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ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa ilişkin görüşleri

Smoking prevalence and views about tobacco law in students of medical school

Zeynep Baykan, Melis Naçar

ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Dönem I öğrencilerinin sigara içme durumlarını 
saptamak ve “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi 
ve Kontrolü Hakkındaki Kanuna” ilişkin bazı görüşlerini 
değerlendirmektir. 

Yöntemler: Araştırma 2013 yılı Mayıs ayında yapılan 
tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Katılım oranı % 72,5’dir. 
Öğrencilere 18 sorudan oluşan bir anket formu uygulan-
mıştır. Ankette katılımcıların sosyodemografik özellikleri, 
sigara içme durumları, sigara kullananların bağımlılık al-
gıları, “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kont-
rolü Hakkındaki Kanuna” ilişkin görüşleri sorulmuştur. 

Bulgular: 200 öğrencinin %49,0’ı sigara içmeyi denemiş-
tir ve halen %23,0’ı sigara içmektedir. Erkek öğrencilerin 
%40,6’sı, kız öğrencilerin %6,7’si sigara içtiğini söylemiş-
tir. Cinsiyete göre sigara içme durumları arasında fark 
vardır (p<0,001). Ailesinde sigara içen birey olduğun-
da sigara içimi daha yüksek bulunmuştur Sigara içtiğini 
söyleyen öğrencilerin sigaraya başlama yaş ortalaması 
16,7±2,0 yıl idi. Başlama nedeni olarak stres ilk sırada 
yer almaktadır. Öğrencilerin %84,3’ü sigara içmeyi bir 
madde bağımlılığı olarak değerlendirmektedir. Öğrenci-
lerin %79,0’ı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi 
ve Kontrolü Hakkında Kanun”un kısmen uygulanabildi-
ğini düşünmektedir. %60,5’i sigara kullanımının bu yasa 
ile azaldığını söylemiştir. Yasa ile birlikte sigara içen öğ-
rencilerin %28,3’ü sigara kullanımlarının azaldığını ifade 
etmiştir. Öğrencilerin %38,0’ı yasanın kişisel haklara mü-
dahale ettiğine inanmaktadır.

Sonuç: Öğrencilerin yarısı erken yaşlarda sigara içmeyi 
denemişlerdir. Ebeveynler önemli birer rol modeldir. Öğ-
rencilerin büyük bölümü sınırlayıcı yasaların yürürlükte 
olmasının sigara kullanımını azalttığı düşünmektedir. 

Anahtar kelimeler: Tıp, öğrenci, sigara, yasa

ABSTRACT

Objective: The aim of this study was to determine smok-
ing prevalence among first year students attending Erci-
yes University Medical School and to evaluate their ideas 
about the law “Prevention and Control of Hazards of To-
bacco Products”.

Methods: This was a descriptive study conducted in May 
2013. The participation rate was 72.5%. A questionnaire 
including 18 questions was administered to the partici-
pants. Socio demographic features, smoking status, ad-
diction perception of smokers and their ideas about the 
law were asked in the questionnaire. Ethical approval was 
obtained for the study. Chi square test was used.

Results: Out of 200 students 49.0% had tried smoking 
and 23. 0% has been smoking. 40,6 % of the male and 
6.7% of the female students was smoking. There was sta-
tistically significant difference between them (fisher exact 
test, p<0.001). Smoking among students, whose family 
members also smokers, were higher. The mean starting 
age to smoking was 16.7±2.0 and stress was the first rea-
son. 84.3 % of the students evaluated smoking as an ad-
diction. 79.0% of the students were considering that the 
law was partially applied. 60.5% said that tobacco use 
had decreased with the law and 28.3% said that their us-
age had also been decreased. Only 38.0% believes that 
this law interfere personal rights. 

Conclusion: Half of the students had tried smoking at 
early ages. Parents were important role models. The 
majority of the students thought that restrictive laws limit 
smoking.  

