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L İ SE ÖĞ RENC İ LER İ N İ N SİĞ ARA IÇME ALIŞ KANLIĞ I İ LE BAZI 
DEĞİŞ KENLER ARASINDAK İ  İ LIŞ K İ LER 

Yrd. Doç. Dr. Orhan DO Ğ AN* 

ÖZET: Bu çal ış mada aktif sosyal etkinlik, cinsiyet, s ı n ıf, haftal ık harçlık, en sevilen üç ö ğ retmen ve arkadaş  ile aile bireyle-
rinin sigara içme alış kanlığı  gibi baz ı  değ iş kenlerle Sivas'taki lise öğ rencilerinin sigara içme alış kanl ıkları  arası ndaki ilişkiler 
araş  t ırildı . 

Erkek olma, sigara içen arkadaş lara ve/veya aile bireylerine sahip olma, haftaltk harçhğı n yüksek olmas ı, aktif sosyal etkin-
liklere kat ı lman ın sigara içme alış kanlığı  ile pozitif bir korelasyon gösterdiğ i bulundu. 

THE RELATIONSHIPS BETWEEN SOME VARIABLES WITH SMOKING HABITS OF SECONDARY 
SCHOOL STUDENTS 

SUMMARY: In this study, the relationships between some variables, such as active social activity, sex, years of education, 
weekly expenditure and sn ı oking habits of three most-loved teachers and friends and of family members, with the smoking 
habits of secondary school students of Sivas have been investigated. 

7'he nıale sexuality, having smoking friendsand/or family members, having much more weekly expenditure, and participating 
in the active social activities have been found to be positively correlated with the smoking ha bit. 

GIRI Ş  

Gençlik ça ğı  ruhsal ve toplumsal aç ıdan önemli bir risk 
dönemidir. Bu çağ  çeş itli özelliklerinin yan ı sı ra sigara, alkol, 
uyu ş turucu gibi zararl ı  al ış kanl ı klara ba ş laman ın da en kolay 
olduğu dönemdir (2, 10). 

Sigara içme al ış kanl ığı  sağ l ığı  bozan nedenler içinde en 
önlenebilir olanlardand ır. Bu al ış kanl ı k özellikle geli ş mekte 
olan ülkelerde giderek yayg ı nlaşmakta, önemli bir halk sağ l ı -
ğı  sorunu olu ş turmaktad ı r (9). Sigara içme al ış kanl ığı  çok 
yönlü bir halk sa ğ l ığı  sorunudur ve bu sorunla mücadele de  

çok yönlü olmak zorundad ı r. Bunlar aras ında eğ itim ve bilgi-
lendirme, reklam yasa ğı  da dahil olmak üzere yasal önlemler, 
sağ l ık elemanları n ın yan ıs ı ra toplumda etkinli ğ i olan önderle-
rin deste ğ inin sağ lanmas ı , tütün tar ı m ve endüstrisinin ba ş ka 
alanlara kaydmlmas ı , bu alandaki epidemiyolojik verilerin 
toplanarak ülke düzeyinde yap ı lacak çal ış maları n planlanma-
s ı  say ılabilir. Ancak bu alandaki çal ış maların ruhsal ve sosyal 
olaylardan, temel güven duygusu ve kimlik geli ş tirmeden, 
toplumsal de ğ er yargı lanndan soyutlanamayaca ğı  unutulma-
mal ı d ı r (2, 3). 

Bu ara ş t ı rman ı n amac ı  bu alanda ülkemizde yap ı lan araş - 

* Cumhuriyet C.T.F. Psikiyatri ABD ö ğ retim Üyesi 

19 

pe
cy

a



tı rmalara katk ı da bulunmak, sigara içme al ış kanl ığı na karşı  
bir seçenek olarak dü şünülen aktif sosyal etkinliklere kat ı lma 
ile sigara içme al ış kanl ığı  aras ındaki ili ş kiyi araş tı rmakt ı r. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

A. örneklem Grubunun Olu ş turulması : 
Araş tı rman ın evrenini Sivas liseleri, örneklem grubunu ise 

bu liselerden üçünün birer 1., 2., 3. s ın ı fları  olu ş turmuş tur. 
örneklemi olu ş turan liseler kümülatif tesadüfi yöntemle, s ı -
n ı flar ise tesadilfi örneklem yöntemiyle belirlenmi ş tir (4, 6). 
örneklemi olu ş turan 343 denekten 3381 de ğ erlendirmeye 
al ınm ış tır. Omeklernin bu biçimde seçilmesiyle sonuçlar ın 
tüm Sivas liselerine genellenebilmesi sa ğ lanm ış tı r. 

