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Ö              
z  Reklam, günlük hayatta insanların sıkça 

karşılaştıkları bir tutundurma bileşenidir. Son 

yıllarda insanları zararlı alışkanlıklardan korumak 

onları bilinçlendirmek amacıyla kamu spotu adı verilen 

reklamlar yayınlanmaktadır. Kamu spotu reklamlarında 

bazen emniyet kemerinin kaza anında önemine yer verilirken 

bazen de sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıkların insan 

sağlığını nasıl tehdit ettiği vurgulanmaktadır. Çalışmada, 

sigara ile ilgili kamu spotu reklamlarının, sigara içenler 

üzerindeki etkisi araştırılmış ve bu reklamların sigara içen 

kişileri etkileyip etkilemediği ortaya konmaya çalışılmıştır.
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A              
BSTRACT  Advertising is a frequently 
encountered component of promotion-a 
component of marketing mix- in daily life of the 

people. In recent years, to protect people from harmful 
habits, the ads are published in the public spotlight in order 
to inform them to be councised. In the public spotlight ads, 
sometimes the importance of seat belts in case of a crash is 
emphasized, while sometimes how harmful habits such as 
alcohol or smoking threaten human health take place. In 
this study, the efect of the public spotlight ads on smokers 
was researched and the answer for the question whether 
these ads efect non-smokers or not was tried to be revealed.
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1. GİRİŞ

Reklam; kitle iletişim araçları kullanılarak kitleleri satın almaya yöneltme işidir (Hofsoos, 

1996: 21). Günümüzde mal ve hizmetlerin yanı sıra ikirler, kişiler, kurumlar da giderek 

reklamdan yararlanır hale gelmişlerdir (Topçuoğlu, 1996: 183).

Günümüz pazarlama anlayışı içerisinde reklam, üretici ve tüketici arasında bir bağın 

oluşturulmasında ve mal ve hizmetlerin tüketicilere tanıtılmasında belirleyici bir faktördür 

(Uğur ve Şimşek, 2004: 550).

Reklamların temel özellikleri; kitlelere hitap edebilmesi, tekrarlanabilmesi ve mesaj 

içeriğini belirlemede pazarlama yönetiminin belirleyici olması yani pazarlama departmanını 

desteklemesidir (Altunışık, Özdemir ve Torlak, 2006: 120).

Reklam; istek oluşturmak, mal ve hizmet satın almaları için tüketicileri harekete geçirmeye 

ve onların dikkatini çekmek için çalışır (Berger, 2011: 7). Reklam, insanları ve toplumu 

yaşamlarındaki tehlikelere karşı eğitir. Örneğin sigaranın sağlık için zararlı olduğu ve kanser 

yaptığı gibi şeyler reklamın farklı bir boyutunu oluşturur (Khan, 2006: 250).

Sigara içmede reklam mesajlarından çok sosyal grupların etkisi daha ağır basar (Mackay, 

2005: 38). Ülkemizde sigara reklamları kanunlar tarafından yasaklanmıştır. Fakat diğer ülkelerde 

yapılan sigara reklamlarından daha çok kişinin içinde bulunduğu sosyal gruplarda kişinin 

sigara içmesinde etkili rol oynamaktadır. Çoğu zaman kişileri bu alışkanlığa arkadaş çevreleri 

alıştırmaktadır.

Bir reklam yalnızca görüntüden, yalnızca sözlerden veya hem görüntü hem de sözlerden 

oluşabilir. Reklamda iletilen mesajlar genellikle faydacı ve hazcı elemanları içerebilir  (Bennett, 

2007: 933). Sigara ile ilgili kamu spotu reklamlarında faydacı elemanlar daha ön plandadır.  

Bir ürünün reklamda temsili, marka izlenimine dayanır. Marlboro, önceleri kadınca 

çağrışım yapan bir sigaraydı. Firma erkek pazarına girebilmek için bunu erkekçe bir reklamının 

olmasını istedi ve reklam ajansları reklamlarda sert görünüşlü, haşin bakışlı erkekleri ön plana 

çıkardı. Bu erkekler yaşantılarında Marlboro kullandıklarını reklamlarda dile getirdiler ve 

sonuçta pazara girilmiş oldu (Ünsal, 1971: 197).