Key words: medicine, student, smoking, laws
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GİRİŞ

Tütün kullanımının sağlık açısından önemi, bağım-
lılık yapıcı olması, kullanan kişilerin hastalanma-
sı ve erken ölmesi, dumanına maruz kalanların da 
benzer risklerle karşı karşıya kalması nedeniyledir 
[1]. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, tütün 
yılda beş milyondan fazla kişinin ölümüne neden 
olmaktadır. On yetişkin ölümünden birinin sorum-
lusudur ve dünyada en sık sekiz ölüm nedeninden 
altı tanesi için risk faktörüdür. Önlenebilir ölüm-
lerin tek nedenidir. Bu eğilim eğer devam ederse 
2030’da yılda sekiz milyondan fazla kişinin ölümü-
ne neden olacağı tahmin edilmektedir [2,3]. Bu ne-
denle özellikle gelişmiş ülkelerde en sık kullanılan 
tütün ürünü sigaranın kullanımını kısıtlamaya yöne-
lik tedbirler giderek artmaktadır. Hükümetler tütün 
kontrol programlarını tütün kullanım prevalansını 
ve tütün dumanına maruz kalımı azaltmak amacıy-
la kullanmaktadır. Bu sayede tütün kullanımına ve 
maruziyetine bağlı hastalığın ve ölümün ağır yü-
künün de azaltılması hedeflenmektedir [4]. Tütün 
kontrolünde Türkiye’ de ilk önlemler 1996 yılında 
alınmaya başlanmıştır. 2004 yılında “Tütün Kontrol 
Çerçeve Sözleşmesi” kabul edilmiş ve kanunlaşmış; 
2008 yılında 5727 sayılı yasa ile de en kapsamlı ya-
sal düzenleme gerçekleştirilmiştir [5,6]. 

Sağlık çalışanlarının hastalıkların önlenmesi ve 
sağlıklı yaşam stillerinin (egzersiz, sigara içiminin 
önlenmesi vb) geliştirilmesinde kritik öneme sahip 
olduğu bilinmektedir [7, 8]. Bireylerde sağlık çalı-
şanlarının önerilerinin sağlıklarının geliştirilmesin-
de önemli bir itici güç oluşturduğuna inanmaktadır. 
1976 ve sonrasında yapılan pek çok çalışma hekim-
lerin hastalarını sigara içmemeleri veya sigarayı bı-
rakma konusunda ikna etmede önemli rol oynadık-
larını; özellikle daha iyi kişisel sağlık davranışları 
olan hekimlerin danışmanlık konusunda daha başa-
rılı ve etkili olduklarını göstermiştir [9-13]. Buna 
benzer bir eğilimin tıp öğrencileri için de geçerli 
olduğu gösterilmiştir [14]. 

Bu çalışma ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Dönem I öğrencilerinin sigara içme durumlarını 
saptamak ve 2008 yılında yürürlüğe giren “Tütün 
Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 
Hakkındaki Kanuna” bakış açılarını değerlendir-
mek amaçlanmıştır. 

YÖNTEMLER

Araştırma 2013 yılı Mayıs ayında yapılan tanımla-
yıcı tipte bir çalışmadır. Çalışmanın amacı öğrenci-
lere anlatılmış, sözlü onamları alınmış ve 18 soru-
dan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Ankette 
öğrencilerin sosyodemografik özellikleri, sigara 
kullananların bağımlılık algıları, “Tütün Ürünleri-
nin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki 
Kanuna” ilgili bazı görüşleri sorulmuştur. Çalışma 
için Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulundan onay alınmıştır (karar no:2013/311). 
Anketin yapıldığı dönemde derslere devam etme-
yen, ankete katılmak istemeyen (toplam 73 öğrenci) 
ve anketinde “sigara içiyor musunuz sorusu?” boş 
olan (3 öğrenci) öğrenciler çalışmaya dahil edilme-
miştir. Çalışmada 2012-2013 eğitim öğretim yılın-
da Dönem I’ e kayıtlı olan 276 öğrenciden 200’ü 
(%72,5) değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin 
analizinde ki kare testi kullanılmıştır. p <0,05 ista-
tistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. “Günde bir-
den az, haftada birden fazla” sigara içenler ara-sıra 
içen olarak sınıflandırılmışlardır. Sigara içme duru-
mu değerlendirilirken de her gün ve ara sıra içenler 
“içiyor”, içmiş bırakmış olanlarla hiç içmeyenler 
“içmiyor” olarak sınıflandırılmıştır. 

