TÜRKIYE

TÜTÜN SORUNU ILE
ILGILI RAKAMLAR

Türkiye, 31 Aralık 2004 tarihli DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Tütün Kontrolü konulu Çerçeve Sözleşmesini kabul etti.

TÜTÜN TÜKETİMİ
• Türkiye’de yetişkinlerin %31,6’i (15 yaş üzeri) tütün mamulleri
kullanıyor.1
◦ Erkeklerin %44,1’i ve kadınların %19,2’i tütün mamulleri kullanıyor.
• Gençlerin (13–15 yaş): 2
◦ %17,9 bir tütün mamulü kullanıyor (erkeklerin %23,2’ü; kızların
%12,1’i)
◦ %7,7’ü sigara içiyor (erkeklerin %9,9’i, kızların %5,3’ü), ve %12,8’i
başka tütün mamulleri kullanıyor (erkeklerin %17,3’sı; kızların
%8’si)
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PASİF İÇİCİLERİN MARUZ KALDIKLARI

Pasif içiciler de tehlikede.3
• Kapalı mekanlarda çalışan yetişkinlerin yaklaşık %10,6’sı (15 yaş
üzeri) iş yerinde sigara dumanına maruz kalıyordu. Bunların %12,7’ü
restoranlarda ve %28’si cafe’lerde çalışanlar.1
• Gençlerin %51,8’si (13–15 yaş) kamusal alanlarda ve %46,1’si evde
pasif içici olarak sigara dumanına maruz kalıyor.2

GENÇLERDE TÜTÜN MAMULÜ
KULLANIMI (13–15 YAŞ)
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Tütün mamullerini kullanımının ölümcül sonuçları vardır. Tüm hayatları
boyunca sigara içenlerin yarısı bu nedenle hayatını kaybediyor.4

kızlar

%12,8

• Her yıl 85.000 civarında Türk, sigara içmeyle alakalı hastalıklardan
dolayı hayatını kaybetmektedir.5
• Türkiye’deki erkek ölümlerinin %29,2 ve kadın ölümlerinin %8,2’si
tütünden kaynaklanmaktadır (toplamda %21,1).5
• Türkiye’de kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanan her beş
ölümden biri, ayrıca kronik solunum hastalıklarından kaynaklanan
tüm ölümlerin yarısı ile trake, bronş ve akciğer kanserlerinden
kaynaklanan ölümlerin dörtte üçünden fazlası tütüne dayandırılabilir.5

TOPLUMA MALİYETİ

Türün mamullerinin topluma maliyeti çok yüksek.
• Türkiye’de sigara içenler her yıl tütün mamullerine 18 milyar TL (6,2
milyar USD’den fazla) harcıyor.6
• Ülke genelinde yıllık sağlık harcamalarının %9’u (966 milyon USD’den
fazla)tütün mamulleri ile ilgili hastalıklar nedeniyle yapılıyor.7
• Sigara içenler aylık bütçelerinin yaklaşık %8’ini sigaraya harcıyor ve
düşük gelirlilerin harcaması %10,7 oluyor.7
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PASİF İÇİCİ YETİŞKİNLER
(15 YAŞ ÜZERİ)
SİGARA DUMANINA MARUZ
KALAN YETİŞKİNLERİN ORANI
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