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Abstract 

Nowadays, marketers know that one of the important factors that direct the 
consumer to purchase the product / service is the packaging design. The 
consumer decision-making process is greatly affected by the product 
packaging. Therefore, the aim of this study was to determine the relationship 
between cigarette consumption and personality traits and cigarette 
consumption and socio-demographic characteristics of young people by 
determining cigarette consumption and their thoughts on product packages. 
to determine their thoughts. The sample of the study consisted of 397 young 
people who were selected on a voluntary basis by simple random sampling 
method. Between January 1 and January 30, 2019, a questionnaire was 
applied to face-to-face interviews. In the study, reliability analysis, 
descriptive analysis were applied and t-test and chi-square interest analysis 
were applied. As a result, it is understood that young people like the 
products they buy in terms of packaging material and packaging color with a 
general evaluation. However, the youth stated that the visual and written 
information on the cigarette packages were not sufficiently affected and that 
the visual and written information were not convincing. At the same time, 
among the personality traits of young people who consume and do not 
consume, the difference between the means of neurotism factor scores, 
smoking status and socio-demographic characteristics were found to be 
statistically significant. 
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Özet 

Günümüzde pazarlamacılar tüketiciyi ürün/hizmeti satın almaya 
yönlendiren önemli etkenlerden birinin de ambalaj tasarımı olduğunu 
bilmektedirler. Tüketici karar verme süreci, ürün ambalajından büyük 
ölçüde etkilenir. Bu nedenle, çalışmanın amacı, gençlerin tütün ürünlerinden 
sigara tüketimini ve ürün paketlerine yönelik düşüncelerini belirleyerek 
gençlerin sigara tüketimi ile kişilik özellikleri arasındaki ve sigara tüketimi 
ile sosyo-demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. 
yönelik düşüncelerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, Antalya 
ilinde yaşayan ihtimalli örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi örnekleme 
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yöntemi ile gönüllülük esası ile seçilen 397 genç oluşturmaktadır. 
Gençlerden 1 Ocak-30 Ocak 2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşme 
yöntemiyle anket uygulanarak veri toplanmıştır. Çalışmada güvenilirlik 
analizi, betimsel analizlere yer verilmiş ayrıca t testi ve ki-kare ilgi analizi 
uygulanmıştır. Sonuç olarak gençlerin genel bir değerlendirme ile ambalaj 
malzemesi ve ambalaj rengi açısından satın aldıkları ürünleri beğendikleri 
anlaşılmaktadır. Ancak gençler sigara paketlerinin üzerinde yer alan görsel 
ve yazılı bilgilerden ise yeterince etkilenmedikleri, görsel ve yazılı bilgilerin 
ikna edici olmadığı yönünde düşünceye sahip olduklarını belirtmişlerdir. 
Aynı zamanda sigara tüketen ve tüketmeyen gençlerin kişilik özellikleri 
arasında, Nörotizm faktör puanları ortalamaları arasında fark, sigara tüketim 
durumu ile sosyo-demografik özelliklerden cinsiyet arasında ise istatistiki 
olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 
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Kabul Tarihi 
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1. Giriş 

Sigara sağlığa zararları nedeniyle hem tüketene hem çevresindekilere son derece 
zararlı olan bir üründür. Dumanı ile etrafa yayılan zararlı maddeler sadece nefesle 
değil, cilt üzerinden de emilerek vücuda zarar verebilmektedir. Kana rahatlıkla 
karışarak vücudun bütün organlarını olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini 
düşürebilmektedir. Bu sebeple bugün birçok ülkede kapalı alanlarda sigara 
tüketilmesi yasaklanmıştır. Türkiye’de de 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin 
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” da, 2008 yılında yapılan 
düzenlemelerle kamuya açık tüm kapalı alanlar, 2009 yılında ise özel hukuk 
kişilerine ait olan lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi işletmelerde tütün 
ürünlerinin tüketilmesi yasaklanmıştır. Bu kapsamda, ikamete mahsus konutlar 
(evler) hariç tüm kapalı alanlarda sigara içme yasağı getirilmiştir.  Bu yasağın 
getirilmesindeki temel amaç, sigara kullanmadığı halde başkalarının kullandığı 
sigara dumanından zarar gören kişilerin korunmasıdır 
(http://havanikoru.saglik.gov.tr). 

Günümüzde pazarlamacılar tüketiciyi ürün/hizmeti satın almaya yönlendiren 
önemli etkenlerden birinin de ambalaj tasarımı olduğunu bilmektedirler. Ambalaj 
tasarımını sadece ambalaj grafiği olarak ele almamak gerekmektedir. Ambalaj 
tasarımında, ambalaj grafiğinin yanında ambalajın endüstriyel yapısı, malzemesi, 
iletişimciler tarafından ambalaja yüklenen mesajlar önemli anlam ifade 
etmektedir. Geldiğimiz çağda her geçen gün üretilen ürünlerin türevleri ürünler 
üretilerek piyasaya sürülmekte ve rekabet ortamı sertleşmektedir. Bu durum 
pazarlamacıları tüketicileri etkileme konusunda farklı arayışlara yönlendirmekte 
ve aslında geçmişten bugüne insanlar üzerindeki etkileri bilinen bilinçaltı mesaj 
uygulamalarına yönlendirmektedir. Nitekim buna bağlı olarak birçok görsel, basılı, 
ses mecraları ambalaj grafiğinde yerini almaktadır. Bu mesajlar, insanlığın 
yaradılışından dolayı karşı gelemediği bazı simgeler kullanılarak rekabet ortamı 
olmadan ürünlerin satın alınmasına neden olabilmektedir. Hatta ambalajlara 
sözcüklerin, cinsel ögelerin yerleştirilmesiyle insanların algılayamayacağı 
metotlarla, bilinçaltına yönelik reklam kampanyaları yapılmakta, tüketicinin çoğu 
zaman normal şartlarda satın alma eyleminde bulunmayacağı ürünler dahi satın 
alınabilmektedir (Ceylan ve Ceylan 2015: 139-140).  

