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Stoppen met roken 
Willen en kunnen 

 
Sigarayı Bırakmak 

Bırakmayı istemek ve bırakabilmek 
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Hebt u vragen over stoppen met roken? 
Sigarayı bırakmakla ilgili sorularınız mı var? 
O zaman sigarayı bırakma bilgi/danışma hattını arayabilir:  
0900-9390 (dakikası 0,10 Euro; Holandaca)  
veya  
www.stivoro.nl/stoppenmetroken adresli 
sigarayı bırakma websayfamızı ziyaret edebilirsiniz.  
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Sigara içiyorsunuz, fakat bırakmayı düşünüyorsunuz. Elinizdeki bu 
broşür sigarayı bırakma konusunda size yardımcı olacaktır. Broşürde 
sigarayı bırakma konusunda çok önemli bilgiler bulacaksınız. 
Broşürde ayrıca sigarayı bırakmanızda size yardımcı olacak bazı 
pratik tavsiye ve alıştırmalar yer almaktadır. 
 
5 Delen 
Bölümler 
Broşür 5 bölümden oluşmaktadır. 
Bu bölümlerden sizin için önemli olanını seçebilirsiniz. 
 
1. Bölüm 
Sigarayı bırakıp bırakmama konusunda tereddüt ediyorsunuz. 
Sigarayı niçin bırakmalısınız?    4 
2. Bölüm 
Sigarayı bırakmak istiyorsunuz. 
Sigarayı bıraktığınızda neler oluyor?    10 
3. Bölüm 
Sigarayı bırakmak istiyorsunuz. 
Nasıl bırakırsınız?       16 
4. Bölüm 
Sigarayı bırakmak istiyorsunuz. 
Kim ve neler bu konuda size yardımcı olabilir?  26 
5. Bölüm 
Sigarayı bıraktınız.  
Sigara içmemeye nasıl tahammül edersiniz?   36 
 
Broşürde kolay olması bakımından genelde sigarayı bırakmaktan 
bahsediliyor. Siz aynı zamanda shag, puro veya diğer tütün 
mamülleri de kullanabilirsiniz. Burada anlatılan bilgi ve yöntem her 
türlü tütün mamülünü bırakmanıza yardımcı olacaktır. 
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Deel 1. U twijfelt of u wilt stoppen. Waarom stoppen met roken? 
1. Bölüm. Sigarayı bırakıp bırakmama konusunda tereddüt 
ediyorsunuz. Sigarayı niçin bırakmalısınız? 
_______________________________________________________ 
 
Waarom wilt u stoppen? 
Niçin bırakmak istiyorsunuz? 
Sigarayı bırakmak için çok sayıda geçerli neden bulunmaktadır. Belki 
arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz sigarayı bırakmanızı 
söylüyorlardır. Fakat sonuçta karar verecek olan tabiki sizsiniz. 
Sigara içmenin zararları faydalarından çok daha fazladır. Aşağıda 
sigaranın zararlarından bazılarını bulacaksınız. 
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Leren van een vergissing 
Hatalarınızdan ders çıkarmak 

Ne oldu? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Kimlerle birlikteydiniz? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Ne düşündünüz veya hissettiniz? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

O anda ne yaptınız? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

O an ile başka nasıl baş edebilirdiniz? 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

Başarılar! 



 44 

Denk niet te snel: Het gaat niet 
“Olmuyor” diye hemen pes etmeyiniz 
Sigara içmemeye devam etmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız? 
Bunu gerçekleştirmek için en iyisi ağzınıza bir daha sigara 
koymamanızdır. Hatta “acaba sigara daha bana tatlı mı gelir?” 
şeklinde düşünseniz bile sigaradan uzak durunuz. “Artık sigaradan 
kurtuldum, bir tane yaksam da birşey olmaz” diye düşündüğünüzde 
de sigarayı ağzınıza yaklaştırmayınız. Sigarayı bırakmaya 
çalıştığınızda hangi şeylerin size sigarayı bırakmaya yardımcı 
olduğunu fark edeceksiniz. Su içmek, hareket etmek, kendi kendinizi 
ödüllendirmek, ve daha niceleri. Size yardımcı olan bu davranışları 
veya alışkanlıkları bırakmakta acele etmeyiniz. Gerekli olduğu sürece 
bunları yapmaya devam ediniz. Zira bunlar işe yaramaktadır. 
 
Ga door met stoppen, als u toch een keer hebt gerookt 
Bir kere sigara içmiş olsanız bile, sigara içmemeye devam ediniz 
Böyle kazaların olması mümkündür. 1 veya 2 defa sigara içmiş 
olabilirsiniz. “Bütün çabalarım boşa gitti” ya da “gördünmü, işte ben 
başaramıyorum” şeklinde düşünmeyiniz. Böyle düşünmektense neler 
olduğunu not ediniz. Bu hatalardan ders çıkarmaya çalışınız. Bu 
şekilde bir daha sigara içme hatasına düşmezsiniz. Sigara içmemeye 
devam ediniz. Uzun bir süredir sigara içmediniz. Bir hatadan sonra 
yeniden sigaraya başlarsanız yazık olur. 
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De nadelen van roken: Wat kunt u elke dag merken? 
Sigaranın zararları: aşağıdaki rahatsızlıklardan hangilerini 
kendinizde fark ediyorsunuz? 
 
Sigaradan kaynaklanan bazı rahatsızlıkları her gün fark edebilirsiniz. 
Siz bunlardan hangilerini kendinizde fark ediyorsunuz? 
• Bu durumlarda çabuk yorulma spor yaparken, merdiven çıkarken, 

çocuklarınızla şakalaşırken. 
• Öksürme. 
• Parmak ya da dişlerinizde sarı/kahverengi renk. 
• Evinizde tavan, duvar, perdeler sararıyor/kararıyor ya da kötü 

kokuyor. 
• Saçlarınız ve giysilerinizin sigara kokması. 
• Sigara içmenin pahalı ve masraflı oluşu. 
• Çocukların içtiğiniz sigaranın dumanından çabuk ve sık 

hastalanması. 
• Her yerde sigara içemezsiniz. Her geçen gün daha sınırlı 

mekanlarda sigara içebilmeniz.  
• Yanınızda yeteri kadar sigara olmadığından endişe duymanız.  
 
