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Sustainable Development Goals and Tobacco Control

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Tütün Kontrolü
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ABSTRACTÖZ
Health and economic burden of tobacco use is tremendous. More 
than one billion people smoke every day, about 80% of them live in 
low and middle income countries, and eight million people are killed 
every year globally; one million of them are non-smokers, exposed 
to tobacco smoke. United Nations declared Millennium Develop-
ment Goals for the period of 2000 to 2015 to address prevention 
of extreme poverty and hunger, improve maternal and child health, 
combat major communicable diseases, etc. However, less than half 
of these goals were realized by the end of 2015. Therefore United 
Nations Assembly set new goals by for another 15 years period un-
der the name of “Sustainable” Development Goals. The ultimate 
aim of these goals and targets is to reach a healthy population. Since 
tobacco use has been a major threat for health, Sustainable Deve-
lopment Goals are closely related to tobacco control activities. 

Tütün kullanımının sağlık ve ekonomik açıdan ortaya çıkardığı yük 
çok büyüktür. Dünya genelinde bir milyardan fazla kişi her gün siga-
ra içmektedir ve sigara içenlerin %80’i düşük ve orta gelirli ülkeler-
de yaşamaktadır. Her yıl dünyada sekiz milyon kişi tütün kullanımı 
yüzünden ölmektedir; ölenlerin bir milyon kadarı sigara içmeyen 
ancak pasif olarak sigara dumanına maruz kalan kişilerdir. Birleş-
miş Milletler 2000-2015 yıllarını kapsayan dönem için aşırı yoksul-
luk ve açlığın önlenmesi, anne ve çocuk sağlığının geliştirilmesi, 
başlıca bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi konulara işaret etmek 
amacı ile Bin Yıl Kalkınma Amaçlarını açıklamıştır. Ancak 2015 yılı 
sonuna gelindiğinde bu amaçların yarısından azı gerçekleşebilmiş-
tir. Bu durumda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ikinci bir 15 yıllık 
dönemi kapsayacak şekilde “Sürdürülebilir” Gelişme Amaçlarını 
açıklamıştır. Bu amaçların ve hedeflerin nihai hedefi sağlıklı toplum 
oluşturmaktır. Tütün kullanılması sağlık açısından çok büyük bir risk 
olduğu için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları tütün kontrolü çalış-
maları ile çok yakından ilişkilidir.
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İki büyük Dünya savaşının ardından 1945 yılında 
dünyada barış ortamı sağlandı, bununla birlikte 
özellikle Afrika ve Ortadoğu’da yerel çatışmalar 
devam etti. Öte yandan sürdürülmeye çalışılan 
barış ortamında bu defa da büyük ülkeler arasında 
“soğuk savaş” ve nükleer silahlanma yarışı başladı. 
Bu arada Dünyada bir yandan da empeyalizme 
ve baskıcı totaliter yönetim sistemlerine karşı 
mücadele yapılmaktaydı. Kısa süre içinde insan 
hakları, kadınların hakları, azınlıkların hakları gibi 
kavramlar gündem olmaya başladı, aynı zamanda 
çevre konusunda duyarlılıklar gelişti. Dünyadaki 
gelir dağılımı da dengeli değildi; Dünya nüfusunun 
üçte biri varlıklı olanaklara sahipken üçte ikilik 
bölüm yoksulluk içindeydi. Halen bazı  ülkelerde 

yıllık ulusal gelir 80 bin-120 bin dolar düzeyinde 
olabilirken yıllık ulusal geliri 1000 doların altında 
olan çok sayıda ülke vardır. Dünyanın içinde 
bulunduğu bu koşullara çare bulmak amacı ile 
1970’li yıllarda çeşitli toplantı ve konferanslar 
düzenlendi; 1982 yılında Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’nda oluşturulan “kalkınma ve 
çevre” (development and environment) komisyonu 
bu sorunlara çözüm olmak üzere 1987 yılında 
“Ortak Geleceğimiz” (Our Common Future) 
adlı raporunu yayınladı. Daha sonra Norveç 
Başbakanı Gro Harlem Brundtland komisyonun 
başkanı oldu ve komisyonun ismi “Brundtland 
Komisyonu” olarak değiştirildi. Komisyon üyeleri 
olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden eşit 
sayıda temsilcinin katılımı sağlandı. Komisyon, 
çalışmaları sırasında kalkınma ile çevrenin 
birbirinden ayrı düşünülemeyecek konular 
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olduğuna işaret etti ve yoksul ülkelerin gelişmesi 
için nelerin yapılması gerektiği konusunu tartışarak 
bu ülkelere kalkınma desteği (development 
assistance) sağlanması konusundaki görüşünü 
belirtti. Konu ile ilgili gelişmeler 1992 yılında 
Rio de Janeiro’da toplanan Çevre ve Kalkınma 
(Environment and Development) Dünya Zirvesi 
ve 10 yıl sonra da 2002 yılında Johannesburg’da 
yapılan Sürdürülebilir Kalkınma Dünya Zirvesi 
ile devam etti. 

