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Tütün, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılıkları alanında halk sağlığı 
çalışmaları yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti, yakın dönemde çalışma alanını 
teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıkları da kapsayacak 
şekilde genişletmiştir. Teknoloji bağımlılığı alanında sosyal ve okul temelli 
önleme çalışmaları yürüten Yeşilay 03-04 Mayıs 2016 tarihlerinde 3. 
Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresini İstanbul’da düzenleyecektir.

2012 ve 2013 yıllarında Kültür Toplum ve Aile Derneği öncülüğünde 
İstanbul’da Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongrelerinin birincisi 
ve ikincisi düzenlenerek bu alanda uluslararası boyutta önemli bir 
farkındalık oluşturulmuştur. İlk kongrenin düzenlenmesinden yaklaşık 4 
yıl sonra yapılan çok sayıdaki saha araştırmasından da anlaşılacağı üzere 
teknoloji bağımlılığı sorunu her geçen gün daha da artmaktadır. Gerek 
bu kongrelerdeki deneyimler, gerekse ulusal ve uluslararası beklentiler 
bizleri teknoloji bağımlılığını en geniş çerçevede ele alacak 3. Uluslararası 
Teknoloji Bağımlılığı Kongresini düzenlemeye teşvik etmiştir.

Yeşilay olarak 03-04 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek 
olan 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresinin teknoloji 
bağımlılığı alanında çok yönlü stratejilerin geliştirilmesi için önemli bir 
vizyon sunacağına inanıyorum. Bu amaçla kongreye bilim insanlarını,  
araştırmacıları, eğitimcileri ve ilgili tüm kişi ve kurumları davet ediyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mücahit Öztürk 
Yeşilay Genel Başkanı
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Dear Participants of the 3rd International Congress of Technology Addiction,

The Turkish Green Crescent Society struggles against dependence on substances 
such as tobacco, alcohol, and drug by engaging in preventive and rehabilitative 
public health works; and recently it has been expanding its scope to behavioural 
addictions such as technology and gambling. As it started to focus on 
behavioural addictions as well, the Turkish Green Crescent Society will take the 
host organization role in the 3rd International Congress of Technology Addiction, 
scheduled to be held in May 03-04, 2016 in İstanbul.

The Congresses of Technology Addiction, previously held in subsequent years 
of 2012 and 2013 in Turkey, had great contributions to raise awareness on the 
emerging problem of technology addiction. In the following years after the 
congresses, the scientific research also confirmed that the problems associated 
with technology addiction are drastically growing around the world. As a public 
health organization working on addiction related problems, we are very excited 
to organize the 3rd International Congress of Technology Addiction.

We sincerely believe that the 3rd International Congress of Technology Addiction 
will provide a unique opportunity to develop multiple strategies on technology 
addiction. We are honoured to invite all distinguished scientists, researchers, 
educators, and relevant institutions and organizations to the 3rd International 
Congress of Technology Addiction in May 03 – 04, 2016 in İstanbul.

Yours truly,

Prof. Mücahit Öztürk 
President
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3. ULUSLARARASI TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI KONGRESİ
3 - 4 MAYIS 2016

 3 Mayıs Salı

9.00 - 09.30 Kayıt

09.30 - 10.30

Açılış Konuşmaları 
Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, Kültür Toplum ve Aile Derneği Genel Başkanı
Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay Genel Başkanı
Prof. Dr. Nabi Avcı, T.C. Milli Eğitim Bakanı
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi 

10.30 - 11.30

Genel Oturum I / Salon A 
Çevrimiçi Bağımlılıklar: Kavramlar ve Tartışmalar  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet Erdöl
Konuşmacı:  Prof. Dr. Mark D. Griffiths

11.30 - 12.00 Çay - Kahve Arası

12.00 - 13.00

Konferans I / Salon A
Ergenlerde Bilinçli Akıllı 
Telefon Kullanımı için 
Önleyici Müdahale 
Programı   

Oturum Başkanı:  
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Topçu

Konuşmacı:   
Prof. Dr. Young Yim Doh

Panel I / Salon B
Davranışsal Bağımlılıklar:  Çevrimiçi 
Kumar, Alışveriş ve Enformasyon 
 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Gül Karaçetin

Konuşmacılar:
1- Prof. Dr. Mark Griffiths, Çevrimiçi 

Kumar Bağımlılığı
2- Yrd. Doç. Dr. Selim Günüç, Çevrimiçi 

Alışveriş Bağımlılığı: Belirtileri, 
Sebepleri ve Sonuçları

3- Doç. Dr. Abdullah Özkan,  
Enformasyon Bağımlılığı: Medyanın 
Kitlesinden, Kitlelerin Medyasına
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13.00 - 14.00 Öğle Yemeği

14.00 - 15.00

Konferans II / Salon A 
İnternet Bağımlılığına 
Yaklaşım ve Tedavisi: 
Nereden Geldik, Nereye 
Gidiyoruz?

