




















Bağımlılık kişinin madde alımı
üzerindeki kontrolünü
kaybetmesini ifade eder. Dünya
sağlık Örgütü (DSÖ) madde
bağımlılığını “kullanılan bir
psikoaktif maddeye kişinin
daha önceden değer verdiği
diğer uğraşlardan ve
nesnelerden belirgin olarak
daha yüksek bir öncelik tanıma
davranışı” olarak tanımlar.
Diğer bir deyişle madde
kullanımı bireye ve topluma
zarar verici düzeyde bir
davranış haline gelir. Sigara
içme veya dumanının
solunması zamanla kişide
psişik ve fiziksel bağımlılık
oluşturur. Tütünde esas
bağımlılık yapan madde
nikotindir. Sigara, daha çok
alışkanlık yapıcı daha az zevk
verici bir bağımlılık türü olarak
kabul edilmektedir.

Tütün Bağımlılığı



Sigara Nedir ?

Sigara gibi tütün ürünlerinin içinde çok fazla sayıda kimyasal
bulunuyor. Bu kimyasal maddeler insan sağlığına doğrudan

olumsuz etkiler verebiliyor. Sigara kullanımının insan sağlığına
olan zararı ispatlanmıştır. Sağlık kuruluşları bu konuda

yaptıkları bilgilendirmelerle, sigaraların mutlaka bırakılmasını
bildiriyor. Sigara kullanan kişilerde birçok sağlık problemi

oluşur. Sigara özellikle ciğerlere çok zarar veren tütün
ürünleridir. İçeriğinde kimyasal maddeler sebebiyle insanların
ömrünü kısaltır.Sigara, gerek bizzat kullanan gerekse içmeyen

ancak sigara içilen ortamda bulunma sonucu pasif olarak
soluyan insanlarda çok önemli bir hastalanma ve ölüm

nedenidir. Sigara ve tütün kullanımı dünyada önlenebilir ölüm
nedenlerinden en önemlisidir. Her yıl dünyada yaklaşık 5

milyon insanın sigara ve tütün kullanımına bağlı hastalıklardan
hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Sigara ve tütün

kullanımının bu boyutuyla sürmesi durumunda 2030 yılında
dünyada 8 milyon kişinin sigara ve tütün kullanımına bağlı
hastalıklardan hayatını kaybedeceği öngörülmektedir. Bu

ölümlerin %70’inin gelişmekte olan ülkelerde olacağı
düşünülmektedir.



Sigara/Tütün Bağımlılığının

Belirtileri

Daha büyük dozlarda ve/ya amaçlanandan daha uzun bir
süre kullanmak.
Sürekli, kullanımı azaltma isteği ve başarısız girişim(ler)
Sigara/tütün kullanmak için ayrılan zamanın fazla olması.
Sigara/tütün kullanmak için ezici bir istek veya dürtü.
Sigara/tütün kullanması nedeniyle kişinin iş, okul veya ev
hayatı için yükümlülüklerini yeterince yerine getirememesi.
Sigara/tütün kullanımından kaynaklanan sosyal/kişilerarası
problemlere rağmen, kullanıma devam edilmesi.
Sigara/tütün kullanımının, sosyal, mesleki ve eğlence
faaliyetlerinden tamamen vazgeçilecek veya büyük ölçüde
azaltılacak şekilde önceliklendirilmesi.
Sigara/tütün kullanımının fiziksel olarak tehlike yarattığı
durumlarda bile, kullanmaya devam edilmesi.
Sigara/tütün kullanımından kaynaklanan fiziksel ve
psikolojik riskleri ve sorunları bilmesine rağmen kişinin
içmeye devam etmesi.
İstenen etkiyi elde etmek için, sigara/tütün miktarında
önemli bir artış olması veya aynı miktarda sigaranın kişi
üstünde artık istenen etkiyi yaratmaması.

Sigara bağımlılığı, klinik olarak önemli bir bozulmaya veya
sıkıntıya yol açan sorunlu tütün kullanımı olarak
tanımlanmaktadır.
Bağımlı olarak tanımlayabilmek için, 12 aylık bir süre içinde,
aşağıdaki belirtilerden en az ikisini içermesi gerekir;



Sigara/tütün kullanımının karakteristik yoksunluk
belirtilerinin kişide mevcut olması ve/ya yoksunluk
semptomlarını hafifletmek veya önlemek için sigara
içilmesi.

Asabiyet
Kaygı
Konsantrasyon zorluğu
İştahta artış
Depresif hal
Uykusuzluk

Yoksunluk belirtileri 24 saat içinde ortaya çıkar ve şunları
içerebilir:

Bu belirtiler yoksunluktan iki ila üç gün sonra zirve yapar ve iki
ila üç hafta sürer.



