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Özet

Elektronik sigara, toplum sağlığını tehdit eden bir salgın gibi ya-
yılmaktadır. Son bir yıl içerisinde hem yetişkinlerde hem de ço-
cuklarda elektronik sigara kullanımı 2 kat artmıştır. Aynı 1950 ve 
1960’lardaki sigara reklamları gibi televizyon, radyo, internet, der-
giler ve her türlü reklam araçlarında e-sigara reklamları yer almakta 
ve mücadele edilmesi gereken çok ciddi bir sağlık tehdidi olarak al-
gılanması gerekmektedir. Bu derlemenin amacı, e-sigaranın sağlık 
üzerine etkilerinin bilimsel kanıtlar ile gözler önüne serilmesidir.

Anahtar Kelimeler: Elektronik sigara, sağlık üzerine etkiler, tütünle 
mücadele

Abstract

Electronic cigarette (e-cigarette) is spreading like an epidemic that 
threatens the public health. Last one year, e-cigarette use increased 
by 2 times in both adults and children, and just as the cigarette ads 
of 1950s and 1960s,  e-cigarette ads are taking place  in the  televi-
sion, radio, internet, magazines and in the all kinds of advertising 
media. E-sigara should be recognized as a serious health threat, 
and should be fought against it.
The aim of this review is to show the effects of e- cigarette on 
health by the scientific evidences. 

Keywords: Effects on health, electronic cigarettes, the fight against 
tobacco 

GİRİŞ
Türkiye son 15-20 yılda tütün kontrolü konusunda gösterdiği başarılı ve kararlı çalışmaları ile dünya-
da en etkili tütün kontrolü uygulayan ülkelerden birisi olup, MPOWER ( Monitor, Protect, Offer, Warn, 
Enforce, Rais kriterleri) kriterlerinin hepsini en üst düzeyde uygulayan ilk ve tek ülke olma özelliğine 
sahiptir. 2012 Küresel Yetişkin Tütün Araştırma Raporuna göre; Türkiye genelinde 15 yaş üstü bireylerin 
%27,2’si tütün kullanıcısıdır (1). Dünyada ve ülkemizde yürütülen tütün karşıtı bu başarılar karşısında, 
tütün endüstrisinin genel taktiği sigara kullanımını teşvik edecek çeşitli alternatif yollar bulmak olmuş-
tur. Hiç sigara denememişler için daha çekici, cezbedici ürünler; bırakmayı düşünenler için çeldirici 
(örneğin; daha az zararlı olacağı düşünülen) ürünler geliştirmek ve sigara içenlerin daha kolay bağımlı 
olmasını sağlamak satış stratejilerinin ana dayanağını oluşturmaktadır (2). Toplumsal düzeyde de si-
gara şirketlerinin başvurduğu en önemli yöntem kitleleri “zarar azaltma” yoluyla tüketimi arttırmaya 
çalışmak ve bu amaçla üretilecek ürünlere izin verilmesini sağlamak yönünde siyasi baskı yapmaktır. 
Bu bağlamda, dizaynına ve satışa sunumuna katkıda bulundukları elektronik sigara (e-sigara), toplum 
sağlığını tehdit eden bir salgın gibi yayılmaktadır.  Son bir yıl içerisinde hem yetişkinlerde hem de 
çocuklarda e-sigara kullanımı 2 kat artmıştır ve tıpkı 1950 ve 1960’lardaki sigara reklamları gibi televiz-
yon, radyo, internet, dergiler ve her türlü reklam araçlarında e-sigara reklamları yer almakta ve toplum 
e-sigaranın zararsız olduğu konusunda yönlendirilmeye çalışılmaktadır (3, 4).

