
Özet

Toplumun bilgilendirilmesi saðlýðýn geliþtirilmesi sürecinin önemli parçalarýndan birisidir. Ancak neoliberal
hegemonyanýn etkisiyle saðlýk, son yýllarda giderek artan biçimde bireylerin sorunu olarak algýlanmakta ve
çözüm önerileri de bu algý çerçevesinde biyomedikal perspektife indirgenerek "birey"e sunulmaktadýr. Ne
yazýk ki tütün kontrolü alaný da neoliberal ideolojiden fazlasýyla etkilenmiþtir. Bu bakýþ açýsý nedeniyle dünyada
yaþanan "tütün salgýný"nýn nedeni bireylerin yanlýþ tercihleriymiþ gibi gösterilmekte ve saðlýk eðitimi ve
saðlýðý geliþtirme politikalarý "kurbaný suçlayan" bir yaklaþýmla belirlenmektedir. Oysa dünyada yaþanan
tütün salgýnýnýn nedeni çokuluslu sigara þirketlerinin doymak bilmez kar hýrsýdýr. Öte yandan devlet
TEKEL'lerinin özelleþtirilerek tütün piyasasýnýn tümüyle çokuluslu þirketlerinin kontrolüne geçmesi, var olan
salgýný arttýran baþka bir neoliberal politikadýr. Fakat tüm bu gerçeklere raðmen, tütün salgýnýn küresel
sonuçlarý, neoliberal politikalara ve bireylerin ve toplumlarýn yaþadýklarý fiziksel ve sosyal çevreye vurgu
yapýlmadan gündeme gelmekte ve sistemin var ettiði soruna sistem içerisinde "çözüm" üretilmeye
çalýþýlmaktadýr. Oysa tütün kontrolünün baþarýya ulaþmasý için bireyin davranýþýný hedefleyen eðitim
programlarýnýn yaný sýra, sistem boyutunda fiziksel, sosyal ve kültürel çevreyi deðiþtirmeyi hedefleyen
politikalar da hayata geçirilmelidir. Bu makale, tütün kontrolü alanýnda, biyomedikal indirgemeciliði
reddederek, saðlýk eðitimi ve saðlýðý geliþtirme perspektifinde soruna sistem boyutunda odaklanmaktadýr.
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politikalar.

The Influence of Neoliberal Policies on Tobacco Control and Health Education
Abstract

Educating society is an important component of health promotion. However, in recent years, as a result
of the increased influence of neoliberal hegemony, health is perceived as an individual rather than a social
issue. Thus health promotion strategies are focused at the individual level from a biomedical perspective.
The field of tobacco control also has been influenced by neoliberal policies. In this light, the world tobacco
epidemic is seen as the result of "bad individual choices," and health education and health promotion
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policies use "victim blaming" approaches.   However, the tobacco epidemic is a consequence of an insatiable
hunger for profit by transnational tobacco companies. The neoliberal policy of privatizing tobacco monopolies
in developing countries has enabled transnational tobacco companies to control additional tobacco markets,
leading to an increased in tobacco use.  The emphasis on the individual overlooks the importance of
neoliberal polices and the social and physical context of the tobacco epidemic. We have tended to look for
solutions inside the very system that is the source of the problems. To be successful, tobacco control
programs should not just aim to change individual behavior. Our efforts should also address the physical,
social, and cultural environment. This article refutes biomedical reductionism in tobacco control and focuses
on problems at the system level from the perspective of health education and promotion.  However, to
have successful tobacco control programs we should not only aim to change individual behavior but we
should also change the physical, social, and cultural environment. This article refuses the biomedical
reductionism in tobacco control and focuses on the problems at the system level from the perspective of
health education and promotion.

Key  words: Health promotion, health education, tobacco control, medicalizing society, neoliberal
policies.

Giriþ

Saðlýk eðitimi ve saðlýðýn geliþtirilmesi için,
toplumun bilgilendirilmesi günümüzün önemli
sorunlarýndan birisidir. Saðlýðýn geliþtirilmesi
yönündeki mesajlarýmýzýn en etkili biçimde
düzenlemesi ve bu mesajlarýn iletildiði kanallar
önemlidir. Toplumun sosyokültürel ve ekonomik
özellikleri, etkili mesajlarýn belirlenmesinde önemli
bir etkendir. Saðlýk promosyonu yaklaþýmý 2009
yýlýnda yeniden þekillendirilmiþtir. Buna göre "saðlýk
ulaþýlmak istenen bir son nokta olmaktan ziyade,
[insanlarýn] ulaþmak istedikleri þeyler için bir araçtýr.
Ýnsanlarýn saðlýklarýný geliþtirme konusunda motive
olabilmeleri için, saðlýklý olmanýn ulaþmak istedikleri
idealleri gerçekleþtirmeye nasýl yarayacaðýný
görmeleri gerekir. Optimal saðlýk dinamik bir
kavramdýr ve yaþam koþullarý ile deðiþir. Eðer
yaptýðýmýz iþi,  hizmet etmeye çalýþtýðýmýz insanlarýn
perspektifi ile görebilirsek daha baþarýlý olabiliriz."
(O'Donnell, 2009).

Bu çalýþmada, tütün kullanýmýný önleme ve kontrol
için mevcutta kullanýlan programlarýn analizi
yanýnda; her zaman önerilenlerden farklý bir çözüme
ihtiyacýmýz olduðu düþüncesi vurgulanmaya
çalýþýlmýþtýr. Sigara içimine sadece bireysel,
biyomedikal bir sorunmuþ gibi yaklaþmak yerine,
devlete ve þirketlere sorumluluk yükleyip gerekli
politikalarýn desteklenmesi saðlanmalýdýr. Sigara

içimine bireysel bir sorun gibi yaklaþtýðýmýzda,
"kurbaný suçlayan" bir yaklaþýma gireriz. Bu bakýþ
açýsýna göre, sigara içenler kötü bir tercih
yapmýþlardýr ve zayýf iradelilerdir. Sigara içmenin
sonuçlarýndan da kendileri sorumludur. Bunun karþýtý
olarak toplum saðlýðý yaklaþýmý ise, tütün kullanýmýný
sosyal ve politik bir problem olarak ele alýr. Bu
yaklaþýmýn odak noktasý, sigara içen bireyin
davranýþýndan ziyade, tütün þirketlerinin ve yasa
koyucularýnýn davranýþýdýr.

Yukarýda ifade edilenler paralelinde,
medikalizasyon ya da yaþamýn týplaþtýrýlmasý
kavramýna tütün kontrolü perspektifinde deðinmek
gerekir. Günümüzde týp kurumu giderek insanlarýn
saðlýklarý ile ilgili kararlarýn alýnmasýnda egemen
hale gelmiþtir. Bu etki özellikle, Çokuluslu Ýlaç
Þirketlerinin ülkelerin saðlýk politikalarýný
yönlendirmedeki gücü ile hissedilmektedir.
Ülkemizde saðlýk harcamalarýnýn %70 yaklaþan bir
kýsmý ilaç harcamasýdýr. Menapoz gibi yaþamýn
normal bir seyrinden, dikkat eksikliði sendromuna,
sosyal anksiyeteye kadar uzanan bir yelpazede bazen
yeni hastalýklar türetilmekte bazen de az bilinen bir
hastalýða dikkat çekilmektedir (Moynihan &Cassels,
2006). Yaþamýn týplaþtýrýlmasý sonucunda insanlar
bireysel otonomilerini kaybederek kendi kendilerinin
hekimi olmaktan uzaklaþýrlar (Ýllich, 1995). Nikotin
gibi özgürleþtirici deðil köleleþtirici (baðýmlýlýk aracýlýðý
ile) bir maddenin býrakýlmasý içinde týp kurumu



