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Özet 

Bu araştırma dünyada en sık görülen sekiz hastalığın alt yapısını oluşturan sigaranın,  36-72 

aylık çocuklardaki algısını ve ebeveynlerinin sigara alışkanlıkları profilini ortaya koymak 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 eğitim öğretim 

yılında Ankara ili Yenimahalle Đlçesi’ne bağlı Öğretmenim Anaokulu’na devam eden 67 

çocuk ve onların 134 ebeveyni oluşturmaktadır. Araştırmaya ebeveynler, kendilerine verilmiş 

açık uçlu anket sorularını cevaplandırarak katılırken, çocuklarla yüz yüze görüşme yapılmış 

olup, cevapları kayıt altına alınmıştır. Araştırmada çıkan sonuçlar literatür taranarak 

yorumlanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Sigara, okulöncesi dönem, ebeveyn 

 

Abstract 

This study aims to understand the 36-72 months old childrens' 

perception of smoking, which is one of the root causes of eight most 

frequent diseases throughout the world, as well as to reveal the 

smoking habit profile of parents. The study group of the research 

includes 67 children attending in the education year of 2010-2011 to 

Öğretmenim Kindergarden in the Yenimahalle District of Ankara, and 

their parents numbering 134. The study was carried out by asking the 

parents to respond to open ended survey questions, while face to face 

interviews were made with children, recording their answers. The 

results of the study were interpreted under the light of literature 

survey. 
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1. Giriş 

Đlk kullanıcıları Aztekler ve Mayalar olduğu tahmin edilen sigaranın geçmişi M.Ö. 6000 

yıllarına dayanmaktadır. Dünyada geçmişten günümüze birçok gelişme olumlu yönde olsa da 

sigara tüm dünyada hala önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Dünyada en önemli 

ölüm ve önlenebilir hastalık nedeni olan sigaranın, 2030 yılına kadar dünya çapında 175 

milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olması beklenmektedir. 

Đçinde 4000 kimyasal madde bulunan sigaranın şuan ki içme eğilimin böyle devam etmesi 

durumunda, içinde bulunduğumuz yüzyılda yaklaşık 1 milyar insanın sigara nedeniyle 

beklenenden erken öleceği tahmin edilmektedir. Eğer 2020 yılında tüm dünyada sigara 

prevelansı %5 oranında azaltılabilirse, sigaraya bağlı yaklaşık 100 milyon erken ölümün 

önlenebileceği hesaplanmaktadır. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 100 bin kişinin sigaraya 

bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiği hesaplanmaktadır (Demir, 2008). Bu oran 

ülkemizde trafik kazalarında ölenlerin 10 katından fazlasına denk gelmektedir. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sigara konusunda çok çeşitli araştırmalar yapılmakta 

ve sigaranın zararlarına yönelik kamuoyunda bilinç oluşturulmaya çalışılmaktadır. Özellikle 

son yıllarda uygulanan yasalarla caydırıcılık kazandırılmaya çalışılmakta ve sigara 

içmeyenlerin gördüğü zarar aza indirgenmiş olsa da sigaraya başlama yaşının ülkemizde hala 

15-25 arasında değiştiği görülmektedir. 

 

2. Yöntem 

Çalışma grubu 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Öğretmenim Anaokulu’na devam eden 36-

72 ay aralığındaki çocuklardan, araştırmaya katılmaya gönüllü 67 çocuk ve onların 134 

ebeveyni oluşturmaktadır.  

Araştırmada çocukların sigaraya bakış açılarını öğrenmek amacıyla 5 açık uçlu soru 

yöneltilmiştir. Her çocuk ile birebir görüşme yapılmış olup, çocukların cevapları kayıt altına 

alınmıştır. Ebeveynlerin sigara içme profilini ortaya koymak amacıyla da ebeveynlere 6 açık 

uçlu sorudan oluşan bir anket verilmiştir. Her ebeveyn anketi ayrı ayrı doldurmuştur.  

Araştırmada çıkan bulgular çocukların ve ebeveynlerin cevapları karşılaştırılıp, yüzdeleri 

alınarak yapılmış ve literatür taraması ile yorumlanmıştır.  

3. Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Öğretmenim Anaokulu’na 2010-2011 eğitim-

öğretim yılında okula devam eden 36-72 ay aralığındaki 67 çocuk ve onların ebeveynlerini 

oluşturan 67 anne ve 67 babayı kapsamaktadır. Çocukların 11’i 36-42 ay aralığında, 24’ü 43-

60 ay aralığında ve 32’isi 61-72 ay aralığındadır.  