B. Anket Formu: 
Araş tı rma ara ş t ırmac ı  tarafı ndan geli ş tirilen bir anket for-

mu uygulanm ış tı r (Ek. 1). Anket formunun 1. bölümünde de-
neklerin yaş , cinsiyet ve sı n ı flara sorulmu ş ; isim belirtmeme-
leri özellikle vurgulanm ış tı r. 2. bölümde deneklere spor, halk 
oyunları , müzik ve tiyatro etkinliklerinden hangilerine kat ı l-
d ı kları  sortı lmu ş tur. Bu etkinliklerden herhangi birine kat ı l-
ma konusunda, o etkinlik alan ında en az alt ı  ay aktif olarak 
etkinlik gösterme ko şulu konmu ş tur. 3. bölüm sigara içme 
davran ışı  ile ilgilidir. Bu bölümde deneklere en sevdikleri üçer 
ö ğ retmen ve arkada ş larıyla aile bireylerinden kaçar tanesinin 
sigara içtikleri, kendilerinin sigara içip içmedikleri, içiyorlar-
sa sigaraya kaç ya şı nda ba ş ladı klan, sigaray ı  genellikle nerede 
içtikleri, içtikleri sigaran ın yerli mi yabanc ı  m ı  oldu ğu, bir 
günde içtikleri sigara miktar ı  sorulmu ş tur. Ayrı ca tüm denek-
lerden sigaraya ba ş lamay ı  önleme ve sigaray ı  bı rakmada 
önemli gördükleri etkenleri belirtmeleri istenmi ş tir. 4. bölüm-
de ise deneklerin haftal ı k harçl ı klan (varsa kazançlar ı ) ve har-
cama alanlar ı  sorulmu ş tur. 

C. Anket Formunun Uygulanmas ı : 
Ara ş tı rma izni al ın ı p ön haz ı rl ı klar tamamland ı ktan sonra 

anket formu ara ş tı rmac ı  tarafından bir haftada dokuz s ın ı fa 
uygulanm ış t ır. Uygulamadan önce her s ı n ı fta ara ş tı rman ı n 
amac ı , formun doldurulmas ı , isim yaz ı lmamas ı  gibi konularda 
k ı sa aç ıklamalar yap ı lm ış ; sonuçlar ı n birey, s ın ı f veya okul 
baz ı nda aç ı klanmayaca ğı  belirtilmi ş tir. 

D. Analiz Yöntemi: 
Veriler elde de ğ erlendirilmi ş , khi kare, Yates düzeltmeli 

khi kare ve iki yüzde aras ı ndaki fark ı n önemlilik testleri kul-
lan ı lm ış t ır (6). 

BULGULAR. 

343 dene ğ e uygulanan anket formlar ı ndan 338'i değ erlen-
dirmeye al ınm ış tı r. Buna göre deneklerden 172'si (%50.9) 
k ı z, 166's ı  (%49.1) erkektir. Deneklerden en küçü ğü 13, en 
büyüğü 22 yaşı nda; ortalama ya ş  ise 15.8'di. _ 

Deneklerin aktif sosyal etkinlik alanlar ı na göre da ğı l ım ı  
Tablo I'de, aktif sosyal etkinlik alanlar ı  say ı sı na göre da ğı l ı m ı  
Tablo II'de gösterilmi ş tir. 

TABLO I: 
DENEKLER İ N SOSYAL ETK İ NLİ K ALANLARINA 

GÖRE DAĞ ILIMI 

Aktif Sosyal Etkinlik `Miii Denek Say ı sı  Denek Yüzdesi 

Spor 144 42.6 
Halk Oyunlar ı  25 7.4 
Tiyatro 8 2.4 
Müzi k 66 19.5 

(Tabloda bir dene ğ in katı ldığı  tüm etkinlik alanlar ı  yer alm ış -
t ı r) 	• 

TABLO II: 
DENEKLERİ N SOSYAL ETK İNLİ K ALANLARI 

SAYISINA GÖRE DAĞ ILIMI 

Aktif Sosyal Etkinlik Say ısı  Denek Say ı sı  Denek Yüzdesi 

Yok 151 44.7 
1 140 41.4 
2 40 11.8 
3 7 2.1 

TOPLAM 338 100.0 

Tablo II'de görüldü ğü gibi deneklerin %55.3'ü en az bir ak-
tif sosyal etkinlik alan ı na kat ı lmaktad ı r. 