Brundtland Komisyonu sürdürülebilir kalkınma 
tanımını “gelecek nesillerin gereksinimlerinin 
karşılanmasına zarar vermeyecek şekilde 
toplumun gereksinimlerini karşılayabilecek 
sürdürülebilir kalkınma yeteneği” olarak tanımladı 
(1). Tanımla birlikte çevre ile ilgili olarak doğanın 
korunması, biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin 
sürdürülebilirliği, toplum açısından da çocukların 
yaşatılması, yaşam süresinin uzaması, eğitim ve 
fırsat eşitliği gibi konuların sürdürülebilir olması 
vurgusu yapıldı. Çalışmalarda sosyal adalet ve 
eşitlik ilkelerinin gözetilmesi ve yoksulluğun 
azaltılması için çaba gösterilmesine işaret 
edildi. Sürdürülebilir kalkınma programlarının 
uygulanması bakımından da üç dönem belirtildi:

Yakın dönem: Milenyum Deklarasyonu (Bin Yıl 
Bildirgesi) olarak ifade edilen bu dönem 2000 
yılında başlayan ve 2015 yılına kadar olan döneme 
işaret etmektedir.

Orta dönem: Sürdürülebilir kalkınmaya geçiş 
olarak ifade edilen ve 2050 yılına kadar olan 
dönemi tanımlamaktadır.

Uzun dönem: Bu dönem de 2050 yılından sonraki 
yıllara işaret etmektedir. 

Kalkınma bakımından yakın vadeli dönem olan 
2000-2015 yıllarını kapsayan program “Bin Yıl 
Kalkınma Amaçları” (Millennium Development 
Goals) adı ile açıklanmıştır. Bu programda 8 
amaç belirtilmiş ve bu amaçların gerçekleşme 
durumunun değerlendirilmesi konusunda her amaç 
için göstergeler belirlenmiştir. Ayrıca belirlenen 
amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 
de 195 milyar dolar bütçe tahsis edilmiştir. Bin 
Yıl Kalkınma Amaçları programında belirtilen 
konular şunlardır (2):

1. Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması 
(Eradicate extreme poverty and hunger)
2. Temel eğitimin yaygınlaştırılması (Achieve 
universal primary education)
3. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının 
güçlendirilmesi (Promote gender equality and 
empower women)
4. Çocuk ölümlerinin azaltılması (Reduce child 
mortality)
5. Anne sağlığının geliştirilmesi (Improve 
maternal health)
6. HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla 
mücadele (Combat HIV/AIDS, malaria and other 
diseases)
7. Çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması 
(Ensure environmental sustainability)
8. Kalkınma için küresel ortaklık (Global 
partnership for development) 
Bin Yıl Kalkınma Amaçlarının gerçekleşme 
durumunun değerlendirilmesi amacı ile 2015 
yılı Eylül-Ekim aylarında Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu sırasında değerlendirme toplantısı 
yapılmıştır. Bazı amaçlar bakımından  gelişmeler 
sağlanmış olmakla birlikte cinsiyet eşitsizliği, 
anne sağlığı, sanitasyon, beslenme yetersizliği gibi 
konularda önemli eksiklerin olduğu belirlenmiştir. 
Belirtilen kalkınma amaçlarının 2015 yılına kadar 
gerçekleştirilmesi planlanmış olmakla birlikte 
yoksulluğun yok edilmesi ile cinsiyet eşitliği ve 
sağlıklı su teminine yönelik amaç olmak üzere 
yalnızca üç konuda %50 ve üzerinde gerçekleşme 
sağlanmıştır. Buna karşılık anne sağlığı ile ilgili 
amaçta büyük ölçüde hedeften çok uzak kalınmış, 
gerçekleşmede yeterlilik ancak %15 düzeyinde 
kalmıştır (Şekil 1) (3). 
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1.1 
Yoksulluk Hedef karşılanmış

