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Tütün kullanımı, önemli ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada 15 yaş üzeri nüfusta yaklaşık 
1,3 milyar kişi tütün kullanmakta (her dört erişkinden biri) ve tütün kullanımına bağlı hastalıklar 
nedeniyle yılda milyonlarca kişi ölmektedir. Türkiye’de 15 yaş üzerinde tütün kullanım sıklığı %31,6’dır. 
Gençlerin (13-15 yaş) tütün kullanım sıklığı ise %17,9’dur.1,2 Tütün kullanımının sağlık etkilerinin yanı sıra 
sosyal, ekonomik, vb. zararları da bulunmaktadır. Ekonomik açıdan doğrudan ve dolaylı maliyetleri de 
dikkate alınmalıdır.3 Sonuç olarak; eğer kullanılıyorsa, tütün her yaşta, her durumda bırakılmalıdır. En sık 
kullanılan tütün ürünü sigaradır. 
 
Bırakma sonrası neler olur?4 
 

İlk 12 saatte Kandaki karbon monoksit (egzoz gazı) seviyesi normale iner. 

İlk 3 ayda Dolaşım ve solunum işlevleri iyileşmeye başlar. 

9 ay sonunda Öksürük azalır, daha rahat nefes alınır. 

1 yıl sonunda Kalp hastalığına yakalanma riski yarı yarıya azalır. 

5 yıl sonunda Ağız, gırtlak, yemek borusu, idrar kesesi kanserlerine yakalanma riski yarı yarıya 

azalır. 

10 yıl sonunda Akciğer kanserinden ölme riski yarı yarıya azalır. 

15 yıl sonunda Kalp hastalığına yakalanma riski sigara içmeyen birisi ile eşitlenir. 

 
 
  

 
1 [İnternet] http://gatsatlas.org/pdf/mobile/index.html#p=87 Erişim: 05.02.2020. 
2 [İnternet] https://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/tur.pdf?ua=1 Erişim: 05.02.2020. 
3 [İnternet] https://tobaccoatlas.org/topic/deaths/ Erişim: 05.02.2020. 
4 [İnternet] https://www.who.int/tobacco/quitting/benefits/en/ Erişim: 05.02.2020. 
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Sigara içmeyi bırakırken kişi kendi başına veya bir hekim danışmanlığında bu süreci yürütebilir. 5 Kişi 
kendisi başarılı olamıyorsa sürecin yönetimi için hekimlerden destek alabilir.  
 

UNUTMAYIN ! 
 

✓ Hiçbir tütün ürünü güvenli DEĞİLDİR. Light, vb. şeklindeki formatlar arasında kıyaslama yapmak 

YANLIŞTIR. Tütün hastalandırır, öldürür.  
✓ Sarma tütünler de diğer sigaralarda bulunan çoğu kimyasal maddeyi içermektedir. Zarar 

karşılaştırması yapmak YANLIŞTIR. 
✓ Kişiler sigara içme davranışlarını güvenli hale getirmek için içmeyi azaltmayı denemekte fakat bu 

durumu zor bulup tekrar eski alışkanlıklarına dönmektedirler. Dolayısıyla kullanımdan TAMAMEN 
VAZGEÇMEK gerekmektedir. 

✓ Tüm yaş grupları azalmış akciğer kapasitesi, nefes darlığı, öksürük ve egzersiz sırasında hızlı 
yorulma gibi sigaranın kısa zamanda geliştirdiği sağlık sorunlarını yaşamaktadır. Her yaş grubunda 
tütün bırakılmalıdır.6 

 
 

Türkiye’de 
 

Sağlık Bakanlığı Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı  

 
Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Poliklinikleri  

sigarayı bırakmak isteyen kişilere bu konuda hizmet sunmaktadır. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 [İnternet] https://www.who.int/tobacco/quitting/summary_data/en/ Erişim: 05.02.2020. 
6 [İnternet] https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112833/9789241506939_eng.pdf?sequence=1 Erişim: 
05.02.2020. 
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