
LİSE

DERS BAŞARISI

UYUŞTURUCU KULLANIMI 

DERS BAŞARISINDA BELİRGİN 

DÜŞÜŞE  SEBEP OLUR.



Bağımlılığın
zararları
nelerdİr?

BAĞIMLILIK
Nasıl Oluşur?

BAĞIMLILIK
NEDİR?

Madde bağımlılığı, vücudun işlevlerini 
olumsuz yönde etkileyen maddelerin 
kullanılması, bundan dolayı zarar 
görüldüğü hâlde bu maddelerin 
kullanımının bırakılamamasıdır. 

BİR KİŞİ NE ZAMAN 
BAĞIMLI SAYILIR?

Aşağıda sayılan 
durumlardan üçünün 
bir arada görüldüğü 
kişiler bağımlıdır:
• Kullanılan madde 

miktarının giderek 
arttırılması 

• Bırakma çabalarının 
boşa çıkması

• Bırakmak için 
çok fazla zaman 
harcanması ve 
çabaların boşa 
çıkması.

• Sosyal, mesleki ve 
kişisel etkinliklerin 
azaltılması veya 
bırakılması 

• Sorunlara yol 
açmasına rağmen 
madde kullanımına 
devam edilmesi 

• Kişinin 
tasarladığından 
daha fazla madde 
kullanması

• Yoksunluk 
belirtilerinin ortaya 
çıkması

BAĞIMLILIK YAPICI 
MADDELER NELERDİR?
• Uyuşturucular
• Uyarıcı ve hayal 

gördüren maddeler
• Sigara
• Alkollü içecekler
• Reçete ile alınması 

gerektiği hâlde 

doktor kontrolü 
dışında  
kullanılan ilaçlar

• Bazı yapıştırıcılar, 
tiner ve çakmak 
gazı gibi uçucu 
maddeler

SOSYAL ÇEVRE VE AKRAN BASKISI 
Madde kullanım süreci, gencin sosyal çevresindeki 
değişimle başlar. Kişinin bu maddeleri ve zararlarını 
bilmesi çoğu zaman akran baskısının direncini 
kırmaya yetmez.

MERAK VE İLK DENEME
Kişi, “Bir kereden bir şey olmaz” diyerek ilk denemeyi 
gerçekleştirir. İlk teklif çoğu zaman yakın bir 
arkadaştan gelir. Sigara ve alkol kullanmayanların 
diğer maddeleri kullanma ihtimalleri daha düşüktür.

ALIŞMA VE BAĞIMLI OLMAYA DOĞRU İLERLEME
Kişi her seferinde bir daha denemeyeceğine 
dair kendine söz verir ancak çoğu zaman bu 
mümkün olmaz. Öte yandan bağımlı olduğunu asla 
kabullenmez. 

BAĞIMLILIĞA TESLİM OLMA
Kişi, bağımlı olduğunu fark ettiğinde düzelemeyeceğini 
düşünerek tedaviye başvurmaz. Kendini bir madde 
bağımlısı kabul ederek madde odaklı bir yaşama 
başlar. Bu aşamada bağımlı kişi gerekli parayı 
sağlayabilmek için her türlü suçu işleyebilir.

MADDE BAĞIMLILIĞININ
İNSAN BEDENİ ÜZERİNDE ETKİLERİ
• Zihinsel işlevlerde gerileme

• Koordinasyon ve kontrol kaybı

• Korku ve öfke

• Hafızanın zayıflaması

• Solgun cilt ve ciltte kırışıklık

• Döküntü ve sivilceler

• Cilt yaşlanması

• Nefes darlığı

• Akciğer hastalıkları

• Ağız kokusu ve gırtlak kanseri

• Diş çürümeleri, diş eti hastalıkları, diş kaybı

• Kalp krizi ve koma 

• Ölüm

KONTROL KAYBI
UYUŞTURUCU MADDELER, 

KİŞİNİN KAS YETİLERİNİ 

ZAYIFLATARAK SPORTİF 

VE FİZİKSEL BECERİLERİNİ 
DÜŞÜRÜR.

SOSYAL İLİŞKİLER

MADDE KULLANAN BİREY,

 NORMAL SOSYAL 

ÇEVRESİNDEN UZAKLAŞARAK, 

YALNIZLAŞIR.

CİLTTE BOZULMA

MADDE İÇİNDEKİ 

KİMYASALLAR,  CİLDİN 

GENÇ GÖRÜNMESİNİ 

SAĞLAYAN PROTEİNLERE 

ZARAR VERİR,  KIRIŞIKLIĞA 

NEDEN OLUR.