Tütün Bağımlılığının Nedenleri

Sigara içme, özellikle nedenleri açısından önemli bir ruhsal-
toplumsal sorundur. Sigara içme oranı ile yaş dönemleri
arasında ilişki saptanmıştır. Yapılan bazı çalışmalarda 13-19
yaş grubundakilerin sıklıkla ruhsal toplumsal etkenlerle ilişkili
olarak sigaraya başladığı bildirilmiştir. Toplumsal, ruhsal ve
genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan sigara
alışkanlığının daha çok çocukluk ve gençlik çağında
kazanılan bir davranış olduğu, aile yapısı ve sosyal desteğin
sigara ve diğer madde kullanımında etkili olduğu bildirilmiştir.
Ergenlik döneminde kendisine model arayan bireyin, evde
anne babadan, okulda sigara içen öğretmeninden ve
arkadaşından etkilendiği belirtilmektedir. Bedensel çalışmayı
gerektiren işlerde çalışanlar arasında, zihinsel çalışmayı
gerektiren işlerde çalışanlara göre, erkeklerde, ailede veya
yakın arkadaşları arasında sigara içen bulunanlarda, kentsel
bölgede yaşayanlarda, yüksek gelir düzeyine sahip
olanlarda, ağır çalışma koşullarına sahip olanlarda ve
örseleyici yaşantı öyküsü olanlarda da sigara içme oranı
daha yüksek bulunmuştur.
Ergenlikte sigara içiminin erişkinlikte sigara içimi için en önemli
risk etkenidir. Sigara içilen çevreden uzak duruldukça sigara
içimi azalmaktadır Bu yanında hafif şiddette depresyonun
sigara içimini artırdığı, düzenli sigara içenlerde depresyon
oranının ve bununla bağlantılı olarak intihar oranlarının
içmeyenlere göre daha yüksek olduğu belirtilmektedir.
Depresyonu olanların sigarayı bırakma oranları içenlere göre
daha düşük olduğu belirtilmektedir.



Düşük sosyoekonomik durum
Daha düşük akademik başarı seviyeleri
Tütün ürünlerine yüksek düzeyde erişim
Tütünden kaçınmak için gerekli beceri eksikliği (öz-yeterlik,
ret becerileri)
Tütün kullanımının normatif olduğu ve zararlı olmadığı
algıları
Önemli kişiler tarafından tütün kullanımı ve bu kişiler
arasında tütün kullanımının onaylanması
Ebeveyn desteği eksikliği.

Ergenlerde Sigara/Tütün kullanımı risk faktörleri:



Kalp ve damar hastalıkları
Mide hastalıkları
Kanser
KOAH
Tırnaklarda sararma
Nefes darlığı
Akciğer hastalıkları
Öksürük
Halsizlik
İştah kaybı
Hızlı kilo verme

Tütün bağımlılığı olan kişiler bu durumdan kolay bir şekilde
kurtulamıyor. Tütünlerin içinde yer alan nikotin, insanların
bağımlı olmasına neden oluyor. Bağımlı olan kişiler
beyinlerine gönderilen sinyallerle sigara ihtiyacı olduğunu
düşünüyor. Fakat sigarayı bırakmanın birçok yöntemi
bulunuyor. İnsanlar bu konuda birçok araştırma yaparak
sigarayı kolay yoldan bırakmanın yollarına ulaşmaya
çalışıyor. Sigaranın sağlığa olan zararları herkes tarafından
bilinmesine rağmen, kullanımına devam ediliyor. Sigara
kullanımı insan vücudunda kalıcı hasarlara yol açabiliyor.
Sigaranın bilinen en büyük zararları şu şekildedir;

Tütün Bağımlılığı ve

Sigaranın Sağlığa Zararları

Nelerdir?



Nikotin bağımlılığı ile diğer bağımlılık sendromları birbirine
benzerdir. Bu benzerlik “tedavi için de geçerlidir. Tedavide
amaç uzun erimde sigara kullanımın bırakılmasıdır. Tedavideki
hedefler öncelikle içme davranışını denetleme, miktarını
azaltma ve daha sonra bırakmayı içermektedir. Birden bırakma
doğru mudur? Olanaklı mıdır? Azaltarak bırakmak mı
önerilmelidir? Olanaklı mıdır? Bu sorular nikotin bağımlılığının,
diğer bir deyişle sigara bırakma tedavisi açısında her zaman
sorulan, yanıtları hastaya göre değişen sorulardır.

Tütün bağımlısı kişilere, sigarayı bıraktırmak 5 farklı dönem
içerisinde irdelenir. Genel olarak kişide psikososyal tedavi,
psikolojik tedavi ve ilaç tedavisi kullanılmaktadır. Hastaya olan
pozitif yaklaşım da tütün bağımlılığı tedavisinde büyük önem
taşımaktadır.