Reklam, bazı araştırmacılar tarafından toplumu olumsuz olarak etkilediği düşüncesiyle 

eleştirilmektedir. Araştırmacılara göre reklam; günlük hayattaki olaylardan destek alarak 

insanların alışkanlıkları üzerinde etki yapabilecek güce sahiptir, tüketicilerin duygularını farklı 

imajlar kullanarak sömürebilir, tüketimi arttırmak ve üst düzeyde tutabilmek için, tüketicilerin 

kalıplaşmış taleplerini değiştirmeye çalışır, insanlar üzerinde marka bağımlılığı oluşturur 

(Tayfur, 2008: 195).

Birçok kişinin reklamın toplum üzerine etkisi hakkında çekinceleri vardır (Belch ve 

Belch, 2003: 771-772). Reklamı savunan kişiler, reklamların halkı eğittiğini, serbest seçimi 
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kolaylaştırdığını, hayat standardını yükselttiğini ifade etmişlerdir. Reklam aynı zamanda mal ve 

hizmetlerin yanında topluma çok yararlı konuların tutundurulmasını sağlamaktadır. Örneğin 

yardım kampanyalarına katkı sağlama, çevreyi koruma, aile planlaması gibi sosyal projeler de 

reklam sayesinde tutundurulur (Mucuk, 2010: 231). 

Bazı araştırmacılar ise reklamın toplumu olumlu olarak etkilediğini ifade etmişlerdir. Bu 

araştırmacılara göre, reklam ürün ve servisler ile tüketici istek ve ihtiyaçlarının karşılanmasında 

pazarlamanın kullandığı bir araçtır. Kitle iletişiminin bir parçası olması dolayısıyla mal ve 

hizmetler hakkında tüketiciyi bilgilendirir. Reklam, yeni ve gelişmiş ürünlerden tüketicileri 

haberdar ederek, yeniliklerin toplum tarafından nasıl kullanılması gerektiğini tüketicilere 

öğretir. Moda ve trendlere ışık tutarak, tüketicinin estetik duygularına da katkı sağlar (Bozkurt, 

2004: 215-216).

Reklam; her ne kadar temelde ticari bir amacı gerçekleştirmek ve kar elde etmek amacıyla 

gerçekleştirilen bir tutundurma faaliyeti olarak düşünülse de, toplumsal yarar amacı da bulun-

maktadır. Çeşitli kurumlar, toplumsal yaşamdaki herhangi bir soruna ilişkin gerçekleştirdikleri 

etkinlikleri farklı medya araçları ile reklam sayesinde kitlelere duyurmakta ve onları ikna etm-

eye çalışmaktadırlar (Yıldız ve Deneçli, 2011: 97). Kamu spotu reklamlarında da bu toplumsal 

yarar amacı güdülmektedir.

2. KAMU SPOTU REKLAMLARI

RTÜK’ün kamu spotları yönergesindeki tanımına göre kamu spotu; kamu kurum 

ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan ya da 

hazırlatılan ve üst kurul tarafından kamu yararına olduğu için yayınlanmasında izin verilen 

bilgilendirici ve eğitici nitelikte olan ilm ve sesler ve bunların alt bantlarıdır.

Kamu spotu reklamları sosyal pazarlamanın bir örneğidir. Bu bağlamda sosyal 

pazarlamanın amacı; sigara tüketimini azaltmak, çeşitli hastalıklarla mücadele etmek, traik 

kazalarının azaltılması gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkar (Becerikli, 2012: 164).

Sosyal reklamlar ile hedef kitle üzerinde tutum ve davranış değişimi amaçlanmaktadır. 

Örneğin sigaranın zararlarını göstermek için yapılan reklamlar sosyal reklamlardır (Tikveş, 

2005: 198). Günümüzde bu tip reklamlar sosyal reklamdan daha çok kamu spotu reklamları 

olarak adlandırılmaktadır. 

Son yıllarda ülkemizde kamu spotu reklamlarının artış gösterdiği görülmektedir. Kamu 

spotu reklamları ile bireylerde sosyal bilinç arttırılmaya çalışılmaktadır.  