Veriler aritmetik ortalama ve standart sapma 
değerleri ile sayı ve yüzde değerleri gösterilmiştir. 
Gruplanmış verilerin karşılaştırılmasında ki kare 
testi kullanılmıştır. p<0,05 değeri istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR

Çalışmaya katılanların %48,0’ı (n=96) erkek, 
%52,0’ı (n=104) kız olup yaş ortalamaları 19,4±1,6 
yaştır (min:18-maks:30). Öğrencilerin sosyode-
mografik özelliklerinin dağılımı Tablo 1’ de göste-
rilmiştir.

Öğrencilerin %49,0’ı sigara içmeyi denemiş-
tir ve halen %23,0’ı sigara içmektedir. Cinsiyete 
göre sigara içme durumları arasında fark vardır 
(p<0,001). Erkek öğrencilerin %40,6’sı sigara içti-
ğini söylerken kız öğrencilerin %6,7’si sigara içtiği-
ni söylemiştir. 

Her gün sigara içenlerin %62,9’u günde yarım 
paketten daha fazla sigara içmektedir. Sigarayı de-
neme, sigaraya başlama yaşları ile başlama nedenle-
rinin dağılımı Tablo 2’ de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyodemogra-
fik özelliklerinin dağılımı

Sosyodemografik özellikler (n=200) Sayı %

Yaş Grupları 

18-19 125 62,5

20-21 63 31,5

22 ve üzeri 12 6,0

Cinsiyet 

Erkek 96 48,0

Kadın 104 52,0

Sigara içmeyi deneme 

Evet 98 49,0

Hayır 102 51,0

Sigara kullanma 

Evet, her gün 27 13,5

Evet, ara sıra 19 9,5

İçtim bıraktım 8 4,0

Hayır 146 73,0

Tablo 2. Öğrencilerin sigarayı deneme, sigaraya başlama 
yaşları ile başlama nedenlerinin dağılımı

Sayı %

Sigarayı deneme yaşı (n=98)

£ 11 yaş 24 24,5

12-16 yaş 46 46,9

£ 17 yaş 26 26,5

Belirtmeyen 2 2,1

Sigaraya başlama yaşı (n=46)

 £16 yaş 14 30,4

£ 17 yaş 25 54,3

Belirtmeyen 7 15,3

Sigaraya başlama nedenleri (n=46)

Stres/ can sıkıntısı 16 34,8

Arkadaş/çevre etkisi 15 32,6

Özenti 6 13,0

Merak 4 8,7

Diğer 3 6,5

Belirtmeyen 2 4,4

Sigara içmeyi deneyen öğrencilerin ilk deneme 
yaş ortalaması 13,9±3,8; içtiğini söyleyen öğrenci-
lerin sigaraya başlama yaş ortalaması 16,7±2,0 yaş-
tır. Sigaraya başlama nedeni olarak stres ilk sırada 

yer almaktadır. Annenin veya babanın sigara içme 
durumuna göre öğrencinin sigara içme durumu Tab-
lo 3’ de gösterilmiştir.