Tütün Bağımlılığının Tedavisi



How to Make Social 
Media Work for You

 

Çocuğunuzu tablet veya telefonunu bir kenara bırakması için ne

sıklıkla uyarıyorsunuz? Güzel haber: Yalnızca 5 dakika daha

oynadıktan sonra bırakacak. Kötü haber: 5 dakikanın gerçek

dünyadaki karşılığı, teknoloji bağımlıları için “günlerce” anlamına

gelebiliyor.

Gerçekle yüzleşelim: Büyük bölümümüz farkında olmadan teknoloji,

internet veya oyun bağımlısıyız. Uzmanların paylaştığı verilere göre,

günümüzün ortalama 4.7 saatini akıllı telefonlarımızla geçiriyoruz.

Buna; çalıştığımız bilgisayarları, tabletleri ve TV kaçamaklarımızı

eklediğimizde ise her gün göz bebeklerimizin 11 saatlik dev

mesaisini tamamladığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz.

Teknoloji bağımlılığı artık elle tutabildiğimiz diğer tüm nesneler

kadar gerçek. Çocuklarda teknoloji bağımlılığı grafiği ise büyük

sıçrayışlarla yoluna devam ediyor.

 

Sevdiklerinizi ve kendinizi
(ihtiyacınız olmadığını

düşünmenize rağmen) bu
tehlikelerden korumak için
yapabileceğiniz çok şey var!
Hadi, biraz yavaştan alın ve
işe bu yazıyı sonuna kadar

okumakla başlayın!
 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI



Dev�r teknoloj� devr�, bunu fazlasıyla b�l�yoruz. Yalnızca b�rkaç “dokunuş” ya da “tıklama” �le
dünyayı avcumuzun el�ne get�rme lüksüne sah�b�z öyle k� es kaza telefonumuzu evde

unutsak sank� b�r yarımızı da evde bırakmışçasına müptelası olmuş b�le olab�l�r�z. Her şey�n
fazlasının zarar olduğunun sonuna kadar b�l�nc�nde olmamıza rağmen el�m�z�n alıştığı
şeylerden de vazgeçmek büyük mesele. Sosyal medya bağımlılığı ya da cep telefonu

bağımlılığı g�b� türler� olan teknoloj� bağımlılığa da�r b�rkaç öneml� not paylaşmak �st�yoruz.

Öncel�kle teknoloj� bağımlılığı ned�r kısaca b�r değ�nel�m.

 
 



Teknoloj� bağımlılığı ne demek?

 

Teknoloj� bağımlılığı telefon, b�lg�sayar, akıllı c�hazlar, oyun konsolları, tabletler ve

benzer� g�b� d�j�tal aygıtların aşırı ve kontrolsüz kullanılması sebeb�yle ortaya çıkan

b�r bağımlılık türüdür. Tıpkı s�gara bağımlılığı ya da alkol bağımlılığı g�b� ruha zarar

verecek düzeyded�r d�yeb�l�r�z. Yapılan araştırmalara göre her 8 k�ş�den 1’�nde

teknoloj� bağımlılığı görüleb�l�yor. Teknoloj� bağımlılığı hemen her yaşta görüleb�l�r

hale geld�. Teknoloj�n�n zararları kulağımızı tırmalarken teknoloj�n�n yararlarını da göz

ardı etmem�z �mkânsız. Uzmanlara göre aslında teknoloj� kötü b�r şey değ�ld�r. Ancak

teknoloj�y� b�r bağımlılık hal�ne dönüştüren b�reylerde bu durum c�dd� b�r tedav�

gerekt�reb�l�r. Hatta bazı profesyonel görüşlere göre teknoloj� bağımlılığının tedav�s�,

uyuşturucu bağımlılığı kadar zorlayıcı olab�l�r. Çünkü teknoloj�ye aşırı düşkün ve

kontrolsüz k�ş�lerde artık bu durum gündel�k hayatı etk�ler. 



Z�h�n sağlığı

K�ş�sel özell�kler

Dış etkenler

Teknoloj� bağımlılığının altında yatan pek çok sebep vardır. Bunlardan b�rkaçını l�steleyel�m.
Teknoloj� bağımlılığının sebepler� nelerd�r?
Teknoloj� bağımlılığı altında pek çok neden� barındırır. K�ş�sel davranışların, b�yoloj�k ve genet�k
nedenler�n etk�l� olduğu görülüyor. Teknoloj� bağımlılığına neden olan bazı faktörler� aşağıdak�
g�b� özetleyeb�l�r�z.

Teknoloj� bağımlılığın z�h�n sağlığı yer�nde olmayan b�reylerde daha fazla görüldüğü b�l�n�yor.
Özell�kle anks�yete, depresyon, sosyal fob� ya da uyku sorunları olan k�ş�lerde teknoloj�
bağımlılığının �zler� daha çok görülüyor.