Kuruluşların sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde uyguladıkları reklamlardan biri olan kamu 

spotu reklamları; içki, sigara gibi zararlı alışkanlıkların önlenmesi, çevre ve doğanın korunması, 

hastalıklar hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesi, eğitime yönelik kampanyalar, kamu yararına 

çalışan derneklerin desteklenmesi gibi amaçlar için düzenlenmektedir (Babacan, 2008: 32). 
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Kamu spotları; geniş bir biçimde planlanmış, medyanın bir parçasıdır. Prodüksiyon 

masraları,  kamu spotlarının kontrolünün tamamen savunucuların elinde olmaması, mesajlara 

karşı politik hassasiyetler kamu spotlarının dezavantajlı yönlerini oluşturmaktadır (Sezgin, 

2008: 157).

Kamu spotlarına ait olumlu bir özellik olarak, hem kamu spotlarında yer alan bireylerin 

hem de dış ses ve göstergelerin gerçekçiliği arttırmak ve izleyicilerin kendisine ait bir öğeyi 

spotlarda yakalamasını kolaylaştırmak olarak gösterilebilir (Şeker ve Tiryaki, 2013: 240).

Türkiye’de 2003 yılından beri T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sigara ile mücadele konusunda 

çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kamu spotu reklamları ile desteklenmektedir 

(Çoknaz, Umut ve Velioğlu, 2013: 137).

3. ARAŞTIRMA MODELİ VE YÖNTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Araştırma 2014 yılı Aralık ayında Afyonkarahisar ilinde yapılmıştır. Veri toplama yöntemi 

olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Veri toplamada kullanılan anket formu 7’si demograik 

soru olmak üzere, 5’li Likert Ölçeği’nde hazırlanmış toplam 20 ifadeden oluşmaktadır. Ölçek; 

literatür taraması yapıldıktan sonra literatürde kamu spotu ile ilgili olan ifadeler dikkate alınarak 

oluşturulmuştur. Ölçeğin oluşturulmasında Ayvaz’ın (2012) çalışmasından da yararlanılmıştır.   

Öncelikle 40 kişiden oluşan bir gruba bir pilot uygulama yapılmış ve anket formunda gerekli 

düzeltmeler yapılarak araştırmaya başlanmıştır. Araştırma evreni Afyon ilinde yaşayan sigara 

kullanıcılarıdır. Araştırmaya katılanlar kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve katılımcı 400 

kişiden toplanan veriler analize tabi tutulmuştur. Araştırmada, kamu spotu reklamlarından 

sadece sigara ile ilgili olan reklamların incelenmesi araştırmanın kısıtını oluşturmaktadır. 

Araştırma sonuçlarını tüm sigara kullanıcıları için genellemek doğru olmayacaktır. Ancak genel 

hakkında bir ikir vermesi açısından ve bundan sonraki araştırmalara bir örnek teşkil etmesinin 

de önemli olduğu vurgulanmalıdır. Araştırmada kullanılan soru formunun güvenilirliği test 

edilmiş ve güvenilir (Cronbach Alpha=0,79) bulunmuştur. Analizde, katılımcıların tutumlarını 

ölçmede t testi ve varyans analizinden yararlanılmıştır.

4. BULGULAR VE GENEL DEĞERLENDİRME

4.1. Demografik Özellikler

Cinsiyet, toplumsal araştırmaların tümünde olduğu gibi, sigara kullanım alışkanlığını 

açıklamada da önemli bir değişkendir. Araştırma kapsamındaki kişilerin cinsiyet dağılımında, 

kadınların oranı % 28, erkeklerin oranı % 72’dir. Dağılımda erkeklerin oransal olarak kadınlara 

göre fazla olmasının nedeni, toplumumuzda erkeklerin sigara içen toplam nüfusun büyük bir 

kısmını oluşturmasından kaynaklanmaktadır.

Bireyin yaşı ile tutum ve davranışları arasında sıkı bir ilişki vardır. Tablo 1’deki yaş 

dağılımlarına bakıldığında sigara kullanıcılarının % 36’sı 21-30 yaş arasında, % 23,3’ü ise 31-40 
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yaş arasında yer almaktadır. Bu araştırmada üzücü olan nokta sigara kullanıcılarının 20 yaş ve 

altındaki genç ya da çocuk nüfus olarak değerlendirilebilecek katılımcıların % 12,3 oranında 

olmasıdır.