De nadelen van roken: Wat merkt u pas na lange tijd? 
Sigaranın zararları: uzun zaman sonra sağlığınızda ne gibi 
değişiklikler hissedersiniz? 
Er ya da geç sigaradan rahatsız olursunuz. Çoğu kez sigara 
bağımlıları bir ya da birden fazla hastalığa yakalanırlar. 
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Cild 
• Sigara içenlerin cildi içmeyenlerinkine gore daha çabuk ve daha 

fazla buruşur.  
• Sigara içenler olduklarından daha yaşlı gözükürler. 
 
Dişler 
• Sigara kullananlarda diş eti hastalıkları daha sık görülür. 
 
Akciğerler 
• Kronik bronşit (aşırı öksürük ve balgam, bu nedenle de nefes 

almakta zorlanma). 
• Amfizem (aşırı ve derin öksürük ve balgam çıkarmaktan dolayı 

akciğerler zarar görür, kişi nefes alıp vermekte zorlanır). 
• Akciğer kanseri 
 
Kalp 
• Kalp krizi 
 
Cinsellik ve üreme  
• Kadınlar: hamile kalmak zorlaşır. 
• Erkekler: sperma sayısı azalır ve daha sağlıksızdır. 
• Hamilelik esnasında riskler artar: daha çabuk ve sık düşük; erken 

doğum. 
 
Yaralar 
• Yaralar daha yavaş iyileşir, bundan dolayı daha çabuk ve sıklıkla 

iltihaplanmalar görülür 
 
Beyin 
• Beyin kanaması 
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Bu 3 zor durum için getirdiğim çözümler şunlardır:  

1…………………………..……………………….…………………

……………………………………………………………………… 

2…………………………..……………………….…………………

……………………………………………………………………… 

3…………………………..……………………….…………………

……………………………………………………………………… 



 42 

Omgaan met moeilijke situaties 
Zor anlarla baş edebilmek 
Sigara içmemeyi ne zaman çok zor bulmaktasınız? Aşağıda sizin için 
ayrılan yere sizin için zor olan 3 durumu yazınız. Bu durumlarda 
neler yapabilirsiniz. Kendiniz için çözüm düşünüp bunları not ediniz. 
 
Aşağıdaki 3 durumda sigara içmemeyi çok zor bulmaktayım: 

1…………………………..…………………..…….…………………

……………………………………………………………………… 

2…………………………..……………………….…………………

……………………………………………………………………… 

3…………………………..……………………….…………………

……………………………………………………………………… 
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Roken kost veel geld 
Sigara içmek masraflıdır 
Sigaraya ne kadar ödüyorsunuz? Hesaplamanızda fayda var! 
 
Kullandığım sigara veya shag paketi için € .......... ödüyorum. 
 
Haftada .......... paket sigara içiyorum. 
 
Haftada sigara için .......... paket x  € .......... =  €.......... ödüyorum. 
 
Yılda sigara için €.......... x 52 (hafta) =  €.......... ödüyorum. 
 
Sigarayı bırakmanız durumunda, 1 yılda bu parayı biriktirmeniz 
mümkün! 
Bu para ile ne yapmak istersiniz? 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

 

De voordelen van roken: Wat vindt u fijn aan roken? 
Sigara içmenin faydaları: Sizce sigara içmenin güzel yönleri 
nelerdir? 
Biraz saçma gibi gözükebilir ama sigara içenler sigaranın bazı 
yararlarını görebilmektedir. Aksi halde kimse sigara içmezdi. Bazı 
insanlar alışkanlık olduğu sigara içerler. Bir kısım insan ise yemekten 
sonra içerler. Diğer bir kısım ise stresli oldukları zamanlarda sigara 
içerler. Veyahut, bir eğlencede ya da kahvehanedeyken. Sigara 
içmenin sizin için iyi ve kötü yönleri nedir, doldurunuz. 
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De voordelen en nadelen van roken 
Sigara içmenin fayda ve zararları 
Sigara içmenin sizin için iyi ve kötü yönleri nedir, doldurunuz. 
 
Voordelen van roken Nadelen van roken 
Sigara içmenin faydaları Sigara içmenin zararları 
Bence sigaranın faydaları:  Bence sigaranın zararları:  
  
1 ………………………………... 

……………………………..…... 

1 ………………………………... 

……………...…………………... 

2 ………………………….…….. 

…………………………………. 

2 ……………………………….. 

………….………………………. 

3 ………………………….…….. 

…………………………………. 

3 ……………………………….. 

………….………………………. 

4 ……………………….……….. 

………………………………….. 

4 …….………………………….. 

………………………………….. 

 
Sizin için ne önemlidir? Sigaranın faydaları mı yoksa zararları mı? 
Sizin için uygun olan şıkkı işaretleyiniz. 
� Sigara içmenin faydaları benim için daha önemlidir. 

Bu broşürü saklayınız. 
 
� Sigara içmenin kötü özellikleri benim için daha önemlidir. 

2. bölümü okuyunuz: Sigarayı bırakmak istiyorsunuz. Sigarayı 
bıraktığınızda sizi neler bekliyor? 
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Şöyle de düşünebilirsiniz: “Kendimi iyi hissetmek için sigara içmeye 
ihtiyacım yok”. Veya “Burada insanlarla hoş bir şekilde sohbet etmek 
istiyorum, sigarayı aklıma getirmek istemiyorum” şeklinde de 
düşünebilirsiniz. Ayrıca “o kadar zamandır sigara içmiyorum, şimdi 
de içmeyeceğim, tahammül edeceğim” şeklinde düşünmeniz de işe 
yarayacaktır. Mümkün olduğunca size sigarayı hatırlatmayacak ve 
sigarasızlığa tahammül ettirebilecek düşünceler içerisinde olmaya 
çalışın. 
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Welke oplossing past bij u? 
Hangi çözüm size daha uygundur? 
 
Dikkatli olmak 
Şayet hangi durumun sizin için zor olduğunu biliyorsanız, bu hallerde 
daha dikkatli olabilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaşmadan önce 
neler yapabileceğinizi planlayabilir ya da size uygun bir çözüm 
düşünebilirsiniz. Örneğin sigara içen kişilerce mi davet edildiniz, o 
zaman ziyareti kısa tutunuz. Ya da elinizde sizi meşgul edecek bir 
şeyi bulundurmaya özen gösteriniz. Sigara içmemişseniz kendinizi 
ödüllendirebilirsiniz.  
 