Hedefin biraz 
gerisinde

Yeterli ilerleme
Hedeften çok uzak
Yetersiz ilerleme

Yeterli bilgi yok 

1.9 Açlık

2 Temel 
eğitim
3 Cinsiyet 
eşitliği
4.1 Çocuk 
ölümü

4.2 Bebek 
ölümü
5 Anne 
ölümü
7 Sağlıklı su

7.9 
Sanitasyon

Şekil 1. Bin Yıl Kalkınma Hedeflerinin Gerçekleşme Durumu

Bu durumda 2015 yılı sonrası için yeniden 
planlama yapılması gereği ortaya çıkmış ve 2015-
2030 dönemine yönelik olarak “Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları” (Sustainable Development 
Goals) programı hazırlanmıştır. Bin Yıl Kalkınma 
Amaçları içinde belirlenen 8 amaç yerine yeni 
programda 17 amaç ve bu 17 amaç için de toplam 
olarak 169 hedef belirlenmiştir. Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları için belirlenen 17 konu Şekil 
2’de görülmektedir (4). 

Şekil 2. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Kalkınma hedeflerinin nihai amacının “sağlıklı 
toplum” olması gerektiği dikkate alındığında 
kalkınma hedefleri ile tütün kullanılması ve 
tütün kontrolü arasında yakın ilişki olduğu 
görülmektedir. Kalkınma programlarının 
hazırlanması konusunda önemli rolü olan 
Brundtland Komisyonu’nun başkanı olan Dr. 
Gro Harlem Brundtland, daha sonra Dünya 
Sağlık Örgütü Genel Direktörü olduğu dönemde 
tütün kontrolünün kalkınma için önemli olduğu 
gerçeğinden hareketle DSÖ Tütün Kontrolü 
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Okyanusya

Üst-orta gelir

Avrupa 

Amerika

DÜNYA

Afrika

Alt orta gelir

Kaynak: BMJ 2019;365:l2287 | doi: 10.1136/bmj.l2287
Şekil 3. Dünyada bölgelere göre kişi başına tütün ürünü kullanımı, 1970-2010

karşı koyma bakımından güçsüz hissediyorlar” 
ifadesi ile belirtmiştir. Bu nedenle kalkınma 
amaçlarının geçekleştirilebilmesi bakımından 
tütün kontrolü çabalarının önemli yeri vardır. 
Bu yazıda özet olarak “Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları” ile tütün kontrolü çalışmalarının 
birlikte değerlendirilmesi yapılacaktır (6-10).

Amaç 1. Yoksulluğa son: Dünyada 20 yıl önce 1,7 
milyar olan ileri düzeyde yoksulluk içindeki kişi 
sayısı 2013 yılında 767 milyona düşmüştür. Buna 
göre dünya genelinde aşırı yoksulluk içindeki 
kişi yüzdesi %28’den %11’e düşmüş olmaktadır. 
Dünyada halen 800 milyon kişi günde 1,25 dolar 
gelir ile yaşamaktadır. Düşük ve orta gelirli 
ülkelerde tütün ürünü kullanımı diğer bölgelere 
göre düşük olmakla birlikte zaman içinde artış 
göstermektedir. Bu ülkelerde gelirin %15 kadarı 
tütün kullanılması nedeni ile harcanmaktadır. 
Gelir düzeyi çok düşük olan ailelerde tütün için 
yapılan harcamaların gıda, eğitim, sağlık vb. 
amaçlar için harcanması ile yoksulluğun çözümü 
bakımından önemli gelişme sağlanabilir. 