Elektronik sigaranın bulunuşu 1963 yılına dayanmaktadır. Elektronik sigara elektrik gücü ile işleyen, 
sıvıyı buharlaştıran bir mekanizmaya sahip olup sigara içme benzeri kullanıma sahiptir. Bilinen sigara 
boyutu ile eşdeğer ya da biraz daha uzunca bir çubuk (stick) içerisinde içi sıvı dolu olan ve değiştirilebi-
len bir kartuş vardır. Bu kartuş içinde esas olarak nikotin ve propilen glikol bulunmaktadır. Çubuk içeri-
sinden hava geçtiği zaman pil ile çalışan mikroişlemci sistem aktive olmakta, geçen hava içerisine kar-
tuş içindeki sıvıdan mikron büyüklüğünde parçacıklar püskürtmektedir. Böylelikle oluşan buhar kişi 
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tarafından solunarak akciğerlere ulaşmakta, bu yolla nikotin alınmak-
tadır. Kartuş içindeki sıvıda bulunan propilen glikol sigara dumanına 
benzer koku oluşmasını sağlamaktadır. Pille çalışan mikroişlemci aynı 
zamanda çubuk ucundaki kırmızı-turuncu renkli bir ışığı (LED; Light 
Emitting Diode) yakmakta, böylece yanan sigara ucundaki ateş özel-
liği de sağlanmış olmaktadır. Yanma sırasında 50-60 derece dolayında 
ısı da meydana gelmektedir. Bu sıcaklık nikotini ısıtmakta, bu şekilde 
olabildiğince sigaraya benzer bir içim sağlanmaya çalışılmaktadır. Pil 
ve kartuş gerektiğinde yenilenerek kullanıma devam edilmektedir. 
Ürünün aynı sistemle çalışan puro ve pipo formları da vardır. Ürünün, 
içerdiği nikotin miktarı her nefes için 0,1-30 µg arasında değişebil-
mektedir. Bu ürünlerdeki nikotin miktarlarının yanı sıra içerdiği diğer 
maddeler (Propilen glikol, tütün esansı, gliserin, organik asit, sitrik 
asit, alkol, su, diğer katkı maddeleri) bakımından da farklılıklar vardır 
(3, 5, 6). Kartuş içindeki sıvıya katkı maddeleri olarak tütün, meyve, 
nane, çikolata, kahve, kola vb. aromaları eklenebilmekte veya spesifik 
sigara markası taklit edilebilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 
(ABD) çocukların ve gençlerin ilgisini azaltmak için e-sigaraya mentol 
dışında aroma konması yasaklanmıştır (7).

Cihazın piyasada ilk yer alışı 2004 tarihinde Çin’de olmuştur ki bu 
dönemde sigara bırakmaya yardımcı bir yöntem olarak pazarlama-
ya sunulmuştur. 2005-2006 yılları itibariyle cihazın Çin’den ihracatı 
başlamış ve cihaz farklı ülke pazarlarında yerini almıştır. Cihazın ka-
lite kontrolü yeterli değildir, kullanıcıların esrar gibi bağımlılık yapıcı 
maddeleri kullanmak için cihazı modifiye edebildikleri saptanmıştır 
(8, 9).

Ülkemizde 2007-2008 yıllarında kanıtlanmamış bir ürün olarak yay-
gın bir şekilde hem medya hem de direkt pazarlama yöntemleri ile 
(kapıdan satış dahil) halka satılmıştır. Bu konuda T.C. Sağlık Bakanlığı 
Kanser Savaş Daire Başkanlığı dahil verilen uğraşlarla bu tip ürünle-
rin reklamı, resmi olarak satışı ve pazarlanmasına sınırlama getirilmiş; 
tıbbi bir ürün olmadığı gerçeği halka yansıtılmıştır. 2013 yılına kadar 
Türkiye’de e-sigara konusunda kanun şeklinde bir yasaklama yoktu, 
sadece Sağlık Bakanlığı genelgesi olarak bir karar vardı (10). 2013 yı-
lında yasada yapılan değişiklik ile e-sigara 4207 sayılı kanun kapsamı-
na alındı ve reklamı, kapalı yerde içilmesi ve 18 yaşından küçüklere 
satılması yasaklandı (11, 12) . Benzer olarak ABD, Kanada gibi gelişmiş 
ülkelerde e-sigaraya karşı kapsamlı yasaklar uygulanmaktadır (13).

Toplum tabanlı çalışmalar, e-sigaranın en çok sigara kullanımına 
devam eden kişilerce (ikili kullanım) kullanıldığını, bunu sigarayı bı-
rakmış ve daha az sıklıkla hiç içmemiş kişilerin takip ettiğini göster-
mektedir (14-16). Adolesanlarda veriler az olmakla birlikte, sigara ile 
birlikte ikili kullanım yaygındır, oranlar adolesanlarda e-sigara kulla-
nım hızının yetişkinlerden 3 kat daha hızlı arttığını göstermektedir 
(14, 17). Nitekim son dönemlerde sigara kullanmadığı halde e-sigara-
yı deneyen gençlerden bir kısmı e-sigara kullanmaya devam ederek 
nikotin bağımlısı olmaktadır, tüm bunlar “e-sigaranın sağlık üzerine 
olan tehlike boyutlarının” ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesidir.