Tablo 3. Annenin veya babanın sigara içme durumuna 
göre öğrencinin sigara içme durumu

Öğrencinin sigara içme durumu

pİçiyor İçmiyor Toplam

Sayı %* Sayı %* Sayı %**

Annenin sigara içmesi

İçiyor 11 42,3 15 57,7 26 13,0
0, 022

İçmiyor 35 20,1 139 79,9 174 87,0

Babanın sigara içmesi

İçiyor 22 34,9 41 65,1 63 31,5
0, 011

İçmiyor 24 17,5 113 82,5 137 68,5

%*:Satır yüzdesi %**: Kolon yüzdesi

Annesi sigara içen öğrencilerin %42,3’ü siga-
ra içerken, annesi sigara içmeyenlerin %20,1’inin 
sigara içmekte (p=0,022); babası sigara içerenlerin 
%34,9’u sigara içerken içmeyenlerin %17,5’i siga-
ra içmektedir (p=0.011). Sigara içen öğrencilerin 
%30,4’ünün, içmeyen öğrencilerin %9,7’sinin kar-
deşlerinin de sigara içtiği saptanmıştır (p=0,001).

Öğrencilerin %84,3’ü sigara içmeyi bir madde 
bağımlılığı olarak değerlendirmektedir. Her gün si-
gara içenlerin %89,9’u; ara sıra içenlerin %61,1’i 
kendini bağımlı olarak tanımlamaktadır. 

Sigara içen ve içmeyen öğrencilerin “Tütün 
Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 
Hakkında Kanun”’la ilgili görüşlerinin dağılımı 
Tablo 4’ de gösterilmiştir.

Öğrencilerin %79,0’ı “Tütün Ürünlerinin Za-
rarlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Ka-
nun”un kısmen uygulanabildiğini düşünmektedir. 
%60,5’i sigara kullanımının bu yasa ile azaldığını 
söylemiştir. Öğrencilerin %62,0’ı yasanın kişisel 
haklara müdahale etmediğine inanmaktadır.

Yasa ile birlikte sigara içen 46 öğrencinin 
%28,3’ü sigara kullanımlarının azaldığını ifade et-
mişlerdir. 

Sigara içen öğrencilerle içmeyen öğrencilerin 
yasal düzenlemelerle ilişkin görüşleri Tablo 5’ de 
gösterilmiştir. Öğrencilerin sigara içme durumları-
na göre yasal düzenlemelere ilişkin görüşleri ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı farklar mevcuttur 
(p<0,005).
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Sigara İçenler Sigara İçmeyenler Toplam
p

Kanunun uygulanabilirliği Sayı %* %* Sayı %* %** Sayı %**

Evet, kesinlikle 6 35, 3 13, 0 11 64, 7 7, 1 17 8, 5

0, 440Evet, kısmen 35 22, 2 76, 1 123 77, 8 79, 9 158 79, 0

Hayır 5 20, 0 10, 9 20 80, 0 13, 0 25 12, 5

Kanun ile sigara kullanımının değişimi

Değişmedi 19 26, 8 41, 3 52 73, 2 33, 8 71 35, 5

0, 001Azaldı 21 17, 4 45, 6 100 82, 6 64, 9 121 60, 5

Arttı 6 75, 0 13, 1 2 25, 0 1, 3 8 4, 0

Kanunun kişisel haklara müdahale ettiğini düşünme

Evet 33 43, 4 71, 7 43 56, 6 27, 9 76 38, 0
<0, 001

Hayır 13 10, 5 28, 3 111 89, 5 72, 1 124 62, 0

%*: Satır yüzdesi %**: Kolon yüzdesi

Tablo 4. Araştırmaya 
katılan öğrencilerin si-
gara içme durumlarına 
göre “Tütün Ürünlerinin 
Zararlarının Önlenmesi 
ve Kontrolü Hakkında 
Kanun”’a ilişkin görüş-
leri

Sigara İçenler Sigara İçmeyenler Toplam
Sayı %* %** Sayı %* %** Sayı %** p

Sigara paketleri üzerinde zararlarını belirten ifadelerin yer alması
<0,001Gerekli 27 17,0 58,7 132 83,0 85,7 159 79,5

Gereksiz 19 53,7 41,3 22 46,3 14,3 41 20,5
Sigara reklâmlarının yasaklanması
Gerekli 26 16,4 56,5 133 83,6 86,3 159 79,5