Kaçınmak 
Zor durumlarla karşılaşmamaya özen gösterebilirsiniz. Bunun her 
zaman gerçekleşmesi zor olabilir fakat zannettiğinizden ve 
beklediğinizden daha sık gerçekleşebileceğini de fark edeceksiniz. 
Örneğin sigara içen kişilerin yanına gitmemeye özen gösteriniz.  
 
Başka bir işle meşgul olmak 
Zor bir anda farklı ne yapabilirsiniz? Örneğin kendinizi kötü 
hissettiğinizde evde hapis kalmayınız. Başka bir şey yapınız: 
gezmeye çıkınız ya da alışveriş yapınız. Evden çıkamamanız halinde, 
bir tanıdığınızla telefon ile görüşebilir ya da ufak bir tamirle  
kendinizi meşgul edebilirsiniz.  
 
Başka bir şey düşünmek 
Canınız sigara mı çekiyor? O anda ne düşündüğünüz çok önemlidir. 
“Bir sigaradan ne çıkar?” ya da “Şimdi tam bir sigarayı hak ettim” 
diye mi düşünüyorsunuz? Böyle düşünmeniz halinde sigara 
içmemeye tahammül etmeniz oldukça zordur. 
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Deel 2. U wilt stoppen. Wat gebeurt er als u stopt? 
2. Bölüm. Sigarayı bırakmak istiyorsunuz.  
Sigarayı bıraktığınızda neler oluyor? 
_______________________________________________________ 
 
Wat vindt u moeilijk bij stoppen met roken? 
Sigarayı bırakırken nerede zorlanıyorsunuz? 
Sigara bağımlılık yaratmaktadır. Bu insanların sigaraya aşırı alışkın 
olduğu anlamına gelmektedir. Sanki sigarasız yaşayamazlarmış gibi 
sigara içenlere. Bu nedenle sigarayı bırakmak oldukça zor gelebilir. 
Buna rağmen her yıl 100.000 civarında insan sigarayı 
bırakabilmektedir. Sigarayı bırakmak isteyenler, sigarayı tekrar 
özleyeceklerinden ve sigarayı bırakamayacaklarından korkarlar. Ya 
da kilo alacakları endişesine kapılırlar. Bazen de sigarayı kesin 
bırakıp bırakamayacaklarından emin değillerdir. Sizin için sigarayı 
bırakma konusunda en zor olan şey nedir?  
 
Verslaving aan roken 
Sigara bağımlılığı 
Sigaranın içerisinde nikotin adıyla bilinen bağımlılık yaratıcı bir 
madde vardır. Sigara içtiğinizde vücudunuz nikotine bağımlı hale 
gelir ve her seferinde yeniden ve daha fazla nikotin ister. Bir müddet 
sigara içmezseniz canınız sigara çeker. Bu durumda vücudunuz 
nikotine bağımlı hale gelmiştir. Adeta sigarasız yaşayamayacağınızı 
sanırsınız. Gittikçe sigaraya bağımlı olduğunuzu hissedersiniz. 
 
Gaat u het roken missen? 
Sigara içmeyi özler misiniz? 
Sigarayı özlemenizi alışkanlığı terk belirtisi olarak tanımlayabiliriz. 
Alışkanlığı terk belirtisi hoş olmayan bir ruh hali içerisine girmenize 
neden olur. Buna alışkanlığı terk semptomları diyoruz. Örneğin 
kendinizi huzursuz hissedebilir, asabi olabilir, uyku düzensizliği 
yaşabilirsiniz. 
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3. Alışkanlık 
Belki alkol kullandığınızda sigara içmeye alışmış olabilirsiniz. Bazı 
sigara bağımlıları aynı anda sigara ve alkol bağımlısı olabilmektedir. 
Bazı sigara bağımlıları ise telefon ile görüştüklerinde sigara 
içebilmektedir. Siz hangi durum ve anlarda sigara içmektesiniz? 
 
Omgaan met moeilijke situaties 
Zor anlarla baş edebilmek 
Malesef her zor an/durum için bir çözüm önermemiz mümkün 
değildir. Her kişi kendisi için zor olan bir durumla diğer kişilere göre 
farklı yöntem ya da tarzda baş etmektedir. Fakat burada size kendi 
durumunuz için nasıl çözüm üreteceğinizi söyleyebiliriz. 
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Deel 5. U bent gestopt met roken. Hoe houdt u het vol? 
5. Bölüm. Sigarayı bıraktınız. Sigara içmemeye nasıl tahammül 
edersiniz? 
_______________________________________________________ 
 
Stoppen doet u niet in één dag 
Sigarayı bırakmak bir günde olmaz 
Sigarayı bırakmak bir başlangıçtır. Fakat daha sonra sigarasızlığa 
tahammül etmeniz gerekecektir. Bir müddet sonra sigara içmemek 
size zor gelmemeye başlayacaktır. Bu durum her eski sigara 
bağımlıları için böyledir. Zira canınızın sigara çekmesi doğuştan 
gelen bir alışkanlık değildir, bilakis daha sonra öğrendiğiniz bir 
davranıştır. Öğrendiğiniz bir alışkanlığı yeniden unutmanız ya da 
kaybetmeniz de mümkündür.  
 
Moeilijke situaties 
Zor anlar 
Sigarasızlığa tahammül etmek istiyorsunuz. Nelere dikkat 
etmelisiniz? Daha önce sigara içtiğiniz anlar ve durumlara özellikle 
dikkat etmelisiniz. Eski sigara bağımlılarının çok zorlandığı 3 
durumu belirtmemiz gerekiyor. 
 
1. Başkaları ile birlikte olduğunuz durumlar  
Arkadaşlarınız ile çok hoş bir sohbet halindesiniz. Ya da bir 
eğlencedesiniz. Veya bir restoranda yemek yiyorsunuz.  
 
2. Kendinizi iyi hissetmiyorsunuz  
Stresli, üzüntülü veya kızgınsınız. Özellikle de evde yalnızsanız 
sigarasızlığa tahammül etmekte zorlanabilirsiniz. 
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Sigarayı bırakanların yaklaşık yüzde 50’si alışkanlığı terk 
belirtilerinden dolayı sıkıntı yaşabilirken, diğer yüzde 50’si ise ya hiç 
ya da çok az sıkıntı çeker. Bu sıkıntı veya rahatsızlıklar aslında 
bedeninizin bağımlıktan kurtulmak için verdiği mücadelenin bir 
yansımasıdır. 
 
