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Giriş: 
ÇalıĢma koĢulları, sosyoekonomik durum, yaĢanılan çevre ve stres etmenleri çalıĢanlarda alkol ve 
sigara kullanım sıklığını etkilemektedir.  
Amaç: Güzelbahçe’de içkili restoranlarda çalıĢanlarda alkol ve sigara kullanım sıklığını ve bunu 
etkileyen etmenleri saptanmaktır. 
Yöntem: AraĢtırma kesitseldir. Güzelbahçe Belediyesi’ne ait kayıtlardan yararlanılarak Güzelbahçe’de 
yer alan toplam 21 içkili restoran belirlenmiĢ, 18 yaĢın üstünde, sigortalı 213 çalıĢan tespit edilmiĢtir.  
AraĢtırmaya katılmayı 8 kiĢi reddetmiĢ, 76 çalıĢan gece vardiyasında olduğu için ulaĢılamamıĢtır. 129 
çalıĢana (24 aĢçı, 3 aĢçı yardımcısı, 21 komi,  48 garson, 10 Ģef garson, 9 bulaĢıkçı ve 14 diğer iĢler) 
ulaĢılmıĢtır. UlaĢma oranı % 60.6’dır. AraĢtırmada bağımlı değiĢken olarak sigara ve alkol kullanımı, 
bağımsız değiĢken olarak yaĢ, cinsiyet, meslek, medeni durumu, çalıĢma koĢulları, çalıĢma süresi, 
öğrenim durumu, sosyoekonomik durumu, tanı konulmuĢ herhangi bir kronik hastalığı olup olmadığı 
alınmıĢtır. Günde en az bir adet sigara içenler düzenli sigara içiyor kabul edilmiĢtir. Veriler SPSS 15.0 

ile analiz edilmiĢtir. Ġstatistiksel analiz yöntemi olarak ² kullanılmıĢ, anlamlılık için p değerinin 0.05’den 
düĢük saptanması koĢulu aranmıĢtır. 
Bulgular: AraĢtırmaya katılanların % 85.3’ünün erkek olduğu, % 68.2’sinin her gün en az bir tane 
sigara içtiği saptanmıĢtır. Sigara içenlerin % 30.6’sı çalıĢtığı iĢe baĢladıktan sonra sigara içme 
sıklığının “arttığını”, % 30.6’sı “değiĢmediğini”, % 38.8’i “azaldığını” belirtmiĢtir. Sigara kullanım sıklığı 
erkeklerde kadınlara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuĢtur (p= 0.03). 
Sonuç ve Öneriler: Küresel YetiĢkin Tütün AraĢtırması (2008) Türkiye’deki 15 yaĢ ve üzeri bireylerin 
% 31.3’ünün sigara kullandığını ortaya koymuĢtur. AraĢtırmada sigara kullanım sıklığı % 68.2 olarak 
bulunmuĢtur. Türkiye geneline göre yüksek oranlar bulunmasına rağmen sigara kullanan katılımcıların 
% 39.3’ü iĢle birlikte sigara kullanımının azaldığını, % 30.3’ü değiĢmediğini belirtmiĢ, çalıĢtıkları iĢle 
birlikte sigara kullanım miktarı ve sıklığında alkol kullanımı kadar belirgin bir değiĢim gözlenmemiĢtir. 
Ġçkili restoranlarda çalıĢmanın alkol-sigara kullanımını etkileyip etkilemediğini göstermek için daha 
geniĢ çalıĢmalara gereksinim vardır. 

 

 


