalıdır. Aynı 
zamanda endüstrinin de bir seçeneği var. Her zamanki gibi iş 
yapmaya devam edip hastalık ve ölüme katkıda bulunabilir veya 
halk sağlığına müdahale etmeyi derhal değiştirebilir.

https://www.tobaccofreekids.org/media/2020/2020_05_covid-marketing
https://www.tobaccofreekids.org/media/2020/2020_05_covid-marketing
https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/STOP_COVID19_Policy_Brief_v02.pdf
https://exposetobacco.org/news/covid-statement/
https://www.who.int/news-room/detail/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19
https://www.who.int/news-room/detail/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19
https://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_5_3/en/
https://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_5_3/en/
https://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_5_3/en/
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-012-1250-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-012-1250-5
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Dikkatli olun

Yanıltıcı  hatayı kabul etme  görüntüsüne rağmen, tütün 

endüstrisi hedeflerinde bir reform yapmadı ve dumansız 

bir dünyayı kolaylaştırma taahhüdü vermedi. Tütün 

endüstrisi, kendini sanki halk sağlığı sorunlarına çözümün 

bir parçası olarak gösterip kendini farklı bir şekilde sunmaya 

çalışacaktır. Hükümetlerin tütün endüstri faaliyetlerini 

izlemesi ve tütün endüstrisinin kritik politika kararlarının 

verildiği masada yer almasını engellemesi zorunludur. 

Farkındalığı artırın

Sigara içmenin ciddi ve hatta ölümcül COVID-19 riskini 

artırabileceği konusunda halkı uyarmak için kamuya 

açık duyuru kanalını (kamu hizmeti duyurularında, 

medya röportajlarında ve basın toplantılarında) kullanın. 

Hükümetler ayrıca ülkelerindeki tüm sektörleri tütün 

endüstrisinin salgın sırasında kamusal imajını pozitife 

çevirmeye çalışma ve lobicilik faaliyetlerini geliştirme 

konularında çabaları olacağı konusunda uyarmalıdır.

Bırakma desteği

Bırakma, akciğer fonksiyonlarının hızla iyileşmesine yol 

açar ve potansiyel olarak COVID-19 yükünü azaltabilir. 

Hükümetler yerleşik sigara içimini durdurma hizmetlerinin 

(örn. Bırakma hatları) teşvik edilmesine ve kanıtlanmış 

durdurma yollarına kolay erişim sağlanmasına öncelik 

vermelidir.  

Kanıta dayalı tütün kontrolüne öncelik verin

Artık tütün kontrol çabalarını erteleme zamanı değildir. 

Politika yapıcılar WHO FCTC'de çağrısı yapılan güçlü sağlık 

tütün kontrol önlemleri uygulamasını ciddi bir şekilde 

uygulamalı hatta kendi ülkelerinin sağlık sistemlerini 

desteklemek için arttıracakları vergiler de dahil olmak üzere 

çeşitli yollarla tütün endüstrisi ile mücadele etmelidir. 

Tütün endüstrisini sorumlu tutmak

Hükümetler, tütün endüstrisinin COVID-19 ile ilgili halkı 

yanlış bilgilendirme faaliyetlerini engelleyebilir ve tütün 

şirketlerini, COVID-19'dan muzdarip olanlar da dahil olmak 

üzere, sigara içenlerin maruz kaldığı zarar ve ölümlerden 

mali olarak sorumlu tutabilir. 

Kısıtlamaları gevşetin veya kaldırın

Satış ve reklam kısıtlamaları dahil olmak üzere tütün kontrol 

yasaları ve düzenlemeleri kaldırılmamalı, gevşek bir şekilde 

uygulanmamalı, yürürlükte kalmalı ve gevşetilmemelidir.  

Gereksiz yere etkileşim

FCTC Madde 5.3 uyarınca, hükümetler düzenleme için 

kesinlikle gerekli olmadıkça tütün endüstrisiyle etkileşime 

girmemelidir; eğer yaparlarsa, tüm etkileşimler açık ve şeffaf 

olmalıdır. 

Tütün şirketlerini anlatın

Devlet basın brifingleri, medya röportajları ve diğer kamuya 

açık bildirimler ile tütün şirketlerinin faaliyetleri sonucu 

meydana gelen zararları anlatmalı ve kesinlikle yaptıklarını 

teşvik etmemelidir.