Araştırmada elde edilen bulgular, 36-72 aylık çocukların sigara algısı bulguları ve 

ebeveynlerinin sigara kullanım profili bulguları olmak üzere iki başlıkta incelenecektir.  



3.1. 36-72 Aylık Çocukların Sigara Algısı 

Tablo 1 – 36-72 Aylık Çocukların Sigara Tanımı 

Sigara Nedir  f % 

Zararlıdır 20 29,8 

Hastalık 12 17,9 

Kirli, kötü bir şey 8 11,9 

Duman 6 8,9 

Tehlikeli, yasak bir şey 4 5,9 

Beyaz çubuk 2 2,9 

Ciğerlerimize zarar veren bir şey 4 5,9 

Cevap yok 3 4,4 

İçmek için bir şey 2 2,9 

Zehir 2 2,9 

Ateş 2 2,9 

Puro 1 1,4 

Öldürücü 1 1,4 

Toplam 67 100 

 

Tablo 1, araştırmaya katılan çocukların %96’sının sigara hakkında bir bilgisi olduğunu 

göstermektedir. Araştırmaya katılan çocukların % 29,8’i sigaranın zararlı bir şey olduğunu, % 

17,9’u sigaranın hastalığa neden olan bir şey olduğunu, % 11,9’u ise sigaranın kirli ve kötü 

bir şey olduğunu ifade etmiştir.   

Tablo 2. Sigara Đçene Ne Olur 

Sigara İçene Ne olur f % 

Hasta olur 22 32,8 

Ölür 18 26,8 

Süngerlerinde katran birikir; yara 

olur 10 14,9 

Robot gibi, akine gibi konuşur 8 11,9 

Kanser olur 4 5,9 

Bilmiyorum 3 4,4 

Dişlerinde böcek çıkar 1 1,49 

Bir şey olmaz 1 1,49 

Toplam 67 100 

 

Tablo 2, araştırmaya katılan çocukların %32.8’i, sigaranın hastalık getirdiğine dair bilgisi 

olduğunu göstermektedir. Çocukların %26,8’si sigara içenin öleceğini belirtirken, % 10’u 

süngerlerinde (ciğerlerinde) katran birikeceğini, ciğerlerinin yara olacağını ifade etmiştir. 

%11,9’u ise sigara kullanıcılarının konuşma problemi ile karşı karşıya kalacaklarını 

belirtmektedir. 



Tablo 3. Kim Sigara Đçer 

Kim Sigara İçer f % 

Babalar, amcalar, erkekler 17 25,7 

Yaşlılar 13 19,4 

Cevap yok 10 14,9 

Anne-babalar 8 11,9 

Anneler, ablalar, teyzeler 6 8,9 

Bazı insanlar / insanlar 5 7,4 

Kötü adamlar 3 4,4 

Bilmeyen insanlar 3 4,4 

Gençler 1 1,4 

Reklama uymayanlar 1 1,4 

Toplam 67 99,8 

 

Tablo 3, araştırmaya katılan çocukların % 25,7’si sigara kullanıcılarını erkekler olarak 

tanımlarken, % 19,4’ü sigara kullanıcılarını yaşlılar olarak belirtmiştir. % 14,9’u sigara 

kullanıcısı hakkında cevap vermemiştir. 

3.2. Ebevyen Sigara Kullanım Profili 

3.2.1. Sigara Đçme Oranları 

Araştırmaya katılan 67 annenin %29,8’i sigara içmektedir. Araştırmaya katılan 67 babanın ise 

%41,7’si sigara içmektedir. Toplamda araştırmaya katılan 130 ebeveynin %36,9’u sigara 

kullanmaktadır. 

3.2.2. Ebveynlerin Kendi Ebeveynleri ile Sigara Kullanım Tutarlılıkları 

Araştırmada, araştırmaya katılan annelerin %55,2’sinin sigara alışkanlığı konusunda kendi 

ebeveynleri ile tutarlı olduğu görülmüştür. %43’ü ise ebeveyn alışkanlıklarının tersi tutum 

gösterdikleri görülmüştür.  

Araştırmaya katılan babaların % 76,1’i sigara kullanıcılığına yönelik kendi ebeveyni ile tutarlı 

olduğu görülürken, % 22,3’ü ebeveyninin sigara kullanıcılığına yönelik tersi tutum 

gösterdikleri görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 



3.2.3. Sigaraya Başlama Yaşı 

Tablo 4. Ebeveynlerin Sigaraya Başlama Yaşı 

Sigaraya Başlama 
Yaşı 

Anne % Baba % 

10 yaş altı 0 0 1 3,5 

10 - 14 yaş 0 0 1 3,5 

15 - 20 16 80  22 78,5 

21-25 3 15 4 14,2 

26 + 1 5 0 0 

Toplam 20 100 28 100 

 

Tablo 4’te araştırmaya katılan annelerin % 80’inin sigaraya 15-20 yaş aralığında, babaların ise 

% 78,5’inin 15-20 yaş aralığında başladığı görülmüştür.  