devreye girmekte ve bazen bireyler tarafýndan yanlýþ
anlaþýlabilecek bir mesaj vermektedir. Nikotin
baðýmlýlýðýndan sadece ilaçlar yardýmý ile
kurtulabilirsiniz. Aslýnda, baðýmlýlýkla ilgili olarak
dikkat çekilmesi gereken nokta sosyal normlar ve
deðer yargýlarýnýn bize dayattýðý haz algýsýdýr. Sigara
ve alkol gibi zihni deðiþtirici etkisi olan uyarýcý ya da
yatýþtýrýcý maddeler, günümüzde birçok toplumda
zararlarýna raðmen yaþamdan tat almanýn yolu
olarak algýlanmaktadýr. Bu tarz bir algýlama
sonucunda, neþe veya üzüntüye eþlik etmek için
sigara ve alkole baþvurabiliriz ya da depresyondaysak
antidepresan alabiliriz. Hatta çocuðumuz
istediðimizden fazla hareketli ise onu da ilaçlarla
sakinleþtirebiliriz.  Buradan hareketle, saðlýk
tercihlerinin yapýldýðý, içinde yaþanýlan fiziksel ve
sosyal çevrenin önemi vurgulanmalýdýr. Saðlýkla ilgili
olarak hangi engeller bireylerin seçeneklerini
sýnýrlandýrmaktadýr? Hangileri onlarý destekleyebilir?
Bu sorularýn cevaplandýrýlmasý, bireysel sigara
kullananlara yardýmýn ötesindeki çözümlerin
öneminin anlaþýlmasýna yardýmcý olacaktýr (Glynn
ve diðerleri, 2003). Bu çalýþmada, sadece bireyin
davranýþýný deðiþtirmeye yönelik programlarýn sýnýrlý
bir etkiye sahip olduðu vurgulanmaya çalýþýlmýþtýr.
Bunun yerine sistem bazýnda sosyoekolojik çevreyi
deðiþtiren, sürdürülebilir programlara ihtiyaç vardýr.
Özellikle tütün kontrolünde bireyin davranýþý yerine
tütün þirketlerinin davranýþýna odaklanmak gerekir.

Tütün Kullanýmýný Önleme ve Kontrol
Stratejileri

Tütün kullanýmýný önleme ve kontrol stratejilerinin
disiplinler arasý, bütüncül, sürdürülebilir, geniþ
kapsamlý, ekonomik olarak desteklenmiþ, kanýta
dayalý olmalarý büyük önem arz etmektedir. Burada
tütün kullanýmýný önlemek amacýyla kullanýlan ve yedi
baþlýk altýnda toplanan stratejiler tek tek ele alýnarak
etkinlikleri deðerlendirilecektir.  Tüm dünyada
kullanýlan bu stratejiler þunlardýr:

1. Okul temelli müdahaleler

2. Toplum temelli müdahaleler

3. Kitle iletiþim araçlarý

4. Tütün reklamlarýnýn, tanýtýmýnýn ve
sponsorluðunun yasaklanmasý

5. Gençlerin sigaraya eriþiminin kýsýtlanmasý (18
yaþýn altýndakilere satýlmamasý gibi)

6. Tütün üzerindeki vergi yükünün arttýrýlmasý

7. Kapalý alanlarda tütün kullanýmýnýn
yasaklanmasý

Tütün reklamlarýnýn, tanýtýmýnýn ve
sponsorluðunun yasaklanmasýnýn yanýnda kapalý
alanlarda tütün kullanýmýnýn yasaklanmasýnýn, tütün
kullanýmýna karþý en etkili yöntemlerden olduðu
tartýþmasýz bir þekilde kabul edilmiþtir. Toplum saðlýðý
perspektifi de bu tarz yaklaþýmlarýn önemine vurgu
yapmaktadýr. Bu nedenle bu makalede, bu
yöntemlerin etkinliðini tartýþmaya açýlmadan kýsaca
vurgulanmýþtýr.

Okul Temelli Müdahaleler

Birçok bilimsel çalýþmada, etkili bir tütün kontrol
programýnýn, yaygýn, geniþ kapsamlý ve sorumlu bir
tütün kontrol eðitimi ile okullardan baþlayarak
sunulmasý gerektiði ifade edilmiþtir.  Okul temelli
müdahalelerin etkileri konusundaki veriler karýþýk
bilgiler içermektedir. Genelde bu etkilerin kýsa
dönemli olduðu ama "sosyal etki" modeli ve toplum
temelli saðlýk eðitimi programlarý ile ortak
kullanýldýðýnda daha etkili olduðu görülmüþtür
(Lantz ve diðerleri, 2000). Rooney ve Murray (1996)
sosyal etkiler programlarýnýn en ideal koþullarda
sigara oranlarýný azaltmada %5-30 arasýnda deðiþen
oranlarda etkili olduðunu belirtmiþlerdir. Okul temelli
programlarda genelde 3 yaklaþým bulunmaktadýr:

Rasyonel model olarak adlandýrýlan birinci
yaklaþým, sigaranýn doðurduðu saðlýk riskleri ve
negatif sonuçlara vurgu yapmaktadýr. Bu programýn
temel önermesi, gençlerin sigaranýn zararlarý
konusunda yeterli bilgi sahibi olmadýðý üzerine
odaklanmaktadýr.  Gençleri sigaranýn zararlarý
konusunda eðittiðimiz takdirde, sigaradan uzak
duracaklarýdýr. Ancak, bu programlarýn sigaraya
baþlamayý önlemede, ya da sigara içenlerin sigara
içmelerini azaltmasý yönünde etkili olmadýðý ortaya
çýkmýþtýr (Rooney ve Murray, 1996).  Okullarda
sigaranýn zararlarýný anlatmanýn iþe yaramadýðýný
gösteren bir örnek de Türkiye'dendir. Küresel Gençlik



Tütün Araþtýrmasý Türkiye sonuçlarýna göre, on
yaþýndan önce sigarayý deneyenlerin oraný 2003'de
%23.7 iken, 2009'da %30.5'e çýkmýþtýr. Burada dikkat
çeken nokta, 2003 yýlýnda okulda sigaranýn
zararlarýnýn öðretildiðini belirten öðrencilerin oraný
%52.8 iken, 2009'da bu oran %62.2'ye yükselmiþtir
(TÜÝK, 2008).  Görüldüðü gibi, sigaranýn zararlarýnýn
anlatýlmasý, gencin sigaraya baþlamasýna engel
olamamakta ya da tek baþýna yeterli olamamaktadýr.

Gençlerin sigara kullanýmýný önlemeye çalýþan
ikinci yaklaþým, kiþinin kendine güvenini, stresle baþa
çýkma yollarýný, karar verme ve hedef belirleme
yeteneklerini geliþtirmeyi amaç edinmektedir. Bu
programýn etkisi de yeterince güçlü olmamaktadýr.
Üçüncü ve en etkili olan yaklaþým ise, sosyal etkilere
direnç gösterme üzerine temellenmektedir. Bu
yaklaþýmda, sigara içme davranýþý üzerine olumsuz
etkileri olan akran etkisi, reklam faktörü ortaya
çýkarýlýp, olumsuz etkilerin ortadan kaldýrýlmasý
yönünde çalýþmalar yapýlýr (Lantz ve diðerleri,
2000). Okul temelli yaklaþýmlar, davranýþ düzeyinde
bir etki yaratmamakla birlikte, bu programlarýn
sürdürülmesi etik ve moral yönden de bir zorunluluk
olarak görülmektedir.