<0,001
Gereksiz 20 48,8 43,5 21 51,2 13,7 41 20,5
Kamu hizmet binalarının kapalı alanlarda sigara içimin yasaklanması
Gerekli 36 19,3 78,3 151 80,7 98,0 187 93,5

<0,001
Gereksiz 10 76,9 21,7 3 23,1 2,0 13 6,5
Lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi işletmelerde sigara içimin yasaklanması
Gerekli 23 13,7 50,0 145 86,3 94,1 168 84,0

<0,001
Gereksiz 23 71,9 50,0 9 28,1 5,9 32 16,0
Toplu taşıma araçlarında sigaranın yasaklanması
Gerekli 37 19,7 80,4 151 80,3 98,0 188 94,0

0,001
Gereksiz 9 75,0 19,6 3 25,0 2,0 12 6,0
Kültür ve sosyal hizmet binalarının (okul, dershane vb) kapalı-açık alanlarında sigaranın yasak-
lanması
Gerekli 30 16,6 65,2 151 83,4 98,0 181 90,5

<0,001
Gereksiz 16 84,2 34,8 3 15,8 2,0 19 9,5
Sigara vergilerinin arttırılması
Gerekli 17 11,4 30,4 132 88,6 85,7 149 74,5

<0,001
Gereksiz 29 56,9 69,6 22 43,1 4,3 51 25,5
<18 yaş küçüklere sigara satışının yasaklanması
Gerekli 33 18,6 71,7 144 81,4 93,5 177 88,5

<0,001
Gereksiz 13 56,5 28,3 10 43,5 6,5 23 11,5

%*: Satır yüzdesi %**: Kolon yüzdesi

Tablo 5. Araştır-
maya katılan öğ-
rencilerin sigara 
içme durumla-
rına göre yasal 
düzenlemelere 
ilişkin görüşleri-
nin dağılımı 
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TARTIŞMA

Bu çalışmada öğrencilerin %49,0’ının sigara içme-
yi denediği ve halen %23,0’ının sigara içtiği görül-
mektedir. Sigara içmeyi deneyen öğrencilerin ilk 
deneme yaşları da oldukça düşüktür. Sigara kulla-
nımı genellikle genç yaşlarda başlamakta ve alış-
kanlık halinde devam etmektedir. Sigarayı deneyen 
her iki gençten birisi sigara kullanımına devam et-
mektedir. Sigara kullanan bireylerin yaklaşık %80’i 
sigaraya 18’inden önce başlamaktadır. Sigarayı ilk 
kez çocukluğunda deneyenler sigara bağımlılığı 
açısından daha yüksek risk taşımaktadır [18,19]. 
Çoğu bireyde sigaraya başlarken tütünün eroin, 
kokain veya alkol kadar bağımlılık yapıcı özelliği 
olduğunu bilmemektedir [20]. 2003 Küresel Genç-
lik Tütün Araştırması’na göre şimdiye kadar en az 
bir defa sigara kullananların %29,5’i 10 yaşından 
önce denemiştir. Bu oran bizim çalışmamızda da 11 
yaş ve altı için %24,5 olarak bulunmuştur. Anne ve 
babaların sigara kullanması gencin sigara içme ris-
kini iki kat artırmaktadır [19]. Bizim çalışmamızda 
bu durumu desteklemektedir. Öğrencilerimizin bü-
yük bir kısmı 16 yaşın altında sigarayı denemiştir 
ve sigara içenlerin başlama yaş ortalaması 18’in 
altındadır. Sigara içmeyi öğrencilerin % 15,7’si bir 
madde bağımlılığı olarak görmemektedir. Ancak si-
gara içenlerin büyük bir bölümü kendilerini bağımlı 
olarak değerlendirmektedir. 