3.4. Günde Đçilen Sigara Sayısı 

Tablo 4. Ebeveynlerin Günde Đçtiği Sigara Sayısı 

Sigara Sayısı Anne % Baba % 

1 -5 adet 12 60 4 14,2 

6-10 adet 4 33,3 6 21,4 

11-15 adet 2 16,6 3 10,7 

16-20 adet 2 16,6 13 46,4 

21 + + 0 0 2 7,1 

Toplam 20 100 28 100 

 

Tablo 4’te araştırmaya katılan annelerin % 60’ının günde 1-5 adet sigara içtiği, babaların ise 

%46,4’ünün günde 16-20 adet sigara içtiği görülmektedir. 

3.5. Sigara Đçilen Mekanlar 

Tablo 4. Ebeveynlerin Sigara Đçtiği Mekanlar 

Mekan Anne % Baba % 

Mutfak 8 34,7 8 26,6 

Balkon, Bahçe 14 60,8 19 63,3 

Çalışma Odası 0 0 1 3,3 

Salon, Oturma Odası 0 0 2 6,6 

WC 1 4,3 0 0 

• Ebeveynler birden fazla yanıt vermiştir. 



Araştırmaya katılan annelerin % 60,8’i, babaların % 63,3 ‘ü sigarayı balkon, bahçe gibi dış 

mekânlarda içmektedir. 

3.6. Çocukların Ebeveynlerinin Sigara Đçip-Đçmedikleri Bilgisi 

Araştırmaya katılan çocukların % 16’sı ebeveyni sigara içtiği halde ebeveynin sigara içtiğini 

bilmemektedir. Çocukların % 84’ü ebeveyninin sigara içtiğini bilmektedir.  

 

YORUM VE TARTIŞMA 

Araştırma, 36-72 aylık çocukların sigaraya yönelik algılarını çarpıcı bir şekilde ortaya 

koymaktadır. Araştırmaya katılan çocukların sadece %4,4’ü sigara hakkında bir şey 

bilmediğini ifade etmiştir. Çocukların %95,6’sı sigarayı bilmekte ve sigarayı kötü, hastalık, 

zararlı bir şey ifadeleriyle doğru bir şekilde tanımlamaktadır.  

Araştırmada sigara içene neler olabileceği sorusunda çocukların doğru bilgilere sahip olduğu 

görülmektedir. Özellikle son zamanlarda televizyonlarda yoğun olarak gösterilen sigara 

karşıtı reklamların araştırma grubundaki çocukları etkilediği ortaya çıkmıştır. Biyonik sese 

sahip birey ile akciğerlerin süngerlere benzetildiği sigara karşıtı televizyon reklamlarının, 

çocukların oldukça ilgisini çekmiş olduğu ve görüşmelerde çocukların bu reklamlar hakkında 

detaylarıyla bilgiler verdiği gözlenmiştir. 

Ceylan ve diğerleri (2005) yaptıkları çalışmada erkeklerin kızlara göre daha yüksek oranda 

sigara içtiğini gözlemiş ve bu durumu ülkemizin geleneksel kültürünün ve sosyoekonomik 

yapısının sonucu olarak değerlendirilmiştir. Bulgular, araştırmadaki çocukların kültürel ve 

sosyoekonomik yapıdan etkilendiğini destekler niteliktedir. Araştırmaya katılan çocukların en 

yüksek oranı (% 25,7) literatüre benzer bir yönde sigara içiciliğini erkeklere atfettikleri 

görülmektedir.  

Metintaş ve diğerleri (1996) ile Göksel ve diğerleri (2001) yaptıkları araştırmalarda ailede 

sigara içen kişilerin varlığının, gençlerin bu alışkanlığı elde etmesinde özendirici rol 

oynamasının yanısıra, gençlerin düzenli içici olmalarını da kolaylaştırdığını ifade etmektedir.  

Araştırmadaki ebeveynlerin kendi ebeveynlerin sigara konusundaki tutumlarından etkilenme 

oranları da bu bulguları destekler niteliktedir. Araştırma kapsamındaki çocukların % 84’ünün 

ebeveyninin sigara içtiğini biliyor olması ise gelecekte bu çocukların potansiyel sigara 

bağımlısı olma riskine işaret etmektedir. 