Çerçeve Sözleşmesi çalışmalarını başlatmış ve bu 
Sözleşme 2003 yılında üye ülkelerin oy birliği ile 
kabul edilmiştir. Tütün kontrolüne yönelik olarak 
uzun zamandan beri yapılmakta olan çalışmalar 
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nin kabul 
edilmesi ile yeni bir ivme kazanmıştır. Bu 
çabalar sonucunda Dünya genelinde tütün 
kullanımında ve tütün kullanımına bağlı sağlık 
sorunlarında azalma sağlanmakla birlikte bu 
konuda da ülkeler arasında önemli farklılıklar 
olduğu görülmektedir. Hem dünya genelinde hem 
de Avrupa ve Amerika’da tütün kullanımında 
azalma gözlenirken özellikle üst-orta gelire 
sahip ülkelerde aynı başarı elde edilememiştir 
(Şekil 3) (5). Bu konuda tütün pazarının gelişmiş 
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaymış 
olmasının etkisi vardır. Tütün Kontrolü Çerçeve 
Sözleşmesi Sekretaryası başkanı Dr. Vera 
Luiza de Costa e Silva bu konudaki kaygısını 
“Tütün salgınının gelişmekte olan ülkelere 
kaymasından ciddi şekilde kaygı duyuyoruz. 
Bu ülkeler kendilerini, tütün endüstrisinin yeni 
pazar yaratma amacı ile yaptığı müdahalelere 
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Amaç 2. Açlığa son: Geçtiğimiz 20 yıl içinde 
açlıkla mücadele alanında önemli gelişme 
sağlandı. Bununla birlikte halen dünyada 793 
milyon kişi ciddi düzeyde yetersiz beslenmekte, 
9 kişiden birisi geceleri aç olarak yatmaktadır. 
Yetersiz beslenenlerin %63’ü Güney Asya ve 
Sahraaltı Afrika bölgelerinde yer alan ülkelerde 
yaşamaktadır. Dünyada üretilen tütün yaprağının 
%90’ı çoğu yoksul, beslenme yetersizliği olan ve 
çocuk çalıştırılmasının da yaygın olduğu güney 
yarımküre ülkelerinde üretilmektedir ve halen 
3,8 milyon hektar tarım alanı tütün bitkisi üretimi 
için kullanılmaktadır. Örneğin tütün üreten 
ülkeler arasında başta gelen Malawi’de yetersiz 
beslenme sıklığı %27 dolayındadır. Tütün 
üretimi için kullanılan her bir hektar alanda 14,6 
ton patates yetiştirilebilir; tütün yerine patates 
yetiştirilmesi durumunda beslenme yetersizliği 
sorununun çözümüne katkı sağlanabilir. Bir paket 
sigarasının parası ile çeşitli ülkelerde 23 porsiyon 
ile 81 porsiyon arasında değişen miktarlarda 
pirinç yenebilmektedir (Şekil 4) (11). Tütün 
ekilen alanlarda tarım ve hayvancılık yapılması 
da açlığın önlenmesi bakımından olumlu etki 
yaratabilir. 

 

 

Şekil 4. Bir paket (X…..) sigarasının parası ile 
kaç porsiyon pirinç yenebilir?

(1 porsiyon 28,21 gr kuru pirinç)

Amaç 3. Sağlıklı bireyler: Sağlık hizmetleri 
alanındaki gelişmeler sonucunda 2000 ile 2015 
yılları arasında anne ölümlerinde %37 oranında 
ve beş yaş altı ölümlerde %44 oranında azalma 
sağlanmıştır. Buna karşılık dünyada 30  ile 70 yaşlar 
arasındaki ölümlerin çoğunluğu bulaşıcı olmayan 
dört temel hastalık (kalp-damar hastalıkları, kanser, 
KOAH ve diyabet) nedeni ile olmaktadır. Tütün 
ürünü kullanılması bulaşıcı olmayan hastalıkların 
oluşunda çok temel bir etkendir. Dünyada her yıl 8 
milyon kişi tütün kullanılması sonucu ölmektedir 
ve bu sayının bir milyon kadarı da tütün 
dumanından pasif olarak etkilenen kişilerdir. Pasif 
etkilenim bakımından kadınlar ve çocuklar daha 
fazla risk altındadır. Öte yandan düşük ve orta 
gelirli ülkelerde tütün kontrolü programlarının 
uygulanması ve bulaşıcı olmayan hastalıkların 
kontrolü programları yeterli değildir. Tütün 
Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin 6. maddesinde 
tütün ürünleri kullanımının azaltılması konusunda 
vergi artırılmasının çok etkili olduğu belirtilmiştir 
ve bu madde bütün taraf ülkeler tarafından kabul 
edilmiştir. Tütün kullanılmasının sağlık açısından 
önemine işaret etmek üzere bu amacın 3.a alt 
başlığı özel olarak DSÖ Tütün Kontrolü Çerçece 
Sözleşmesinin uygulanmasının güçlendirilmesi 
olarak belirtilmiştir. Tütün ürünlerinden sağlanan 
vergi gelirleri ile tütün kontrolü programlarının 
güçlendirilebileceği belirtilmektedir.