Sağlıklı kişisel uygulaması olan tıp öğrencileri-
nin danışmanlıktaki rollerinin ve bunun profesyonel 
sorumluklarının önemli bir parçası olduğu ile ilgili 
bilinçleri diğer öğrencilerden fazladır [14]. Sağlıkla 
ilgili okullarda okuyan öğrencilerin yüksek oranlar-
da “sağlık çalışanlarının toplum ve hastaları için rol 
model olduğu, her hastaya sigarayı bırakmayı tav-
siye etmeleri gerektiği ve hastaların eğer bir sağlık 
personeli tarafından sigarayı bırakmaları tavsiye 
edildi ise daha fazla sigarayı bırakma şansı olduğu” 
fikrine katıldıkları gösterilmiştir [15]. Ülkemizde 
yapılan bir çalışmada “Sigarayı bırakmak için sizce 
halkı ikna etmek kimin görevidir?” diye soruldu-
ğunda tıp fakültesi öğrencileri en çok “doktorların” 
yanıtını vermişlerdir [16]. Ancak tüm bu literatür 
bilgisine rağmen sağlık personellerinde ve tıp öğ-
rencilerinde tütün kullanımı ile ilgili yapılan çalış-
malar tütün kullanımın halen devam eden önemli 
ve yaygın bir sorun olduğunu göstermektedir [13, 
17]. Ülkemizde tıp fakülteleri öğrencilerinde yürü-

tülen çalışmalar sigara kullanım oranlarının yüksek 
olduğunu ve bu durumun sınıf ilerledikçe daha da 
yaygınlaştığını göstermektedir [21-25]. Gazi Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nde 2004 yılında yapılan bir 
çalışmada birinci sınıf öğrencilerinin %17,6’sının 
sigara içmekte olduğu ve sigaraya başlama yaşı-
nın 17,4±2,9 olduğu bulunmuştur. Kız öğrenciler-
de sigara içme erkek öğrencilerden anlamlı olarak 
düşüktür. Sigara içmede arkadaş etkisi, merak ve 
özenti en sık başlama nedenidir. Ailesinde sigara 
içicisi olanlarda sigara içme sıklığı anlamlı olarak 
yüksektir [26]. 2006 yılında yapılan Marakoğlu ve 
arkadaşlarının çalışmasında tıp fakültesi birinci sınıf 
öğrencilerinin %3,7’sinin sigara içtiği bulunmuştur. 
Bu çalışmada sigara içen öğrencilerin ailelerinde 
daha fazla sigara içen birey olduğu saptanmıştır. 
Sigaraya başlama yaş ortalaması 16,7±2,2’dir. Si-
garaya başlama nedenleri arasında ilk sırada sosyal 
çevre ve arkadaş etkisi, ikinci sırada stres ve sıkıntı, 
üçüncü sırada özenti ve heves yer almaktadır. Kız 
öğrencilerde sigara içme sıklığı %8,2, erkeklerde 
%16,8’dir (p>0,05) [21]. 2006-2007 öğretim yılın-
da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde 
sigara içme sıklığı %17,3, sigaraya başlama yaşı 
ortalaması 17,6±2,8 bulunmuştur. Sigaraya başla-
ma nedenleri sırasıyla stres/can sıkıntısı, merak ve 
özentidir. Erkeklerde sigara içme oranları daha yük-
sektir [24]. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
2009’ da yapılan çalışmada dönem 1 öğrencilerinde 
sigara içme sıklığı %9,4 olarak bulunmuştur. Araş-
tırmada erkek öğrenciler arasında sigara içme sıklığı 
kız öğrencilerden fazladır. Arkadaş etkisi, özenti ve 
merak sigara başlama nedenleri olarak sayılmıştır. 
Annesi, babası veya kardeşi sigara içenlerde sigara 
içimi yüksek bulunmuştur [23]. On Dokuz Mayıs 
Üniversitesi’nde 2007 yılında yapılan bir çalışmada 
birinci sınıf öğrencilerinin %20,4’ünün sigara içtiği 
ve sigara içen öğrencilerin sigara içen kardeşlerinin 
olma oranının içmeyenlerden anlamlı olarak yüksek 
olduğu gösterilmiştir. En sık sigaraya başlama ne-
deni de “çevre ve arkadaş ortamı” olarak ifade edil-
miştir [25]. 