Alışkanlığı terk rahatsızlıklarını en çok başlangıçta hissedersiniz. Bir 
kaç gün geçtikten sonra çektiğiniz sıkıntılarda gözle görülür bir 
azalma görülecektir. Fakat bir şey herkes için geçerlidir, o da gün 
geçtikçe sigara içmemenin kolaylaştığıdır. 
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Dikker worden 
Kilo almak 
Sigarayı bırakanların çoğu sigarayı bıraktıktan sonra şişmanlıyor. 
Bunun nedeni nedir? Pek çok kişi sigarayı bıraktıktan sonra daha 
fazla yemeye veya abur cubur atıştırmaya başlarlar. Ya da yemek 
yeme alışkanlığı değişir. 
Bedeniniz sigarayı bıraktıktan sonra kendini yenilemeye başlar. Bir 
kaç kilo almanız gayet doğaldır. Sigarayı bırakmanız durumunda 2,5 
ila 6 kilo arasında şişmanlayabilirsiniz. 
 
Peki kilo almanızı nasıl engelleyebilirsiniz? Ne yediğinize ve ne 
atıştırdığınıza dikkat etmek zorundasınız. Ya da daha fazla hareket 
edebilirsiniz (yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir, spor 
yapabilirsiniz). 
 
Sigarayı bıraktıktan sonra elde edeceginiz kazanım ve faydalar bir iki 
kilo almanın vereceği sıkıntıdan kat kat fazladır. Aldığınız bu fazla 
kiloları vermek mi istiyorsunuz? Zayıflamak isterseniz buna sigarayı 
bıraktıktan 6 ay kadar sonra başlayabilirsiniz. Aksi halde sigarayı 
bırakmanız zorlaşabilir. Sağlıklı beslenme konusunda daha fazla 
bilgiye mi ihtiyaç duyuyorsunuz? O zaman Beslenme Merkezi’nin 
(Voedingscentrum) 070-306 88 88 numaralı bilgi-danışma hattını 
arayabilir ya da kurama ait www.voedingscentrum.nl internet 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 
 
Tips voor gezonde snacks 
Sağlıklı atıştırmalar konusunda bazı pratik tavsiyeler: 
• bir adet yumurtalı kurabiye (eierkoek) 
• bir dilim şeker miktarı düşük kek (ontbijtkoek) 
• bir müsli ekmeği ya da kurabiyesi 
• her çeşit meyve, örneğin elma, muz, portakal, üzüm veya kiwi  
• havuç ya da salatalık, şalgam, domates gibi sebzeler 
• az miktarda (bir avuç) kuru üzüm  
• yağsız çerez 
• bir adet hurma ya da incir  
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Ne yapmalısınız? Nereden daha fazla bilgi edinebilirsiniz? 
30 dakikadan oluşan 1 
veya 2 müdahele 

www.acupunctuur.nl 
033-461 61 41 (sabahları ulaşmanız 
mümkün) 
 
 
 
 
 

50 dakikadan oluşan 1 
veya 2 müdahale 

www.prostop.nl 
0900-766 78 67 
www.smokefree.nl 
0900-766 53 37 
 ya da size yakın bir terapiste ulaşmak için 
gouden gids (altın sayfalar) adlı rehbere 
bakmanız da mümkün. 
 
 
 

Kitaptaki bilgileri 
okursunuz: bir kaç saat. 
5 saatten oluşan bir 
eğitim toplantısına 
katılırsınız.  
 
 
 

www.allencarr.nl 
 

 
Sigara içmemeye nasıl tahammül edersiniz? 5. Bölümü okuyunuz. 
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Schema 2: Middelen die niet of nog niet goed onderzocht zijn 
Tablo 2: Henüz ya da hiç araştırılmamış yardımcı maddeler / 
unsurlar 
 
Yardımın adı? Yardımın türü? Ücreti? 
Akupunktur Akupunkturist bedeninizde 

belirli noktalara iğne 
batırmaktadır. Bu suretle 
sigarayı bırakma esnasında 
yaşamanız muhtemel olan 
sıkıntıları indirgemeye ve 
canınızın sigara çekmesini 
engellemeye çalışmaktadır. 

Ortalama 40,- Euro 
(Bazı durumlarda 
sağlık sigortası 
tarafından 
karşılanmaktadır). 

Softlazar terapi Softlazar terapisi ile 
bedeninizde belirli noktalar 
lazer ışınları ile 
uyarılmaktadır. Bu sayede 
sigarayı bırakırken daha az 
sıkıntı çekmeniz mümkün 
olabilir. Ayrıca bu tedavi ile 
canınızın daha az sigara 
istemesi de söz konusu 
olabilir. 

Ortalama 130,- 
Euro (Bazı 
durumlarda sağlık 
sigortası tarafından 
karşılanmaktadır). 

Allen Carr 
Yöntemi 

Allen Carr tarafından 
yazılmış bu kitapta  sigarayı 
bırakma konusunda bilgi 
edinebilirsiniz. Bir grup 
dahilinde sigarayı bırakma 
eğitimi verilmektedir. 
(sağlık sigortası tarafından 
karşılanabilmektedir). 

12,50 Euro kitap 
ücreti ve 250,- 
Euro grup eğitimi 
(Bazı durumlarda 
sağlık sigortası 
tarafından 
karşılanmaktadır). 
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De voordelen van stoppen: Wat merkt u als u stopt? 
Sigarayı bırakmanın faydaları: Sigarayı bıraktıktan sonra neyi 
fark edersiniz? 
Sigarayı bırakmak kolay değildir. Fakat sigarayı bıraktıktan sonra 
hemen olumlu gelişmeleri fark edersiniz. Sigarayı bir kaç hafta 
bırakmış olan kişilere “Sigarayı bırakmanın size faydaları nelerdir?” 
sorusunu sorduk. 
 