Amaç 4. Nitelikli eğitim: Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları arasında en önemli olanlardan 
birisi hakkaniyete dayanan, kapsayıcı ve nitelikli 
bir eğitimin sağlanması ve yaşam boyu eğitim 
olanaklarının ve fırsatlarının geliştirilmesidir. 
Çocukların temel eğitiminin sağlanması 
konusunda 2000 yılından bu yana önemli gelişme 
kaydedilmiş ve ilköğretim alanında okullaşma 
%91 düzeyine çıkmıştır. Tütün kullanımı ile 
eğitim konuları da ilişkilidir, eğitim düzeyi düşük 
olan grupta tütün ürünleri kullanımı daha fazladır. 
Türkiye’de 2012 yılında yapılan Küresel Yetişkin 
Tütün Araştırması sonuçlarına göre tütün ürünü 
kullanım sıklığı ilkokul eğitimli grupta %46,2, 
üniversite eğitimli grupta ise %34,0 olarak 
bulunmuştur (12). Tütün tarımında çocukların 
çalıştırılması oldukça yaygındır ve bu nedenle 
çocukların eğitim olanaklarına ulaşması güç 
olmaktadır.
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Amaç 5. Toplumsal cinsiyet eşitliği: Kadınların 
yönetime katılımı erkeklere göre daha azdır, ayrıca 
kadınlar toplumda şiddete uğrama bakımından 
da risk altındadır. Öte yandan kadınlar tütün 
endüstrisinin başlıca hedef grubudur. Sigara 
kullanımı erkeklerde artışını tamamladıktan 
sonra tütün endüstrisinin kadınlara yönelik çeşitli 
kampanyaları sonucunda kadınlarda da sigara 
kullanımı artmaya başlamıştır. Dünya genelinde 
beş kadından biri sigara içmektedir. Kadının 
hem aile içindeki hem de toplumdaki statüsünün 
geliştirilmesi için çaba gösterilmeli, üst düzey 
yönetim kademelerinde ve parlamentolarda daha 
çok sayıda kadının yer alması sağlanmalıdır.  

Amaç 6. Temiz su ve sıhhi koşullar: Dünya 
genelinde insanların %40’ı temiz su sıkıntısı 
yaşamaktadır. Sürdürülebilir su kaynaklarının 
sağlanması ve suyun sağlığa uygun şekilde 
kullanıma sunulması sağlık açısından önemlidir. 
Ayrıca tuvalet gereksiniminin açıkta giderilmesine 
son verilmeli ve sıhhi tuvalet olanakları 
sağlanmalıdır. Tütün tarımı için kullanılan 
kimyasallar hem toprağa zarar vermekte hem de 
su kaynaklarının kirlenmesine yol açmaktadır. 

Amaç 7. Erişilebilir ve temiz enerji: Dünya 
genelinde 1990 ile 2010 yılları arasında elektriğe 
ulaşan kişi sayısı 1,7 milyar artmıştır. Bununla 
birlikte elektriğe ulaşımın kentlerde oldukça 
yüksek olmasına karşın halen kırsal bölgelerde 
toplumun dörtte birinin elektriğe ulaşımı yoktur. 
Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının 
geliştirilmesi, toplumda elektriğe ulaşımın 
artırılması gerekmektedir. Tütün salgınının kontrol 
altına alınması yolu ile sağlanacak kaynaklar 
yenilenebilir ve temiz enerji altyapısı için yatırıma 
dönüştürülebilir. 