Nitekim ambalajlar üzerindeki bu uygulama sigara gibi sağlığa zararlı olduğu 
bilinen ürünler içinde ters etki yaratmak üzere kullanılmaktadır. Bugün sigara 
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paketleri üzerinde bulunan ve geliştirilen birleşik uyarılar (yazılı ve görsel) ile 
sigara tüketimi konusunda toplumsal tutumun değiştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Bunun yanında, bu uyarıların bu amaca ulaşmaktaki etkinliği bilinmemektedir 
(Demirci ve Utkutuğ, 2013:39). Bu çalışmada genç tüketici pazarını oluşturan 
gençlerin sigara tüketim alışkanlıkları ile ürün paketlerine yönelik düşünceleri 
üzerine odaklanılmıştır.  

2. Kavramsal Çerçeve 

Tüketiciler ihtiyaç hissettikleri ürün/hizmetleri sadece fizyolojik ihtiyaçlarını 
karşılamak için değil aynı zamanda psikolojik, psiko-sosyal ihtiyaçlarını da 
karşılamak için tüketmektedirler. Sosyal ve psikolojik açıdan farklı anlamlara sahip 
olan, bu nedenle de farklı pazarlarda satılabilecek olan bir ürün/hizmeti rakip 
ürün/hizmetlerden ayırt etmek için bir takım özellikler önem kazanmaktadır 
(Yılmaz, 2015:258). Bu özelliklerden biri de ambalaj ve ambalaj özellikleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Ambalaj, tasarım alanlarının en özeli ve en duygusalı olarak ifade edilmektedir 
(Cliff, 2002: 8). Bunun sebebi, içeriğindeki ürünü görsel iletişim aracığıyla hedef 
kitleye aktarma işlevini, sanatın estetik nitelikleriyle beraber, renk, fotoğraf, 
illüstrasyon, tipografiyi birbirini tamamlayan bir düzenlemeyle, üç boyutlu forma 
sahip nesne olan ambalajda kullanarak yerine getirmesinden kaynaklanmaktadır 
(Düz, 2012: 21).  

Ambalajlar, tüketiciyle iletişim kurma rolünü üstlenmekte ve modern reklamcılığın 
ilk günlerinden beri; “şaşırtmak”, “baştan çıkartmak”, “ikna etmek”, “bilgi vermek” 
görevini yerini getirmektedir. Bugün tüketim nesnesi için estetik görsellik 
oluşturarak nesneyi cazibeli kılabilir konuma getiren ambalajlar, tüketicilerde 
pozitif duygu/düşünceler ortaya çıkarabilmektedir (Yıldız, 2010: 186-187). 
Ambalaj ürünü diğerinden ayırmak konusunda da her zaman katkıda 
bulunmaktadır (Shoja, 2017: 3). 

Ayrıca ambalaj markanın, işletmenin tüketici tarafından tanınmasını 
kolaylaştırmakta, tasarımı, rengi, şekli, yapısı vb. özellikleriyle tüketicinin satın 
alma niyetini etkileyebilmektedir (Akpınar ve ark., 2015:58). Ambalaj kişisel 
tercihlerle ve pazarlama amacıyla bağlantılı olmasına rağmen pasif bir araç olarak 
değil aksine satış konusunda etkin bir araçtır. Kendi varlığını tüketicilere 
hissettirerek satış konumundaki bir ürünü sattırabilmektedir. Buna ek olarak, 
ambalaj markanın önemini göz önüne alarak onun kimliğinin ve değerlerinin 
sürdürebilirliğini katkı sağlayabilmektedir. Hatta ambalaj tasarımları ambalajların 
üzerindeki markanın müşteri tarafından algılamasında önemli rol 
üstlenebilmektedir. Tüketiciler ürünü aldığı kadar markayı da satın almaktadır 
(Shoja, 2017: 3).  

Tüketiciler satın alma sırasında ürün/hizmetlere yönelik değerlendirmelerini 
yaklaşık 200 milisaniyelik zaman aralığında parça parça yapmaktadır. Satın 
almaya karar verilen zaman aslında ilk 200 milisaniyede gerçekleşmektedir. 
Tüketiciler ürün/hizmeti yalnızca 0,2 saniye sonra satın almaya karar vermekte ve 
bu kararları genel olarak değişmemektedir. Örneğin tüketiciler bir alış veriş 
merkezinde geçirilen zamanın çok azını satın alma amacıyla kullanmakta 
zamanının % 82’lik kısmını satın almayacağı ürünlerle geçirmektedir. Tüketiciler 
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özellikle günlük ihtiyaçları olan temizlik, süt, peynir gibi ürünleri alırken çok 
zaman harcamakta, tatlı, sigara, alkol vb. ürünler için ise anında alma 
eğilimindedirler. Yine bunun yanında bazı sembolleri içeren ambalajlar, örneğim 
bebek görselleri, tüketicilerde pozitif duygusal sinerji oluşturmaktadır (Ceylan ve 
Ceylan, 2015: 137). Ambalajların renkleri de tüketicinin duygu durumu açısından 
belirleyici olmaktadır. Ambalaj tasarımı yalnızca fiziksel özellikleriyle 
doğrudan/dolaylı olarak ilettiği mesajlarla ürünün satışını etkilemekle 
kalmamakta bununla birlikte ürüne yönelik tatmini de belirleyebilmektedir (Batı, 
2013: 35). Bunun yanı sıra sigara ambalajı üzerinde yer alan görsel uyarılar ise 
sigara tüketimini önlemekte ya da ara verilmesinde potansiyel açıdan kullanışlı 
öge olarak değerlendirilmektedir. Bu uyarıların amacı, sigaranın sağlık üzerindeki 
olumsuz etkilerine yönelik farkındalığı arttırmak, sigaranın sağlığa zararları 
konusunda tüketicilerin uyarılmasını sağlamaktır (Moodie ve ark., 2009: 463).   

Tutum, davranış ve alışkanlıkları belirleyen bir diğer faktör ise kişilik olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Kişilik konusunda uzlaşılan bir tanım bulunmamasına 
rağmen kişilik bireyi diğer bireylerden ayıran, bireyi diğer bireylerden farklı kılan 
ayırt edici özelliklerdir.  Farklı bir tanımlamayla kişilik, bireylerin davranışlarını 
belirleyen kısmen sabit özellikler bütünüdür (Horzum ve ark.,2017: 399).  