Sigarayı bırakan bu kişilerin söyledikleri: 
• Sigarayı bıraktığıma çok memnunum. Kendimi şimdi çok daha iyi 

hissediyorum. 
• Şimdi daha çok para biriktirebiliyorum. 
• Kendimi çok daha iyi hissediyorum. 
• Şimdi daha iyi nefes aldığımı fark ediyorum. Daha kolay nefes 

alabiliyorum. 
• Çocuklarım için şimdi iyi bir örnek olduğumu düşünüyorum.  
• Artık başkalarına sigara dumanıyla rahatsızlık vermiyorum.  
• Artık öksürmüyorum. 
• Ağız tadım yerine geldi ve artık koku alabiliyorum. 
• Evim daha temiz, eskisi gibi pis kokmuyor. 
• Ellerim ve ayaklarım eskisi gibi soğuk değiller. 
• Sigara içmeye ayırdığım zamanı şimdi başka şeyler yapmak için 

kulla-nıyorum. Kendim ve sevdiklerim için daha fazla zaman 
ayırabiliyorum. 

 
Bazı başka faydaları da sonradan fark edebilirsiniz. Ama bu faydalar 
da çok önemlidir. Bunlara broşürün ilerleyen kısmında değineceğiz. 
Her şeyden önemlisi sigara içmeyerek hastalanmama riskinizi 
artırıyorsunuz. Hatta başka kişilerin sigaranızın dumanından 
hastalanma ya da rahatsız olma riskini de azaltmış olacaksınız. 
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Bent u klaar om te stoppen met roken? 
Sigarayı bırakmaya hazır mısınız? 
Size uygun olan cevabın önündeki kareyi doldurunuz. 
 
� Hayır, sigarayı bırakmaya hazır değilim. 

Broşürü saklayınız! 
 
� Evet, sigarayı bırakmaya hazırım. 

3. bölümü okuyunuz: Sigarayı bırakmak istiyorsunuz. Nasıl 
bırakırsınız? 
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Ne yapmalısınız? Nereden daha fazla bilgi edinebilirsiniz? 
Zyban adlı ilacı 
sigarayı bırakacağınız 
tarihten bir iki hafta 
öncesinde kullanmaya 
başlarsınız. Zyban’i 9 
hafta boyunca 
kullanırsınız. Champix 
adlı ilacı sigarayı 
bırakacağınız tarihten 
bir hafta öncesinde 
kullanmaya başlar ve 
12 hafta boyunca 
kullanırsınız. 
 
 
 
 

Ev doktoru 
www.apotheek.nl 
GSK (Zyban) 030-693 87 00 
www.hulpbijstoppenmetroken.nl 
Pfizer (Champix) 0800-633 46 36 
www.ikkanstoppen.nl 
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Yardımın adı? Yardımın türü? Fiyatı? 
İlaçlar Bupropion (marka adı Zyban) 

ve Varenicline (marka adı 
Champix) sigarayı bırakırken 
sıkıntı çekmenizi en aza 
indirgeyen türden ilaçlardır. 
Bu ilaçlar ayrıca canınızın 
daha az sigara çekmesini 
sağlamaktadırlar. Bu ilaçları 
günde en az 10 sigara içmeniz 
ve nikotin ihtiva eden 
yardımcı maddelerin sizde bir 
sonuç vermemesi durumunda 
kullanınız. Bu ilaçları sadece 
ev doktoru reçetesi ile temin 
etmeniz  mümkündür. 
Herkesin kullanımına uygun 
değildir. 

Haftalık yaklaşık 
20,- Euro  
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Deel 3. U wilt stoppen. Hoe doet u dat? 
3. Bölüm. Sigarayı bırakmak istiyorsunuz. Nasıl bırakırsınız? 
_______________________________________________________ 
 
‘Een beetje’ stoppen? Waarom kan dat niet? 
‘Azaltarak’ bırakmak? Niçin olmaz? 
Sigara içenlerin bir kısmı sigarayı tümüyle bırakmaktan ziyade 
azaltarak bırakmak istiyor. Diğer bir deyişle, sigarayı bırakmak 
istiyorlar ama tamamıyla değil. Bu kişilerin büyük kısmı günlük 
sigara kullanımını azaltmak istiyor. Örneğin bunlar günde 2-3 tane 
sigara içmek isteyebilir. Bazen bu şekilde belli zaman devam 
edebilirler. Fakat hemen hemen hiç bir kimse bu şekilde sigara 
kullanmaya bir kaç ay ya da yıllarca devam edemez. Sigarayı 
azalttığınızda ne olur? Bu durumda vücudunuz daha az nikotin alır. 
Oysa bedeniniz belirli oranda nikotin almaya alışmıştır. Bu nedenle 
canınız daha çabuk bir sigara isteyecektir. Bundan dolayı daha az 
sigara kullanmayı uzun süre sürdürmeniz daha zordur. Sigarayı 
tamamıyla bırakmanız azaltmaktan daha kolaydır. 
 
Eerder gestopt? 
Daha önce bıraktınız mı? 
Sigarayı ilk defa bırakanlar çoğu zaman “Gerçekten sigarayı 
bırakmak istersem, bırakabilirim” diye düşünürler. Bu durum çoğu 
zaman da böyledir.  
Fakat bazen bırakamayabilirsiniz. Böyle durumda niçin bırakamamış 
olduğunuza bir bakmanızı tavsiye ederiz. Çok mu stresliydiniz? Daha 
önceden düşünemediğiniz ya da dikkate almadığınız zor bir an ile mi 
karşılaştınız? Yoksa başka bir neden mi vardı? 
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Ne yapmalısınız? Nereden daha fazla bilgi edinebilirsiniz? 
45 dakika süren 6 
görüşme ve 3 ay 
sonrasında da bir telefon 
görüşme sinden 
oluşmaktadır.  

www.stivoro.nl/persoonlijkecoaching 
0900-9390 (dakikası € 0,10) 
 

3 ay süresince 1,5 saatten 
oluşan 9 grup-toplantısına 
katılım 
 
 
 
 
 
 
 

www.stivoro.nl/pakjekans 
0900-9390 (dakikası € 0,10) 
 

Çok sayıda hafta boyunca 
45 dakikadan oluşan çok 
sayıda görüşme yapmak 
 
 

www.vgct.nl 
030-254 20 54 (Pazartesi-Perşembe arası 
09:00 – 13:30 saatleri arasında) 
 

Nikotin tamamlayıcı 
maddeleri 12 hafta 
boyunca her gün 
kullanıyorsunuz. Daha 
sonra bu maddeleri 
azaltarak, akabinde 
tamamıyla bırakıyorsunuz. 
Bu durum nikotin ihtiva 
eden plasterler için geçerli 
değildir. Plaster 
yapıştırmayı bir defa da 
bırakabilirsiniz. 
 

