Türk halkının yüzde 85’i
“dumansız hava sahası”nı destekliyor
Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun’un 19 Mayıs 2008’de yürürlüğe girmesinden
önce, 14 Şubat – 1 Mart 2008 tarihleri arasında Synovate’in Global Omnibus’un anketinde (*) Türk
halkına yönelik kamuoyu yoklaması yapıldı.
16 kentte, 15 ve üzeri yaşlarda 1331 kişiden oluşan rastgele seçilen örnek grup ile yüz yüze görüşme
yöntemiyle yapılan ankete yanıt verenlerin yüzde 85’i işyeri ve kamuya açık alanlarda, yine işyeri ve
alışveriş merkezi gibi kapalı alanlarda, “sigara içilmemesini” destekliyor. Yüzde 75’i ise bu uygulamaya
kuvvetle destek verdiğini belirtiyor.
Yapılan araştırmanın sonucuna göre;
Türk halkının yüzde 91’i pasif olarak sigara dumanına maruz kalmanın insan sağlığı açısından
ciddi tehlike oluşturduğunu biliyor.
Sigara kullananların dahi yüzde 63’ü 19 Mayıs’tan itibaren uygulanmaya başlayacak mevzuatı
destekliyor.
Her 10 Türk vatandaşından 8’i sigara içilecek alanların daraltılmasına ilişkin yasadan haberi
olduğunu belirtiyor.
ANKET SONUÇLARI:
2008 yılı Şubat ayında gerçekleştirilen anketin sonuçları, tüm kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde sigara
ve tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair yasanın kuvvetle desteklendiğini gösteriyor. Türk
halkının çoğunluğu, pasif olarak sigara dumanına maruz kalmanın sağlık açısından etkilerini
anladıklarını, Türkiye’deki tüm çalışanların bundan korunması gerektiğine inandıklarını ve tütün
dumanına maruz kalmadan restoran ve barlarda eğlenmeyi beklediklerini belirtiyor.

Türk vatandaşları tüm işyerlerinde ve kamuya açık yerlerde
sigara içilmemesine ilişkin mevzuatı destekliyor.
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Türkiye’de her on kişiden
8’i tütün ürünlerinin
zararlarının önlenmesine
ilişkin mevzuattan
haberdar olduğunu
belirtirken, yüzde 38 yeni
yasa hakkında çok şey
duyduğunu veya
okuduğunu, yüzde 48 ise
duyduğu veya okuduğu
bazı bilgiler olduğunu
söylüyor.
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içilmemesini destekliyor.
Yasayı destekleyenlerin oranı yüzde 85’ken, yüzde 75 ise de kuvvetle destekliyor. Yasa tüm bölgelerde
7
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Türkiye – Kamuoyu Anketi (Nisan 2008)
ve tüm nüfus grupları çapında kuvvetli destek görüyor. Sigara içenlerin bile yüzde 63 oranında
çoğunluğu genel itibarıyla yasayı destekliyor. Türk halkının yalnızca %14’ü sigara ve tütün mevzuatına
karşı olduğunu belirtiyor.
Türk halkı, yasayı genel itibarıyla desteklemenin yanı sıra yasanın bürolar ve iç mekanda yer alan diğer
işyerleri dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye dağılan belirli işyerleri ve kamuya açık yerlerde (%90
lehte), metro, havaalanları, mağazalar, vb. gibi iç mekanda yer alan kamuya açık yerlerde (%90 lehte), ve
restoran (%75 lehte) ve barlarda (%63 lehte) sigara içilmesini yasaklayan hükümlerini de destekliyor.
Türk Halkı Sigara
Dumanına Pasif
Olarak Maruz
Kalmayı Sağlık
Açısından Bir Risk
Olarak Algılıyor.
Türk halkının pasif
olarak maruz kalınan
dumanın sağlık
açısından ciddi bir
tehlike olduğunu
anlamış olmalarına
bakılırsa, mevzuatın
destek görmesi şaşırtıcı
değil. On kişiden
dokuzu, pasif olarak
sigara dumanına maruz
kalmanın sağlık
açısından çok ciddi
(%67) veya oldukça
ciddi (%24) bir risk
olduğunu düşünüyor.

Türk Vatandaşları Sigara Dumanına Pasif olarak Maruz
Kalmanın Sağlık Açısından bir Tehdit olduğunu Kabul Ediyor
Pasif olarak maruz kalınan sigara dumanının insanların sağlığı açısından ne derece ciddi bir
tehlike olduğunu düşünüyorsunuz?
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%91 oranında vatandaş
pasif olarak sigara
dumanına maruz kalmanın
insanların sağlığı
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olduğunu düşünüyor
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Türk Halkı, Tüm Çalışanların Pasif Olarak Sigara Dumanına Maruz Kalmaktan Korunması
Gerektiğine İnanıyor;
Her 10 kişiden 9’u (%93), her çalışanın –nerede çalışıyor olursa olsun- pasif olarak sigara dumanına
maruz kalmaktan korunma hakkına sahip olduğuna inanıyor. Vatandaşlar aynı zamanda kamunun devletin
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Yasasına uygun hareket ettiğini düşünürken; yüzde 89’u
“devletin her çalışanı pasif olarak sigara dumanına maruz kalmaktan korumak üzere tüm yetkisini
kullanması gerektiğini” , 63’ü de “yasanın bazı vatandaşların haklarını kısıtlamak bakımından çok ileri
gitmemesi gerektiğini” belirtiyor.
Türk Halkı Sigara İçilmeyen Bar Ve Restoranların Hoşlarına Gideceğini Belirtiyor
Anket sonuçlarına göre, ankete katılan vatandaşlar sigara içilmeyen restoran ve barlar olmasını
beklediklerini belirtiyor. Ankete katılanların yüzde 81’i (sigara içenlerin yüzde 65’i de dahil), tütün
dumanı solumadan restoran ve barların keyfini çıkarmanın hoş olacağını düşündüklerini söylüyorlar.
ANKET HAKKINDA: Synovate’in Global Omnibus’u tarafından gerçekleştirilen anket 15 Şubat ile 1
Mart 2008 tarihleri arasında, 1,331 Türk vatandaşından (15 ve üzeri yaşlarda) oluşan rasgele bir örnek
grup ile şahsen görüşmeler yapılmıştır. Anket, ülkenin çeşitli bölgelerindeki 16 şehirde yapılan
görüşmeler içermektedir. 1,331 yanıt verenden oluşan komple örnek grubuna ilişkin hata marjı, %95’lik
güvenilirlik sınırları içerisinde +/-% 2.7’dir. Nüfusun alt gruplarında, hata marjı daha yüksektir. Toplam
rakamlar yuvarlanmış olup %100’e denk olmayabilirler.