Oturum Başkanı:  
Dr. Rabia Bilici 

Konuşmacı:  
Prof. Dr. Kültegin Ögel

Panel II / Salon B 
Sanal Ortamdaki Tehlikeler: Siber 
Suçlar ve Siber Zorbalık   

Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Ali Ayten

Konuşmacılar:
1- Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak,  
    Siber Zorbalık 
2- Bilal Tırnakçı,  Sosyal Medya ve  
    Siber Güvenlik
3- İzzet Boğazlıyanlıoğlu,  
    Oyna Keşfet Öğren

15.00 - 15.30 Çay - Kahve Arası

15.30 - 16.30

Panel III / Salon A
Aşırı Teknoloji Kullanımı 
Kaynaklı Sorunlar 

Oturum Başkanı:  
Yrd. Doç. Dr. M. Akif Seylan

Konuşmacılar:
1- Dr. Burak Esendal,    
    Bir Teknoloji Boyun   
    Rahatsızlığından Fazlası
2- Dr. Hasan Hüseyin 
    Karadeli, Teknoloji 
    Bağımlılığına Bilişsel 
    Davranışçı Bir Yaklaşım 
3- Doç. Dr. Özcan Yıldız, 
    Teknoloji Bağımlılığının 
    Fiziksel Etkileri

Panel IV / Salon B 
Teknoloji Bağımlılığının Toplumsal 
Etkileri

Oturum Başkanı:  
Prof. Dr. Edibe Sözen

Konuşmacılar:
1- Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel, 
    Toplumsallaşma Sürecinin Yeni 
    Aktörü Olarak İnternet
2- Doç. Dr. Huriye Martı, Teknoloji 
    Bağımlılığının Dini ve Ahlaki Etkileri
3- Yrd. Doç. Dr. Selenga Gürmen, 
    Bağlanmak ya da Bağlanmamak: 
    Teknoloji Bağımlılığının Aile 
    İlişkilerine Etkileri
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 3 Mayıs Salı

16.30 - 17.30

Panel V / Salon A 
Çocukların Teknoloji 
Kullanımı Konusunda 
Ebeveynlerin Farkındalığının 
Artırılması 
Oturum Başkanı:  
Doç. Dr. Murat Coşkun 

Konuşmacılar:
1- Ramazan İnci, Çocuklarda 

Fiziksel Gelişim ve Teknoloji 
İlişkisi

2- Mustafa Savcı, İnternet 
    Bağımlılığı: Bağlanma, 
    İlişkiler ve Duygulanım
3- Meral Ağır, Teknolojinin 

Yeni Bağımlılık Uygulaması 
ve Riskleri: Wattpad

Panel VI / Salon B
Zararlı Teknoloji Kullanımının 
Gelişim Evreleri Üzerindeki 
Olumsuz Etkileri  

Oturum Başkanı:  
Dr. Muhammed Tayyip Kadak 

Konuşmacılar:
1- Yrd. Doç. Dr. Hasan Kerem 

Alptekin, Mobil Telefon 
Bağımlılığı ve Rehabilitasyon

2- Yrd. Doç. Dr. Aysun Ardıç, 
Adolesanların Sağlıklı Yaşam 
Biçimi Davranışları ile  Dijital 
Oyun Davranışları Arasındaki 
İlişki

3- Doç. Dr. Tülay Ortabağ,  Teknoloji 
Bağımlılığı, Ergenler Arasındaki 
Riskli Davranışlar ve Sağlık 
Teşviki
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4 Mayıs Çarşamba

09.30 - 10.30

Genel Oturum II / Salon A
İnternet Bağımlılığı Tedavisi 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemal Sayar
Konuşmacı: Prof. Dr. Daria Kuss  

10.30 - 11.30

Panel VII / Salon A
İnternet Pornografisi 
Araştırmaları Gerçekleri 
Yansıtılıyor mu?  
 