Elektronik sigara tütün kontrolünün iki temel ögesi ile ters düşmekte-
dir: İlki nikotin bağımlılığı ile mücadeledir, e-sigara kullanan kişilerde 
nikotin alımı sürdüğü için nikotin bağımlılığının ortadan kalkması söz 
konusu değildir. Ters düştüğü ikinci temel öge ise “sigara içilmesi ile 
ilgili hatırlatıcı davranışlardan kurtulmak/uzak durmak” tır. Elektro-
nik sigara kullananlar sigara içme ile ilgili (paketten/kutudan sigara 
çıkarılması, nefes çekilmesi, dumanın solunması vb.) bütün davra-
nışları yerine getirmektedir. Bu davranışların sürmesi, kişinin sigara 

içme alışkanlığının devam etmesi anlamındadır. Ancak Etter ve ark. 
(18) yaptıkları çalışmalarında; e-sigara web sitesinden seçtikleri e-si-
gara kullanımına yeni başlayan, sigarayı bırakmış kişileri 1 yıl boyunca 
takip etmişlerdir. Bu çalışmada, %6 olgunun tekrar sigara kullanma-
ya başladığı ve %92 olgunun da günlük e-sigara kullanmaya devam
ettiği saptanmıştır. Yazarlar buradan hareketle, e-sigaranın relapsları
önleyebileceği yorumunu yapmışlardır. Mevcut kanıtların e-sigaranın 
güvenilirliği konusunda yetersiz olması nedeniyle, e-sigara şimdiye
kadar hiçbir sağlık kurum ya da kuruluşundan sigara bırakma tedavisi 
için onay alamamıştır.

Elektronik sigaranın sağlık üzerine etkileri literatürler eşliğinde aşağı-
daki başlıklar altında incelenebilir:

1. İçerdiği Toksik Kimyasal Maddeler
2. Sitotoksisite
3. Pasif Etkilenim
4. Nikotin Emiliminin Kontrol Edilmesinde Güçlük
5. Sağlık Üzerindeki Kanıtlanmış Zararlı Etkileri
6. Sigara Bırakma Üzerine Etkileri

1. İçerdiği Toksik Kimyasal Maddeler
Çalışmalar göstermiştir ki, e-sigara toksik ve kanserojen birçok mad-
de içerir. Goniewicz ve ark. (19) yaptıkları çalışmada sigarada bulunan 
toksik maddelerin, e-sigaradan çekilen buharda da bulunduğunu
göstermişlerdir (Tablo 1). Tabloda dikkat edildiği üzere sigarada bu-
lunmayan bazı maddeler e-sigarada bulunmaktadır. Kim ve ark. da
(20) kanserojen olduğu bilinen tütüne spesifik nitrozaminlerinden;
nitrozonornikotin (NNN), 4 - (nitroso metil-amino) -1 - (3 - piridil)-bü-
tanon (NNK) ve nitroso-anatabin (NAT)’in e-sigarada da bulunduğu-
nu saptamışlardır.

Elektronik sigaranın kanıtlanmış bu toksik ve kanserojen içeriği, rek-
lamlarında söylenen “zararsızdır” savı ile çelişmektedir.
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12 farklı marka  Bir sigaradaki ana 
e-sigarada akım 

15 nefes için dumanındaki 
Toksik madde ortalama  ortalama 

Formaldehit, µg  0,2-5,61 1,6-52

Asetaldehit, µg 0,11-1,36 52-140

Akrolein, µg 0,07-4,19 2,4-62 

o-Metil-benzaldehit, µg 0,13-0,71 …..

Toluen, µg 0,0-0,63 8,3-70

p, m-ksilen, µg 0,0-0,2  …..

NNN, ng 0,0-0,00043 0,005-0,19

NNK, ng 0,00-0,0283 0,012-0,11

Kadmiyum, ng 0,0-0,022 …..

Nikel, ng 0,011-0,029 …..

Kurşun, ng 0,003-0,057 …..