Ev doktoru 
Eczane 
Drogist (Kruidvat, Etos vb) 
www.apotheek.nl 
www.nicotinell.nl 
www.niquitin.nl 
www.nicorette.nl 
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Yardımın adı? Yardımın türü? Fiyatı? 
Bireysel terapi  Bireysel rehber yardımıyla 

sigarayı bırakmak. 
 
 
 

Ücretsiz 

‘Pakje Kans’ 
birlikte sigara 
bırakma kursu 

Thuiszorg ya da GGD 
tarafından düzenlenen grup 
halinde birlikte sigarayı 
bırakmak. 
 

Ortalama 112,- 
Euro (Sıklıkla 
Thuiszorg 
indiriminden 
yararlanabilir  
ya da sağlık 
sigortası 
tarafından 
karşılana 
bilmektedir). 

Davranış 
terapisti 

Bir terapist yardımıyla sigarayı 
bırakmak. 

Çeşitli (bazen 
sağlık sigortası 
tarafından 
karşılana 
bilmektedir). 

Nikotin 
tamamlayıcı 
maddeler 

Nikotin tamamlayıcı maddeler 
nikotin ihtiva eden özel sakız, 
plaster ve tabletlerdir. Bu 
maddeleri kullanmanız halinde 
sigarayı bırakırken çekeceğiniz 
sıkıntıları en aza 
indirgeyebilirsiniz. Günde en 
az 10 sigara içiyorsanız nikotin 
tamamlayıcı maddelerle 
sigarayı bırakmanızı tavsiye 
ederiz. Kullanma klavuzunu 
çok iyi okumanızı tavsiye 
ederiz.  

Haftalık 
yaklaşık 20,- 
Euro 
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Het goede moment 
Sigarayı bırakmak için en iyi an 
Belki sigarayı bırakmak için iyi bir zaman değildi. Belki çok yoğun 
bir zamana denk geldi. Belki çok sıkıntılı veya stresli bir anınıza 
tesadüf etti. Daha rahat olduğunuz bir zamanda belki 
başaracaksınızdır. Bazı insanlar belki sigarayı bırakmayi için tatil 
zamanını tercih edebilirler. Fakat belli bir kesim ise sigarayı izinli 
oldukları zamanda bırakmak çok zor bulabilir. Bu nedenle sigarayı en 
kolay ne zaman bırakabileceğinize siz karar vereceksinizdir.  
 
De goede aanpak 
En iyi yöntem 
Belki sigarayı bırakmak için hiç de iyi bir yöntemi seçmemiş 
olabilirsiniz. Belki “bir sigaradan ne olacak canım” diye düşünmüş 
olabilirsiniz. Belki de “ben kendi başıma bırakacağım” şeklinde de 
düşünmüş olabilirsiniz. Çok yazık, zira bırakmak için çok sayıda araç 
ve yöntem bulunmaktadır. Sigarayı bırakmanızda size yardımcı 
olacak araç ve yöntemler için 4.üncü bölüme bakabilirsiniz. 
 
Hoe maakt u stoppen met roken makkelijk? 
Sigarayı bırakmayı nasıl kolaylaştırırsınız? 
Sigarayı bırakmayı kolaylaştırmak için öncelikle üzerinde çok iyi 
düşünmelisiniz. Aşağıdaki bilgi size bu konuda yardımcı olacaktır. 
Tavsiyeleri okuyunuz. 
 
1. Sigarayı niçin bırakmak istediğinizi düşününüz. 
Sigarayı bırakmak için çok çeşitli nedeniniz olabilir. Bunlara örnek 
vermek gerekirse: 
• daha sağlıklı olmak istiyorsunuz 
• başkalarının sigara dumanınızdan rahatsız olmasını 

istemiyorsunuz 
• sigaraya bağımlı olmak istemiyorsunuz ya da bağımlılığınıza son 

vermek istiyorsunuz 
• çocuk ya da torunlarınız için bırakmak istiyorsunuz 
• sigaraya daha fazla para vermek istemeyebilirsiniz 
• kondisyonunuzu (hareket kabiliyetinizi) artirmak için. 
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Ne yapmalısınız? Nereden daha fazla bilgi edinebilirsiniz? 
Websayfaya kaydınızı 
yapıyorsunuz. Verilen 
ödevleri yapıyorsunuz. 
Ayrıca diğer 
katılımcılarla görüşme 
imkanınız 
bulunmaktadır. Süre: 
asgari 6 hafta. 

www.destopsite.nl 
www.stivoro.nl/stopsite 
0900-9390 (dakikası € 0,10) 

Doğum uzmanınızla 1 
veya daha fazla haftada 
10 dakikadan oluşan bir 
ya da daha fazla sayıda 
görüşme. 

www.stivoro.nl/zwangerschap 
www.stivoro.nl/verloskundige 
0900-9390 (dakikası € 0,10) 

Ev doktorunuzla 1 veya 
daha fazla haftada 10 
dakikadan oluşan bir ya 
da daha fazla sayıda 
görüşme. 

www.stivoro.nl/huisarts 
0900-9390 (dakikası € 0,10) 

Sigarayı bırakma 
bilgi/danışma ile 2 ila 3 
ay boyunca 15 
dakikadan oluşan 7 
telefon görüşmesi . 

www.stivoro.nl/telefonischecoaching 
0900-9390 (dakikası € 0,10) 
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Yardımın adı? Yardımın türü? Ücreti? 
StopSayfası 
 
 
 
 
 
 
 

İnternet aracılığıyla 
sigarayı bırakma 
desteği  

Ücretsiz 

Doğum uzmanı 
 
 
 
 

Doğum uzmanınız 
ile birlikte sigarayı 
bırakmak. 

Ücretsiz 

Ev doktoru 
 
 
 
 

Ev doktorunuz ile 
birlikte sigarayı 
bırakmak. 
 

Ücretsiz 

Sigarayı bırakma 
bilgi/danışma hattı 
 
 
 

STIVORO’nun bir 
uzmanı yardımıyla 
sigarayı bırakmak. 
 

Ücretsiz 
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2. Sigarayı bırakmak için kesin bir karar alınız 
Kesin karar almak sigarayı bırakmak için çok önemlidir ve 
bırakmanızı kesinlikle kolaylaştırır.  
 