Bu programlarýn içerdiði en önemli risk, tütün
þirketlerinin agresif pazarlama stratejilerine dikkat
çekmek yerine bireyin ("kurbanýn") davranýþýna
odaklanmasý olabilir. Bu tür etkisi az programlara
zaman ve para harcarken, tütün þirketleri zararlý
olduðu farklý þekillerde ispatlanmýþ bir ürünü satmaya
devam etmektedirler.

Toplum Temelli Programlar

Toplum temelli tütün kontrolü programlarý tütün
kullanan bireylerden ziyade iþverenler, saðlýk
çalýþanlarý, politikacýlar ve toplumda lider
konumundaki kiþileri hedeflemektedir. Bu
programlarýn baþarýsýný deðerlendiren meta-
analizlerinin sonucuna göre, bu programlarýn
etkilerinin sýnýrlý olduðu ve harcanan çabalarýn
karþýlýðýný vermediði yönünde olmaktadýr.
Günümüzde toplum temelli tütün kontrolü
programlarý, eðitim ve sigara býraktýrma
faaliyetlerinin yanýnda politika deðiþikliklerini de
içermektedir (tütün üzerindeki vergilerin arttýrýlmasý,

reklam üstündeki yasaklar, kapalý alanlardaki sigara
yasaklarý gibi). Politika deðiþiklikleri nüfusun geneli
üstünde daha büyük bir etkiye sahip olmaktadýr
(Cummings, 1999).

Okul ve toplum temelli kanýta dayalý
programlarýn etkili bir þekilde uygulanabilmesi için,
bu programlarýn sürekliliði saðlanmalýdýr. Bu
programlarýn yerel yönetimler ve devlet tarafýndan
da desteklenmesi, programýn uygulanýrlýðý
açýsýndan önemli olmaktadýr. Uzun dönemde
kamuoyunun, politikacýlarýn, saðlýk ve eðitim
sisteminin sürekli desteði bu programlarýn
baþarýsýnda önemlidir (Inman ve diðerleri, 2011).

Kitle Ýletiþim Araçlarý

Uluslararasý düzeyde yapýlan çalýþmalarda etkin
tütün kontrolü eðitimi araçlarýndan biri olarak,
agresif medya kampanyalarý gösterilmiþtir (Lantz
ve diðerleri, 2000). Çaðýmýzda dördüncü erk olarak
kabul edilen medyanýn saðlýk eðitiminde etkili bir
biçimde kullanýlmasý önemlidir. Medya aracýlýðý ile
iletilen mesajlar ayný anda çok sayýda kiþiye ulaþabilir.
Ayrýca, medya saðlýk mesajlarýnýn güvenilir kiþiler ve
kurumlar aracýlýðý verilmesi durumunda etkili bir
bilgilendirme aracýdýr. Bu anlamda medya
kampanyalarý, tütün konusundaki bilgi, tutum ve
davranýþlarý toplum bazýnda deðiþtirecek etkiye
sahiptir (Brinn ve diðerleri, 2000). Kitle iletiþim
araçlarýný kullanan kapsamlý programlar ve halkýn
katýlýmýný saðlayan aktiviteler, küçük ölçekli
programlardan daha etkilidir. Bireysel düzeyde
insanlarý ikna etmenin yolu yüz yüze iletiþimden
geçerken, halk saðlýðý perspektifinde programýn
ulaþabildiði ve içine dahil edebildiði kiþi sayýsý baþarýyý
belirleyen temel faktördür (Piotrow ve diðerleri,
2003).

Tütün kontrolünde medyanýn etkisi üzerine çok
geniþ bir literatür bulunmaktadýr. ABD'de California,
Florida, ve Massachusetts gibi eyaletler agresif tütün
karþýtý medya kampanyalarý ile tütün kullanýmý
oranlarýný ve çevresel tütün dumanýnýn zararlarýný
azaltmýþlardýr. Ancak, gençlerin sigaraya baþlama
oranlarýna etkisi sýnýrlý olmuþtur. Bu programlarýn
nispeten baþarýsýz olmasýnýn nedenleri olarak þunlar



tespit edilmiþtir: (a)programlar için ayrýlan maddi
desteðin zaman içinde azalmasý;(b)devletin bu
programlara desteðinin sürekli olmamasý ve (c)
kampanya temalarýnýn, mesajlarýnýn ve
programlarýnýn tutarsýz olmasý (Smith & Stutts,
2006; Siegel, 1997).

Tütün reklamlarýnýn, tanýtýmýnýn ve
sponsorluðunun yasaklanmasý

Saðlýða zararlý bir ürünün reklam ve
promosyonuna izin verilmesi çocuklara ve gençlere
çeliþkili mesajlar vermektedir. Tütün reklamlarýnýn,
tanýtýmýnýn ve sponsorluðunun tamamen
yasaklanmasý, gençler arasýndaki tütün kullanýmýný
azaltmada en etkili tütün kontrolü politikalarýndan
birisidir. Bu nedenle Dünya Saðlýk Örgütü Tütün
Kontrolü Çerçeve Sözleþmesinin 13. maddesinde bu
yasaðý kapsamýna almýþtýr (Tobacco Free Center,
2008). Tütün þirketleri bu yasaklarý aþmak için filmler,
konser alanlarý vb. aracýlýðý ile dolaylý ya da dolaysýz
olarak ürünlerinin reklamýný yapmaya hala devam
etmektedirler.

Gençlerin ulaþabilirliðinin önlenmesi

Bu yöntemin etkinliði de tartýþmalýdýr. Ancak
diðer tütün kontrolü yöntemleri ile kullanýldýðýnda
sýnýrlý bir etkisi olabilmektedir. Finlandiya'da yapýlan
bir çalýþmada, onsekiz yaþ altý gruba sigara
satýþlarýnýn yasaklanmasýnýn etkileri incelenmiþtir.
Çalýþmanýn sonuçlarýna göre, bu grubun sigara satan
dükkanlardan alýmý düþmekle birlikte, sosyal
kaynaklardan yani kendilerinden büyük yaþ
grubundaki arkadaþlarýndan alma oranlarý, ya da
yaþý büyük olan arkadaþlarýnýn onlar adýna satýn alma
oranlarý artmýþtýr (Rimpela ve Rainio, 2004).

1985-2001 arasýnda yapýlmýþ dokuz çalýþmanýn
meta analizine dayanan ABD'de yapýlmýþ bir
çalýþmada, sigara içim oranlarý ve gençlerin
ulaþabilirliðini engelleyen yasalar arasýnda anlamlý
bir iliþki bulunamamýþtýr. Sonuç olarak bu çalýþmada
tütün kontrolü için ayrýlan sýnýrlý kaynaklarý
düþününce, gençlerin ulaþabilirliðini önleyen
programlarýn terk edilmesinin daha doðru olacaðý
ifade edilmektedir. Tütün kontrolü için ayrýlan sýnýrlý

kaynaklar daha etkili kontrol yöntemlerine
ayrýlmalýdýr (Fichtenberg ve Glantz, 2002).

Tütün üzerindeki vergi yükünün arttýrýlmasý

Uluslararasý düzeyde yapýlan çalýþmalarda en
etkili tütün kontrolü eðitimi araçlarýndan biri olarak
sigara fiyatlarýnýn arttýrýlmasý gösterilmiþtir (Lantz ve
diðerleri, 2000).  Sigaralar üzerindeki verginin
arttýrýlmasý etkili bir tütün kontrolü yöntemidir. Philip
Morris'in gizli belgelerinden birinde þöyle bir ifade
vardýr: "Bizi kaygýlandýran þeylerin içinde en önemlisi
sigara üzerindeki vergilerdir. Diðer bütün
önlemlerden daha etkili biçimde sigara kullaným
oranlarýný azaltýr (Campaign for Tobacco Free Kids,
2009)."  Sigara fiyatlarýndaki %10'luk bir fiyat artýþý,
gelir düzeyi düþük ve orta seviyedeki ülkelerde %8'e
varan oranlarda sigara tüketimini azaltýr. Sigara
fiyatlarýnýn ve vergilerinin arttýrýlmasý özellikle
gençlerin sigara kullaným oranlarýný azaltmada
etkilidir (Chaloupka ve diðerleri, 2002).  Eðer sigara
fiyatlarý %33 oranýnda arttýrýlsa dünya genelinde
sigaradan kaynaklanan 22-65 milyon ölüm
önlenebilir (IUATLD, 2009).