NNK: 4 - (nitroso metil-amino) -1 - (3 - piridil)-bütanon; NNN: nitro-
zonornikotin

Tablo 1. E-sigarada bulunan toksik maddeler ve sigara ile 
karşılaştırılması (19 no’lu referanstan uyarlanmıştır)



2. Sitotoksisite
Elektronik sigaranın buharı, zararlı içeriğine bağlı olarak hücreler üze-
rine toksik etki gösterir. Elektronik sigarada nikotin dışında kullanılan 
özellikle aroma verici katkı maddelerinin insan embriyo kök hücre-
leri, fare nöral kök hücreleri ve daha az olarak insan pulmoner fibro- 
blastlar üzerine sitotoksik etki gösterdiği Bahl ve ark.nın (21) yaptık-
ları çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmada embriyo kök hücrelerinin,
yetişkin pulmoner fibroblastlara göre e-sigaranın kullanımı sırasında
açığa çıkan buhara daha duyarlı olmaları, e-sigaranın özellikle gebe-
lerde kullanımının veya pasif etkileniminin olası zararları konusun-
da bilincin artmasına yol açmıştır. Farsalinos ve ark. (22), farklı katkı
maddeleri içeren e-sigara buharına maruz kalan sıçan kalp miyoblast 
hücreleri üzerine, en çok toksisiteyi tütün ve tarçın aromalı e-sigara
buharının yaptığını saptamışlardır. İçerisine konulan katkı maddeleri-
nin çeşit ve miktarına göre e-sigaranın toksik etkilerinin şiddeti deği-
şebilir ve çok ciddi sonuçlara yol açabilir.

3. Pasif Etkilenim
Elektronik sigara yanmadığı ve çevreye yan akım dumanı vermedi-
ği için pasif etkilenime yol açmadığı düşüncesinin doğruluğu kuş-
kuludur. Schober ve ark. (23) e-sigara kullanımına bağlı iç ortam
kirliliğini araştırdıkları çalışmalarında, oda havasında Uluslararası
Kanser Araştırmaları Enstütüsü tarafından kanserojen ajanlar için-
de sınıflandırılan 7 poliaromatik hidrokarbon (grup 1, grup 2-A,
grup 2-B ve grup 3 kanserojenler arasında yer alan), yüksek nikotin,
propan-1-2-diol, gliserin ve alüminyum (grup 1 kanserojen) sapta-
mışlardır. Benzer şekilde Schripp ve ark. (24) tarafından, e-sigara
kullanımı sırasında ortama verilen buhardan; formaldehit, asetal-
dehit, izopren, (markaya bağlı olarak farklı seviyelerde olan) asetik
asit, 2-butanodione, aseton, propanol, propilen glikol, koku verici
katkı maddelerinden açığa çıkan diasetin, kullanılan aromatik yağ-
lar ve nikotinin çevreye yayıldığı gösterilmiştir. Flouris ve ark. (25)
yaptıkları çalışmada e-sigara buharına ve normal sigara dumanına
pasif olarak maruz kalan kişilerde serum kotinin düzeyinin benzer
olduğunu saptamışlardır (sigara da 0,8 ng/ml, e-sigara da 0,5 ng/
ml). Czogala ve ark. (26) pasif etkilenime yol açan sigara dumanı ve
e-sigara buharının her ikisinin de ince partiküller içerdiğini (PM2,5), 
bu partiküllerin yoğunluğunun e-sigarada daha az olduğunu sapta-
mışlardır. Kısa ya da uzun dönemde ince ya da çok ince partiküllere
maruziyetin, solunum sistemi başta olmak üzere diğer tüm sistem-
lerde inflamatuar olayları başlatabileceği, kardiyovasküler sistem
hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları ve de ölüm riskini arttıra-
bileceğine dair güçlü kanıtlar vardır (27-30). Buna karşılık Fuoco ve
ark. (31) çalışmalarında e-sigara buharında bulunan partiküllerin
dağılımının normal sigara dumanındaki dağılım ile benzer olduğu-
nu, partikül miktarının kullanılan sıvıdaki nikotin miktarı ve kullanım 
süresi ile doğru orantılı olduğunu göstermişlerdir. Elektronik sigara
buharındaki ince partiküllerin insan vücudundaki dağılımını ince-
leyen Zhang ve ark.nın (32) çalışması bu konuda yapılmış önemli
çalışmalardandır. Bu çalışmada, e-sigara buharındaki partiküllerin
yaklaşık %20-27’sinin dolaşım sisteminde ve de tüm organlarda bi-
riktiği, bunun normal sigaradaki %25-35 değerleri ile karşılaştırıla-
bilir düzeyde olduğu gösterilmiştir.

Elektronik sigaralarda sıvının ısıtılarak buharlaşması için normal si-
garadakinin 2-100 katı miktarında nikel, bakır, demir ve krom gibi 
ağır metaller içeren polifil fiberler kullanılır. Yanma sonrası nikel ve 
krom nanopartikülleri oluşur. Bu nanopartiküller alveollerde birike-
rek bölgesel toksisiteye yol açar ve sonrasında sistemik dolaşıma 
geçer (3).