3. Bırakmak için bir gün belirleyiniz 
Bu gün sigarayı bırakacağınız gün olmalıdır. Siz sigarayı bırakmanızı 
kolaylaştıracak bir gün tercih edebilirsiniz. Ayrıca sigarayı 
bırakacağınız günden bir iki hafta önce sigaranızı azaltın. Kolay 
sigaralardan uzak durun.  
 
4. Bir defada bırakınız 
Sigarayı bırakmayı bu şekilde daha kolay başarırsınız.  
 
5. Sigara paketini, çakmağı ve kültablalarını atınız 
Sigarayı bırakacağınız gün tüm sigaralarınızı atmanız halinde 
kendinizi daha güçlü hissedeceksinizdir. Kültablalarınızı ve 
çakmağınızı da atabilirsiniz. Bu şekilde size sürekli sigarayı 
hatırlatacak araçlardan kurtulmuş olacaksınız. 
 
6. Sigarayı bırakırken bir yardımcı madde seçiniz 
Bir yardımcı madde ile sigarayı bırakmak sizin için daha kolay 
olacaktır. Yardımcı maddeler hakkında daha fazla bilgi mi edinmek 
istiyorsunuz? Broşürün 4. bölümünde yardımcı maddeler ile ilgili 
bilgiye ulaşmanız mümkün. Bu bilgiyi okuyunuz ve sizin için uygun 
bir yardımcı maddeyi seçiniz.  
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7. Sık sık görüştüğünüz ya da konuştuğunuz arkadaş veya 
dostlarınıza sigarayı bıraktığınızı söyleyiniz 
Tanıdığınız bazı insanlar size yardımcı olabilir. Yakınlarınız ve 
tanıdıklarınız sigarayı bıraktığınızı bilmeleri durumunda, çabuk 
sinirlenmelerinizi, somurtkanlığınızı anlayışla karşılayabilirler. 
Sizdeki bu ruh halinin sigarayı bırakmanızdan kaynaklandığını 
bilecekler ve sizin bu durumunuza kendilerini ayarlayacaklardır. 
Ayrıca dostlarınız sigarayı bırakmanızda size destek olabilir ve 
zaman zaman durumunuzu sorarak size moral de verebilirler.  
Sizi anlamayacak insanlar mı var? Ya da size kasıtlı olarak sigara 
ikram edecek tanıdıklarınız mı var? Size zorluk çıkaracak ya da 
durumunuzu anlamayan bu tür insanlara sigarayı bıraktığınızı 
söylememeniz daha iyi olacaktır. 
 
8. Bugünün sorununu bugün çözün 
Belki bir daha sigara içmemek size zor gelebilir. Bu durumda kendi 
kendinize “bugün sigara içmeyeceğim” şeklinde telkinde 
bulunabilirsiniz, size güç verecektir. Bunu her gün 
tekrarlayabilirsiniz. Bu şekilde sigara içmeyen birisi olacaksınızdır. 
Bugünün sorununu bugün çözecek, sorunları ertelemeyeceksiniz. 
Yarın için endişe duymayacaksınız.  
 
9. Kendinize yeni meşgaleler bulun 
Sigarayı bıraktınız ve canınız acayip sigara istiyor. Bu durumda ne 
yapabilirsiniz? Sigara içmenizi hatırlatmayacak değişik bir şey 
yapabilirsiniz. Örneğin evde ufak bir işle meşgul olabilirsiniz. Bir 
arkadaş ya da dostunuzu da ziyaret edebilir veya onunla telefonda 
görüşebilirsiniz. 
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Ne yapmalısınız? Nereden daha fazla bilgi edinebilirsiniz? 
Bir defalık 10 dakika 
süren  telefon 
görüşmesi. 
 

www.stivoro.nl/stopgesprek 
0900-9390 (dakikası € 0,10) 

İnternette bir soru 
formu doldurulacak: 20 
dakika. Kısa bir süre 
içerisinde sadece size 
uyarlanmış bir tavsiye 
metni alacaksınız. 
Tavsiyeyi 
okuyacaksınız: 20 
dakika. 
 

www.stivoro.nl/adviesopmaat 
0900-9390 (dakikası € 0,10) 
 

İnternette bir soru 
formu doldurulacak: 20 
dakika. Kısa bir süre 
içerisinde sadece size 
özel bir tavsiye metni 
alacaksınız. 
 

www.stivoro.nl/zwangerschap 
0900-9390 (dakikası € 0,10) 

3 ay boyunca bilgi ve 
tavsiye içeren 10 adet 
email okuyacaksınız. 
Mail okuma süresi: 3 
dakika. 
 

www.stivoro.nl/stopmail 
0900-9390 (dakikası € 0,10) 
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Schema 1: Middelen die goed onderzocht zijn én die werken 
Tablo 1: Araştırması yapılmış ve sonuçları test edilmiş yardımcı 
maddeler 
 
Yardımın adı? Yardımın türü? Ücreti? 
Sigarayı bırakma 
görüşmesi 
 
 

Telefon ile sigarayı 
bırakma görüşmesi 

Dakikası € 0,10 

Kişiye özel tavsiye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İnternet aracılığıyla 
sigarayı bırakmakla 
ilgili kişiye özel 
tavsiye. 
 

Ücretsiz 

Hamile olan 
bayanlar için Kişiye 
Özel Tavsiye 
 
 
 
 

İnternet aracılığıyla 
sigarayı bırakmakla 
ilgili kişiye özel 
tavsiye. 

Ücretsiz 

Stopmail 
 
 
 
 
 

Stopmail aracılığıyla 
sigarayı bırakma 
desteği  

Ücretsiz 
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10. Olumlu düşünün 
Mümkün olduğunca pozitif düşünmeye çalışın: “Ben sigarayı 
bırakabilirim, ben sigarasız yaşayabilirim” şeklinde.  
Başlangıçta zorlandınız mı? Sigarayı bırakmanın zor olduğunu kabul 
edin, ama imkansız olmadığını da bilin.  
Kendinize biraz daha zaman tanıyın. Sigarasız yaşamanın da 
mümkün olduğu bilinci ile yaşama devam edin.  
 