2001 yılında Kayseri’ de yapılan çalışma dö-
nem I öğrencilerinde sigara içme oranının %24,7 
olduğunu göstermiştir [26]. 2013 yılında yaptığımız 
bu çalışmada dönem bir öğrencilerinin %13.5’inin 
her gün, %9.5’inin ara sıra toplamda öğrencilerin 
%23,0’nın sigara içtikleri gösterilmiştir. Sigara içme 
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sıklığı Kayseri dışında yapılan diğer çalışmalardan 
yüksektir. Bu oranın sınıf ilerledikçe daha da yük-
selebileceği düşünüldüğünde; meslekleri nedeniyle 
birer rol model ve danışman olacakları göz önüne 
alınarak öğrencilerin tıp fakültesine başladıkları ilk 
yıllardan itibaren fakültemizde bu konuya özellikle 
dikkat edilmesi gerekliliği açıktır. Sigara içen öğ-
rencilere erken dönemde sigarayı bırakabilmeleri 
için gerekli şansın verilmesi oldukça önemlidir. Li-
teratürle benzer şekilde çalışmamızda da erkek öğ-
rencilerde ve ailesinde sigara içen birey olduğunda 
sigara içiminin daha yüksek olduğu bulunmuştur 
[19, 21, 23, 24, 27, 28]. Sigaraya başlama yaşları ve 
nedenleri de benzerdir [21, 23, 24, 27]. Yurt dışında 
yapılan çalışmalarda da gençlerin sigarayı deneme 
nedenleri benzerlik göstermektedir. Suudi Arabis-
tan’da kız öğrencilerde yürütülen bir çalışmada si-
garayı deneme için gösterilen en sık neden merak, 
yaşam stili ve arkadaş etkisi; sigara içme nedenleri 
için belirtilen ilk üç neden rahatlama, stresle başa 
çıkma ve zevk almadır [29].

Yapılan çalışmalar genel olarak gençlerin en 
stresli dönemleri olan üniversiteye giriş yıllarında 
sigaraya başladıklarını göstermektedir. Bu nedenle 
yapılan düzenlemelerde “18 yaşından küçüklere si-
gara satışının yasaklanması” çok önemlidir. Çalış-
mamızda da öğrencilerin %88,5’i bu düzenlemeyi 
gerekli bulduğunu belirtmiştir. 

Öğrencilerin “Tütün Ürünlerinin Zararlarının 
Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun” a iliş-
kin görüşlerine bakıldığında üçte birinin kanunun 
kişisel haklara müdahale ettiğini düşündüğü ve 
büyük bir kısmının da kanunun kısmen uygulana-
bildiğini düşündüğü görülmektedir. Sigara içme 
oranlarının azaltılması hedefleniyorsa çıkarılan 
kanunların uygulanmasında taviz verilmemesinin 
sağlanması önemlidir. “Ulusal Tütün Kontrol Prog-
ramı”nın temel hedeflerinden biri de 2010 yılına 
kadar ülkemizde 15 yaş altında sigara içmeyenle-
rin oranını %100’e yakın olmasını sağlamaktır [5]. 
2013 yılında yapılan bu çalışmada halen istenilen 
hedeften uzak olunduğu görülmektedir.