Tüm bu çalışmalar, e-sigaranın kullanımı sırasında oluşan buharın 
içeriğindeki toksik partiküllerin sayı ve dağılımının sigara dumanının 
içeriğine benzer olduğunu kanıtlamaktadır. Elektronik sigara içilen 
kapalı ortamlarda oda havasında bu partiküller bulunmakta ve pasif 
etkilenime neden olmaktadır.

Elektronik sigara buharında normal sigara dumanından farklı olarak 
sadece karbonmonoksit bulunmaz.

4. Nikotin Emiliminin Kontrol Edilmesinde Güçlük
Çalışmalar, e-sigaranın normal sigaraya eşdeğer miktarda nikotin
sağlayabileceğini, kullanıcıların alışkanlıklarına göre kullanım sayıla-
rını değiştirerek bu miktarı arttırabileceğini göstermiştir (33-36). Ni-
tekim e-sigara ve sigara kullanıcılarında kan kotinin düzeyinin benzer 
olduğu saptanmıştır (ortalama 20 ng/ml) (25). Bullen ve ark.ları (33),
çalışmalarında toplumda kullanılan her 3 e-sigara cihazından birinin
hatalı çalıştığını ve yeterli nikotin vermediğini belirtmişlerdir. Bu da
e-sigarada doz güvenliğinin sağlanamadığını düşündürmektedir.

5. Sağlık Üzerindeki Kanıtlanmış Zararlı Etkileri
Elektronik sigarada kullanılan sıvının içeriğinde toksik olduğu ka-
nıtlanmış propilen glikol ve gliserin bulunur. Propilen glikol; göz ve
diğer mukozalarda irritasyon yapabilen, tekrarlayan maruziyetlerde
tüm sistemler üzerine toksik etki gösterebilen bir maddedir (37).
Mevcut etkileri nedeniyle birçok alanda kullanımı yasaklanmıştır (38,
39). Propilen glikol, ısıtma ve buharlaştırma işlemleri sonrası glikojen
oksite dönüşür, bu madde Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi ta-
rafından Grup 2B kanserojen grubunda sınıflanmaktadır. Benzer şe-
kilde gliserin, gliserole ve daha sonra üst solunum yolu irrtiasyonu
yapan akroleine dönüşür (40-42). Vardavas ve ark. (43), sağlıklı sigara
içicilerinde 5 dakika e-sigara kullanımı sonrası yapılan spirometri de-
ğerlerinin normal olduğunu ancak dinamik hava yolu direncinde an-
lamlı oranda artış (p=0,024), ekshale edilen nitrik oksit düzeyinde de
azalma (%16, p=0,005) olduğunu saptadılar. Hava yolu direncindeki
artış muhtemelen e-sigarada bulunan propilen glikolün irritasyon et-
kisi ve periferik hava yollarında konstrüksiyon sonucunda ortaya çık-
makta; nitrik oksit düzeyindeki azalma da oksidatif strese bağlı olarak 
ortaya çıkmaktadır. Elektronik sigara kullanımına bağlı en sık yan etki-
ler; ağız ve boğaz mukozasının irritasyonu, öksürük, bulantı ve kusma 
olup pnömoni, kalp yetmezliği, hipotansiyon gibi hayatı tehdit edici
etkiler de raporlanmıştır (44).

Elektronik sigara cihazının patlaması sonucu kullanıcılarda yaralanma 
da olabilmektedir (45, 46). Elektronik sigaranın sağlık üzerine zararları 
konusunda çok az çalışma vardır. Yapılan çalışmalar çoğunlukla e-si-
gara buharına kısa dönem maruziyet sonucu oluşan biyolojik etkiler 
konusundadır. Uzun süreli kullanımın etkilerini incelemek için henüz 
erkendir.

6. Sigara Bırakma Üzerine Etkileri
Firmalar, tüketicilere e-sigaranın sigara bırakmak için kullanılabilece-
ğini söyleyerek satışı arttırmayı planlamaktadırlar. Bu konuda yakın
dönemde yapılan anlamlı ve dikkat çekici 5 tane toplum bazlı (4 uzun 
süreli, 1 kesitsel), 4 tane de klinik çalışma vardır ve hepsinden çıkan
sonuç e-sigaranın sigara bırakma da başarılı olmadığıdır. Aşağıda bu
çalışmalara kısaca değinilecektir.