Tablo 1: Sigara Kullanıcılarının Demografik Özellikleri

Cinsiyet Sayı % Eğitim Sayı %

Kadın 112 28,0 İlkokul 71 17,8

Erkek 288 72,0 Ortaokul 57 14,3

Yaş Lise 91 22,8

20 yaş ve altı 49 12,3 Ön lisans 44 11,0

21-30 yaş arası 144 36,0 Lisans 120 30,0

31-40 yaş arası 93 23,3 Lisansüstü 17 4,3

41-50 yaş arası 46 11,5 Meslek

51-60 yaş arası 41 10,3 Memur 62 15,5

61 yaş ve üzeri 27 6,8 İşçi 45 11,3

Gelir Emekli 40 10,0

750 TL ve altı 145 36,3 Öğrenci 70 17,5

751-1500 TL arası 148 37,0 Ev Hanımı 30 7,5

1501-2250 TL arası 63 15,8 Özel Sektör 65 16,3

2251-3000 TL arası 33 8,3 Serbest Meslek 60 15

3000 TL ve üzeri 11 2,8 İşsiz 28 7,0

Toplam 400 100,0 Toplam 400 100,0

Sigara kullanıcılarının davranışlarını belirleyen önemli etmenlerden birisi de gelirdir. 

Gelirin belirlenmesinde katılımcıların beyanı esas alınmıştır. Bu noktada beş kategoriden oluşan 

gelir grupları oluşturulmuştur. Araştırma kapsamındaki sigara kullanıcılarının % 37,0’ının geliri 

751-1500 TL aralığında, % 36,3’ünün geliri ise 750 TL ve altındadır.

Eğitim düzeyi, modern toplumlarda önemli bir statü değerleme aracı olduğu gibi sigara 

kullanıcılarını açıklamada da önemli bir değişkendir. Araştırmaya katılan kişilerin öğrenim 

durumları incelendiğinde, % 30’unun lisans, % 22,8’inin lise mezunu olduğu görülmektedir.

Araştırmaya meslek grubu açısından bakıldığında sigara kullanıcılarının % 17,5’ini 

öğrenciler, % 16,3’ünü özel sektör çalışanları ve % 15,5’ini memurlar oluşturmaktadır.

4.2.Reklam İzleme Sıklığı ve Evdeki Televizyon Sayısı

Günümüzde en çok tercih edilen kitle iletişim araçlarının başında televizyon gelmektedir. 

Kamu spotları reklamlarının televizyonlarda daha sık yayınlanması ve insanların kitle iletişim 

aracı olarak daha çok televizyonu tercih etmeleri insanların reklam izleme sıklığı ve evdeki 

televizyon sayısının önemini arttırmaktadır. Tablo 2’de araştırmaya katılan kişilerin reklam 

izleme sıklıkları ve evlerindeki televizyon sayıları görülmektedir.
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Tablo 2: Reklam İzleme Sıklığı ve Televizyon Sayıları

Reklam İzleme Sıklığı Sayı %

Her Gün 243 60,8

İki Günde Bir 89 22,3

Hatada Bir 68 17,0

Evinizdeki Televizyon Sayısı

Hiç 18 4,5

1 196 49,0

2 133 33,3

3 46 11,5

3 ve üzeri 7 1,8

Toplam 400 100,0

Kamu spotu reklamları televizyonda diziler, filmler ve programların reklam kuşağında 

yayınlandığı için sigara kullanıcılarının reklamları izleme sıklığı araştırma için önemli bir veri 

kaynağıdır. Sigara kullanıcılarının % 60,8’i reklamları her gün izlerken, % 22,3’ü reklamları iki 

günde bir izlemektedir. 

Sigara kullanıcılarının evlerindeki televizyon sayıları ile kamu spotları reklamlarını izleme 

ya da hatırlama arasında sıkı bir ilişki söz konusudur. Sigara kullanıcılarının % 49’unun evinde 

bir adet televizyon, % 33,3’ünün evinde ise iki adet televizyon bulunmaktadır.