Kişilik bireyin kendisinden kaynaklı tutarlı davranış kalıpları ile kişilik içi süreçler 
olarak tanımlanırken “birçok kaynaktan elde edilen kanıtlar, kişiliği oluşturan 
özelliklerin çoğunun, beş temel kişilik boyutu üzerinde toplanabileceğine işaret 
eder” şeklinde bir açıklamada bulunulmaktadır (Burger, 2006; Horzum ve 
ark.,2017: 399). Bu beş temel kişilik boyutu şu şekilde açıklanabilmektedir.  

Dışadönüklük: Kişinin daha çok sosyallik, cana yakınlık düzeyi ile ilgilidir. Temel 
özellikleri sıcaklık, girişkenlik,  atılganlık, heyecan arama, olumlu duygular 
yaşamaya daha eğilimli olma olarak sıralanmaktadır. Dışadönük olmayan kişiler 
oldukça sessiz, çekingen davranışlarla karakterize edilmektedirler (Çivitci ve 
Arıcıoğlu, 2012; Horzum ve ark.,2017: 399). 

Yumuşak Başlılık: Daha çok bireyler arası ilişkilerle ilgili bir durumdur. Kişinin 
bireyler arası işbirliğine yatkınlığı, bu işbirliğini onaylama derecesi olarak 
tanımlanmaktadır. Diğer kişilere karşı dostça yaklaşan, yakın, sıcak, sosyal, 
güvenilir olma eğiliminde olan bireyler bu karaktere sahip bireylerdir. Yumuşak 
başlı olmayan bireyler, başkalarına karşı daha az hoşgörülü, münakaşacı, 
işbirliğine yanaşmayan, sert bireyler olarak tanımlanmaktadır (Glass ve ark., 2013; 
Horzum ve ark.,2017: 399).   

Özdenetim: Kişilerin planlılık, dikkatlilik, sergilenen öz-kontrol derecesini 
tanımlamaktadır. Bu kişiler dürtülerini kontrol edebilen, çalışkan, işine düşkün, 
düzenli, hedeflerine ulaşmak konusunda azimli kişilerdir. Özdenetimli olmayan 
kişiler, dürtülerini kontrol etmekte zorlanan, dağınık, görevlerini erteleme 
eğilimdeki kişiler olarak tanımlanmaktadır (John, ve ark., 2008; Glass ve ark., 2013; 
Horzum ve ark.,2017: 400). 

Nörotizm: Kişinin duygusal dengesini ifade etmektedir. Nörotizm, kaygı, 
depresyon, öfke vb. negatif duyguları yaşamaya daha eğilimli olma olarak 
tanımlanmaktadır. Nörotik kişiler kaygı yaşamaya daha fazla eğilimli iken, 
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duygusal dengeli kişiler ise rahat, sakin kişiler olarak ifade  edilmektedir 
(Chamorro-Premuzic, 2007; Çivitci ve Arıcıoğlu, 2012; Horzum ve ark.,2017: 400).  

Deneyime açıklık: Entellektüel faaliyetlere katılma, yeni duygu/düşüncelere açık 
olmayı temsil eden kavramdır. Entellektüellik, estetik duyarlılık, hayal gücü, 
esneklik, geleneksel olmayan tutumlarla ilişkili bir tanımlamadır. Deneyime 
açıklığı yüksek olan bireyler tutucu olmama özelliğine sahip bireyler olarak 
tanımlanmaktadır (Chamorro-Premuzic, 2007; Çivitci ve Arıcıoğlu, 2012; Horzum 
ve ark., 2017: 400).  

3. Araştırma Metodolojisi 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı gençlerin tütün ürünlerinden sigara tüketimini ve ürün 
paketlerine (ürün ambalajlamanın yani ambalaj rengi, ambalaj malzemesi, yazı tipi, 
ambalaj tasarımı ve görsel/basılı bilgiler) yönelik düşüncelerini belirleyerek 
gençlerin sigara tüketimi ile kişilik özellikleri arasındaki ve sigara tüketimi ile 
sosyo-demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Kamu 
otoriteleri tarafından sağlıklı nesiller yetiştirmek için tüketimine ve satışına 
yönelik çeşitli önlemlerin alındığı tütün ürünlerinden sigaranın gençlerin bakış 
açısı ile ele alınması araştırmanın önemini ortaya koymaktadır.  

Araştırmada altı bölümden oluşan bir soru formu (anket) kullanılmıştır. Anket 5’li 
likert (1 Kesinlikle Katılmıyorum, 5 Kesinlikle Katılıyorum) ölçeğinde hazırlanmış 
sorulardan oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde, gençlerin sigara tüketim 
durumu, sigara tüketim sıklığı, ulusal/uluslararası marka tercihlerini belirlemeye 
yönelik sorulara, ikinci bölümünde gençlerin ürün paketine yönelik düşüncelerini 
belirlemeye yönelik sorulara, üçüncü bölümünde sigara tüketenlerin sigara 
tüketme nedenlerini belirlemeye yönelik sorulara, dördüncü bölümde sigara 
tüketmeyenlerin sigara tüketmeme nedenlerini belirlemeye yönelik sorulara, 
beşinci bölümde gençlerin kişilik özelliklerini tespit etmeye yönelik sorulara ve 
altıncı bölümde gençlerin sosyo-demografik özelliklerini tespit etmeye yönelik 
sorulara yer verilmiştir. Gençlerin ürün paketine yönelik düşüncelerinin 
belirlemesine yönelik sorular 23 maddeden oluşan Waheed ve ark., (2018) 
tarafından yapılan çalışmada kullanılan ölçme aracının Türkçe’ye uyarlamasında 
Akbaş ve Korkmaz (2007)’ın çalışmalarında belirlediği kriterler dikkate alınarak 
gerçekleştirilen ifadeler kullanılmıştır. Bu 23 maddenin 4 maddesi ambalaj rengini 
içeren, 3 maddesi ambalaj tasarımını içeren, 3 maddesi yazı tipini içeren, 5 
maddesi ambalaj malzemesini içeren, 3 maddesi görsel/basılı bilgileri içeren ve 5 
maddesi tüketici satın alma niyetini içeren ifadelerden oluşmaktadır. Bunun 
yanında gençlerin kişilik özelliklerini belirlemeye yönelik ifadeler ise  Horzum ve 
arkadaşları (2017) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Beş Faktör Kişilik 
ölçeğinden alınmıştır.  