Hu ve arkadaþlarýnýn çalýþmasýnda (1995) tütün
üzerindeki vergiler ve sigara karþýtý medya
kampanyalarýnýn etkileri karþýlaþtýrýlmýþtýr. Buna
göre 1990-1992 arasýnda, sigara üzerinde 25
kuruþluk bir vergi artýþý sigara tüketimini tahmini
olarak 819 milyon paket azaltmýþtýr. Ayný
dönemde, sigara karþýtý medya kampanyalarý
sonucu sigara tüketimi 232 milyon paket azalmýþtýr
(Hu ve diðerleri, 1995).

Ancak bu konuda önemli bir noktaya dikkat
çekmek gerekmektedir. Birçok bilimsel çalýþmanýn
sonucuna göre tütün üzerindeki verginin arttýrýlmasý
iþsizler ve yoksullar üzerinde beklenen etkiyi
saðlamamaktadýr hatta zaten dezavantajlý konumda
olan bu kesimler üzerindeki vergi yükünü
arttýrmaktadýr (Elbek, 2009).

Kapalý alanlarda tütün kullanýmýnýn
yasaklanmasý

Tüm kapalý alanlarda sigaranýn yasaklanmasý,
tütün kontrolü eðitimi programlarýnýn baþarýsýnda



önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de 2009 yýlý Temmuz
ayýndan bu yana, sigara içimi yasaklarý tüm kapalý
alanlarý kapsayacak þekilde geniþletilmiþtir. Bu
yasaklar sonucunda 2008 yýlýnda 107.5 milyar adet
olan sigara tüketimi 2009 yýlýnda 93 milyar adete
düþmüþtür (TAPDK, 2010). Bu yasaðýn direk etkisi
gençlerin ve çocuklarýn sigara dumanýndan
korunmasý olmuþtur. Ayrýca, dolaylý olarak da
gençlere ve çocuklara þöyle bir mesaj verilmektedir:
Bu ürünlerin kullanýmý, hatta dumanýna bile maruz
kalmak saðlýk açýsýndan kabul edilemez riskler
içermektedir. Bu sigaranýn zararlarýnýn gençlere
anlatýlmasýndan daha etkili bir yöntemdir. Ancak,
kapalý alanlarda bu yasaðýn uygulanmasýnda hala
çok ciddi eksiklikler ve sorunlar bulunmaktadýr.

Saðlýðý geliþtirmeye yönelik programlarýn
baþarýlý olabilmesi için gerekli koþullar

Tütün kontrolünün baþarýlý olabilmesi için, bireyin
davranýþýný hedefleyen eðitim programlarýnýn yaný
sýra, sistem boyutunda fiziksel, sosyal ve kültürel
çevreyi deðiþtirmeyi hedefleyen politikalar
uygulanmalýdýr. Davranýþ deðiþtirmeye dönük saðlýk
eðitimi ve geliþtirilmesi programlarý, etkinliði bilimsel
çalýþmalarla kanýtlanmýþ uluslar arasý düzeydeki
programlar arasýndan seçilmelidir. Bu seçimlerde,
kültürel farklýlýklar da göz önünde bulundurulmalýdýr.
Ayrýca günümüzde bilinen bir gerçek, saðlýk eðitimi
ve saðlýðý geliþtirme iyileþtirme programlarýnýn
medya aracýlýðýyla desteklenmesi gerektiðidir. Saðlýk
mesajlarý farklý kanallardan ve sýklýkla tekrar
edilmelidir.

Tütün kontrolü eðitiminde yapýlmamasý
gereken þeylerin baþýnda ise, tütün þirketlerinin
desteklediði tütün karþýtý kampanyalara destek
vermek ya da onlarýn sponsorluðunu kabul
etmektir. Dünya genelinde yapýlan araþtýrmalar bu
kampanyalarýn tütün kullanýmýný yetiþkin davranýþý
þeklinde vurgulayarak, büyüme telaþýndaki
ergenlerin, sigaraya duyduklarý ilgiyi arttýrdýðýný
ortaya çýkarmýþtýr (Wakefield ve diðerleri, 2006).

Tütün kontrolü eðitiminde sürdürülebilir
programlar ve politikalar için, toplumun mevcuttaki
örgüt ve kurumlarýndan ortaklýklar kurulmasý yolu ile

destek alýnmalýdýr. Saðlýk alanýnda çalýþmayan
kiþilerin ve örgütlerin, saðlýðýn geliþtirilmesi
konusunda duyarlýlýðýnýn artýrýlmasý tütün kontrolü
programlarýnýn halk tarafýndan sahiplenilmesini
kolaylaþtýrýr. Katký saðlayabilecek olan örgütler ve bu
örgütlerin muhtemel katkýlarý þunlar olabilir: Çevreci
örgütler (tütün üretimi ve kürünün çevreye zararlý
olduðu vurgusu yaparak), kadýn örgütleri (kadýnlar
ve çocuklar pasif içicilik maðduru olduðuna ve ailenin
kýt kaynaklarýnýn tütün için harcandýðýna vurgu
yaparak), aile hekimleri (rol modelleri ve otorite
figürleri olarak), gazeteciler (köþelerinde destek
yazýlarý yazarak destek verebilirler), eðitimciler
(ilköðretimden-üniversiteye özellikle pozitif rol
modelleri olarak), üniversiteler (sigarasýz kampüs
kampanyalarý ile), dini kurumlar (Cuma hutbeleri
vb. yollarla), politikacýlar (tütün kullanýmýný zorlaþtýran
düzenlemelerin meclisten geçmesine destek olarak),
sporcular ve sanatçýlar (pozitif rol modelleri olarak).

Saðlýðý geliþtirmeye yönelik programlarýn
önündeki önemli engeller

Türkiye'de saðlýk eðitimcilerinin, iletiþim
uzmanlarýnýn hazýrlayacaðý saðlýðý geliþtirmeye
yönelik mesajlarýn önündeki önemli engellerden
birisi; tütün kullanýmýný (özellikle yetiþkinler için)
onaylayan sosyal normlar olmaktadýr. Aþaðýdaki alýntý
2002 yýlýnda lise öðrencileri ve rehber öðretmenlerle
yapýlan çalýþma sýrasýnda bir rehber öðretmen
tarafýndan ifade edilmiþtir (Yuksel ve Corbett, 2005):

"Herkesin bir kötü alýþkanlýðý olmalý. Diðer türlü
yaþam çok sýkýcý. Ýyi ve kötü alýþkanlýklarý
dengelemeniz lazým. Eðer alkol ya da sigara
içmiyorsanýz niye yaþýyorsunuz ki? Sonuçta hepimiz
öleceðiz. Hiç deðilse yaþarken hayatýn zevklerinin
tadýný çýkarmalýyýz."