Deneklerin sigara içme davran ışı n ın cinsiyete ve s ı n ı flara 
göre da ğı lım ı  Tablo III ve Tablo IV'de gösterilmi ş tir. 

Cinsiyet Erkek K ız Toplam 
Sigara Sayı 	% Sayı  % Say ı  % 

İ çenler 44 	26.5 18 10.5 62 18.3 
İ çmeyenler 122 	73.5 154 89.5 276 81.7 

TOPLAM 166 	100.0 172 100.0 338 100.0 

X2-14.42, 	X2t- 6.635, 	p 0.01 

X2 X2t oldu ğundan gözlenen ve beklenen frekanslar ara-
sı ndaki fark istatistiksel yönden anlaml ı  bulunmuş tur (N.0.01) 
Bu fark ı n anlaml ı  bulunmas ı  erkek deneklerin beklenenden 
daha yüksek oranda sigara icmelerine ba ğ l ı d ı r. 

TABLO IV: 
SIGARA İ ÇME DAVRANIŞ ININ SINIFLARA GÖRE 

DAĞ ILIMI 

Sı n ı f 
Sigara 

1 
Say ı  % 

II 
Say ı  % 

III 
Say ı  % 

Toplam 
Say ı  % 

İ çenler 20 15.5 20 19.8 22 20.4 62 18.3 
İ çmeyenler 109 84.5 81 80.2 86 79.6 276 81.7 

TOPLAM 129 100 101 100 108 100 338 100 

X2- 1.16, 	X2t- 9.210 	p 0.01 

X2 X2t oldu ğ undan aradaki fark istatistiksel yönden an-
laml ı  bulunmam ış t ı r (p > 0.01). Ancak s ı n ı f (dolay ı sıyla yaş ) 
ilerledikçe sigara içme oran ı n ı n arttığı  görülmektedir. 

Deneklerin en sevdikleri üçer ö ğ retmen ve arkada ş ları yla 
aile bireylerinden kaç ın ı n sigara içtikleri Tablo V, VI ve VII' 
de gösterilmiş tir. 
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İ çen Denek 5 
İ çmeyen Denek 37 

TOPLAM 42 

8 	18 	29 	18 	29 - 21 	34 

	

13.4 	87 	31.5 80 	29 	72 	26.1 

	

12.4 	105 	31.1 98 	29 	93 	27.5 

62 100 
276 100 

338 100 

TABLO V: 
EN SEV İ LEN ÜÇ f5 Ğ RETMENDEN SİGARA İ ÇENLERİ N DAĞ ILIMI 

Sig. Iç. ti ğ . 	
Hiçbiri 	Biri 	 İ kisi 	 Üçü de 	Toplam 

Sigara 	 Say ı 	 Say ı 	% 	Say ı 	 Sayı 	 Say ı  

X2- 2.42, 	X2t- 11.34, 	p 0.01 

X2 X2t oldu ğundan gözlenen ve beklenen frekanslar ara-
s ındaki fark istatistiksel yönden anlaml ı  bulunmam ış tı r 
(p > 0.01). 

TABLO VI: 
EN SEV İ LEN UÇ ARKADA Ş TAN SİGARA İ ÇENLERİ N DAĞ ILIMI 

Sig. İ ç. Ark. 	
Hiçbiri 	Biri 	 İkisi 	 Üçü de 	Toplam 

Sigara 	 Say ı 	 Say ı 	% 	Say ı 	% 	Say ı 	% 	Say ı  

41.9 62 100 
8.7 276 100 

14.8 338 100 

İ çen Denek 	8 	12.9 	12 	19.4 16 	25.8 	26 
İ çmeyen Denek 	184 	66.7 	44 	15.9 24 	8.7 	24 

TOPLAM 	192 	56.8 	56 	16.6 40 	11.8 	50 

X2- 88.24, 	X2t- 11.34, 	p 0.01 

X2 X2t oldu ğundan gözlenen ve beklenen frekanslar ara-
s ı ndaki fark istatistiksel yönden anlaml ı  bulunmuş tur (p0.01) 
Aradaki farkı n anlaml ı  bulunmas ı  sigara içen deneklerin en 
sevdikleri üç arkada ş ları n ın beklenenden daha yüksek oranda 
sigara içmelerine ba ğ l ı dı r. 