Adkison ve ark. (47) ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Avusturya’yı içi-
ne alan çalışmalarında, e-sigarayı sigara bırakma amaçlı kullandığını 
ifade eden içiciler ve kullanmayan sigara içicilerinde 1 yıl sonunda 
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sigara bırakma oranları arasında fark olmadığını saptadılar (p=0,52). 
Vickerman ve ark. (48) çalışmasında ise e-sigara kullananlarda kullan-
mayanlara göre sigara bırakma oranı istatistiksel olarak daha düşük 
bulundu (p<0,001). Bu sonuç, e-sigaranın nikotin bağımlılığının de-
vamına yol açarak sigara bırakmayı olumsuz etkileyeceğinin bir gös-
tergesidir. Yine 2014 yılında yayınlanan Grana ve ark. (49) çalışmasın-
da da, e-sigara kullananlar ile kullanmayan sigara içicileri arasında, 
sigara bırakma oranları açısından fark izlenmedi (OR=0,76, %95 CI, 
0,36-1,60). Benzer şekilde Choi ve ark. (50) da e-sigara kullanmanın si-
gara bırakmada etkili olmadığını saptamışlardır (p=0,93). Uluslararası 
kesitsel bir çalışmada e-sigara kullanımının sigara bırakmada etkili 
olmadığı gösterilmiştir (OR=0,61, %95 CI, 0,45-0,83) (51).

Elektronik sigaranın sigara bırakmadaki etkisini araştıran mevcut 4 
klinik çalışmadan, 3’ünde kontrol grubu yoktur (52-54). Dördüncü 
çalışmada ise e-sigaranın etkinliği 21 mg’lık nikotin bandı tedavisi ile 
karşılaştırılmıştır (55). Bu çalışmalardan; Polosa ve ark. (52) çalışma-
sında 40 kişiden sadece 5 kişi 2. yılda sigarayı bırakabilmiştir (%12,5). 
Bu oran Caponnetto ve ark. (53) çalışmasında %14.3 (14 hastadan 2’si 
bırakmış)oranında bulunmuştur. Caponnetto ve ark. (54) randomize 
kontrollü diğer bir çalışmasında, e-sigara kullananlar ile kullanma-
yanlar arasında sigara bırakma oranları arasında fark olmadığı göste-
rilmiştir. Bullen ve ark. (55), e-sigara ile nikotin bandını karşılaştırdık-
ları çalışmalarında, gruplar arasında fark saptamamışlardır. Bununla 
birlikte bazı otörler tedavi başarısızlığı olan, mevcut sigara bırakma 
tedavilerini kullanmak istemeyen seçilmiş hastalarda bırakma süre-
cine kadar destek amaçlı e-sigaranın kullanılabileceği görüşünü öne 
sürmektedirler.

Tüm bu çalışmaların genel sonucu; e-sigaranın sigara bırakmada et-
kili olmadığıdır.

Amerikan Kalp Cemiyeti (American Heart Association) e-sigara satış 
ve kullanımının, tütün ürünleri içeren diğer ürünler ile aynı kapsam-
da kanunlara dahil edilmesi ve küçük yaştaki çocuklara satışının ya-
saklanması gerektiğini yayınladıkları bildiride tüm detaylarıyla ifade 
etmişlerdir (56). Nitekim yakın zamanda da Dünya Sağlık Örgütü 
(World Health Organization), e-sigara hakkındaki detaylı raporunu 
Moskova’da birçok ülkenin katılımı ile yapılan konferansta yayınlamış 
ve bu raporda e-sigaranın mevcut olan ve olası tüm tehlikeleri de-
taylıca gözler önüne sermiştir (57). Bu raporun hemen sonrasında da 
Dünya Sağlık Örgütü e-sigaranın satışı ve kullanımı konusunda sıkı 
kontrol önlemlerinin alınması gerektiğine vurgu yapan bir rapor ya-
yınlamıştır (58).

SONUÇ
Sonuç olarak, e-sigara içerdiği maddeler bakımından toplum sağlı-
ğını tehdit etmektedir. Bundan sonraki süreçte tütünle mücadelenin 
bir ayağı da e-sigara ile mücadele olmalı, toplum e-sigaranın zararları 
konusunda bilinçlendirilmeli, gerekli önlemlerin alınması amaçlı siya-
si otoritelerde farkındalık yaratılmalıdır.
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