    Bu rehber öðretmenin düþüncesi sigara ile ilgili
olarak aþaðýdaki mitlerin bazýlarýný yeniden üretiyor:

1. Keyif verici, sosyalleþme saðlar.

2. Rahatlamaya yardým eder.

3. Stres ve can sýkýntýsýna iyi gelir.

4. Konsantre olmaya yardým eder.



5. Tadý güzeldir, kokusu güzeldir (ör:Tütün
kolonyasý).

Baþarýlý bir tütün kontrol eðitiminin, bu rehber
öðretmenin ifade ettiði düþünce tarzý ve bu düþünce
tarzýný oluþturan sosyal baðlamla mücadele etmesi
gerekmektedir. Aslýnda sigara kullaným kurallarýna
uyarak tüketildiðinde, tüketicini öldüren tek üründür.
Pahalýdýr ve kullanýcýsýný yaþam boyu köleleþtirir.
Ancak modern toplumda yaþamdan zevk almak,
hayata katlanabilmek için ilaçlara ve uyuþturuculara
ihtiyacýmýz olduðu düþüncesi sürekli olarak
bilinçaltýmýza iþlenmektedir. Bir taraftan da bu
maddelerin zararlarýndan bahsedilmektedir. Yani
gençlere ve çocuklara çeliþkili mesajlar veriyoruz.
Bunun yanýnda, modern toplumun bireyi izole, stres
altýnda, tatminsiz, aðrý ve acýya katlanma eþiði
düþmüþ ve tüketici konumuna indirgenmiþ
durumdadýr. Sonuç olarak yaþamýn
týplaþtýrýlmasýndan bahsediyoruz. Yani en ufak
rahatsýzlýklarýmýzýn, sistematik olarak hastalýk haline
getirildiði bir süreçten (Moynihan ve Cassels, 2006).
Günümüzde, depresyondan, uyku, yeme
problemlerine, sigara býrakmaya kadar uzanan
bütün problemlerimiz için bir ilaç var. Böyle bir
ortamda, sigaranýn zararlarýndan bahsetmek bireyin
davranýþýný deðiþtirmek için yeterli olmamaktadýr.

Ayrýca, tütün kontrolü alanýnda dünyanýn en iyi
yasalarýndan birini geçirebiliriz ama toplum bu
yasayý sahiplenmezse ve toplumdaki deðer
yargýlarýný deðiþtiremezsek, ancak sýnýrlý bir
baþarýdan söz edebiliriz (Nichter, 2003). Bir örnek
vermek gerekirse, kapalý alanlarda sigara içilmesinin
yasaklanmasý konusunda büyük bir baþarý elde
edilmesine raðmen, Ýstiklal Caddesi gibi Türkiye'nin
kalbi olarak adlandýrýlacak bir yerde birçok barda
bu yasaðýn hala uygulanamadýðýný görüyoruz. Bunun
yanýnda yetiþkin tütün kullanýmýnýn azaltýlmasý,
gençlere rol modeli olmalarý açýsýndan büyük önem
arz etmektedir. Aþaðýda bu konun önemi tartýþýlmýþtýr.

Tütün Kontrolü Eðitimi Neden Öncelikle Yetiþkin
Tütün Kullanýmýný Azaltmayý Hedef Almalýdýr?
Sosyal öðrenme kuramýna göre, çocuklar
baþkalarýnýn davranýþlarýný gözleyerek yeni
davranýþlarý öðrenebilirler (Bandura,1977). Sigara

kullaným oranlarýnda dünyada ilk on sýrada yer alan
Türkiye'de çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin rol
modelleri olan anne-babalar, öðretmenler, doktorlar
ve hemþirelerin sigara içme oranlarýndan
etkilendiðini tahmin edebiliriz. Bilir ve arkadaþlarýnýn
yaptýðý (1996) çalýþmada, öðretmenlerin ve
doktorlarýn sigara içme oranlarý genel nüfusun sigara
içme oranlarýndan yüksek bulunmuþtur (Bilir ve
diðerleri, 1997). Saðlýk çalýþanlarýnýn sigara içme
oranlarýna dair yapýlan daha güncel çalýþmalarda
da, hekimlerin sigara içme oranlarý genel nüfusun
sigara içme oranlarýna benzerdir (Bilir ve diðerleri,
2009).Yukarýda bahsedilen niteliksel araþtýrmada
(Yuksel ve Corbett, 2005), bir lise öðrencisi
yetiþkinlerin ve öðretmenlerin sigara içmesi ile ilgili
düþüncesini þöyle ifade etmiþtir:

"Yetiþkinler aðýzlarýndan sigara dumaný çýkarken
bize sigara içmeyin diyorlar. Eðer sigara içmek bu
kadar kötü bir þey olsaydý öðretmenler içmezdi."
Diðer bir öðrenci de doktorlarýn sigara içmesi ile
ilgili yorumunu þöyle ifade etmiþtir:

''Babam kafan çalýþýyor niye sigara içiyorsun dedi.
Ben de ona kafanýn çalýþmasý ile alakasý yok doktorlar
bile sigara içiyor dedim."

Görüldüðü gibi, gençler yetiþkinlerin
davranýþlarýndaki çeliþkileri kolaylýkla tespit
edebilmektedirler. Böyle bir durumda, sadece
gençlere dönük tütün kontrolü eðitim programlarý
ile onlarý sigara ve diðer tütün ürünlerinin
kullanýmýndan uzak tutmak mümkün olmayabilir.

Sigara içenlere býrakmalarý konusunda destek
saðlanmasý, tütün kontrolü eðitiminin önemli bir
parçasýdýr. Bu DSÖ' nün 2008'de MPOWER olarak
adlandýrdýðý ve tavsiye ettiði 6 stratejiden biridir
(WHO, 2008). Yetiþkinlerin sigarayý býrakmasý,
çocuklarý ve gençleri dolaysýz olarak rol modellerinin
etkisinden korurken dolaylý olarak da tütün
dumanýna maruziyeti azaltýr (Hill, 1999).  Ancak
nikotinin, uyuþturucu baðýmlýlýðýyla eþ tutulabilecek
düzeyde etkili baðýmlýlýk yapýcý bir madde olmasý
sigarayý býrakmayý zorlaþtýrmaktadýr. Sigara býrakma
programlarýnýn tartýþýlýr etkisi de Tütün Kontrolü
camiasýnýn en sýcak konularýndan birisidir. 2011 yýlý
Mart ayýnda yayýnlanan çift-kör randomize bilimsel



bir çalýþmaya göre, bupropion adlý ilacýn sigara
býrakma oranlarýný arttýrmadýðý ortaya çýkmýþtýr
(Barclay, 2011). Meta analizi olarak yapýlan baþka
bir çalýþmada, Nikotin Yerine Koyma Tedavisi (NYKT),
bupropion ve varenicline adlý ilacýn 3 ay ve 1 yýllýk
sürede sigara býrakma oranlarýnda etkili olduðu
bulunmuþtur (Wu ve diðerleri, 2006). Burada verilen
örnekler, literatürde bu tedavilerin etkililiði üzerine
birbiri ile çeliþen birçok verinin olduðunu
göstermektedir. Nikotin baðýmlýlýðýnýn tedavisi için
Yerine Koyma Tedavisi (NYKT) kullanýlmaktadýr. 2005
yýlýnda küresel bazda NYKT pazarý 1.2 milyar dolar
deðerindeydi. Bir anlamda sigara þirketleri ile ilaç
þirketleri arasýnda bir kar transferinden söz edilebilir.
Bu örnek yaþamýn týplaþtýrýlmasýný en iyi þekliyle ifade
etmektedir. Eðer ele aldýðýmýz sorunu ("hastalýðý")
ortaya çýkaran toplumsal, ekonomik, ve politik
koþullarý sorgulamak yerine, sadece "hastalýðý" yani
bireyin davranýþýný deðiþtirmeye odaklanýrsak
kapitalist üretim düzenin kar maksimizasyonu
hedefine bir þekilde istemeden de olsa hizmet etmiþ
oluruz.