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Araştırmanın evrenini Antalya ilinde yaşayan gençler oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi, ihtimalli örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfi 
örnekleme yöntemi ile gönüllülük esası ile seçilen 397 gençtir. Basit tesadüfi 
örnekleme, ana kütlede yer alan her birimin, önceden bilinen ve diğer birimler ile 
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eşit seçilme ihtimali olan örnekleme yöntemlerindendir (Nakip ve Yaraş, 
2016:244). Evreni oluşturan her elemanın örneğe girme şansı eşittir. 
Hesaplamalarda da her elemana verilecek ağırlık aynıdır (Arıkan, 2004:141). Bu 
yöntemin kullanılabilmesi için ele alınan problemlerle ilgili bilgilerin evrene göre 
benzeşik (homojen) olması gerekmektedir (İslamoğlu, 2003:147). Örneklemeye 
dahil edilen gençlerden 1 Ocak-30 Ocak 2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşme 
yöntemiyle anket uygulanarak veri toplanmıştır. Toplanan veriler amaca uygun 
istatistik programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için 
uygun olan istatistiksel analizlerden güvenilirlik analizi, betimsel analizlere yer 
verilmiş ayrıca t testi ve ki-kare ilgi analizi uygulanmıştır.  

3.4. Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmada tütün ürünlerinden sigara tüketen ve tüketmeyen gençlerin kişilik 
özellikleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı t-testi ile gençlerin sosyo-
demografik özellikleri ile sigara tüketim durumları arasında anlamlı bir ilişkinin 
olup olmadığı ise ki-kare ilgi analizi ile incelenmiştir.  Araştırma için geliştirilen 
hipotezler şu şekildedir: 

HA1: Gençlerin sigara tüketim durumu ile kişilik özellikleri arasında bir farklılık 
vardır.  

HA2: Gençlerin sigara tüketim durumu ile cinsiyet arasında bir ilişki vardır.  

HA3: Gençlerin sigara tüketim durumu  ile yaş arasında bir ilişki vardır. 

HA4: Gençlerin sigara tüketim durumu ile medeni durum arasında bir ilişki vardır.  

HA5: Gençlerin sigara tüketim durumu ile aylık hane geliri arasında bir ilişki vardır. 

HA6: Gençlerin sigara tüketim durumu ile eğitim durumu arasında bir ilişki vardır. 

HA7: Gençlerin sigara tüketim durumu ile meslek arasında bir ilişki vardır. 

3.5. Araştırmanın Kısıtları 

Araştırmanın en önemli kısıtları zaman ve örneklem kısıtları olup araştırmanın 1 
Ocak-30 Ocak 2019 tarihleri arasında, 18-35 yaş aralığındaki gençlerle yapılmış 
olmasıdır . Diğer bir kısıtı ise her ne kadar anket formunda araştırmanın bilimsel 
amaç için kullanılacağı belirtilmiş olsa da bazı katılımcıların gerçek dışı cevap 
vermiş olma olasılığıdır.  

3.6. Araştırmanın Bulguları 

3.6.1. Güvenilirlik Analizi 

Cronbach’s Alpha, maddelerin ağırlıklı olarak veya derecelendirme yöntemiyle 
puanlandığı durumlarda kullanılmaktadır. Ankette kullanılan ölçekli sorulara ait 
Cronbach Alpha değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre; “0,00≤α <0,40 
Güvenilir değil, 0,40≤ α<0,60 Düşük derecede güvenilir, 0,60≤α<0,90 Oldukça 
güvenilir, 0,90≤α<1,00 Yüksek derecede güvenilirdir (Can, 2017: 388-391). Sonuç 
olarak; ürün paketi ile ilgili sorulara (0,837), ürün paketi alt boyutlarını oluşturan; 
ambalaj rengini içeren sorular (0,737), ambalaj tasarımını içeren sorular (0,743), 
basılı bilgileri içeren sorular (0,806) tüketici satın alma niyetini içeren sorular 
(0,694) oldukça güvenilir, bunun yanında yazı tipini içeren sorular (0,458), 
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ambalaj malzemesini içeren sorular (0,578), sigara tüketme nedenlerini içeren 
sorular (0,573), sigara tüketmeme nedenlerini içeren sorular (0,516) ise düşük 
derecede güvenilir olarak tespit edilmiştir. Ayrıca gençlerin kişilik özelliklerini 
belirlemeye yönelik sorular ise (0,345) güvenilir olarak bulunmamıştır. Ancak 
araştırma için önemli olduğu için tüm sorular analiz kapsamında 
değerlendirilmiştir. 

Tablo 1. Ölçekli Soruların Güvenilirlik Analizi Sonuçları 
Madde 
Sayısı 

Yargı İfadeleri 
Cronbach’s 

Alpha 
23 

Madde 
Ürün paketi ile ilgili ölçek soruları  0,837 

AR1 Bu ürünün / markanın ambalaj rengini seviyorum. 

 
 

0,737 

AR2 
Bu ürünün / markanın ambalaj rengi, satın alırken benim için 
önemli. 

AR3 Benzer renklere bakıldığında bu markayı hatırlayabiliyorum. 

AR4 
Bu ürünün / markanın rengini marka imajıyla 
ilişkilendirebilirim. 

PD1 
Bu ürünün / markanın ambalaj tasarımı, ambalajlamada 
önemlidir. 

 
0,743 

PD2 
Bu ürünün / markanın ambalajının tasarımı satın almam için 
bana ilham veriyor. 

PD3 
Ambalaj tasarımı, bu ürün hakkında aklımda bir algı 
oluşturuyor. 

PM1 
Bu markayı kaliteli ambalaj malzemesi nedeniyle tercih 
ediyorum. 

 
 

0,458 

PM2 Bu markanın / ürünün ambalajı beni cezbeder. 

PM3 
Bu ürünün / markanın ambalaj malzemesinin kalitesi, ürünün 
daha iyi olduğu anlamına gelir. 

PM4 
Bu ürünün / markanın ambalaj malzemesinin kalitesi benim 
için önemli değil. 

PM5 
Ambalajından dolayı tanınmış bir marka olduğunu 
düşünüyorum. 

BS1 Bu ürünün paketindeki basılı bilgileri okudum. 

 
0,578 

BS2 
Satın alırken bu ürünü / markayı basılı bilgilere göre 
değerlendiriyorum. 