  4.3.Kamu Spotu Reklamlarında Cinsiyetler Arası Farklar

Tablo 3’de cinsiyet değişkenine göre sigara kullanıcılarının ifadeleri değerlendirme 

farklılıkları, t testi ile araştırılmıştır. Tabloda görüldüğü gibi, 20 ifadeden 7’sinde cinsiyete göre 

anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Tablo 3: Cinsiyet ve İfadeler Arası İlişkiler

İfadeler Cinsiyet N Ortalama Standart 
Sapma

t 
değeri

Sig.

1.Kamu spotlarını izlerim. Kadın 112 4,0804 ,74903 1,24 0,956

Erkek 288 3,9132 1,02040 1,19 0,959

2.Kamu spotu reklamları sigarayı 
bıraktırmada etkilidir.

Kadın 112 3,2143 1,21127 0,64 0,203

Erkek 288 3,0486 1,17364 0,61 0,211

3. Kamu spotu reklamlarını 
izledikten/dinledikten sonra 
sigarayı bıraktım.

Kadın 112 2,2500 1,11096 0,29 0,224

Erkek 288 2,0139 ,92194 0,28 0,226

4. Kamu spotları sigaranın 
zararlarını anlatmada önemli bir 
kaynaktır.

Kadın 112 3,8036 1,02086 -1,33 0,649

Erkek 288 3,8403 1,02691 -1,33 0,651
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5.Tv’de izlediğim sigara ile ilgili 
olan kamu spotları radyodakilere 
göre daha etkileyicidir.

Kadın 112 4,1161 ,90788 -1,03 0,741

Erkek 288 4,0764 ,89193 -0,97 0,744

6.Sigara ile ilgili olan kamu spotu 
reklamını görünce/dinleyince 
kanalı/frekansı değiştiririm.

Kadın 112 2,4911 1,30829 2,95 0,324

Erkek 288 2,6389 1,21896 2,90 0,327

7. Sigara ile ilgili olan kamu 
spotlarını gerçekçi bulurum.

Kadın 112 3,8929 ,92373 0,59 0,283

Erkek 288 3,7778 1,04227 0,56 0,294

8. Kamu spotları içerisinde sigara 
ile ilgili olan kamu spotları akılda 
kalıcıdır.

Kadın 112 3,8482 ,95115 3,58 0.000*

Erkek 288 3,7257 1,02466 3,53 0.000*

9.Sigara ile ilgili olan kamu spotları 
daha sık yayınlanmalıdır.

Kadın 112 3,8125 1,14318 3,81 0,773

Erkek 288 3,7326 1,09228 3,75 0,786

10.Sigara ile ilgili olan kamu 
spotları toplumun refahını arttırır.

Kadın 112 3,7743 ,99183 2,71 0,004*

Erkek 288 3,5536 ,98492 2,75 0,006*

11.  Sigara ile ilgili olan kamu 
spotları insan sağlığı açısından 
önemlidir.

Kadın 112 4,2743 ,82075 6,18 0.000*

Erkek 288 4,0536 ,96646 6,14 0.000*

12. Sigara ile ilgili olan kamu 
spotlarının kalitesinin arttırılması 
gerekir.

Kadın 112 3,9375 ,96124 3,82 0,008*

Erkek 288 4,0486 ,94688 3,86 0,005*

13.  Sigara ile ilgili olan kamu 
spotları beni rahatsız eder.

Kadın 112 2,3036 1,18428 -1,29 0,358

Erkek 288 2,2083 1,05840 -1,29 0,363

14. Sigara ile ilgili olan kamu 
spotlarını yanlış ve yanıltıcı 
bulurum.

Kadın 112 2,1071 1,10165 0,52 0,411

Erkek 288 2,1111 1,02655 0,48 0,414

15.  Sigara ile ilgili olan kamu 
spotlarını yaratıcı bulurum.

Kadın 112 3,4549 1,10339 5,36 0.000*

Erkek 288 3,3393 1,00945 5,32 0.000*

16. Sigara ile ilgili olan kamu 
spotlarındaki fon müziğini ve 
seslendirenin sesini severim.

Kadın 112 2,9554 1,05171 2,24 0,163

Erkek 288 3,1285 1,01598 2,21 0,163

17.  Sigara ile ilgili olan kamu 
spotları iddia ve vaatler vererek 
insanların kafasını karıştırmaktadır.

Kadın 112 2,4643 1,12249 7,56 0.000*

Erkek 288 2,4583 1,16496 7,44 0.000*

18. Sigarayı bıraktırmada kamu 
spotları yeterlidir.

Kadın 112 2,0804 1,06660 0,48 0,813

Erkek 288 2,0799 1,03453 0,43 0,815
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19.  Sigara ile ilgili olan kamu 
spotları beni sağlığım açısından 
endişelendirir.