Ürün Kontrolü

Tütün kontrolünde üzerinde durulmasý gereken
önemli konulardan birisi, tütün ürünlerinin içindeki
katký maddelerinin kontrolüdür. Piyasaya sürülen
bütün ürünlerin, özellikle gýda ürünlerinin içindeki
kývam artýrýcý, renk verici, koruyucu katký maddelerle
ilgili olarak düzenlemeler söz konusudur. Örneðin,
çilek reçelinin içinde kullanýlan renklendiricilerin
toksin oranlarý belirlenip onaylanmadan satýþa
sunulmasý söz konusu deðildir. Eðer, çilek reçeli içinde
kanser yapýcý maddeler bulunursa ürünün üretimi
durdurulup, piyasadan çekilebilir (Gray, 2008). Bu
kurallarýn uygulanmadýðý tek alan tütün ürünleridir.
Tütün ürünlerinin kontrolünde paradoksal bir durum
söz konusudur, bu ürünler o kadar tehlikelidir ki, rutin
bir düzenleme yaklaþýmý bu ürünlerin kontrolünde
hiçbir anlam ifade etmez. Eðer tütün bir yiyecek ya
da ilaç olsaydý, asla piyasaya çýkmasýna onay
verilmezdi (Chapman, 2008).

Tütün þirketlerinin, sigara ve dumaný içindeki
zararlý maddeleri mümkün olduðunca azaltmaya

çalýþmasý beklenirdi ama yaþadýðýmýz tecrübe bunun
tersidir.  New York Times gazetesinde yayýnlanan
bir makaleye göre, 1998-2004 yýllarý arasýnda tütün
üreticileri baðýmlýlýk yapýcý nikotin miktarýný %10'lara
varan düzeyde arttýrdý. Ayný makaleye göre, gençler
tarafýndan tercih edilen Marlboro, Newport ve
Camel gibi markalarýn içindeki nikotin miktarý da
yýllar içinde hatýrý sayýlýr bir þekilde artmýþtýr. Sonuç
olarak, bütün sigara markalarý nikotin miktarlarýný
yüksek düzeyde bir baðýmlýlýða neden olacak þekilde
arttýrmýþtýr.  Tütün þirketlerinin sigaralarýn içine iþtah
kapatýcý madde ve gülme gazý bile eklediði ortaya
çýkmýþtýr. Bu durumun hemen fark edilmemesinin
nedeni, sigaralar içindeki nikotin miktarýný ölçen
aletlerin gerçek hayatta ki sigara içimini taklit
etmemesidir. Sigara üreticileri bu aletin nikotin
ölçümlerinin düþük çýkmasý için sigara filtreleri ile
oynamýþlardýr. Amerika'nýn Massachusetts eyaletinde
daha farklý bir teknikle bu ölçüm aletlerinin
kullanýlmasý istenince sigaralar içindeki nikotin
miktarýnýn artýþý ortaya çýkarýlabilmiþtir (New York
Times, 2006).

Bunun ötesinde diðer önemli bir gerçekte, tütün
þirketlerinin tütün ve tütün ürünleri ile ilgili
standartlarýn belirlenmesinde büyük bir rol
oynamasýdýr. Özellikle sigaralar içindeki nikotin ve
tar oranlarýnýn belirlenmesinde standartlarý tütün
þirketleri belirlemektedir (Bialous ve Yach, 2001).
Bu "koyun sürüsünü kurda emanet etmek" olarak
ifade edilebilir.

2009 yýlýnda Amerika Birleþik Devletleri baþkaný
Barak Obama, tütün ürünlerinin Amerikan Gýda ve
Ýlaç Kurumu tarafýndan denetlenebilmesi için kurum
içinde bir alt birim oluþturan bir yasaya imza attý. Bu
yasa sayesinde sigaranýn içindeki bazý katký maddeleri
yasaklanýrken, sigara paketleri üzerindeki etiketlerin
düzenlenmesine de daha sýký bir kontrol getirildi
(Couzin& Frankel ve Koenig, 2009).  Türkiye'nin
imzalamýþ olduðu Dünya Saðlýk Örgütü Tütün
Kontrolü Çerçeve Sözleþmesinin dokuzuncu ve
onuncu maddeleri tütün ürünlerinin kontrolünü
düzenlemektedir. Ancak, Türkiye'de henüz bu
anlaþmanýn gereði yerine getirilmemiþtir. Burada
ürün kontrolü ile ilgili olarak geliþmekte olan ülkelere



özgü bir duruma dikkat çekmek gerekir. Neoliberal
politikalarýn bir sonucu olarak, Türkiye'de tütün
sektörü bir devlet kurumu olan TEKEL'in elinden alýnýp
özelleþtirilmiþtir. Böylece, TEKEL'in özelleþtirilmesi
sonucu tütün piyasasý tek amacý karýn
maksimizasyonu olan Çokuluslu Þirketlerin
kontrolüne geçmiþtir. Bu þirketlerin siyasi ve ekonomik
gücü nedeniyle de ürün kontrolü zorlaþmaktadýr.

Ürün kontrolü önemli olmakla birlikte hiç
istenmeyen bazý sonuçlara da yol açabilir. Örneðin,
sigaranýn içindeki zararlý maddelerin azaltýlmaya
çalýþýlmasý, olumlu olmakla birlikte, kamuoyunda
daha az zararlý olduklarý yönünde bir düþünce
oluþmasý sigara tüketimin arttýrabilir. Tütün
ürünlerinin düzenlenmesindeki eksiklikler, 'düþük tarlý
ve light' olarak adlandýrýlan sigaralarýn piyasaya
sürülmesi ile sonuçlanmýþ; bu sigaralar daha az
zararlý gibi gösterilirken sigara tüketimi artmýþtýr
(Myers, 2006).  Bu nedenle, tütün ürünlerinin
üretiminin kontrolünün tütün þirketleri tarafýndan bir
reklam aracý haline dönüþtürülmesi önlenmelidir.
Bunun nasýl gerçekleþtirileceði önemli bir tartýþma
konusudur (Kozlowski, 2008). Çünkü tütün þirketleri,
propaganda, halkla iliþkiler ve kamuoyunun zihnini
istediði gibi þekillendirme yöntemleri açýsýndan, her
zaman tütün kontrolü camiasýnýn bir adým önünde
gitmektedir. Görüldüðü gibi tütün ürünlerinin
kontrolü birçok ikilemi içinde barýndýrmaktadýr. Bu
nedenle zararlarý bilimsel olarak kanýtlanmýþ ve kar-
zarar hesabý yapýldýðýnda, zararý aðýr basan bu
ürünün üretiminin ve ticaretinin yasaklanmasý halk
saðlýðý perspektifinde en ideal çözümdür.

Neden Tütün Ürünlerinin Üretimi ve Ticaretinin
Yasaklanmasý Gerektiði Tartýþmasýný Gündemimize
Almalýyýz?