Amaç 8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme: 
Ekonomik gelişme sürdürülebilir kalkınmanın çok 
temel bir ögesidir. Dünya genelinde kişi başına 
gayrisafi yurtiçi gelir 2010-2015 döneminde, 
önceki beş yıllık döneme göre %0,9 oranında 
artış göstermiş, işsizlik de 2010 yılındaki %6,1 
değerinden 2016 yılında %5,7 düzeyine inmiştir. 
Dünyada tütün üretiminin büyük bölümü 
düşük gelirli ülkelerde yapılmaktadır ve üretim 
çokuluslu birkaç büyük firmanın elindedir. Bu 

durum ekonomik açıdan zaten güçlü olmayan bu 
ülkeleri olumsuz etkilemekte, insan kaynakları ve 
diğer kaynaklar ancak günlük yaşamı sürdürmeyi 
karşılamaktadır. Öte yandan çalışan kesimde tütün 
kullanımı oldukça sık bir davranıştır. Bu nedenle 
işyerlerinde sigara içilmesi ile mücadele edilmeli, 
sigarasız işyeri uygulamaları geliştrilmelidir. 

Amaç 9. Sanayi, yenilikçilik ve altyapı: Dünya 
nüfusu içinde orta sınıf büyümektedir, ancak buna 
paralel olarak çalışma hayatında işsiz nüfus ve 
eşitsizlikler de artmaktadır. Özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde 2015 yılı itibariyle 200 milyon 
kişi işsizdir. Çalışma hayatında zorla çalıştırma, 
kölelik ve insan ticareti önlenmeli ve 2030 yılında 
hem erkekler hem de kadınların uygun bir işinin 
olması sağlanmalı, enerjiyi tutumlu kullanan yeni 
teknolojiler geliştirilmelidir. Tütün kullanımının 
azalması ile tütünün işlendiği fabrikalarda 
biyomühendislik çalışmaları ile plastik malzemeler, 
kimyasal maddeler ve ilaçlar üretilebilir. Örneğin, 
bu yaklaşımla Ebola hastalarının tedavisinde 
kullanılan ilaç bir geliştirilmiştir. 

Amaç 10. Eşitsizliklerin azaltılması (ülke içinde 
ve uluslararası alanda): Tütün ürünlerinin 
kullanılması her yıl 8 milyon kişinin ölümüne 
yol açmaktadır; ölümlerin %80’i düşük ve orta 
gelirli ülkelerde meydana gelmektedir. Tütün 
kullanımının azaltılması hastalık ve ölümlerde 
azalma sağlayacağı için ekonomik gelişmeye katkı 
sağlar ve eşitsizliklerin azalmasına yardımcı olur. 

Amaç 11. Sürdürülebilir şehir ve yaşam 
alanları: Dünyada giderek daha fazla kişi kentsel 
yerleşim yerlerinde yaşamakta, bu durum kentlerin 
büyümesine neden olmaktadır. Nüfusu 10 milyonun 
üzerinde olan kent sayısı 1990 yılında 10 tane 
iken, 2014 yılında nüfusu 10 milyonun üzerinde 
olan kent sayısı 28 olmuştur. Bu kentlerde 453 
milyon kişi yaşamaktadır. Bunun sonucu olarak iç 
ortam hava kalitesi konusu önem kazanmıştır. İç 
ortam hava kalitesini bozan en önemli etkenlerden 
birisi sigara dumanıdır. Evler ve işyerlerinde 
dumansız iç mekanların oluşturulması sigara 
içilmesinin “denormalize” olmasını sağlayarak 
sigara kullanılmasının azalmasına yol açmak 
suretiyle sigara kullanılmasına bağlı hastalık ve 
ölümlerin azalmasına yardımcı olur. 
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Amaç 12. Sorumlu tüketim ve üretim: Dünya 
nüfusunun büyük bölümü temel gereksinimlerine 
güçlükle yetecek miktarda tüketim yaparken 
bir grup da gereksiz olarak çok fazla tüketim 
yapabilmektedir. Sorumlu tüketim davranışı ile bu 
durumun düzeltilmesi gereklidir. Tüketilen ürünler 
arasında tütün ürünleri de oldukça büyük bir yer 
almaktadır. İnsanların temel ihtiyaç maddeleri 
arasında olmadığı halde tüketilen tütün, gerçekte 
hem sağlık hem de ekonomi açısından zararlıdır, 
ayrıca çevre kirliliğine de yol açmaktadır. 
Tütün üretimi çok uluslu tütün şirketlerinin 
kontrolündedir ve üretimin büyük bölümü orta ve 
az gelirli ülkelerde yapılmaktadır. Tütün şirketleri 
bu ülkelere, tütün üretimi yapmaları için yüksek 
faizlerle borç vermekte, bu durum zaten yoksul 
olan bu kesimi daha güç duruma sokmaktadır 
(Şekil 5). 