Kadın 112 3,6250 1,17116 -1,24 0,552

Erkek 288 3,6493 1,15003 -1,24 0,556

20. Hiçbir şey bana sigarayı 
bıraktıramaz.

Kadın 112 2,3036 1,21432 2,99 0.000*

Erkek 288 2,5243 1,27674 2,94 0.000*

* p≤ 0.05 

Tablo 3’de görüldüğü gibi sigara ile ilgili kamu spotları reklamlarının akılda kalıcılığı 

ile ilgili cinsiyete göre anlamlı bir fark tespit edilmiştir. Kadın sigara kullanıcıları erkek sigara 

kullanıcılarına göre sigara ile ilgili kamu spot reklamlarını daha akılda kalıcı bulmaktadırlar. 

Yine kadın sigara kullanıcıları erkek sigara kullanıcılarına göre sigara ile ilgili kamu spotu 

reklamlarının toplum refahını arttırdığını düşünmektedirler. Araştırma kapsamındaki kadın 

sigara kullanıcıları, erkek sigara kullanıcılarına göre sigara ile ilgili kamu spotu reklamlarının 

insan sağlığı açısından önemli olduğu görüşündedirler. Sigara kullanan kadınlar, sigara kullanan 

erkeklere göre sigara ile ilgili kamu spotu reklamlarını daha yaratıcı bulmaktadırlar. Sigara 

kullanan erkekler, sigara kullanan kadınlara göre sigara ile ilgili kamu spotu reklamlarının 

kalitesinin artırılması gerektiği düşünmektedirler. Araştırmaya katılan sigara kullanıcısı 

erkekler, sigara kullanıcısı kadınlara göre sigara ile ilgili kamu spotu reklamlarının iddia ve 

vaatler vererek insanların kafasını karıştırdığını düşünmektedir. Araştırmada erkekler ve 

kadınlar arasında sigara bırakma ile ilgili anlamlı bir farklılık vardır. Sigara kullanan erkekler 

hiçbir şeyin kendisine sigarayı bıraktıramayacağını ifade etmişlerdir.

4.4. Kamu Spotu Reklamlarında Yaşlar Arası Farklar

Tüketicilerin grup sayısı ikiden fazla olan demografik özellikleri ve ifadeler arasındaki 

farklılıkları tespit etmek için, varyans analizi yapılmış, bu farklılıklar Schefe testi ile test edilmiş 

ve p < 0.005 anlamlılık düzeyinde şu anlamlı farklılıklara ulaşılmıştır. 20 yaş ve altındaki kişiler 

sigara ile ilgili olan kamu spotlarının kendilerini rahatsız ettiğini düşünmektedirler. 51-60 

yaş arasındaki sigara kullanıcıları ise, sigara ile ilgili kamu spotu reklamlarının sigara ile ilgili 

kamu spotu reklamlarının toplumun refahını arttırması ve yaşlar arasında anlamlı bir farklılık 

vardır. 51-60 yaş arasındakiler sigara ile ilgili kamu spotu reklamlarının toplumun refahını 

arttırdığını 21-30 yaş arasındakilerin ise bu tür reklamların toplumun refahını arttırmadığını 

düşünmektedirler. Sigara ile ilgili olan kamu spotu reklamlarının kişiyi rahatsız etmesi ile yaşlar 

arasında anlamlı bir fark vardır. 21-30 yaş arasındaki sigara kullanıcıları bu tip reklamlardan 

rahatsız olurken, 41-50 yaş arasındaki sigara kullanıcıları bu reklamlardan rahatsız olmadıklarını 

ifade etmişlerdir. Sigarayı bıraktırmada kamu spotları yeterlidir ifadesi ile yaşlar arasında 