Oturum Başkanı:  
Yrd. Doç. Dr. M. Emin Babacan 

Konuşmacılar:
1- Gary Wilson, Porno İzlemeyi 

Azaltma Sonrasında Gözlenen 
Değişiklikler

2- Mary Sharpe, Pornografi 
Bağımlılığı Önleme Stratejileri

3- Dr. Darryl Mead, Porno Tüketicisi 
Gençleri Bekleyen Sorunlar

Panel VIII / Salon B
Dijital Çağda Farkındalık:  
Kullanım Rehberi 

Oturum Başkanı:  
Bilal Eren 

Konuşmacılar: 
1- Yalçın Arı, Yeni Nesil Gerçekler
2- Hamza Şamlıoğlu, Güvenli 

İnternet Kullanımı
3- Tuğsan Yılmaz, Hukuki Rol ve 

Sorumluluklar   

11.30 - 12.00 Çay - Kahve Arası

12.00 - 13.00

Konferans III / Salon A 
İslami Bakış Açısından 
Pornografi: Ne Yapmalıyız? 
 
Oturum Başkanı:  
Dr. Razley Nordin

Konuşmacı:  
Dr. Majid Katme

Konferans IV / Salon B
Teknoloji Bağımlılığında 
Güncel Trendlerin 
Değerlendirilmesi: Çevrimiçi 
Online Oyun Bağımlılığı  

Oturum Başkanı:  
M. Pervin Tuba Durgut

Konuşmacı:  
Halley Pontes
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4 Mayıs Çarşamba

13.00 - 14.00 Öğle Yemeği

14.00 - 15.00

Panel IX / Salon A
Teknoloji Ne Zaman Bir 
Risk Haline Geliyor?  
 
Oturum Başkanı:  
Prof. Dr. Peyami Çelikcan 

Konuşmacılar:
1- Dr. Zaheer Hussain,  

Akıllı Telefonun Sorunlu 
Kullanımı ve Buna Bağlı 
Psikolojik Faktörlerin 
Araştırılması

2- Prof. Dr. Abdülbari 
Bener, Sorunlu 
İnternet Kullanımıyla 
İlişkilendirilen Hayat 
Tarzı ve Depresif Risk 
Faktörleri

Panel X / Salon B 
Önleme Temelli Programlar 
 
Oturum Başkanı:   
Doç. Dr. Mustafa Taşdemir 

Konuşmacılar:
1- Fatih Yaman, Teknoloji Bağımlılığı  
    Konusunda Ailevi Sorumluluklar: 

Dijital Ebeveynlik 
2- Derya Akyılmaz, Türkiye 

Bağımlılıkla Mücadele Eğitim 
Programı TBM

3- Dr. Samir N. Hamade, Kuveyt’te 
Teknoloji Bağımlılığına Yönelik 
Önleyici Yaklaşımlar

14.00 - 15.00

Yan Etkinlik / Mercan Salonu
İnterneti Bilinçli ve Güvenli Kullanma Eğitimi Projesi  – 
İstanbul Örneği 
 
Oturum Başkanı: Nesrin Kakırman 
Konuşmacılar: Dr. Nüket Afat - Uzm. PDR. Beyhan Köksal
Düzenleyen: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

15.00 - 15.30 Çay - Kahve Arası
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15.30 - 16.30

Panel XI / Salon A 
Gençlik ve Eğitim  
 
Oturum Başkanı:  
Dr. Ahmet Özdinç 

Konuşmacılar:
1- Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ağır, 

TBM Teknoloji Bağımlılığı 
Modülü Hakkında Öğrenci 
Görüşleri

2- Mehmet İlhan, Sanatın ve 
    Yeni Medyanın 

Bağımlılıklara Karşı 
Farkındalık Oluşturmada 
Kullanımı

3- Doç. Dr. Murat Kayri, 
Teknoloji Bağımlılığında  
Sosyo - Ekonomik Faktörler   

Panel XII / Salon B 
Teknoloji Bağımlılığını Önleme ve 
Sağlıklı Davranışlar Geliştirme  
 
Oturum Başkanı:  
Yrd. Doç. Dr. Azize Nilgün Canel 

Konuşmacılar:
1- Hülya Eçen Çalışkan, Çocuklarda 

ve Gençlerde Teknoloji Bağımlılığı 
Etkisinin Elimine Edilmesi

2- Ahmet Ayaz, Sosyal Medya 
Kullanım Tercihleri ve Temel 
Psikolojik İhtiyaçlar

3- Gül Kadan, Teknoloji 
Bağımlılığında Ebeveyn Etkisi 
Üzerine Bir Araştırma

16.30 - 17.30

Genel Oturum III / Salon A 
Kapanış 
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Konuşmacı: Mehmet Dinç
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III. INTERNATIONAL CONGRESS OF TECHNOLOGY ADDICTION
MAY 3 - 4, 2016

