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ZARARLI ALIŞKANLIKLAR VE BAĞIMLILIK 

Sağlığımıza zararlı alışkanlıklar denince aklımıza öncelikle sigara, alkol 

ve madde yani uyuşturucu kullanımı gelir. Bunları kullananların 

büyük çoğunluğu bağımlı kişilerdir. Aslında  sigara, alkol ve madde 

kullanımı dışında aşırı ilaç kullanımı da insan sağlığına zararlıdır. 

Bilinçsizce alınan ilaçlar birçok organımızı tahrip eder. Günümüzde 

özellikle okul çağındaki çocuklarda sigara, alkol ve madde kullanımı 

gittikçe artmaktadır. Doğrudan sağlığımıza zarar veren bu 

alışkanlıkların yanında aşırı televizyon seyretmek, saatlerce bilgisayarın karşısında oturup 

oyun oynamak, cep telefonu kullanmak da zararlıdır. Zararlı olduğunu bildiğimiz halde vaz 

geçemediğimiz alışkanlıklara zararlı alışkanlıklar denir. Bu durumda olanların, bir türlü bu 

kötü alışkanlıkları bırakamamasına ise “bağımlılık” denir.  

Gençlerin çoğu, mesela sigara içmeye meraktan, bazen arkadaş etkisi veya baskısından, 

bazen sorunlarını unutmak, bazen farklı görünmek, bazen eğlenmek, bazen ise bir gruba ait 

olduğunu göstermek için başlarlar. Önceleri istedikleri zaman sigarayı bırakabileceklerini 

düşünürler. Sonra ise arkadaştan alınan tek sigara onlara yeterli gelmez, yavaş yavaş kendi 

harçlıklarından paket almaya başlarlar. Böylelikle sigara bağımlısı ve tiryakisi olurlar. 

Sigaranın insana zararları saymakla bitmez. Sigaranın içinde karbondioksit, arsenik (zehir 

imalatında kullanılan bir madde), böcek ilacı olarak bilinen ddt ve bağımlılık yapan nikotin 

bulunur. Bu zehirli maddeleri vücuda alan kişiler birçok hastalığa yakalanır. Aşağıda sigaranın 

sağlığımıza nasıl zarar verdiğini bir görelim: 

 Ses tellerini ve cilt rengimizi bozar. 

 Akciğer hastalıklarına ve özellikle kansere yol açar. 

 Tat alma duyumuz ve dişlerimiz bozulur. 

 Omurgada bozuklukları ve kemik erimesi artar. 

 Mide ve yemek borusunda kanama, ülser ortaya çıkar. 

 Gözlerde katarak ve körlüğe neden olabilir. 

 Sigara vücudun bağışıklık sistemine zarar verir, daha çabuk hastalıklara yakalanırız. 

 
 Sadece sigara içenler değil, aynı zamanda yanında sigara içilenler de sigaradan zarar görür. 

Yanında sigara içilene pasif içici denir, çünkü o da istemediği halde sigara dumanını solumak 

zorunda kalmaktadır. İstatistikler; sigara içtiği için ölen her 9 kişinin yanında,  1 kişinin de 

içmediği halde sigara dumanını soluduğu için öldüğünü göstermektedir. Hamilelikte sigara 

içen annelerin bebekleri de hastalıklara yakalanırlar. Hatta bazı bebeklerde gelişme 

bozuklukları bile görülür.  
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Sigara gibi kötü alışkanlıklara başlayanlar isterlerse ve doktor desteği alırlarsa bunları 

bırakabilirler. Ama esas olan ise bu tür alışkanlıklara hiç başlamamaktır. 

Soruları cevapla 

1. Bir önceki sayfada yer alan metinde sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımının yanında 

bilgisayar oyunlarının da bağımlılık yaptığından bahsediliyor. Sence bilgisayar 

bağımlısı olan bir çocuğa bunun ne tür zararları olabilir? Aşağıya aşırı bilgisayar 

kullanımının en az 3 zararını yaz! Aklına daha fazla zararı gelirse onları da yazabilirsin. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Alışveriş bağımlılığı denince ne anlıyorsun? Alışveriş bağımlılığının zararları sence 

nedir? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Mc Donalds, Burger King, KFC, Pizza Hut gibi “fast food restoranları” insanları bağımlı 

yapabilir mi? Buralardaki besinlerin insanlara zararları var mıdır? Varsa ne tür 

zararları olabilir? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Her başımız veya boğazımız ağrıdığında aldığımız bir ağrı kesici, ya da 

hastalandığımızda içtiğimiz antibiyotikler bizi ilaç bağımlısı yapar mı? Fazla ilaç 

kullanımının vücüdumuza nasıl zararları olabilir? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5. Akıllı telefon olarak da bilinen cep telefonlarının sağlığımıza ne tür zararları olabilir? 

Telefonların radyasyon yaydıkları ve beynimize zarar verebileceği iddia ediliyor. “SAR 

değeri” (Alm. SAR-Wert) nedir, internette araştır. Normal değer ne olmalıdır? Eğer 

senin de cep telefonun varsa telefonunun SAR değerinin kaç olduğunu bul ve yaz! 

Acaba telefonunun SAR değeri çok mu yüksek? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Telefonumun markası:   __________________________ 

Telefonumun SAR değeri:  __________________________ 

 

6. Birçok ülkede sigara kullanımıyla ilgili yasaklar var. Mesela Türkiye’de ve Avusturya’da 

televizyonlarda sigara reklamları yasak. Yine Türkiye’de restoran, devlet dairesi gibi 

kapalı yerlerde sigara içilmesi yasak. Sence bu yasakların faydaları var mıdır? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Bazı gençler enerji içeceklerini (energy drinks) çok fazla içiyorlar. Bildiğin enerji 

içecekleri hangileri, isimlerini yaz! 

Bu içecekler gençlerde bağımlılık yaratabilir mi? Bunların zararaları olabilir mi? 

İnternette araştır. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________A

Aşağıdaki sembollerin ne anlama geldiğini hem Almanca hem Türkçe yaz. Bilmediklerini 

arkadaşlarına ve öğretmenine sor! 

SEMBOL Almanca Türkçe 
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