Ceylan ve diğerleri (2005), özellikle babanın sigara içmesi ile gençlerimizin sigara içmesi 

arasında güçlü bir bağlantı gözlemiştir. Araştırmaya katılan çocukların %84’lük bir 

bölümünün ebeveyninin sigara içtiğini bildiği görülmektedir.  Literatürde aile bireylerinden 

birinin sigara içiciliğinin çocuğun ileride sigara kullanımında etkili olduğu bilgisi göz önüne 

alındığında bu oran tedirgin edicidir. 

Türkcan (1998) “Türkiye’de Madde Kullananların Profili: Hastane Verilerinin Đncelenmesi” 

başlıklı araştırmasında, Türkiye’de madde kullananlarının çoğunun erkeklerden oluştuğunu 



ifade etmektedir. Bu araştırmada da babaların annelere göre sigara kullanım oranının daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bir başka deyişle bulgular önceki araştırmayı destekler 

niteliktedir.  

PĐAR (1998), sigara içme alışkanlığının %40-71 oranlarında 15-19 yaşlarında başlamakta 

olduğunu belirtmiştir. Türkcan (1998) “Türkiye’de Madde Kullananların Profili: Hastane 

Verilerinin Đncelenmesi” başlıklı araştırmasında sigara kullanıcılarının büyük çoğunluğu olan  

%35’inin sigaraya 15-20 yaş aralığında başladığını belirtmektedir. Bu verilere paralel bir 

şekilde araştırma bulgularında, 15–20 yaş aralığında sigaraya başlayan ebeveyn oranının 

%78,5 olduğu görülmüştür.  

Ceylan ve diğerlerinin (2005) yaptığı araştırmada hem erkek öğrencilerin sigara içme oranı 

hem de günlük içilen sigara miktarı anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Araştırmalarında 

kadınların %37,6’lık en yüksek payının, günde 1-5 aralığında sigara içtiğini belirtirken, 

erkeklerin büyük çoğunluğu olan %28,4’lük payının, günde 6-10 adet sigara içtiğini ortaya 

koymuştur. Bu araştırmada kadınların önceki araştırmalarda ortaya çıkan günde en çok 1-5 

adet sigara içiciliği bulgusu desteklenirken, erkeklerdeki oranların farklılaştığı görülmektedir.  

Yalçın ve diğerleri (2011) ilköğretim okulu öğrencilerinin aileleri ile yaptığı bir araştırmada 

aile bireylerinin sigara içme açısından en rahat davrandıkları mekanın balkon ve mutfak 

olduğu belirtilmiştir. Araştırma bu bulguyu da destekler niteliktedir. 

 

SONUÇ 

Sigara, son yılların en önemli sağlık sorunlarından biri olmasının yanısıra aynı zamanda ciddi 

bir sosyal sorundur. Araştırma sonucunda, 36-72 aylık çocukların sigara hakkında net ve 

doğru bilgi sahibi olduğunu söylemek mümkündür. Sigara kullanımının sosyal öğrenme ile 

başladığı birçok araştırma ve çalışmada ortaya konmaktadır. Araştırma sonucunda, 

araştırmaya katılan ebeveynlerin kendi ebeveynlerinden sigara kullanımı konusunda çok 

yüksek oranlarda etkilendiğini ortaya koymaktadır. Bu durum aynı zamanda ne yazık ki 

araştırmaya katılan çocukların sigara içen ebeveynlerinden etkilenme olasılığını ve potansiyel 

sigara bağımlısı olabileceğine işaret etmektedir. Araştırma, çalışılan yaş grubundaki 

çocukların kitle iletişim araçlarında sigara karşıtı yapılan çalışmalardan etkilendiğini ve 

sigaraya yönelik olumsuz bir bakış açısı geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca ailelerin 

sigara içme mekanlarında hassasiyet gösterdiğini ve çocuğun bulunmadığı ve açık hava 

mekanlarında sigara içildiğini belirtmektedir.  

Ülkemizde son yıllarda sigara konusunda yasal düzenlemelerin yapılması ve yasaların 

uygulanmasında da hassasiyet gösterilmektir. Bu durumun sonucunda pasif içicilik ve sigara 

içiminde sayılarda düşme olduğu son yıllarda yapılan araştırmalarda görülmektedir. Bu yönde 

gösterilecek siyasi kararlılığın, toplumsal ve bireysel özen ile basın yayın organlarında etkili 

reklamların devam ettirilmesinin gelecek nesillerin sağlığının korunmasında son derece etkili 

olacağını söylemek mümkündür. 
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