Tuesday, May 3

9.00 - 09.30 Registration

09.30 - 10.30

Opening Speeches 
Dr. Ümmü Gülşen Öztürk, President of the Culture, Society and Family 
Association
Prof. Mücahit Öztürk, President of the Turkish Green Crescent Society 
Prof. Nabi Avcı, Minister of National Education 
Her Excellency Emine Erdoğan

10.30 - 11.30

Plenary I / Room A 
Online Addictions: Conceptualization, Debates and Controversies

Chair: Prof. Cevdet Erdöl
Speaker: Prof. Mark D. Griffiths

11.30 - 12.00 Coffee Break

12.00 - 13.00

Conference I / Room A
Preventive Intervention 
Program for Adolescents’ 
Healthy Smartphone Use   
 
Chair:  
Asst. Prof. İbrahim Topçu 

Speaker:   
Prof. Young Yim Doh

Panel I / Room B
Behavioural Addictions:  Online 
Gambling, Shopping and Information 
 
Chair:  
Assoc. Prof. Gül Karaçetin

Speakers:
1- Prof. Mark Griffiths, Online Gambling 

Addiction
2- Asst. Prof. Selim Günüç, Online       
    Shopping Addiction: Symptoms, 
    Causes and Consequences
3- Assoc. Prof. Abdullah Özkan, From 

the Mass of Media to the Media of the 
Masses
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13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.00

Conference II / Room A 
Approach and Treatment in 
Internet Addiction: How It 
Evolved Over Time?
 
Chair:   
Dr. Rabia Bilici

Speaker:  
Prof. Kültegin Ögel

Panel II / Room B 
Critical Concerns on the Internet: 
Cyberbullying and Cyber Crimes  
 
Chair:  
Assoc. Prof. Ali Ayten 

Speakers: 
1. Prof. Osman Tolga Arıcak, 

Cyberbullying 
2. Bilal Tırnakçı,  Social Media and 

Cyber Security
3. İzzet Boğazlıyanlıoğlu, Play 

Discover  Learn

15.00 - 15.30 Coffee Break

15.30 - 16.30

Panel III / Room A
Problems Related to 
Excessive Use of Technology 
 
Chair:  
Asst. Prof. M. Akif Seylan 

Speakers:
1- Dr. Burak Esendal, It is Way   
    Beyond “Tech Neck”
2- Dr. Hasan Hüseyin 

Karadeli, A Cognitive  
Behavioural Approach to 
Technology Addiction 

3- Assoc. Prof. Özcan 
Yıldız, Physical Health 
Consequences of 
Technology Addiction

Panel IV / Room B 
Social Effects of Technology 
Addiction
 
Chair:  
Prof. Edibe Sözen 

Speakers:
1- Assoc. Prof. Yusuf Adıgüzel, 

Internet: A New Actor of 
Socialization Process 

2- Assoc. Prof. Huriye Martı, 
Religious 

    and Moral Influences of 
Technology  Addiction

3- Dr. Selenga Gürmen, To Connect 
or Not To Connect: Effects of 
Technology Addiction on Family 
Relationships
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Tuesday May 3

16.30 - 17.30

Panel V / Room A 
Children Using Technology: 
Promoting Parental 
Awareness
 
Chair:  
Assoc. Prof. Murat Çoşkun 
 
Speakers:
1- Ramazan İnci,  Physical   
    Development In Children 
    and Its Relationship with 
    Technology
2- Mustafa Savcı, Internet  
    Addiction: Attachment, 
    Relationships and     
    Affection
3- Meral Ağır, The New   
    Addictive Application: 
    Wattpad

Panel VI / Room B
Technology’s Negative Effects on 
Developmental Stages  
 
Chair:  
Asst. Prof. Muhammed Tayyip 
Kadak

Speakers: 
1- Asst. Prof.Hasan Kerem Alptekin, 
Mobile Phone Addiction and 
Rehabilitation
2- Asst. Prof. Aysun Ardıç, Relation 

Between The Healty Lifestyle 
Behaviours and Digital Gaming 
Behaviours in Adolescents 

3- Assoc. Prof. Tülay Ortabağ,  
Technology Addiction, Health 
Promotion and Risks 

    Behaviors Among Adolescents
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Wednesday May 4

09.30 - 10.30

Plenary II / Room A
Treatment of Internet Addiction 
 
Chair: Prof. Kemal Sayar
Speaker: Prof. Daria Kuss

10.30 - 11.30

Panel VII / Room A
Spotlight on Internet 
Pornography Research: Does 
It Reflect Reality?  
 
