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1.Maraş otu kullanıyor musunuz? 

a) Evet, sürekli 

b) Hayır, hiç 

c) Bir ya da birkaç kez denedim ama sürekli kullanmıyorum 

d) Bıraktım 

 

2. Kullanıyorsanız ne kadar süredir kullanıyorsunuz? ……………     

      

      3. Bir paket Maraş otunu kaç günde bitirirsiniz?    ................... 

       

      4. Maraş otu kullanma nedeniniz nedir / nelerdir? 

        a) Arkadaş ortamında dışlanmama 

        b) Merak etme  

        c) Kendini daha iyi hissetme, stresi azaltma 

        d) Büyüdüğünü hissetme 

        e) Büyükleri taklit etme 

        f) Daha modern, cazibeli görünme 

        g) Sigarayı bırakmak için  

        h) Diğer………. 

      

     5. Ailenizde Maraş otu kullanan var mı? 
        a) Anne  

        b) Baba 

        c) Abla/abi/kardeş 

        d) Diğer …………         

        

      6. Bu zamana kadar denediğiniz başka bir madde var mı? 

 

        a) Sigara        b) Esrar        c) Eroin        d) Kokain      e) Bonzai        f) Alkol     g) Diğer  

       

      7.  Maraş otu ile birlikte uzun süreli kullandığınız başka bir madde var mı? 

  

       a) Sigara        b) Esrar        c) Eroin        d) Kokain      e) Bonzai        f) Alkol     g) Diğer 

 

      8. Sizce hangisi daha zararlıdır?        a) Sigara          b) Maraş Otu  

 

      9. Kapalı alanlarda Maraş otu kullanmak yasak mıdır?  a) Evet          b) Hayır  

 

      10. Maraş otu sizce sağlığa zararlı mıdır?           a) Evet         b)  Hayır  

 

     11. Maraş otunu bırakmayı düşünüyor musunuz? a) Evet       b) Hayır  

       

     12. Daha önce bırakmayı hiç denediniz mi?       a) Evet         b) Hayır  
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1.Sigara kullanıyor musunuz? 

e) Evet, Sürekli 

f) Hayır, Hiç 

g) Bir ya da birkaç kez denedim ama sürekli kullanmıyorum 

h) Bıraktım 

       

2.Kullanıyorsanız ne kadar süredir kullanıyorsunuz?  ………….     

       

      3. Bir günde kaç tane sigara kullanırsınız ?     

       

       a) 5 ten az  b) 5-10 arası  c) 10-20 arası  d) bir paket  e) bir paketten fazla  

       

      4. Sigara kullanma nedeniniz nedir / nelerdir? 

        

        a) Arkadaş ortamında dışlanmama 

        b) Merak etme  

        c) Kendini daha iyi hissetme, stresi azaltma 

        d) Büyüdüğünü hissetme 

        e) Büyükleri taklit etme 

        f) Daha modern, cazibeli görünme 

        g) Diğer………….. 

       

      5. Ailenizde sigara kullanan var mı? 

        a) Anne  

        b) Baba 

        c) Abla/abi/kardeş 

        d) Diğer ………… 

 

 

      6.  Kapalı alanlarda sigara kullanmak yasak mıdır?       a) Evet          b) Hayır  

       

      7. Sigara sizce sağlığa zararlı mıdır?              a) Evet         b) Hayır  

 

      8. Sigarayı bırakmayı düşünüyor musunuz?  a) Evet       b) Hayır  

 

      9. Daha önce bırakmayı hiç denediniz mi?      a) Evet         b) Hayır 

 

    

 

 

 

 