Bu düþünce þu anda radikal görünebilir. Bunu
okuyan herkes herhalde böyle bir þey mümkün deðil
ve mevcuttaki yöntemlerle yolumuza devam
etmemiz gerekli diye düþünebilir. Zaten þu anda
dünyada tütün kontrolünün geldiði noktada, kimse
bunu tartýþmýyor bile diyebilir. Hatta bu düþünceyi
saçma bile bulabilir. Ya da insanlarýn kendilerini
zehirleme özgürlüðünden dem vurabilir. Bu ön
yargýlarý bir tarafa koyup herkesin bu konuda

düþünmeye baþlamasý gerekmektedir. Tütün kontrolü
eðitiminde etkinliði kanýtlanmýþ programlarýn bile
davranýþ deðiþtirme yönündeki etkisinin sýnýrlýlýðýný
gördükten sonra, en ideal ve etik olarak da doðru
karar tütün üretiminin ve ticaretinin tamamen
yasaklanmasýdýr. Mevcuttaki tütün kontrolü
yöntemleri ile tütün kullanýmýný nispeten azaltabiliriz,
ancak bu programlar bazen ya hiç etki etmemekte
ya da kýsa dönemli ve sýnýrlý bir etkiye sahip
olmaktadýrlar. Günümüzde tütün üretimini ve
ticaretini yasaklayan tek ülke Himalaya krallýðý olan
Bhutan'dýr (Seyrek, 2009).

Tütün, insan saðlýðýna en ufak bir faydasý
olmayan zararlarý herkesçe kabul edilmiþ bir
üründür. Bunun yanýnda, üretimi sýrasýnda su ve
toprak gibi kýt kaynaklarýn kötü kullanýlmasýna yol
açmaktadýr. Özellikle, buðday ve su savaþlarýndan
bahsettiðimiz bir dünyada tütün üretimi ve satýþý
bilimsel doðrulara ve ahlaki kurallara aykýrýdýr. Tütün
üretimi kamu yararýný gözetmemekte, sadece dar
bir grubun karýný maksimize etmesi açýsýndan önem
arz etmektedir. Özellikle, saðlýk ve eðitim gibi
alanlarda sýnýrlý kaynaklara sahip geliþmekte olan
ülkelerde tütün kullanýmýnýn yarattýðý hasar daha
büyüktür. Tütün kullanýmý için harcanan kaynaklar
daha etkili bir biçimde insanlýðýn yararý için
kullanýlabilir.

Yasaktan söz edilince, hemen karaborsa
sigaralarýn artacaðýndan ve kaçakçýlýðýn
artacaðýndan bahsedilmektedir. Ama günümüzde
zaten sigara þirketleri, legal yolla ürettikleri sigaralarý
illegal yollarla satmakta; gerektiðinde terörist
organizasyonlarý da kullanarak kaçakçýlýðý bizzat
teþvik etmektedir (Haber vitrini, 2000). Sonuç olarak,
tütün üretimi ve ticareti yasaklanmadan kaçakçýlýkla
baþ etmeye çalýþmak naif bir yaklaþýmdýr. Tütün
üretiminin ve ticaretinin yasaklanmasý sigara
kullanýmýný uyuþturucular düzeyine getirir ve
kaçakçýlýðýn önemli oyuncularýndan birini ortadan
kaldýrýr (Civaner ve Unal, 2009).

Beyin üzerindeki etkisi, eroin ve kokain gibi
uyuþturucularla karþýlaþtýrýlan tütünün içindeki
baðýmlýlýk yapýcý madde nikotinin de ayný uyuþturucu
kategorisine alýnmasý gerekmektedir (Minnosota



Üniversitesi, 2003).  Böylece tütün kullaným oranlarý
uyuþturucu kullaným oranlarýnda olduðu gibi %1-5
dolaylarýnda tutulabilir.  Günümüzde tütün
kontrolünde en baþarýlý olan ülkelerden Ýsveç'te bile
tütün kullaným oranlarý %15 ile uyuþturucu kullaným
oranlarýnýn 3 katýdýr (WHO, 2009).

Mevcuttaki kanýta dayalý tütün kontrolü eðitimi
programlarýný çok etkili biçimde kullansak bile, tütün,
kar edilen bir meta olduðu sürece gerçek anlamda
bir baþarý söz konusu deðildir. Dünya'da ve Türkiye'de
tütün kontrolündeki nispi ilerlemelere raðmen hala
tütün üretimi ve pazarlamasýnýn çok karlý bir iþ
olduðunu görüyoruz. Bir örnek vermek gerekirse,
2009 yýlý kurumlar vergisi oranlarýna baktýðýmýzda
PHÝLSA 2009 yýlýnda Ýzmir'de birinci sýrada JTI (Japon
Tobacco International) ikinci sýrada yer almaktadýr.
Türkiye genelinde de Philsa on altýncý ve JTI kýrk
sekizinci sýradadýr (Haber 7, 2003). Bu rakamlar
yoruma gerek duymadan kendileri için
konuþmaktadýr. Türkiye'de her yýl tütüne harcanan
para 25 milyar TL civarýndadýr. Bu paranýn büyük
bir kýsmý sermaye transferi olarak yabancý devletlerin
kasasýna girmektedir. Tütün üretiminin ve ticaretinin
yasaklanmasýnýn, moral bir zorunluluk olduðunu
ifade eden Civaner ve Unal'ýn dikkat çektiði nokta
önemlidir:

Nasýl bir devlet yapýsýna sahip olmak istiyoruz?
Tek görevi giriþimciliði desteklemek olan kontrol alaný
dar liberal bir devlet mi, yoksa eðitim ve saðlýk gibi
alanlarý organize etmekten sorumlu olan sosyal bir
devlet mi? Liberal devlet modelini tercih ediyorsak,
o zaman tütün kullanýmýna baðlý saðlýk problemleri
temel sorun kaynaðý olmaz. Bu durumda, hiçbir
þekilde tütün üretimi ve satýþý yasaklanamaz. Fakat
sosyal devleti destekliyorsak, tütün üretimi ve
ticaretine izin vermek ve sosyal devletin
sorumluluklarý arasýndaki çeliþki kolaylýkla görülebilir
(Civaner ve Unal, 2009).

Lise öðrencileri ile yaptýðým çalýþmada liseli kýz
öðrencilerden birinin sorduðu bir soru ile tartýþmayý
'sonlandýrmak' istiyorum (Yuksel ve Corbett, 2005):

"Eðer sigara gerçekten bu kadar kötü ise, o
zaman Devlet niye üretilmesine ve satýlmasýna izin
veriyor?"

Not: Bu çalýþmanýn erken bir versiyonu 5. Sigara
ve Saðlýk Ulusal Kongresi, 8-11 Mayýs 2011,
Kocaeli'de sunulmuþtur.

KAYNAKLAR
Bandura, A. (1977). Social Learning Theory.

Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.,
pp. vii, 194-195.

Barclay, L. (2011). Smoking Cessation Aid With
Counseling May Not Ýncrease Abstinence.  Archives
of Ýnternal Medicine, March 14, Online Baský.

Bialous, S.A., and Yach, D. (2001). Whose
standard is it, anyway? How the tobacco industry
determines the International Organization for
Standardization (ISO) standards for tobacco and
tobacco products. Tobacco Control, 10:96-104.

Bilir, N., Dogan B.G., Yildiz, A. N. (1997).
Smoking Behavior and Attitudes in Ankara, Turkey,
RITC-Research for International Tobacco Control.

Bilir, N., Özcebe, H., Aslan, D. (2009). Tobacco
Use and Control in Turkey. Turkish Journal of Public
Health, 7(2):61-75.

Brinn M.P., Carson K.V., Esterman A.J., Chang
A.B., Smith BJ. (2000). Mass media interventions
for preventing smoking in young people. Cochrane
Database Syst Rev. (2):CD001006.

Campaign for Tobacco Free Kids, Raising
Cigarette Taxes Reduces Smoking (2009). Especially
among Kids. Ulaþým Tarihi 4 Nisan 2011,  http://
www.tobaccofreekids.org/research/factsheets/pdf/
0146.pdf

Chaloupka, FJ, Cummings, KM, Morley, CP,
Horan, JK (2002). Tax, price and cigarette smoking:
evidence from the tobacco documents and
implications for tobacco company marketing
strategies. Tobacco Control,11(Suppl I):i62-i72.