TABLO VII: 
AILE B İREYLERİNDEN S İGARA İ ÇENLER İN DAĞ ILIMI 

Sig. İ ç. Ai. Hiçbiri Biri İ kisi Üçü de Toplam 
Bireyi 

Sigara Say ı  % Say ı  % Say ı  % 	, Say ı  % Say ı  % 

İ çen Denek 17 27.4 24 38.7 14 22.6 7 11.3 62 100 
İ çmeyen Denek 91 33 124 44.9 53 19.2 8 2.9 276 100 

TOPLAM 108 32 148 43.8 67 19.8 15 4.4 338 100 

X2- 8.99, X2t- 7.815, 	p 0.05 

X2 X2t oldu ğundan gözlenen ve beklenen frekanslar ara-
s ındaki fark istatistiksel yönden anlaml ı  bulunmuş tur (p 0.05) 
Aradaki farkı n anlaml ı  bulunmas ı , sigara içen deneklerin aile-
lerinden iki ve üç ki ş inin beklenenden daha yüksek oranda si-
gara içmelerine ba ğ l ı dı r. 

Deneklerin aile bireylerinin yak ı nl ı ldanna göre sigara içip 
içmediklerinin da ğı l ım ı  Tablo VIII'de gösterilmi ş tir. 
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TABLO VIII: 
AILE BIREYLERINDEN SIGARA IÇENLERIN DENEKLERE YAKINLIKLARINA GÖRE DA Ğ ILIMI 

Sig. Iç. Ai. 
Bireyi Hiçbiri Anne Baba Karde ş  Toplam 

Sigara Say ı  Say ı  Say ı  Say ı  Say ı  

Içen D. (62) 15 24.2 13 20.1 32 51.6 30 48.4 90 
Içmeyen (276) 94 34.1 24 8.7 143 51.8 87 31.5 348 

TOPLAM (338) 109 32.2 37 11 175 51.8 117 34.6 438 

Iki yüzde aras ındaki fark ı n önemlilik testine göre: 

t (II) - 173.7, tt - 2.63, p < 0.01, 
t (A) - 	39.3, tt - 2.72, p <0.01, 
t (B) - 	0.28, tt - 2.61, p >0.01, 
t (K) - 24.85, tt - 2.62, p<0.01, 

İki yüzde aras ı ndaki fark ı h önemlilik testine göre, sigara 
içen ve içmeyen deneklerin aile bireylerinden içmeyenlerle, 
anne ve karde ş lerinden içenlerin yüzdeleri aras ı ndaki fark is-
tatistiksel yönden anlaml ı  bulunmu ş tur. Sigara içen ve içme-
yen deneklerin babalar ı n ı n sigara içme yüzdeleri aras ı ndaki 
fark istatistiksel yönden anlaml ı  bulunmam ış tı r. 

Sigara içen deneklerden 3'ti (%4.8) sigara içmeye 10 ya-
şı ndan önce, 9'u (%14.5) 11-12 ya ş lannda, 22'si (%35.5) 13-
14 yaş lar ı nda, 28'i (%45.2) 15 ya ş  ve üstünde baş ladı klar ı nı  
belirtmi ş lerdir. 62 denekten 44'ii (%71) genellikle yerli sigara 
içerken, 18'i (%29) yabanc ı  sigara içmektedir. 

Sigara içen deneklerin 23'ü (%37.1) sigaray ı  evde ve dış arı -
da, 15'i (%24.2) ev ve okul dışı nda, 12'si (%19.4) salt evde, 
11'i (%17.7) her yerde, l'i (%1.6) okulda ve ev d ışı nda içti ğ i. 
ni belirtmi ş tir. 

Deneklerin sigaraya ba ş lamay ı  önlemede ve bı rakmak iste-
yenlere yard ı m konuları nda yararl ı  buldukları  görü ş ler Tablo 
IX. ve  X'da gösterilmi ş tir. 

Deneklerin haftal ık harçl ı kları  2499 TL. ve  altı ndaysa I. 
gruba, 2500-4999 TL. aras ında ise II. gruba, 5000-9999 TL 
aras ı nda ise III. gruba, 10000 TL. ve  üstiindeyse IV. gruba 
al ı nm ış t ı r. Buna göre deneklerin haftal ı k harçl ık miktarlar ı  ve 
harcama alanlar ı  Tablo XI ve XII'de gösterilmi ş tir. 