Amaç 13. İklim eylemi (iklim değişikliği ile 
acil mücadele): İklim değişikliği bütün ülkeler 
için önemli bir tehdittir, küresel sıcaklık giderek 
artmaktadır ve sanayileşme öncesi döneme 
göre 1,1 derece yükselmiştir. Atmosferdeki 
karbon dioksit 400 ppm düzeyine yükselmiştir, 
kuraklık ve fırtınalar daha sık olarak meydana 
gelmektedir. Bu konunun düzeltilmesi için acil 
önlem alınması gerekidir. Tütün bitkisi ve tütün 
ürünlerinin üretimi nedeni ile de geniş alanlarda 
orman tahribi yaşanmaktadır; tütün endüstrisinin 
gereksinimi için her yıl 600 milyon ağaç kesilmesi 
gerekmektedir.  

Şekil 5. Tütün bitkisi 

Amaç 14. Sudaki yaşam (Sucul yaşam; 
denizlerin ve deniz ürünlerinin korunması): 
Okyanuslar dünyadaki karbon dioksitin üçte birini 
absorbe ederler ve bu şekilde dünya yaşanabilir 

bir ortam olur. Ayrıca dünyada üç milyardan 
fazla insan geçimini su ve deniz ürünleri ile 
sağlamaktadır. Buna karşılık insanoğlu denizleri 
ve okyanusları kirletmektedir; denize atılan 
plastik 12 yılda dekompoze olmaktadır. Denizlerin 
kirlenmesinde sigara kullanımının da payı vardır, 
sellüloz asetat yapısındaki sigara izmaritleri de 
önemli kirliliğe neden olurlar. Plajlarda toplanan 
atık maddeler içinde sigara izmaritleri %15’lik 
pay ile tek başına en büyük grubu oluşturmaktadır. 

Amaç 15. Karasal yaşam (Ekosistemleri 
koruma, geliştirme, ormanların sürekliliğini 
sağlama, çölleşmeyi ve ürün çeşitliliğinin 
azalmasını önleme): İklim değişikliği ile 
mücadele sağlıklı gıda, temiz hava ve temiz 
su gibi temel gereksinimler bakımından çok 
önemlidir. İnsanların gıdasının %80’lik bölümü 
bitkilerden karşılanır. Yeryüzünün üçte birlik 
bölümünü kaplayan ormanlar temiz hava ve temiz 
su için gereklidir; ayrıca ormanlar milyonlarca 
hayvan türünün de barınma yeridir. Zaman içinde 
dünyanın ekilebilir alanları ve orman alanları 
azalmaktadır ve  bu azalmada tütün üretiminin de 
payı vardır. Dünya genelinde 1990 yılında %31,6 
oranında alanı kaplayan orman alanlarının yüzde 
payı 2010 yılında %30,8 ve 2015 yılında da %30,6 
düzeyine düşmüştür. Tütün ekilen alanlarda diğer 
sebzelerin yetiştirilmesi beslenme sorunlarının 
çözümü bakımından olumludur. 

Amaç 16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar: 
Barış ve adaletin olduğu ortamda, insan 
haklarına saygılı, katılımcı yönetim sistemleri 
yaşayanların huzur ve rafahı bakımından temel 
konulardır. Toplumlarda yasaların eksiksiz 
olarak uygulanması, bütün tarafların kurallara 
uyması gereklidir. Tütün endüstrisinin tütün 
kontrolü uygulamalarını önlemek, geciktirmek 
ve kendi pazarının sürmesini sağlamak için 
ulusal ve uluslararası yasaları zorladığı, hatta 
ihlal ettiği öteden beri bilinmektedir. Ayrıca 
temel insan haklarından olan sağlığın korunması 
ile ilgili olarak, tütün endüstrisinin, sağlık için 
zararlı olduğu bütün taraflarca bilinen ve iki 
kullanıcısından birisini öldüren ürünü satmaktan 
vazgeçmemesi, hatta satışını artırmak için çaba 
gösteriyor olması etik olarak doğru değildir. 
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Amaç 17.  Hedefler için ortaklıklar (küresel 
işbirliğinin sağlanması): Dünyanın genelini 
ilgilendiren konularda başarıya ulaşmak için 
uluslararası işbirliği kaçınılmazdır. Tütün 
kontrolü konusunda başarıya ulaşmak için Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) ve diğer Birleşmiş 
Milletler kuruluşları ile Dünya Bankası ve 
çok sayıdaki ilgili diğer ulusal ve uluslararası 
kuruluşlarla işbirliği yapılması gereklidir. 
Başlıca işbirliği alanları olarak finans, teknoloji, 
kapasite geliştirme, bilgi iletişimi gibi konular 
düşünülebilir. Tütün kontrolü ile ilgili olarak 
DSÖ tarafından 2003 yılında kabul edilmiş olan 
Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi üye ülkelerin 
tamamına yakın bölümü tarafından benimsenmiş 
ve onaylanmıştır. Uygulamadaki güçlüklerin 
tartışılması ve çözümlerin üretilmesi amacı ile 
de iki yılda bir olmak üzere “Taraflar Toplantısı” 
(Conference of Parties) yapılmakta tütün kontrolü 
alanındaki başarının artırılmasına çalışılmaktadır.