BS3 
Bu ürünün / markanın paketi hakkındaki ürün bilgilerinin 
(görsellerin) önemli olduğunu düşünüyorum. 

YTS1 
Bu ürünün / markanın paketinde kullanılan yazı stilleri 
çekicidir. 

 
0,806 

YTS2 
Bu ürünün / markanın paketlerindeki yaratıcı yazı stilini 
seviyorum. 

YTS3 
Kullanılan yazı tipi boyutu bu ürünü / markayı hatırlamama 
yardımcı oluyor. 

TSAN1 
Çok yüksek bir ihtimalle bu ürünü / markayı satın almaya 
devam edeceğim. 

 
 

0,694 

TSAN2 Gelecekte bu ürünü / markayı satın almayı tercih ederim. 

TSAN3 
Sigara satın alırken bu ürünün / markanın diğer türlerini tercih 
ederim. 

TSAN4 Bu ürün / markayı sigara almayı düşünürüm. 
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TSAN5 
Sigara tüketen arkadaşlarım ve akrabalarımın bu ürünü / 
markayı sigara almasını önereceğim. 

 Sigara Tüketme Nedenlerine Yönelik İfadeler 0,573 

 Sigara Tüketmeme Nedenlerine Yönelik İfadeler 0,516 

D1 Kendimi içine kapanık biri olarak görüyorum. 

 
 
 
 
 

0,345 

D2 Kendimi dışa dönük, sosyal biri olarak görüyorum. 

Y1 Kendimi genellikle güvenilir biri olarak görüyorum. 

Y2 
Kendimi başkalarının hatasını bulma eğiliminde biri olarak 
görüyorum. 

Ö1 
Kendimi yavaş hareket etme eğiliminde olan biri olarak 
görüyorum. 

Ö2 Kendimi bir işi tam yapacak biri olarak görüyorum. 
N1 Kendimi rahat ve stresle başa çıkabilen biri olarak görüyorum. 
N2 Kendimi kolay sinirlenen biri olarak görüyorum. 

DA1 Kendimi çok az sanatsal ilgisi olan biri olarak görüyorum. 
DA2 Kendimi yaratıcı biri olarak görüyorum. 

3.6.2. Normallik Analizi 

Araştırmada verilen normal dağılıma uygunluğu test edilmiştir. Bir ölçeğin  normal  
dağılıma  uygunluğu ortalama, ortanca ve modunun sahip olduğu değerlerin  aynı  
veya  birbirine  yakın  olması ile anlaşılmaktadır (Can, 2017: 82). Ayrıca çarpıklık 
ve basıklık katsayılarının -1.96 ile +1.96 aralığında yer alması da verilerin normal 
dağılıma uygun olduğunu gösteren bir değerdir (Can, 2017: 85). Bulgular verilerin 
normal dağılıma uygun olduğunu göstermektedir.  

Tablo 2. Normallik Testi ve Diğer Değerler 
Ölçekli Sorular N Ortalama Ortanca Mod Çarpıklık Basıklık 
Ambalaj Rengi 225 3,24 3,50 3,50 -0,296 -0,667 
Ambalaj Tasarımı 225 2,98 3,00 3,67 0,043 -0,989 
Yazı Tipi 225 3,00 2,99 2,80 0,066 -0,327 
Ambalaj Malzemesi 225 3,23 3,26 3,00 -0,432 -0,246 
Basılı Bilgiler 225 2,96 2,95 3,00 -0,090 -0,984 
Tüketici Satın Alma Niyeti 225 3,84 3,91 4,20 -1,112 0,993 
Sigara Tüketme Nedenleri 225 3,79 3,83 5,00 -0,459 -0,652 
Sigara Tüketmeme 
Nedenleri 

172 3,10 3,10 3,00 -0,120 0,054 

Dışadönüklük 397 3,00 3,00 3,00 -0,043 3,986 
Yumuşak Başlılık 397 3,53 3,50 3,00 0,065 -0,386 
Özdenetim 397 3,32 3,00 3,00 0,232 0,263 
Nörotizm 397 3,46 3,50 3,00 -0,054 -0,080 
Deneyime Açıklık 397 3,22 3,00 3,00 -0,031 -0,050 

3.6.3. Frekans Analizi 

3.6.3.1. Gençlerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Ankete katılan gençlerin %32,2’si kadın, %67,8’i ise erkek olarak tespit edilmiştir. 
Anket sonuçlarına göre, gençlerin %44,8’inin 18-21, %25,4’ünün 22-25, %12,8’inin 
26-29, %16,9’unun ise 30-35 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Gençlerin 
ailelerinin aylık ortalama gelirlerine bakıldığında, %11,6’sının 2000 TL ve altında, 
%41,3’ünün 2001-3500 TL, %30,2’sinin 3501-5000 TL, %24,8’inin 5001-6500 TL 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2019, 9 (1), 237-244.  237 

 

ve %4’ünün 6501 TL ve üzeri olduğu görülmektedir. Bunun yanında gençlerin 
aileleri dışında sahip olduğu bireysel gelir durumu incelendiğinde ise ortalama 
2115 TL (aylık burs, kazanç vb) gelirlere sahip olduğu belirlenmiştir. Ankete 
katılan gençlerin %7,6’sı kamu sektörü çalışanı, %18,4’ü özel sektör çalışanı, 
%11,8’i esnaf, %6,0’sı serbest meslek erbabı, %52,9’u öğrenci ve %3,3’ü 
çalışmayan/ev hanımlarından oluşmaktadır. Gençlerin eğitim durumları 
incelendiğinde %6’sı ilköğretim, %5’i orta öğretim, %47,9’u lise, %29,7’si ön 
lisans, %10,3’ü lisans ve %1’i lisans üstü olarak belirlenmiştir. Ankete katılan 
gençlerin medeni durumlarının ise %76,6’sının bekar, %22,2’sisnin evli ve 
%1,3’ünün diğer şeklinde olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3. Genç Tüketicilerin Sosyo-Demografik Özellikleri 
Yaş Sayı Yüzde Cinsiyet Sayı Yüzde 
18-21 yaş 178 44,8 Kadın 128 32,2 
22-25 yaş 101 25,4 Erkek 269 67,8 
26-29 yaş 51 12,8 Toplam 397 100,0 
30-35 yaş 67 16,9 Gelir Sayı Yüzde 
Toplam 397 100,0 2000 TL ve altı 46 11,6 
Meslek Sayı Yüzde 2001-3500 TL arası 164 41,3 
Kamu sektörü çalışanı 30 7,6 3501-5000 TL arası 120 30,2 
Özel sektör çalışanı 73 18,4 5001-6500 TL arası 51 12,8 
Esnaf 47 11,8 6501 TL ve üzeri 16 4,0 
Serbest Meslek Erbabı 24 6,0 Toplam 397 100,0 
Öğrenci 210 52,9 Eğitim Sayı Yüzde 
Çalışmayan/Ev Hanımı  13 3,3 İlköğretim 24 6,0 
Toplam 397 100,0 Orta öğretim 20 5,0 
Medeni Durum Sayı Yüzde Lise 190 47,9 
Evli 88 22,2 Ön lisans 118 29,7 
Bekar 304 76,6 Lisans 41 10,3 
Diğer 5 1,3 Lisansüstü 4 1,0 
Toplam 397 100,0 Toplam 397 100,0 