TABLO IX: 
SIGARAYA BA Ş LAMAYI ÖNLEMEDE ÖNEM/ 

GÖRÜLEN ETKENLERIN DAĞ ILIMI 

Etkenler 

 

Say ı 	% 

187 	55.3 
149 	44.1 
118 	34.9 
112 	33.1 
108 	31.9 

Okul, i ş yeri ve toplum içinde e ğ itim yapmak 
Anne ve baban ı n sigara içmemesi 
Sosyal etkinlik olanaklar ı  sağ lamak, artırmak 
Arkadaş ları n sigara içmemesi 
Öğ retmenlerin sigara içmemesi 

TABLO X: 
SIGARAYI BIRAKMADA ÖNEMLI GÖRÜLEN 

ETKENLERIN DAĞ ILIMI 

Etkenler 	 Say ı  

Sigaray ı  bı rakma yollar ı  hakk ı nda bilgi vermek 209 	61.8 
Sosyal etkinlik olanaklar ı  sağ lamak, artı rmak 208 	61.5 
Kendi kendilerine b ırakabilirler, yard ı m 
gerekmez 	 49 	14.5 

'I'Al3L0 XI: 

DENEKLERIN HAFTALIK HARÇLIK MIKTARLARININ DA Ğ ILIMI 

Harçl ı k 
Grubu 

Sigara Say ı  

I 

Say ı  

II 

Say ı  

III 

% Say ı  

IV 

% Say ı  

Toplam 

% 

Içenler 22 35.4 14 22.6 13 21 13 21 62 100 
Içmeyenler 212 76.8 35 12.7 20 7.2 9 3.3 276 100 

TOPLAM 234 69.2 49 14.5 33 9.8 22 6.5 338 100 

X2- 44.96, Xt- 11.34, p 	0.01, 
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TABLO XII: 
DENEKLER İ N HARÇLIKLARINI HARCAMA 

ALANLARININ DAĞ ILIMI 

Harcama Alanlar ı  Say ı  

Yiyecek, giyecek 229 67.8 
Ders dışı nda kitap, gazete, dergi 164 48.5 
Eğ lence 109 32.2 
Ulaşı m 75 22.2 
Sigara 47 13.9 

X2 X2t oldu ğ undan gözlenen ve beklenen frekanslar ara-
s ı ndaki fark istatistiksel yönden anlaml ı  bulunmu ş tur (p 0.01) 
Aradaki fark ı n anlaml ı  bulunması  sigara içen deneklerin II, 
III ve IV. harçl ık gruplar ı nda beklenenden daha yüksek oran-
da bulunmalar ı na bağ l ıdı r. 

Deneklerin etkinlik gösterdikleri alan say ı sı n ı n dağı l ı m ı  
Tablo XIII'te gösterilmi ş tir.  

tı rı lm ış tı r. Gençlik ça ğı , gençlerin ya ş adı kları  toplum ve or-
tamdan, özde ş im örneklerinden, sosyo-kültürel de ğ er yarg ı la-
rından... en çok etkilendikleri, ö ğ renme ile birlikte taklitin 
önemli rol oynadığı  bir dönemdir. Bu süreçte genç, olumlu 
olumsuz tüm tutum ve davran ış lardan etkilenir. Özde ş im ör-
nekleri aras ı nda anne, baba, karde ş ler, ö ğ retmenler, arkada ş -
lar, toplumsal önderler, sporcular, sanatç ılar... önemli yer tu-
tar (2). Böyle bir durumda gencin özde ş im örneklerinden si-
gara içme davran ışı n ı  öğ renmesi veya bunu taklit etmesi de 
doğ aldı r. Kimi zaman sigara içme davran ışı n ı n yasak koyu-
qulara karşı  bir baş kaldm niteli ğ i taşı dığı  da görülmektedir. 
Anne, baba ve büyük karde ş lerin sigara içmeleri durumunda 
küçük karde ş in sigara içme olas ı l ığı , ailesinden sigara içen bu-
lunmayanlara göre dört kat daha fazlad ı r (8). Sigara içme 
davran ışı n ı  aile bireylerinin yan ı sıra öğ retmen, arkada ş  gibi 
özde ş im örnekleri de önemli ölçüde etkilemektedir. Öte yan-
dan aktif sosyal etkinliklere kat ı lman ı n sigara içme davran ışı -
na ba ş lama ve bı rakmada etkin oldu ğ u genel olarak kabul 
edilmektedir. Spor yapan gençler aras ında yap ı lan bir araş tı r-
mada sigara içme davran ışı n ın ancak %8 oran ında oldu ğ u, 
bunun spor yapmayan gençlere göre çok dü şük oldu ğu ve 