Öğrencilerin %60’ı kanun ile birlikte sigara 
kullanımın azaldığını düşünmektedir. Sigara içme 
durumlarına göre kanunun sigara kullanım durumu-
nu değiştirmesi ve kişisel haklara müdahale ettiği 
ile ilgili düşünceleri farklılık göstermektedir. Sigara 
kullanımının arttığına inanların ve kişisel haklara 

müdahale olduğunu düşünenlerin büyük bir kısmı 
sigara içicileridir. Buna benzer bir sonuç Coşkun’ 
un çalışmasında da saptanmıştır. Bu çalışmada siga-
ra içen, Fageström bağımlılık skoru yüksek olan öğ-
retmenlerin yasaya bakış açılarının olumsuz olduğu 
ve bu öğretmenlerin, yasa ile birlikte sigara kulla-
nımının azalmadığını düşündükleri gösterilmiştir. 
Aynı çalışmada sigara içen öğretmenlerin %61,2’si 
kanun gereğince kamuya açık kapalı alanlarda siga-
ra içilmesinin yasaklanmasını, %59,9’u tüzel kişile-
re ait lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane 
gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde yasak ol-
masını gereksiz bulmaktadır [30]. Malatya İl Tütün 
Kontrol Kurulu üyesi kurum çalışanlarında yapılan 
bir başka çalışmada çalışanların %32’si kanunun bi-
reysel hakları kısıtladığını düşünmektedir [31]. 

Çalışmamızda da yasal düzenlemelere ilişkin 
öğrencilerin görüşleri incelendiğinde görülen, dü-
zenlemeleri sigara içenlerin gereksiz bulduğudur. 
Bununla birlikte öğrenciler tüm yasal düzenlemeleri 
%80-90 oranlarında gerekli bulmaktadır. 

Yasa ile birlikte sigara içen öğrencilerin 
%28,3’ü sigara kullanımlarının azaldığını ifade 
etmişlerdir. Dünya Bankası’na göre, Uruguay’da 
“Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi” uygulanma-
ya başladıktan sonra sigara içenlerin %25’i daha az 
sigara içtiklerini belirtmişlerdir. İrlanda’da sigara 
içenlerin %59’u daha az sigara içerken, %41’i bı-
rakmıştır. Bırakanların %79’unda kanun etkili ol-
muştur [32]. 2008 yılı kasım ayında gerçekleştirilen 
“Küresel Yetişkin Sigara Araştırması” sonuçlarına 
göre sigara kullanma durumu toplum genelinde 
%2,1 oranında azalmıştır [32]. 

Sonuç olarak; öğrencilerin yarısı erken yaşlar-
da sigara içmeyi denemişler ve erken yaşlarda siga-
raya başlamışlardır. Bu nedenle çocuk ve ergenlerin 
sigarayı denemelerini önleyecek girişimlerin gerek-
tiği açıktır. 

Sağlıkla ilgili pek çok davranış çocukluk ve 
gençlik dönemlerinde gelişmektedir. Bu dönemde 
ebeveynlerin önemi tartışmasızdır. Araştırmamızda 
da sigara içen ebeveyni olanların sigara içme ola-
sılıklarının daha fazla olduğu bulunmuştur. Bu ne-
denle ileride birer anne baba olacak bu öğrencilerin 
sigarayı bırakmalarını sağlayacak tedbirlerin alın-
masının ne kadar önemi olduğu görülebilir. Aynı za-
manda sigara içicisi tıp öğrencilerinin tütün kontrol 
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politikalarına ve sigarayı bıraktırma danışmanlığına 
karşı tutumlarının daha olumsuz olduğu 2013 yılın-
da yapılan bir çalışmada gösterilmiştir [34]. Sınır-
layıcı yasaların yürürlükte olmasının öğrencilerde 
sigara kullanımını bir miktar azalttığı görülmekle 
birlikte tıp fakülteleri mutlaka kendi öğrencilerinin 
sigarayı bırakmasını destekleyici stratejiler geliştir-
meli ve müfredatlarında tütün bırakma eğitimlerini 
yeniden gözden geçirmelilerdir.    

Teşekkür: Çalışmaya destek veren Erciyes Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Dönem I öğrencileri Merve 
Bayazit, Mahmut Sami Tanşu, Mustafa Muslu, Er-
can Arslan, Yunus Deniz, Adem Emre Çelik Mete 
Şahan’a teşekkür ederim. 

27-31 Ekim 2013 tarihinde Antalya’da yapılan 
16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde poster olarak 
sunulmuştur.
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