Chair:   
Asst. Prof. M. Emin Babacan 

Speakers:
1- Gary Wilson, Eliminating  
    Chronic Porn Use Reveals 
    Its Effects
2- Mary Sharpe, Strategies to 
    Prevent Internet Pornography 
    Addiction
3- Dr. Darryl Mead, The Risks 
    Young People Face as Porn 
    Consumers 

Panel VIII / Room B
A Handbook for Living in a Digital 
World 
 
Chair:  
Bilal Eren 

Speakers: 
1- Yalçın Arı, New Generation of 

Truths 
2- Hamza Şamlıoğlu, Safe Use of 

Internet
3- Tuğsan Yılmaz, Legal Roles and 
     Liabilities 
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Wednesday May 4

11.30 - 12.00 Coffee Break

12.00 - 13.00

Conference III / Room A 
Pornography: The Muslim 
View What Should We Do?

Chair:  
Dr. Razley Nordin

Speaker:  
Dr. Majid Katme

Conference IV / Room B
An Overview of the Current Trends 
in the Assessment of Technological 
Addictions: The Case of Internet 
Gaming Disorder 

Chair:  
M. Pervin Tuba Durgut

Speaker:  
Halley Pontes

13.00 - 14.00 Lunch

14.00 - 15.00

Panel IX / Room A
When Does Technology Use 
Become a Risk? 

Chair:  
Prof. Peyami Çelikcan 

Speakers: 
1- Dr. Zaheer Hussain, 

Exploring Problematic 
Smartphone Use and 
Associated Psychological 
Factors

2- Prof. Abdülbari Bener, 
    Lifestyle and Depressive 
    Risk Factors Associated 

with Problematic Internet 
Use

Panel X / Room B 
Prevention-Based Programs

Chair:  
Assoc. Prof. Mustafa Taşdemir 

Speakers: 
1- Fatih Yaman, Family 

Responsibilities for Technology 
Addiction: Digital Parenting 

2- Derya Akyılmaz, Addiction 
Prevention Training Program of 
Turkey TBM

3- Dr. Samir N. Hamade, Kuwait 
Experience: Internet Addiction 
and Efforts to Control It



19

14.00 - 15.00

Side Event / Mercan Room
Training on Conscious and Safe Use of Internet - 
İstanbul Example in Focus   
Chair: Nesrin Kakırman
Speakers: Dr. Nüket Afat - Sp. Psychological Counselor Beyhan Köksal
Organized by Istanbul Provincial Directorate of National Education

15.00 - 15.30 Coffee Break

15.30 - 16.30

Panel XI / Room A 
Youth and Education 

Chair:  
Dr. Ahmet Özdinç 

Speakers:
1- Asst. Prof. Ahmet Ağır, Students’ 

Thoughts about Addiction 
Prevention Training of Turkey 
“Technology Addiction” Module 

2- Mehmet İlhan, Using Art and 
New Media to Create Awareness 
Against Addictions

3- Assoc. Prof. Murat Kayri, 
Socio-Economic Factors Behind 
Technology Addiction  

Panel XII / Room B 
Prevention and Developing 
Healthy Behaviours 
 
Chair:  
Asst. Prof. Azize Nilgün Canel

Speakers:
1- Hülya Eçen Çalışkan, 

Elimination of  Technology 
Addiction’s Impacts on 
Children and Youth 

2- Ahmet Ayaz, Social Media 
Use Preferences and Core 
Psychological Needs

3- Gül Kadan,  An Investigation of 
Parental  Effect on Technology 
Addiction

16.30 - 17.30

Plenary III / Room A 
Closing  
Chair:  Prof.  Mücahit Öztürk
Speaker: Mehmet Dinç





OTURUM BAŞKANLARI
CHAIRS
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Prof. Dr. Cevdet Erdöl
Türkiye

Prof. Cevdet Erdöl
Turkey
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Cevdet Erdöl was born in Sürmene, 
Trabzon on February 16, 1958. The medical 
doctor and faculty member graduated 
from Istanbul University Edirne Faculty 
of Medicine as a military doctor. He 
received internal diseases and cardiology 
education in Ankara GATA. He also 
received education in Washington DC, 
USA.