Özell�kle sosyal �l�şk�ler konusunda başarısız ve aynı zamanda utangaç olan k�ş�lerde teknoloj�
bağımlılığı görüleb�l�yor. K�ş� utangaçsa ve sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşıyorsa kend�n�
sosyal mecralarda daha güvenl� ve rahat h�ssedeb�l�yor. Bu nedenle topluma karışmak yer�ne
tüm vakt�n� sosyal medyada geç�reb�l�yor.

Dış etkenlere kısaca çevresel olaylar d�yeb�l�r�z. Örneğ�n �ş stres� yaşayan k�ş�ler�n sosyal
medyaya daha düşkün olduğu görüleb�l�yor k� aynı şek�lde k�ş�sel hayatta yaşanan olaylar da
�nsanı teknoloj� bağımlılığına doğru sürükleyeb�l�yor. K�ş� �ş hayatında başarısız �se kend�n�
teknoloj� �le yoğurab�l�yor ve böylece stres sev�yes�n� düşüreb�l�yor.



How to Make Social 
Media Work for You

Teknoloji bağımlılığı çeşitleri:

-Oyun bağımlılığı

-Sosyal medya bağımlılığı

-Alışveriş bağımlılığı

-Video - içerik tüketim bağımlılığı

-Açık arttırma ve şans oyunları bağımlılığı

Yukarıdaki bağımlılık faaliyetleri insanlara sadece bağımlı

olduklarında zarar vermez.

Mesela; sosyal medya bağımlısı olmamanıza rağmen sosyal medya

hesaplarınızdan gelen mesajlara hızla yanıt verme çabanız,

üretkenliğinizi düşürebilir. Ya da trafikte seyir halindeyken

bildirimlerinize bakma dürtünüze yenik düşmeniz, korkunç

sonuçlara neden olabilir.



Depresyon

Suçluluk duygusu

Anksiyete

Teknoloji/internet kullanırken öfori duyguları

Öncelikleri belirleyememek veya planları sürekli ertelemek

Dış dünya ve sosyal çevreden izolasyon

Zaman kavramını yitirmek

Aşırı savunmacılık

İşten sakınmak; mesai veya okuldaki görevlerini yerine getirmemek

Sorumlulukları sürekli erteleme ve aksatma

Ani ruh durum değişiklikleri

Korku

Yalnızlık hissi

Rutin işleri yerine getirirken sıkılma

 

Sırt ağrıları

Karpal tünel sendromu

Baş ağrıları

Uykusuzluk (insomnia)

Sağlıksız beslenme (sürekli bilgisayar başında yemek ve bilgisayardan

uzaklaşmak yoksunluk duygusu yarattığı için)

Kişisel bakım ve hijyeni aksatmak

Boyun ağrıları

Göz kuruluğu ve diğer görüş problemleri

Aşırı kilo kaybı veya obezite

Teknoloj� Bağımlılığının Zararları

Teknoloji bağımlılığının zararları etkileri duygusal ve fiziksel olabilir.

Teknoloji bağımlılığının duygusal zararları:

Teknoloji bağımlılığının fiziksel zararları:





 

Teknoloj� bağımlılığı tedav�s� nasıldır?

 

Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi teknoloji

bağımlılığı da en az diğer bağımlılıklar kadar

zararlıdır. Teknoloji bağımlılığının altında

psikolojik nedenler yatıyor olabilir. Bu nedenle

önce psikolojik etkileri ve nedenleri ortaya

çıkarmak gerekir. Yapılan tespitin ardından

uzman görüşü doğrultusunda tedavi sürecine

geçilebilir. Önemli olan mutlaka işin uzmanı

kişilerden destek almaktır. Doğru tedavi ile

teknoloji bağımlılığı konusunda iyi bir yol kat

etmek mümkündür.

 



K�ş�sel, grup veya a�le terap�s�
Davranış değ�şt�rme
D�yalekt�k davranış terap�s� (DBT)
B�l�şsel davranışçı terap� (CBT)
H�poterap� / At terap�s�
Sanat terap�s�
Rekreasyon tedav�s�
Gerçekl�k terap�s�
 

Teknoloj� bağımlılığının tedav�s� olarak kullanılan en yaygın
yöntemler:

Pek�, teknoloj� hep b�r öcü mü olmalı? Kes�nl�kle hayır!
Chr�st�an Lous Lange’�n de söyled�ğ� g�b�:

“Teknoloj� faydalı b�r h�zmetkar, tehl�kel� b�r hükümdardır.” 

Kend�n�z ve çocuğunuz �ç�n da�ma teknoloj�y� faydalı b�r h�zmetkar
olarak kullanın ve s�z� yönetmes�ne asla �z�n vermey�n.