TABLO XIII: 

Etk. Say 

DENEKLER İ N ETK İNLİ K GÖSTERDIKLERI ALAN SAYISININ DA Ğ ILIMI 

YOK B İ R IKI ÜÇ 
Sigara Say ı  % Say ı  Say ı  % Say ı  

Içenler 24 38.7 27 43.6 9 14.5 2 3.2 
İ çmeyenler 127 46 113 41 31 11.2 5 1.8 

TOPLAM 

X2-  14.83, 

151 

X2t-  9.21, 

44.7 140 

p 	0.01, 

41.4 40 11.8 7 2.1 

X2 X2t oldu ğundan gözlenen ve beklenen frekanslar ara-
s ındaki fark istatistiksel yönden anlaml ı  bulunmu ş tur (p 0.01). 
Aradaki fark ı n anlaml ı  olmas ı  sigara içen deneklerin bekle-
nenden daha yüksek oranda sosyal etkinlik göstermelerine 
bağ l ı dı r. 

Etkinlik gösterilen alan say ıs ın ın cinsiyete göre da ğı l ım ı  
Tablo X IV 'te gösterilmi ş tir.  

spor yapan gençlerin karde ş lerinin de normal topluma göre 
daha dü şük oranda sigara içtikleri bulunmu ş tur (8). 

Tablo III' te görüldü ğü gibi, sigara içme oran ı  erkek lise ö ğ -
rencilerinde %26.5, k ızlarda %10.5, tüm ögrencilerde %18.3 
olarak bulunmuş tur. Cinsiyete göre sigara içme oran ı  aras ı n-
daki fark istatistiksel olarak anlaml ı d ı r (p 0.01). Bu fark er-
kek ö ğ rencilerin beklenenden daha yüksek oranda sigara iç-
melerine bağ l ı dı r. Ülkemizde bu alanda yap ı lan araş t ı rmalar- 

TABLO XIV: 
ETKİ NLİK GÖSTERILEN ALAN SAYISININ C İ NS İ YETE GÖRE DAĞ ILIMI 

Etk. Say. B İ R IKI ÜÇ Toplam . 
Cinsiyet Say ı  Say ı 	% Say ı  Say ı  

K ız (172) 50 29 18 	10.5 2 1.2 70 40.7 
Erkek (166) 90 54.2 22 	13.2 5 3 117 70.4 
TOPLAM (338) 140 41.4 40 	11.8 7 2.1 187 55.3 

X2- 14.83, X2t- 9.21, p 	0.01, 

X2 	X2t olduğ undan gözlenen ve beklenen frekanslar 
aras ındaki fark istatistiksel yönden anlaml ı  bulunmu ş tur 
(p 0.01). Aradaki fark ı n anlaml ı  bulunmas ı  kı z deneklerin 
beklenenden daha dü şük oranda aktif sosyal etkinlik göster- 
melerine bağ l ı dı r. 

TARTI Ş M A 

Bu çal ış mada sigara içme davran ışı  ile aktif sosyal etkin-
liklere kat ı lma ve di ğ er baz ı  de ğ i ş kenler aras ındaki ili ş ki araş - 

da sigara içme oran ı  ortaokul son s ın ı f öğ rencileri aras ı nda 
%5.17, lise son s ı n ı f öğ rencileri aras ında %24.06; hem ş irelik 
ö ğ rencileri aras ında %25; lise ve dengi okullarda erkek ö ğ ren-
ciler aras ında %48, kı z öğ renciler aras ı nda %28; Ankara lisele-
rinde erkek ö ğ renciler aras ında %19.9, kız öğ renciler aras ı nda 
%11.4 olarak bulunmu ş tur (1, 3, 5, 7). Dünyan ın çeş itli ülke-
lerinde gençlik ça ğı nda sigara içme oran ı  erkeklerde %2.4- 
57, kı zlarda %0-56 aras ında bulunmu ş tur (8). 