Chapman, S. (2008).Benefits and risks in ending
regulatory exceptionalism for tobacco, Tobacco
Control, 17 (2): 73-74.

Civaner, M.M., Unal, B. (2009). Abolishing
Industrial Production and Trade of Tobacco: Is It
Morally Justifiable?, Turkiye Klinikleri J Med
Ethics,17(1):33-43.

Couzin-Frankel, J. & Koenig, R.  (2009).
Expanded U.S. Drug Agency to Control Tobacco.
Science, 324(5934):1497-1497.

Cummings, K.M. (1999). Community-wide
interventions for tobacco control. Nicotine & Tobacco
Research, 1, Sl13-Sl16.

Elbek, O. (2009) Yoksulluk ve Saðlýk. Birikim,
243:55-59.

Fichtenberg, C.M., Glantz, S.A. (2002). Youth
Access Interventions Do Not Affect Youth Smoking.
Pediatrics, 109:1088-1092.

Glynn, T., Pertschuk, M., Saloojee, Y. (2003).
Strategy Planning for Tobacco Control Advocacy.
American Cancer Society/International Union
Against Cancer (UICC)



Gray, N. (2008). Regulation of consumer
products: The bizarre case of strawberry jam and
cigarettes. Respirology, 13: 761-763.

Haber Vitrini (2000). Ulaþým Tarihi 11 Nisan
2 0 1 1 h t t p : / / w w w . h a b e r v i t r i n i . c o m /
haber.asp?id=19640

Haber 7 web Sayfasý (2003).  Ulaþým Tarihi
07.05.2010, http://www.haber7.com/haber/
20100507/Kurumlar-Vergisi-rekortmeni-100-
sirket.php Haber7

Hill, D. (1999). Why we should tackle adult
smoking first? Tobacco Control, 8:333-335.

Hu, TW., Sung, HY, Keeler, TE (1995). Reducing
Cigarette Consumption in California: Tobacco Taxes
vs an Anti-Smoking Media Campaign. American
Journal of Public Health, 85( 9):1218-1222.

Ýllich, Ý. (1995). Saðlýðýn Gaspý. Ýstanbul: Ayrýntý.
Inman, DD,  van Bakergem, KM, LaRosa, AG,

Garr,  DR. (2011). Evidence-Based Health Promotion
Programs for Schools and Communities. American
Journal of Preventive Medicine, 40(2)207-219).

Ýnternational Union Against Tuberculosis and
Lung Disease (2009). Tobacco taxation. Ulaþým Tarihi
12 Nisan 2011,http://tobaccofreeunion.org/assets/
FS1_Tobacco%20taxation%20EN%20web.pdf

Kozlowski, L.T. (2008). The proposed tobacco
regulation: the triumph of hope over experience?
Tobacco Control,17(2):74.

Lantz, P.M., Jacobson, P.D., Warner, K.W.,
Wasserman, J., Pollack, H.A., Berson, J., Ahlstrom,
A. (2000). Investing in youth tobacco control: a
review of smoking prevention and control strategies.
Tobacco Control, 9:47-63.

Minnosota Üniversitesi Web Sayfasý (2003).
Nicotine Addiction. Ulaþým Tarihi 11 Nisan 2011,
http://www1.umn.edu/perio/tobacco/nicaddct.html

Moynihan, R. & Cassels, A. (2006). Satýlýk
Hastalýklar. Ýstanbul: Hayy Kitap.

Myers, M. (2006). Government tobacco
regulation: opportunity for change.  Lancet, 368
(9532):268-270.

New York Times (2006). Raising Nicotine Doses,
on the Sly. The (NY)-August 31, 2006. Ulaþým Tarihi
3 Nisan 2011, http://docs.newsbank.com/s/
InfoWeb/aggdocs/AWNB/113DA5BBC9CCDD88/
0F1B5 6E1B179D300?p_multi=NYT3&s_lang=en-US

Nichter, M. (2003) Smoking: what does culture
have to do with it? Addiction, 98, S139-S145.

O' Donnell, M.P. (2009). The Science of Health
Promotion. Editor's Notes, American Journal of Health
Promotion, 24[1]:iv

Piotrow, P. T., Rimon, J.G. II, Payne Merritt,
A., & Saffitz, G. (2003). Advancing Health
Communication: The PCS Experience in the Field.
Center Publication 103. Baltimore: Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health/Center for
Communication Programs.

Rimpela¨, A.H., Rainio, S.U., (2004). The
effectiveness of tobacco sales ban to minors: the
case of Finland. Tobacco Control, 13:167-174.

Rooney B.L., Murray D.M. (1996). A meta-
analysis of smoking prevention programs after
adjustment for errors in the unit of analysis. Health
Education Quarterly, 23:48-64.

Seyrek, P. (2009) Türkiye'nin Mimarlýk Yayýný Web
Sayfasý. Ulaþým Tarihi 11 Nisan 2011, http://
w w w . a r k i t e r a . c o m / g 7 1 - s i g a r a -
yasagi.html?year=&aID=916

Siegel, M. (1997). Evaluating the Impact of
Statewide Anti-Tobacco Campaigns: The
Massachusetts and California Tobacco Control
Programs. Journal of Social Ýssues, 53 (1): 147-168.

Smith, KH., Stutts, M.A. (2006). The Influence
of Individual Factors on the Effectiveness of Message
Content in Antismoking Advertisements Aimed at
Adolescents. The Journal of Consumer Affairs, 40
(2):261-293.

Tobacco Advertising and Youth: The Essential
Facts (2008). Ulaþým Tarihi 3 Nisan 2011, http://
t o b a c c o f r e e c e n t e r . o r g / f i l e s / p d f s / e n /
APS_youth_facts_en.pdf

Türkiye Ýstatistik Enstitüsü (2008). Küresel
Yetiþkin Tütün Araþtýrmasý. Ulaþým Tarihi 29 Aralýk
2010, http://www.havanikoru.org.tr/
D o c s _ T u t u n _ D u m a n i n i n _ Z a r a r l a r i /
KYTA_Kitap_Tr.pdf

Tütün  ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurulu
(2010). Ulaþým Tarihi 3 Nisan 2011, http://
www.tapdk.gov.tr/

Wakefield, M., Terry-McElrath, Y., Emery, S.,
Saffer, H., Chaloupka, F.J., Szczypka, G., Flay, B.,
O'Malley, B.M., and Johnston, L.D. (2006) Effect
of Televised, Tobacco Company-Funded Smoking
Prevention Advertising on Youth Smoking-Related
Beliefs, Intentions, and Behavior.  American Journal
of Public Health, 96 (12):2154-2160.

World Health Organization (WHO). (2009).
WHO Report on the Global Tobacco Epidemic
Implementing smoke-free environments. Ulaþým
Tarihi 10 Ekim 2010, http://www.who.int/tobacco/
mpower/en/

World Health Organization (WHO). (2008).
WHO Report on the Global Tobacco Epidemic The
Empower Package. Ulaþým Tarihi 10 Ekim 2010,
h t t p : / / w w w. w h o . i n t / t o b a c c o / m p o w e r /
mpower_report_tobacco_crisis_2008.pdf

Wu, P., Wilson, K., Dimoulas, P., Mills, E.J.
(2006). Effectiveness of smoking cessation therapies:
a systematic review and meta-analysis. BMC Public
Health, 6:300 doi:10.1186/1471-2458-6-300.

Yuksel H, Corbett KK (2005). Mixed messages:
a qualitative study of the meanings and context of
high school students' tobacco use in Turkey. Health
Promotion International, 20(4):360-6.