11. Kendinizi ödüllendirin 
Sigarayı bıraktığınız için kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sigara 
içmediğiniz için kendi kendinizi ödüllendirmeniz size güç vereceği 
gibi sigara içmemeyi sürdürmenize de yardımcı olacaktır. Sigarayı 
bırakıp kendi kendini ödüllendirenler, sigara içmemeyi daha uzun bir 
zaman sürdürebilmektedir. Kendinizi ödüllendirmek için uzun uzun 
beklemeyin.  
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Tips van ex-rokers 
Sigarayı bırakanların tavsiyeleri  
 
Leyla, öğretmen, 48 yaşında 
Sigarayı bıraktıktan bir hafta sonra, daha önce sigaraya harcadığım 
parayı biriktirdim ve bu para ile yeni bir tencere satın aldım. Şu anda 
kendimi daha sağlıklı hissediyorum ve daha sağlıklı yemekler 
yapıyorum. Daha önce kültablalarının ve sigara paketinin bulunduğu 
yerlere meyve dolu tabaklar yerleştirdim. Bu şekilde sağlıksız abur 
cuburlar yerine daha sağlıklı olan çeşit çeşit meyve yiyorum. Çünkü 
sağlıksız abur cubur yiyerek şişmanlayacağımdan korkuyorum. 
Meyve yiyerek bundan korunuyorum.  
 
Sedat, Bilgi İşlem Uzmanı, 31 yaşında 
Sigarayı bıraktığım ilk haftalarda her gün elimde bir şişe su 
bulundurmaktaydım. Bunu iş yerinde de yapıyordum. Sigara içme 
isteğimi su içerek giderdim.Doğrusu su içmenin çok faydasını 
gördüm. Ayrıca gerek iş yerinde gerekse dışarıda sigara içmeyen 
arkadaşlar edindim. Bu da sigarayı bırakmamda çok etkili oldu. 
Önceleri elimdeki şişe suyu garipseyenler oldu ama daha sonra haklı 
olduğumu onlar da anladılar.  
 
Coby, evhanımı, 53 yaşında 
Bir ara bir yerde sigarayı bırakma konusunda telefonla destek 
alındığını okumuştum. Bu benim tam aradığım şeydi. Ben de yardım 
veren bu kurumu aradım. İyiki de aramışım. Telefon ile destek hattı 
sayesinde sigarayı bırakmam oldukça kolay oldu. Konuştuğum 
uzman kişi çok iyi birer dinleyiciydi. Uzman kişinin yardım ve 
desteği ile sigarayı bırakabilmem için neler yapabileceğimi daha iyi 
fark edebildim. Bana uygun egzersiz ve ilgi alanları keşfettim. Bu 
sayede her türlü bulmaca çözdüm ve ödüllü yarışmalara katıldım. Bu 
sayede sürekli sigarayı hatırlamaktan kurtulmuş oldum.  
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Deel 4. U wilt stoppen. Wie en wat helpt u? 
4. Bölüm. Sigarayı bırakmak istiyorsunuz. Kim ve neler bu 
konuda size yardımcı olabilir? 
_______________________________________________________ 
 
Overzicht van hulp bij stoppen met roken 
Sigarayı bırakırken kullanılabilecek yardımcı unsurlara genel 
bakış 
Bazı yardımcı maddeler diğer yardımcı maddelere gore daha iyi 
sonuç vermektedir. Fakat her şey araştırılmış değildir. Tablo 1’de 
araştırma yapılmış ve sonuçları test edilmiş yardımcı maddeleri 
bulacaksınız. Size bu yardımcı maddeleri kullanmanızı tavsiye 
ediyoruz.Tablo 2’de ise araştırması yapılmamış ya da daha sonuçları 
test edilmemiş yardımcı maddeleri bulacaksınız. 
 
Aşağıdaki bilgiyi okuyunuz ve size uygun olanını seçiniz. 
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Nathalie, hemşire, 27 yaşında 
Evim daha bir güzelleşti. Sigarayı bırakmaya çalışırken, kendimi ev 
temizliğine verdim. Her yer şimdi daha temiz ve her şey mis gibi 
kokuyor. Evimin bu şekilde kalmasını arzuluyorum. Evimde artık 
sigara içilmiyor. Bu şekilde nihayet çocuklar evde rahat yüzü 
gördüler.  
 
Kees, kamyon şoförü, 40 yaşında 
Oldukça asi bir karektere sahibim. İşler konusunda da tez canlıyımdır 
ve karamsar bir kişiliğim vardır. Bu nedenle sigarayı 
bırakabileceğimi hiç düşünememiştim. Fakat görüldüğü gibi sigarayı 
bırakabildim. Sinirlendiğim zamanlarda derin derin nefes alırdım. Bu 
şekilde sinirim daha çabuk kaybolduğunu fark ettim. Ayrıca sigarayı 
bırakırken nikotin bandı kullandım. Sürekli kamyon içerisinde 
oturduğum için nikotin bandının çok  faydasını gördüğümü 
söylemeliyim. 
 
Siz de kendiniz için daha uygun pratik çözümler üreterek sigarayı 
bırakmanızı kolaylaştırabilirsiniz. Bunları bir sonraki sayfada 
bulunan sigarayı bırakma planınız içerisine alabilirsiniz. Sigarayı 
bırakma planınız sayesinde sigarayı daha kolay bırakacağınızı fark 
edeceksiniz. 
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Mijn eigen stopplan 
Sigarayı Bırakma Planım 
Aşağıdaki sorulara cevap vererek kendi “sigarayı bırakma planınızı” 
oluşturabilirsiniz. 
 
Sigarayı bırakmayı düşündüğüm tarih: 

……………………………………………………………………… 

Sigarayı bırakma nedenlerim: 

………………………………………...……………………………… 

Sigarayı bırakırken kullanacağım yardımcı (madde) unsurlar: 

……………………………………...………………………………… 

(Detaylı bilgi için 4. Bölüme bakınız) 

Sigarayı bırakırken yardım ve desteğini isteyeceğim kişiler: 

1. kişinin adı……………………..…………………………………… 

telefon numarası ……………………………………………………… 

e-posta adresi ………………………………………………………… 

2. kişinin adı ….……………………………………………………… 

telefon numarası ……………………………………………………… 

e-posta adresi ………………………………………………………… 
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Sigara içmemek için bana uygun püf noktaları: 
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Sigara içmediğim 1’inci gün kendim için düşündüğüm ödül: 

……………………………………………………………………… 

Sigara içmediğim 3’üncü gün için düşündüğüm ödül: 

……………………………………………………………………… 

Sigara içmediğim bir hafta sonrası için düşündüğüm ödül: 

……………………………………………………………………… 

Sigara içmediğim 3’üncü hafta sonrası için düşündüğüm ödül: 

……………………………………………………………………… 

 