3.6.3.2. Gençlerin Sigara Tüketim Durumu 

Ankete katılanların %56,68’i sigara tükettiğini belirtirken, %43,32’si ise hiç sigara 
tüketmediğini belirtmiştir. Sigara tüketenlerin sigara tüketim sıklıkları 
incelendiğinde ise, %7,12’sinin ara-sıra, %12,44’ünün bazen, %80,44’ünün sık sık 
sigara tüketmekte olduğu görülmektedir. Sigara tüketenlerin %57,33’ü günde 1 
paket ve üzerinde sigara satın aldığını belirtirken, %25,78’i 2-3 günde 1 paket 
aldığını belirtmişlerdir. Gençlerin %91,56’sı uluslararası, %8,44’ü ulusal markalı 
sigara tükettiklerini belirtmişlerdir.  

  



238          Atalay Oral, M. (2019). A Research on Smoking Consumption Habits of Young People 
with thoughts for Product Package 

 

Tablo 4. Gençlerin Sigara Tüketim Durumu ve Sıklığı 

3.6.3.3. Sigara Tüketen Gençlerin Sigara Paketlerine Yönelik Düşünceleri 

Gençlerin sıklıkla satın aldıkları sigara paketleri ile ilgili düşüncelerine 
bakıldığında en dikkat çeken durum 4,24 ortalama, 1,059 standart sapma değeri ile 
“Çok yüksek bir ihtimalle bu ürünü / markayı satın almaya devam edeceğim” 
ifadesi dikkat çekmektedir. Bu ifadeyi sırasıyla 4,20 ortalama, 1,097 standart 
sapma değeri ile “Gelecekte bu ürünü / markayı satın almayı tercih ederim”, 4,13 
ortalama, 1,157 standart sapma değeri ile de “Bu ürün / markayı sigara almayı 
düşünürüm” ifadeleri takip etmektedir. Dolayısıyla gençlerin sıklıkla satın aldıkları 
markayı gelecekte de sıklıkla satın alma niyetlerinde oldukları söylenebilir. 
Gençlerin ürün paketlerine yönelik en düşük düzeyde katılım gösterdikleri yargı 
ifadeleri ise 2,59 ortalama, 1,503 standart sapma değeri ile “Bu markayı kaliteli 
ambalaj malzemesi nedeniyle tercih ediyorum”, 2,65 ortalama, 1,406 standart 
sapma değeri ile “Bu ürünün / markanın ambalajının tasarımı satın almam için 
bana ilham veriyor” ve 2,66 ortalama, 1,449 standart sapma değeri ile “Bu ürünün 
/ markanın ambalaj rengi, satın alırken benim için önemli” ifadeleridir.   

  

Sigara Tüketim Durumu 
 N % 

Tüketenler 225 56,68 
Tüketmeyenler 172 43,32 

 397 100,0 
Sigara Tüketim Sıklığı 

 N % 
Ara Sıra Tüketiyorum 16 7,12 
Bazen Tüketiyorum 28 12,44 
Sık sık tüketiyorum 181 80,44 

Toplam 225 100,0 
Sigara Satın Alma Sıklığı 

 N % 
Günde 1 paket ve üzeri 129 57,33 

2-3 Günde 1 paket 58 25,78 
4-5 Günde 1 paket 19 8,44 
6-7 Günde 1 paket 12 5,33 

Ayda 1 paket 3 1,33 
Özel günler için bir paket (bir kaç tane 

tüketmek için) 
4 1,78 

Toplam 225 100,0 
Ulusal/Uluslararası Marka Tercihleri 

Ulusal Marka 19 8,44 
Uluslararası Marka 206 91,56 

Toplam 225 100,0 
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Tablo 5. Sigara Tüketen Gençlerin Sigara Paketlerine Yönelik Yargı İfadelerine Katılımları  

Yargı İfadeleri N Ortalama 
Standart 

Sapma 
Bu ürünün / markanın ambalaj rengini seviyorum. 225 3,3333 1,50594 
Bu ürünün / markanın ambalaj rengi, satın alırken benim 
için önemli. 

225 2,6622 1,44903 

Benzer renklere bakıldığında bu markayı 
hatırlayabiliyorum. 

225 3,6800 1,34124 

Bu ürünün / markanın rengini marka imajıyla 
ilişkilendirebilirim. 

225 3,3022 1,38784 

Bu ürünün / markanın ambalaj tasarımı, ambalajlamada 
önemlidir. 

225 3,2444 1,41667 

Bu ürünün / markanın ambalajının tasarımı satın almam 
için bana ilham veriyor. 

225 2,6578 1,40574 

Ambalaj tasarımı, bu ürün hakkında aklımda bir algı 
oluşturuyor. 

225 3,0356 1,34250 

Bu markayı kaliteli ambalaj malzemesi nedeniyle tercih 
ediyorum. 

225 2,5911 1,50354 

Bu markanın / ürünün ambalajı beni cezbeder. 225 2,7733 1,40700 
Bu ürünün / markanın ambalaj malzemesinin kalitesi, 
ürünün daha iyi olduğu anlamına gelir. 

225 2,9778 1,42505 

Bu ürünün / markanın ambalaj malzemesinin kalitesi 
benim için önemli değil. 