anlamlı bir fark vardır. 51-60 yaş arasındakiler kamu spotlarının sigarayı bıraktırmada yeterli 

olduğunu düşünürlerken 21- 30 yaş arasındaki sigara kullanıcıları ise sigara bırakmada kamu 

spotu reklamlarının yeterli olmadığını belirtmişlerdir.
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Eğitim durumu lisans olan sigara kullanıcıları sigara ile ilgili olan kamu spotları 

reklamlarının toplumun refahını arttıracağını düşünürken, ilkokul mezunu olan sigara 

kullanıcıları ise kamu spotları reklamlarının toplumun refahını arttıracağını düşünmemektedir. 

Kamu spotu reklamları ile meslekler arasında anlamlı farklar vardır. Emekli olan sigara 

kullanıcıları sigara ile ilgili olan kamu spotu reklamını görünce ya da dinleyince kanalı 

değiştirirken, işçi olan sigara kullanıcıları ise kamu spotu reklamını görünce ya da dinleyince 

kanalı değiştirmeyip izlemektedirler. Memur olan sigara kullanıcılarına göre sigara ile ilgili olan 

kamu spotları toplumun refahını arttırırken, emekli olan sigara kullanıcıları için kamu spotları 

toplumun refahını arttırmamaktadır. Memur olan sigara kullanıcılarına göre sigara ile ilgili olan 

kamu spotları insan sağlığı açısından önemliyken, emekli olan sigara kullanıcıları için kamu 

spotları insan sağlığı açısından önemli görülmemektedir. İşsiz olan sigara kullanıcıları sigara ile 

ilgili olan kamu spotlarını izlediklerinde sağlıkları açısından endişelenirken, özel sektörde çalışan 

sigara kullanıcıları ise kamu spotlarını izlediklerinde sağlıkları açısından endişe duymadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Geliri 1501-2250 TL olan sigara kullanıcıları sigara ile ilgili olan kamu spotlarının 

toplumun refahını arttıracağını düşünürken, geliri 751-1500 TL olan sigara kullanıcıları ise 

sigara ile ilgili olan kamu spotlarının toplumun refahını arttıracağını düşünmemektedir. Geliri 

751-1500 TL arasında olanlar sigara ile ilgili olan kamu spotu reklamlarını yaratıcı bulurken 

gelir düzeyi 1501- 2250 TL arasında olan sigara kullanıcıları sigara ile ilgili olan kamu spotu 

reklamlarını yaratıcı bulmamaktadırlar.

Reklam izleme sıklığı ile ifadeler arasında da anlamlı farklılıklar vardır. Reklam izleme 

sıklığı hatada bir olan sigara kullanıcıları sigara ile ilgili olan kamu spotu reklamlarını izlerken, 

reklam izleme sıklığı her gün olan sigara kullanıcıları sigara ile ilgili olan kamu spotu reklamlarını 

izlememektedir.  Reklam izleme sıklığı hatada bir olan sigara kullanıcıları sigara ile ilgili olan 

kamu spotu reklamlarının sigarayı bıraktırmada etkili olacağını düşünürken, reklam izleme 

sıklığı her gün olan sigara kullanıcıları ise sigara ile ilgili olan kamu spotu reklamlarının sigarayı 

bıraktırmada etkili olmayacağını düşünmektedir. Reklam izleme sıklığı hatada bir olan sigara 

kullanıcıları kamu spotları reklamlarının sigaranın zararlarını anlatmada önemli bir kaynak 

olduğunu düşünürken, reklam izleme sıklığı her gün olan sigara kullanıcıları sigara ile ilgili 

olan kamu spotları reklamlarının sigaranın zararlarını anlatmada önemli bir kaynak olduğunu 

düşünmemektedirler. Reklam izleme sıklığı hatada bir olan sigara kullanıcıları televizyonda 

izledikleri sigara ile ilgili olan kamu spotu reklamlarını radyoya göre daha etkileyici bulurken, 

reklam izleme sıklığı her gün olan sigara kullanıcıları ise televizyonda izledikleri sigara ile ilgili 

olan kamu spotu reklamlarını radyoya göre daha etkileyici bulmamaktadırlar. Reklam izleme 

