
SİGARA  TEHLİKELİDİR
Bağımlılık, kişinin bir şeye aşırı bağlanması, kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem 
üzerinde kontrolünü kaybetmesidir. Bağımlı kişi, zararını açıkça görse ve bilse bile bağımlı 
olduğu ürünü kullanmaktan vazgeçemez. 
Nikotin, sigaranın alışkanlık yapmasına neden olan etken maddedir. Tütün yaprağı içinde 
doğal olarak bulunur. Son derece zehirlidir. Bu sebeple ziraatta tarım ilacı olarak kullanılır. 
At, Eşek, İnek, Öküz, Koyun, Keçi gibi otobur hayvanlar tütün yaprağını yemez.

Sigara, dünyada en yaygın kullanılan ve en fazla zarar veren bağımlılık yapıcı maddedir.
Çünkü Kolay erişilebilir durumdadır.(Çocuklar için bile) Ucuz ve yasaldır. Olumsuz sonuçları 
uzun vadede ortaya çıkar.
Binlerce kimyasal maddeden oluşan bir kokteyldir. Yaklaşık 4000 farklı toksin madde 
içerir. Bunlardan 55 adedinin kanserojen olduğu ispatlanmıştır.
Sigara, 4.000’den fazla kimyasal madde içeren ve nefes yoluyla çekilerek tüketilen bir  
tütün ürünüdür .Sigaranın içinde bilinen ve bilinmeyen 4.000’den fazla zehirli kimyasal 
madde bulunmaktadır. Yanda bazıları yer alıyor.
Siyanür ;Öldürücü zehirdir. 
Arsenik ;Fare zehri yapımında kullanılır.
Amonyak ;Temizlik malzemelerinde kullanılan bir kimyasaldır.
Kadmiyum ;Pil yapımında kullanılır 
Naftalin ;Güve ilacında bulunur
Fenol ;Dezenfektan olarak kullanılır 
DDT ;Yasaklanmış bir böcek Zehiridir.

SİGARANIN OLUŞTURDUĞU HASTALIKLAR

DOĞRUDAN ZEHİRLEYİCİ ETKİ

Ağız, boğaz, solunum yolları, akciğerlere (diş – dişeti hastalıkları, amfizem, KOAH, astım )

KANA GEÇEN ZEHİRLER

Akciğerden kana geçen zehirli maddeler 15-20 saniyede vücudun tüm hücrelerine ulaşır. 
Damar sertliği, kılcal damarlarda tıkanma yapar.(cilt karışıklığından iktidarsızlığa, 

katarakttan Burger hastalığına kadar…)



KANSER YAPICI ETKİ

Dudak, dil, gırtlak, akciğer ve mesane kanserleri başta olmak üzere, barsak, böbrek,

meme,rahim kan kanseri gibi birçok kanser riskini ciddi oranda artırır. 

Akciğer Kanseri

    Sigara içmeyen birinin akciğeri                             Sigara içen birinin akciğeri                   

Sigaranın Olumsuz sonuçları uzun vadede ortaya çıktığı için insanlar bana bir şeyler olmaz 

söylemini çok kullanırlar.

Sigara ve Pasif İçicilik

Başkasının içtiği sigara dumanına en çok kadınlar ve çocuklar maruz kalmaktadır.

Genelde sevdiklerimiz, anne babamız, eşimiz, kardeşimiz tarafından zehirleniriz.

“Temiz hava soluma hakkı” en insani haktır, her türlü özgürlüğün önündedir.

Hiç kimsenin temiz hava soluma hakkınızı gasp etmesine izin vermeyin. 

Başkalarının içtiği sigaranın dumanına sadece 30 dakika maruz kalmak, uzun süreli 
sigara içiciliğinde ortaya çıkanlarla aynı fiziksel etkilere sebep olmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütüne göre ;Sigara içmek bir hastalıktır ve tedavi edilmelidir.

Sigara Bunları Yapar Mı?



1. Sigara stresi azaltır mı?

Hayır! Sigara beyni uyuşturur ve geçici bir rahatlama verir. Hemen sonraysa eskisinden 

de fazla stres doğurur.

2. Sigara zayıflamayı sağlar mı?

Hayır! Sigara yiyeceklerden tat almamaya ve mide rahatsızlıklarına sebep olur. 

Bu nedenle insanın yemek yeme isteği azalır ve sağlığı bozulur.

3. Sigara odaklanmayı arttırır mı?

Hayır! Beyin, nikotinin etkisiyle anlık olarak hızlı çalışmaya başlar fakat hemen 

sonra eskisinden de yavaş çalışır. Uzun süreli kullanımlarda hafıza ve konsantrasyon

 sorunları doğurur.

Şimdi Söz Sizde!  Sigara içmiyorum, çünkü…
Vücudumun bana bir emanet olduğunu biliyorum ve emanete sahip çıkıyorum.
Sağlıklı yaşamayı seviyorum.
Severek yapabileceğim birçok başka seçeneğim var.
Sigaradan çıkan zararlı maddelerin havayı kirletmesini istemiyorum.
Başka insanlara zarar vermek istemiyorum.
Uzun ve sağlıklı bir hayat  yaşamak istiyorum.
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