225 3,2667 1,49702 

Ambalajından dolayı tanınmış bir marka olduğunu 
düşünüyorum. 

225 3,3867 1,40687 

Bu ürünün paketindeki basılı bilgileri okudum. 225 3,8667 1,39834 
Satın alırken bu ürünü / markayı basılı bilgilere göre 
değerlendiriyorum. 

225 2,6622 1,45211 

Bu ürünün / markanın paketi hakkındaki ürün 
bilgilerinin (görsellerin) önemli olduğunu düşünüyorum. 

225 3,1733 1,40509 

Bu ürünün / markanın paketinde kullanılan yazı stilleri 
çekicidir. 

225 2,9333 1,32625 

Bu ürünün / markanın paketlerindeki yaratıcı yazı stilini 
seviyorum. 

225 2,8311 1,37188 

Kullanılan yazı tipi boyutu bu ürünü / markayı 
hatırlamama yardımcı oluyor. 

225 3,1111 1,49735 

Çok yüksek bir ihtimalle bu ürünü / markayı satın 
almaya devam edeceğim. 

225 4,2444 1,05972 

Gelecekte bu ürünü / markayı satın almayı tercih ederim. 225 4,1956 1,09666 
Sigara satın alırken bu ürünün / markanın diğer türlerini 
tercih ederim. 

225 3,3467 1,48047 

Bu ürün / markayı sigara almayı düşünürüm. 225 4,1333 1,15728 
Sigara tüketen arkadaşlarım ve akrabalarımın bu ürünü / 
markayı sigara almasını önereceğim. 

225 3,2800 1,61930 

Araştırma elde edilen bulgulara göre gençlerin 3,84 ortalama, 0,874 standart 
sapma değeri ile gelecekte de aynı ürün paketini satın alma niyetinde oldukları 
anlaşılmaktadır. Ayrıca 3,23 ortalama, 1,043 standart sapma değeri ile ambalaj 
malzemesi, 3,24 ortalama, 1,065 standart sapma değeri ile ambalaj rengi açısından 
satın aldıkları ürünleri beğendikleri anlaşılmaktadır. Ancak  2,96 ortalama, 1,188 
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standart sapma değeri ile sigara paketlerinin üzerinde yer alan görsel ve yazılı 
bilgileri ise yeterince önemli olduğunu ya da ikna edici olduğunu 
düşünmemektedirler.  

Tablo 6. Sigara Tüketen Gençlerin Sigara Paketlerine Yönelik Düşünceleri  

Ölçekli Sorular N Ortalama 
Standart 

Sapma 
Ambalaj Rengi 225 3,2444 1,06445 

Ambalaj Tasarımı 225 2,9844 1,13056 
Yazı Tipi 225 2,9991 ,81493 

Ambalaj Malzemesi 225 3,2341 1,04346 
Görsel/Basılı Bilgiler 225 2,9585 1,18784 

Tüketici Satın Alma Niyeti 225 3,8400 ,87403 

Araştırmada gençlerin sigara tüketme ve tüketmeme nedenleri hakkındaki 
ifadelere 5’li likerte göre yanıt vermeleri istenmiştir. Ölçekte birden fazla nedeni 
işaretleme yapmaları istenmiştir. Buna göre, gençlerin sigara tüketme nedenleri 
arasından 4,18 ortalama, 1,252 standart sapma değeri ile “zevk aldığım için 
tüketiyorum” nedeni öne çıkmıştır. Gençlerin sigara tüketmeme nedenlerin 
başında ise 4,52 ortalama, 1,034 standart sapma değeri ile “sağlığa zararlı olduğu 
için tüketmiyorum” nedeni gelmektedir. 

Tablo 7. Gençlerin Sigara Tüketme/Tüketmeme Nedenleri 

Gençlerin Sigara Tüketme Nedenleri N Ortalama 
Standart 

Sapma 

Alışkanlığım olduğu için tüketiyorum. 225 4,10 1,313 

Bağımlı olduğum için tüketiyorum. 225 3,94 1,405 

Zevk aldığım için tüketiyorum. 225 4,18 1,252 

Arkadaşlık hissi uyandırdığı için tüketiyorum. 225 2,92 1,637 

Gençlerin Sigara Tüketmeme Nedenleri N Ortalama 
Standart 

Sapma 
Sağlığa zararlı olduğu için tüketmiyorum. 172 4,52 1,034 
Ailem istemediği için tüketmiyorum. 172 2,92 1,642 
Kokusunu sevmediğim için tüketmiyorum. 172 3,92 1,473 
Sağlık sorunum olduğu için tüketmiyorum. 172 1,77 1,335 
Maddi gücüm yetmediği için tüketmiyorum. 172 1,85 1,400 
Tadını beğenmediğim için tüketmiyorum. 172 3,60 1,663 

3.6.4. Hipotez Testleri 

3.6.4.1. Bağımsız Örneklem T-Testi 

Sigara tüketen ve tüketmeyen gençlerin kişilik özellikleri arasında anlamlı bir 
farklılığın olup olmadığı bağımsız iki örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. 
Bulgulara göre sigara tüketen ve tüketmeyen gençlerin kişilik özellikleri arasında, 
Nörotizm faktör puanları ortalamaları arasında fark vardır. Sigara tüketen 
katılımcıların Nörotizm faktör puanları ortalamasının sigara tüketmeyenden 
anlamlı olarak yüksek olduğu belirlenmiştir. Diğer kişilik özellikleri arasında ise 
anlamlı bir farklılık yoktur. 

 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2019, 9 (1), 237-244.  241 

 

Tablo 8. Gençlerin Sigara Tüketme Durumu Açısından Ortalama Kişilik Puanları 
Arasındaki Farklılıklar 

Kişilik Faktörü N1 N2  ̅   ̅  (  ̅̅ ̅   ̅ ) t sd Pçift 
Dışadönüklük 172 225 3,047 2,971 0,076 1,273 395 0,204 

Yumuşak Başlılık 172 225 3,512 3,540 -0,028 -0,310 395 0,757 
Özdenetim 172 225 3,390 3,260 0,130 1,609 395 0,105 
Nörotizm 172 225 3,346 3,542 -0,196 -2,188 395 0,029 

Deneyime Açıklık 172 225 3,276 3,182 0,094 1,022 395 0,307 
Not. Kısaltmalar ve anlamları: N1=Tüketmeyen, N2=Tüketen katılımcı sayısı,  

 ̅ =Tüketmeyenlerin,  ̅ =Tüketenlerin kişilik puanları ortalaması t=hesaplanan t-testi 
değeri, sd=serbestlik derecesi pçift yönlü hipotez testi anlamlılık değeri (“pçift <,05” anlamlı 

kabul edilmiştir). 