Sonuç olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına 
ulaşmak bakımından tütün kontrolünün özel 
önemi vardır. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü 
2017 yılındaki 31 Mayıs Dünya Tütünsüz 
Günü (World No Tobacco Day) temasını 
“Tütün; Gelişme için bir tehdit” (Tobacco – A 
Threat to Development) olarak belirledi ve yıl 
boyunca ülkelerde bu tema çerçevesinde çeşitli 

etkinliklerin yapılmasına yol açmış oldu. Tütün 
Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin uygulamalarının 
güçlendirilmesi ile kısa zamanda sağlık 
sorunlarının ve sağlık harcamalarının azalması, 
sağlanan ekonomik kazancın daha sağlıklı ve 
yararlı alanlara yönlendirimesi ile hem tütün 
kontrolü alanında hem de Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları ile ilgili belirgin olumlu sonuçlar elde 
edilebilir. Bu konudaki çalışmalara destek olması 
bakımından tütün kontrolü ile ilgili kuruluşlar 
(FCA; Framework Convention Alliance, C-TFK; 
Campaign for Tobacco Free Kids, ASH; Action on 
Smoking&Health) tarafından Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri’ne “Tütün ürünleri üretimi, 
satış ve pazarlamasının halk sağlığı ve BM 
2030 Politikası ile uyumlu olması mümkün 
değildir” ifadesi ile mesaj gönderilmiştir. 

Ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına 
uyum ve performans düzeyleri konusunda zaman 
zaman değerlendirmeler yapılmaktadır. Son kez 
2019 yılı Ocak ayında yapılan değerlendirmede 
Türkiye 100 tam puan üzerinden 68,5 puan ile 162 
ülke arasında 79. sırada yer almıştır. Türkiye’nin 
bulunduğu bölgedeki ülkelerin puan ortalaması 
77,7’dir. Türkiye 17 amacın 4 tanesinde 50’den az 
puan alırken 8 amaçta 75 ve üzerinde puan almıştır 
(Tablo 1). Bir yıl önceki değerlendirmeden 
sonraki süre içinde “Nitelikli eğitim” amacında 
ilerleme kaydedilirken İklim eylemi ve Barış, 
Adalet ve Güçlü Kurumlar amaçlarında önceki 
yıla göre gerileme olmuştur (Şekil 6) (13). 

Tablo 1. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Performansı, Türkiye, Ocak 2019 

75 ve üzeri puan 50-74 puan 50’den az puan
1. Yoksulluğa son
3. Sağlıklı bireyler
4. Nitelikli eğitim
6. Temiz su ve sıhhi koşullar
7. Erişilebilir ve temiz enerji
8. İnsana yakışır iş ve ekonomik 
büyüme
12. Sorumlu tüketim ve üretim
13. İklim eylemi

2. Açlığa son
11. Sürdürülebilir şehir ve yaşam 
alanları
15. Karasal yaşam
16. Barış, adalet ve güçlü 
kurumlar
17. Hedefler için ortaklıklar

5. Toplumsal cinsiyet 
eşitliği  
9. Sanayi, yenilikçilik ve 
altyapı
10. Eşitsizliklerin azaltılması
14. Sudaki yaşam
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Şekil 6. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ülke profili, Türkiye, Ocak 2019 
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