sıklığı iki günde bir olan sigara kullanıcıları sigara ile ilgili olan kamu spotu reklamlarını görünce 

ya da dinleyince kanalı değiştirirken, reklam izleme sıklığı hatada bir olan sigara kullanıcıları ise 

sigara ile ilgili olan kamu spotu reklamlarını görünce ya da dinleyince kanalı değiştirmediklerini 

ifade etmişlerdir. Reklam izleme sıklığı hatada bir olan sigara kullanıcılarının sigara ile ilgili 
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olan kamu spotu reklamlarının toplumun refahını arttıracağını düşünürken, reklam izleme 

sıklığı her gün olan sigara kullanıcıları sigara ile ilgili olan kamu spotlarının toplumun refahını 

arttıracağını düşünmemektedirler.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada sigara içen kişilerin, sigara ile ilgili kamu spotu reklamlarından ne derecede 

etkilendiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre sigara kullanım 

alışkanlığı genç nüfusta daha fazladır. İleriki yaştakiler gerek yaşlarının ilerlemiş olması gerekse 

sağlık nedenlerinden dolayı gençlere göre daha az sigara tüketmektedirler. Araştırmanın 

sonucun göre, sigara kullanımı öğrenciler arasında çoğunluktadır. Bu ya özentiden ya da arkadaş 

etkilemelerinden kaynaklanmaktadır. Gelir düzeyi düşük olanlar gelir düzeyi yüksek olanlara 

göre daha fazla sigara içmektedirler. İnsanlar gelirleri düşük dahi olsa bu alışkanlıklarından 

vazgeçememektedirler. Çalışmada reklamların izlenme sıklığı da araştırılmış ve çalışmaya 

katılanların çoğunluğunun reklamları izledikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Cinsiyete göre sonuçlar değerlendirildiğinde kadın sigara kullanıcıları, erkek sigara 

kullanıcılarına göre sigara ile ilgili kamu spotu reklamlarına daha sıcak bakmaktadırlar. Erkek 

sigara kullanıcıları kamu spotu reklamlarının daha kaliteli olması gerektiğini düşünürken, hiçbir 

şeyin kendilerine sigarayı bıraktıramayacağını ifade etmişlerdir. Kamu spotu reklamlarına, 

sigara kullanıcısı olan erkeklerin sigara kullanıcısı olan kadınlara göre daha önyargılı baktıkları 

sonucuna ulaşılmıştır.

Çalışmaya göre, genç nüfus sigara ile ilgili kamu spotu reklamlarından rahatsızlık 

duymaktadır. Genç nüfus sigaranın sağlık açısından kötülüklerini bilmelerine rağmen bu 

konuda hazırlanan kamu spotu reklamlarına olumsuz yaklaşmaktadırlar.

Mesleki açıdan ise, emeklilerin sigara ile ilgili kamu spotu reklamlarını olumsuz olarak 

değerlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Gelir düzeyi düşük olan sigara kullanıcıları gelir düzeyi 

yüksek olanlara göre sigara ile ilgili kamu spotu reklamlarına daha olumsuz yaklaşmaktadırlar. 

Kamu spotu reklamlarına bakış açısı, reklam izleme sıklığına göre de farklılıklar göstermektedir. 

Her gün reklam izleyen kişiler sigara ile ilgili kamu spotu reklamlarının etkili olmadığı 

görüşündedirler.

Kamu spotu reklamları, bir sosyal sorumluluk çerçevesinde yayınlanan ve izleyenleri 

doğru olana yöneltmeye çalışan reklamlardır. Bu tip reklamların izleyici üzerinde etkili 

olabilmesi için, izleyicilerin ön yargıdan uzak ve alışkanlıklarını değiştirebilecek bir yapıda 

olması gerekmektedir. Sonuçta bu şartlar sağlanırsa kamu spotu reklamları daha etkili olacaktır.

Bundan sonraki araştırmalarda araştırmacılara; geneli temsil edecek, nitel yöntemlerle 

desteklenmiş, karşılaştırmaya olanak vermesi açısından farklı bölgelerdeki sigara kullanıcılarının 

kamu spotu reklamları karşısındaki davranışlarının araştırılması önerilmektedir.
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