3.6.4.2. Ki-Kare İlgi Analizi 

Araştırmada  gençlerin sigara tüketim durumu ile sosyo-demografik özellikleri 
arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı ki-kare ilgi analizi ile test edilmiştir. 
Analiz bulgularına göre %5 (p=0,05) anlamlılık düzeyinde HA2 hipotezi 
desteklenmektedir. Dolayısıyla sigara tüketim durumu ile sosyo-demografik 
özelliklerden cinsiyet arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 
Diğer sosyo-demografik özellikler arasında ise anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.  

Tablo 8. Gençlerin Sigara Tüketme Durumu İle Cinsiyet Arasındaki İlişki  
  Tüketmeyen Tüketen Toplam 

Erkek 
N 97 172 269 
% 36,1% 63,9% 100,0% 

Kadın 
N 75 53 128 
% 58,6% 41,4% 100,0% 

Toplam 
N 172 225 397 
% 43,3% 56,7% 100,0% 

Ki-kare Testi Sonuçları Pearson Chi-Square: 17,936 df: 1 **Asymp.Sig.: 0,000 **Olasılık 
değeri < 0,05 

4. Sonuç 

Gençlerin sigara tüketimine yönelik yapılan bu araştırmada elde edilen bulgular 
çerçevesinde, gençlerin gençlerin sigara tüketim alışkanlıkları ile ürün paketlerine 
yönelik düşünceleri için genellenememek ile birlikte şu değerlendirmeler 
yapılabilir; 

Araştırmaya katılan gençlerin çoğunluğunu orta gelir gurubu ailelerden gelen 
erkek tüketiciler oluşturmaktadır. Katılımcıların yarısından fazlasının farklı 
sıklıklarda olsa da sigara tüketmekte oldukları belirlenmiştir. Gençlerin büyük 
çoğunluğu (%91,56) uluslararası markalı sigara tükettiklerini belirtmişlerdir. 
Yapılan bir çalışmada öğrencilerin çoğunluğunun (%69.9) uluslararası marka 
sigara tüketmeyi tercih ettiği belirlenmiştir (Boyacı ve ark., 2003). Yapılan başka 
bir çalışmada ise uluslararası marka sigara tüketim oranı %80.1 olarak 
bulunmuştur (Göksel ve ark., 2001).  

Sigara tüketimine yönelik yapılan çalışmalarda sigara tüketme nedenleri arasında 
“büyümenin bir sembolü olarak görülmesi, reklamların özendirici rolü, kız 
çocuklarının erkeksi olma hevesleri, ergenin bir tür meydan okuma tarzı, arkadaş 
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grubuna ayak uydurma çabası”, “hava atmak, adamdan sayılmak, belli bir gruba 
kendini kabul ettirebilmek, sigara içen ebeveynle özdeşim” sayılmak olarak 
bulunmuştur (DuRant RH ve Smith JA. 1999, George H Gallup). Bazı çalışmalarda 
ise  en önemli neden “sıkıntıdan kurtulmak” olarak tanımlanmıştır (Aykut ve 
ark.,1989; Dağcı ve ark., 1998; Çivi ve ark., 1991; Yüksel ve ark.,1995; Boyacı ve 
ark., 2003). Belirtilen çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada sigara tüketen 
gençlerin sigarayı zevk verdiği için ve alışkanlığı olduğu için tüketmekte oldukları 
anlaşılmıştır. Tüketmeyenler ise sağlığa zararlı olduğu için tüketmediğini 
belirtmiştir.  

Gençlerin sıklıkla satın aldıkları ve tükettikleri  sigara paketleri ile ilgili 
düşüncelerine bakıldığında en dikkat çeken durumun aynı ürün ve markayı satın 
almaya devam edeceği yönünde düşünceye sahip olmalarıdır. Sigara tüketen 
gençler kaliteli ambalaj malzemesine sahip olmasının ve ambalaj renginin sigara 
tüketiminde pek etkili olmadığını belirtmişlerdir.  Gençlerin gelecekte de aynı ürün 
paketini satın alma niyetinde oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca gençlerin genel bir 
değerlendirme ile ambalaj malzemesi ve ambalaj rengi açısından satın aldıkları 
ürünleri beğendikleri anlaşılmaktadır. Ancak  gençler sigara paketlerinin üzerinde 
yer alan görsel ve yazılı bilgilerden ise yeterince etkilenmedikleri, görsel ve yazılı 
bilgilerin ikna edici olmadığı yönünde düşünceye sahip olduklarını belirtmişlerdir.  

Aynı zamanda sigara tüketen ve tüketmeyen gençlerin kişilik özellikleri arasında, 
Nörotizm faktör puanları ortalamaları arasında fark, sigara tüketim durumu ile 
sosyo-demografik özelliklerden cinsiyet arasında ise istatistiki olarak anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur.  

Sigaranın zararları konusunda aile, okul, medya, sanatçı, doktor ve devlet işbirliği 
ile hazırlanan eğitici, öğretici, önleyici ve çaydırıcı kampanyalara ağırlık 
verilmelidir. Sigarayı bırakma konusunda kurumsal sosyal sorumluluk projelerine 
odaklanılmalıdır. İlgili bakanlıkların koordinasyonunda kamu spotu çalışmalarına 
yönelinmelidir. 

Yapılacak sonraki çalışmalarda, sigara tüketme alışkanlığında etkili olan çeşitli 
sosyo-kültürel ve ekonomik nedenler araştırılabilir. Kişilik özellikleri daha detaylı 
irdelenerek sigara tüketiminde referans gruplarının etkisi araştırılabilir. Ayrıca 
tüketicilerin bilişsel ve duygulanım tepkileri ile tepkilerin yoğunlukları, hem yazılı 
hem de görsel uyarılar için ayrı ayrı araştırılabilir.  
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