Nargile tütünü reformları
Toplum için bilgilendirme belgesi

Bu bilgilendirme belgesi, nargile tütününün satışı,
reklamı ve kullanımına ilişkin Victoria tütün kontrol
yasasının bir özetidir.

Nargile tütünü
Nargile tütünü çoğunlukla şeker pekmezinde
mayalanmış tütün ve meyve tatları ile tatlandırılmış
tütünün bileşimidir. Nargile tütünü genellikle belirgin bir
tada ve meyve tadı olan aromaya sahiptir ve su borusu
aracılığıyla içilir.
Nargile tütününün yaygın adları su borusu tütünü,
melas tütününü, ‘hookah’ı ‘arghile’yi, ‘goza’yı ve ‘hubble
bubble’ı içerir.

Nargile tütününün içilmesinin
yasaklandığı yerler.
Nargile tütününün içilmesi, sigara içiminin Tütün Yasası
kapsamında yasaklandığı her yerde yasaktır. Bu,
kafeleri, salonları ve ruhsatlı yerler gibi kapalı iş
yerlerini içerir.
1 Ağustos 2017’den itibaren sigara içimi şuraları da
içerecektir:
 açıkhava yemek yeme yerleri
 içki içme yeri, en az 2.1 metre yüksekliğinde bir
duvarla ayrılmamışsa ve bir açıkhava yemek yeme
yerine 4 metre yakınsa, açıkhava içki içme yerleri.

Yasalarda yapılan değişiklikler

Değişikliklerin nedenleri

1987 Tütün Yasası (Tütün Yasası) kapsamında,
herhangi bir miktarda tütün içeren nargile tütününün
satışı, reklamı ve kullanımı, 1 Ağustos 2017’den
itibaren, aynı diğer tütün ürünleri sigara ve puro gibi
muamele görecektir.

2006’dan bu yana, Victoria’da kapalı iş yerlerinin içinde
sigara içmek yasaktır. Bu yasak, tütünün ana içerik
olduğu nargile tütünü için de geçerlidir.

Değişiklikler nargile tütününün:
 sigara içmenin yasaklandığı yerlerde
kullanılamayacağı
 18 yaşından küçük bir kişiye satılamayacağı
 satış noktasında sergilenemeyeceği veya reklam
edilemeyeceği
• örneğin bir araba gibi geçici bir noktadan
satılamayacağı
• bir nargile veya şeker pekmezi tütünü ürününün
satış promosyonunu yapmak için hediye olarak
verilemeyeceği veya ücretsiz sunulamayacağı
anlamını taşır.

Son günlerdeki değişiklikler, toplum sağlığını korumak
ve tütünle ilişkili hastalık ve rahatsızlıkları azaltmak için
yasaları genişletmiştir.
Yeni yasalar şunları amaçlar:
 nargile kafeleri ve salonları gibi kapalı iş yerlerinde
maruz kalınan pasif sigara dumanından çalışanları
ve müşterileri korumak
 18 yaşından küçüklerin nargile tütününü satın
almasını ve kullanmasını engellemek
 bu tür tütün içmenin çekiciliğine kapılabilecek olan
özellikle çocuklar ve gençler arasında nargile
tütününün içilmesini ve buna tutulmayı önlemek
 sigarayı bırakmaya çalışanları veya kısa süre önce
bırakanları desteklemek

Değişiklikler ayrıca, nargile tütünü ürünlerinin grafik
sağlık uyarısı şekillerine sahip zorunlu basit
paketlenme gerektiren tütün basit paketleme Federal
yasalarıyla uyumludur.

 diğer tütün ürünlerine ilişkin kuralların saptanma
yolları ile turarlılık sağlamak.

Tütün içermeyen meyve veya bitkisel temelli ürünler bu
yasalara tabi değildir.

Nargile tütünü içiminin veya dumanına maruz kalmanın
zararlı sağlık riskleri yarattığına dair güçlü kanıtlar
vardır.

Sağlık riskleri

Nargile tütünü kullanıcıları ve dumanına maruz
kalanlar, sigara içmenin neden olduğu akciğer
kanserini, solunum hastalıklarını ve düşük kilolu
doğumu içeren aynı tür hastalık ve rahatsızlık risklerinin
birçoğuna açıktır.
Nargile tütünü kullanımının sigara kullanımından daha
güvenlikli bir seçenek olduğu şeklinde yaygın bir yanlış
anlama vardır.
Bu, doğru değildir.
Nargile tütünü içenler sigara içimi ile karşılaştırıldığında
benzer veya daha yüksek düzeyde zararlı kimyasallara
maruz kalabilirler.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, bir nargile tütünü içimi,
100 sigaranın dumanının içe çekilmesini kapsayabilir.1

Cezalar
Cezalar, sigara ve puro gibi tütün ürünlerinin aynısıdır.
Örneğin, kapalı bir iş yeri veya yemek yemek yeri gibi
dumandan arındırılmış bir yerde nargile içen bir kişi, bir
ceza birimi tutarında bir para cezası alabilir.2
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Daha fazla bilgi için:



1300 136 775’ten Tütün Bilgilendirme Hattı’nı
arayın
tütün reformları sitesini sitesini ziyaret edin
<www.health.vic.gov.au/tobaccoreforms>

Yasadaki metnin aynısını 1 Ağustos 2017’den itibaren
görmek için Victoria Hükümeti’nin yasa sitesini
<www.legislation.vic.gov.au> adresinde ziyaret edin ve
Tobacco Act 1987’yi araştırın.

Dünya Sağlık Örgütü 2005, Nargile tütünü içimi: sağlıksal etkileri,
araştırma gereksinimleri ve düzenleyiciler tarafından önerilen
etkenler, Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre.
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Ceza birimleri her yıl endekslenir. 2017 - 18’de bir ceza birimi
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