Sigara içme davran ışı n ı  s ı n ı fı n büyümesi, en sevilen üç ar- 
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kadaş tan sigara içenlerin say ı s ı , aile bireylerinden özellikle 
anne ve karde ş lerin sigara içmesi etkilemektedir (Tablo IV, 
VI, VII, VIII). En sevilen üç ö ğ retmenden sigara içenlerin sa-
y ıs ı  istatistiksel yönden sigara içme davran ışı n ı  etkilemiyor 
görünse de, say ı sal olarak önemli bir fark vard ı r (Tablo V). 
Ankara liselerinde yap ı lan benzer bir çal ış mada s ı n ı flar ı n bli-
yilmesinin (dolay ı s ı yla ya şı n büyümesinin), en sevilen üç ö ğ -
retmen ve arkada şı n sigara içmesinin, aile bireylerinde sigara 
içenlerin bulunmas ı n ı n, sigara içme davran ışı n ı  etkiledi ğ i bu-
lunmu ş tur (3). 

Sigara içmeye ba ş lama ya şı  olarak en s ı k 15 ya ş  ve üstü 
(%45.2) bulunmu ş tur. 13 yaş  ve üstü al ı n ı rsa, bu oran %80.7 
olmaktad ı r. Bu oran sigara içmeye ba ş lamada tehlikeli ya ş  sı -
n ı rı n ı n 13 oldu ğ unu göstermektedir. Sigara içenlerden %71'i 
yerli, %29'u yabanc ı  sigara içti ğ ini belirtmiş tir. Ankara'daki 
liselerde yap ı lan ara ş t ı rmada bu oranlar %55.9 ve %44.1'dir 
( 3 ). 

Tablo IX ve X'da görüldü ğü gibi, sigaraya ba ş lamay ı  önle-
mede ve, b ı rak ınada önemli görülen etkenler aras ı nda "sosyal 
etkinlik olanaklar ı  sağ lamak, var olanlar ı  art ı rmak" ilk üç s ı -
rada yer almaktad ı r. Ayn ı  sonuç Ankara liseleri için de geçer-
lidir (3). 

Tablo 'Ude görüldü ğü gibi, sigara içen deneklerin haftal ı k 
harçl ı k miktarlar ı  içrneyenlere göre anlaml ı  biçimde daha 
yüksek olarak bulunmu ş tur. Ankara liselerinde de ayn ı  so-
nuç bulunmu ş tur (3). 

Sigara içme davran ışı yla aktif sosyal etkinliklere kat ı lma 
aras ı nda pozitif bir korelasyon bulunmu ş tur. Bu sonuç bek-
lentilere terstir. Bu durum Sivas' ı n sosyo-kültürel de ğ er yarg ı -
ları , aktif sosyal etkinlik olanaklar ı  ile ilgili olabilir. 

Yukarı daki sonuçlar gözönüne al ı ndığı nda sağ l ı k ve eko-
nomik yönlerden sigara içme davran ışı n ı n ne kadar önemli 
oldu ğ u ve zaman geçirmeden uygun önlemler al ı n ınas ı  gerek-
ti ğ i kendili ğ inden ortaya ç ıkmaktad ı r. Sigara içme davran ışı  
ilk zamanlar salt erkekler aras ı nda yaygı nken, bugün geri kal-
m ış  ve geli ş mekte olan ülkelerde gençlerin ve kad ı nları n da 
esiri oldu ğu yaygı n bir halk sa ğ l ığı  sorunu durumuna gelmi ş -
tir. Bat ı l ı  ülkeler belki de insanl ı k tarihinin bu en yayg ı n halk 
sa ğ l ığı  sorununa gereken önemi vererek umut verici a ş ama-
lara ula ş m ış lard ı r. Oysa sigara tekellerinin bilerek ve giderek 
artan reklam kampanyalar ı  birçok geri kalm ış  ve geli ş mekte 
olan ülke insanlar ı n ı n sağ l ığı n ı  ciddi biçimde tehdit etmekte- 

dir. Bu alanda çok küçük ya ş lardan baş layarak sürekli bir 
eğ itimin yap ı lmas ı , gençlerin enerjilerini ve yarat ı c ı l ı klann ı  
ortaya koyabilecekleri aktif sosyal etkinlik alanlar ı n ın yaratı l-
mas ı , özde ş im ömeklerinin bu davran ış tan kaç ınmaları ... ya-
p ı labileceklerden baz ılandı r. 
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