STOP burada hükümetler ve tütün endüstrisi için önerilerini özetlemektedir:

Hükümetler için Öneriler

Yapılacaklar: Yapılmayacaklar:

https://untobaccocontrol.org/impldb/wp-content/uploads/FS-TFI-197-2019-EN.pdf
https://blogs.bmj.com/tc/2020/05/10/the-two-faces-of-the-tobacco-industry-during-the-covid-19-pandemic/
https://blogs.bmj.com/tc/2020/05/10/the-two-faces-of-the-tobacco-industry-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.hhs.gov/sites/default/files/2020-cessation-sgr-full-report.pdf
https://exposetobacco.org/resources/counter-tactics-maximize-health/
https://exposetobacco.org/news/an-open-letter-to-un/
https://exposetobacco.org/news/an-open-letter-to-un/
exposetobacco.org/news/stop-statement-covid-accountability
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Reklam ve satışları durdurun

Tütün kullanıcıları - ve güvensiz çalışma ortamlarında 

tütün ürünleri üreten çalışanlar - ciddi COVID-19 riski 

altında olabileceklerinden, sektör, ürünlerinin üretimini, 

pazarlamasını ve satışını derhal durdurmalıdır.

Devlet emirlerine uyun

Şirketler, halk sağlığını korumak için tüm resmi emirleri ve 

önerileri takip ederek (çelişmeyerek veya zayıflatmadan) 

çalışanlarını korumak için harekete geçmelidir. 

Mevcut tütün kontrol politikasına uyun

Kanıta dayalı tütün kontrol politikası halk sağlığını 

iyileştirmek için tasarlanmıştır. Tütün şirketleri mevcut tütün 

kontrol yasalarına uymalı ve hükümetlerden düzenlemeleri 

gevşetmelerini veya yeni politikaları ertelemelerini 

istememelidir. 

Bağışların duyurulması

Hayat kurtaran kişisel koruyucu ekipman gibi malzemeleri 

bağışlamak ve dağıtmak bir pazarlama çalışması olmamalıdır. 

Bağışlar isimsiz olarak yapılmalı ve tütün endüstrisi bunların 

doğrudan veya dolaylı olarak tanıtımını engellemelidir.

Kullanımı teşvik etmek

Şirketler, karantina veya yerinde barınma direktifleri 

altında olduklarında müşterilere ücretsiz eve teslim hizmeti 

sunmamalıdır.

Stok yapmayı teşvik etmek

Şirketler, sokağa çıkış yasaklarından önce kullanıcıları ürün 

stoklamaya teşvik etmemeli veya toplu alımları teşvik etmek 

için promosyon kullanmamalıdır.

Alternatif ürünleri tanıtmak

Şirketler, bu ürünleri daha ekonomik hale getirerek veya 

daha güvenli olduklarını önererek sigara içenleri “alternatif” 

ürünlere geçişe zorlamak için salgını kullanmamalıdır.

Tehdit etmek veya yasal işlem yapmak

Tütün ürünleri üzerindeki kısıtlamaları zayıflatmayı 

amaçlayan hukuksal atakları, zaten zayıf kaynaklar 

ile hareket etmeye çalışan hükümetleri zorlamak 

için  kullanmamalıdır.

Ürünleri çekici hale getirmek

Şirketler sigaraların, ısıtmalı tütün ürünlerinin veya 

e-sigaraların gerekli ihtiyaçlar olduğunu öne sürmemeli ve 

bunların mevcudiyetindeki sınırlamalarının da gıda, su, ilaç 

ve sağlık ürünleri ile aynı kategoride gruplandığını iddia 

etmemelidir.

Karışıklık, yanıltıcılık ve yanlış bilgilendirme

Şirketler kusurlu veya sınırlı kanıtları desteklememeli veya 

akciğer sağlığı, tütün ürünleri ve COVID-19 arasındaki 

bağlantıyı gösteren bilimsel çalışmaları zayıflatmamalıdır. 

Şirketler, bir nikotin ürününün hastalığı daha az etkileme 

olasılığını düşündüren olumlu iletişim (makaleler, basın 

bültenleri, reklamlar vb.) şekilleri üretmemelidir.

Tütün Endüstrisi için Öneriler

Yapılacaklar: Yapılmayacaklar:

https://exposetobacco.org/news/prioritizing-profits-over-workers/
https://exposetobacco.org/news/prioritizing-profits-over-workers/