He worked in District Military Hospitals 
in Ağrı and Ankara. He worked at GATA as 
assistant professor. He was appointed to 
Bursa Yüksek İhtisas Hospital. He worked 
as a faculty member in the Department 
of Cardiology in Karadeniz Technical 
University and he held office as the Chair 
of the Department of Cardiology. He has 
over one hundred studies and articles in 
national and international publications.

He was elected to be a deputy from 
Trabzon for 22nd and 23rd terms, during 
which he was the president of the 
Committee on Health, Family, Labor 
and Social Affairs of the Grand National 
Assembly of Turkey. He was re-elected 
as the president of the same Committee 
in the 24th term. He was instrumental 
in the establishment of the Child Rights 
Monitoring Committee in the 23rd term, 
for which he served as the president.

Erdöl speaks advance English. He is 
married and has 3 children.

Cevdet Erdöl, 16 Şubat 1958’de Trabzon 
Sürmene’de doğdu. Tıp Doktoru ve 
Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi 
Edirne Tıp Fakültesinden askeri doktor 
olarak mezun oldu. Ankara GATA’da iç 
hastalıkları ve kardiyoloji ihtisası yaptı. 
ABD’de Washington DC’de eğitim gördü.

Ağrı ve Ankara Mevki Askeri 
Hastanelerinde çalıştı. GATA’da yardımcı 
doçent olarak görev yaptı. Bursa Yüksek 
İhtisas Hastanesine atandı. Doçent 
olarak, KTÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji 
Anabilim Dalında öğretim üyeliği ve 
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı 
yaptı. 2002’de profesör oldu. Yüzden 
fazla araştırması ve makalesi ulusal ve 
uluslararası yayınlarda yer aldı.

22 ve 23. dönemde Trabzon Milletvekili 
seçildi. 22 ve 23. dönemde TBMM Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanlığı görevinde bulundu. 24. 
Dönemde aynı komisyonun başkanlığına 
yeniden seçildi. 23. dönemde TBMM 
Çocuk Hakları İzleme Komitesinin 
kurulmasına öncülük etti ve başkanlığını 
üstlendi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Erdöl, evli ve 3 
çocuk babasıdır.
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Yrd. Doç. Dr. İbrahim Topçu
Türkiye

Asst. Prof. İbrahim Topçu
Turkey
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He was born in Kastamonu in 1975. After 
graduating from Istanbul University 
Faculty of Medicine in 1999, he completed 
his Deontology and History of Medicine 
Education between 2001 and 2004 in 
Istanbul University Cerrahpaşa Faculty 
of Medicine. Between 2007 and 2008 
he did a master’s in the field of Hospital 
and Health Administration in Beykent 
University. Serving as Deputy Chief 
Physician in Haseki Training and Research 
Hospital between 2004-2005, İbrahım 
Topçu was Deputy Healthcare Manager 
between 2005-2011 in Istanbul Local 
Health Authority Training Office and 
Strategy Development Office. Since 2011 
he has been Istanbul Public Health Deputy 
Manager. A board member of Turkey Green 
Crescent, İbrahim Topçu speaks English is 
married and has 2 children.

1975 yılında Kastamonu’da doğdu. 
1999’da İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun olduktan sonra 
2001 ve 2004 yılları arasında İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 
Deontoloji ve Tıp Tarihi ihtisası 
yaptı. 2007-2008 yılında da Beykent 
Üniversitesinde Hastane ve Sağlık 
Kurumları Yöneticiliği alanında master 
yapmıştır. 2004-2005 yılları arasında 
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Baştabip Yardımcılığı yapan İbrahim 
Topçu 2005-2011 yılları arasında İstanbul 
Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi ve 
Strateji Geliştirme Şubelerinde Sağlık 
Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 
2011 yılından itibaren İstanbul Halk 
Sağlığı Müdür Yardımcılığı görevini 
sürdürmektedir. Yeşilay Yönetim Kurulu 
üyesi İbrahim Topçu, İngilizce bilmektedir, 
evli ve 2 çocuk sahibidir.
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Doç. Dr. Gül Karaçetin
Türkiye

Assoc. Prof. Gül Karaçetin
Turkey
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Associate Professor Gül Karaçetin was 
born on 21.09.1978 in Ankara. She 
completed her primary education in 
Isparta Gazi Primary School and her 
secondary education in Isparta Anatolian 
High School. Graduating from Marmara 
University Faculty of Medicine (English) 
she became a doctor. She received her 
specialty training in the Department 
of Child and Adolescent Psychiatry in 
Istanbul University Cerrahpaşa Faculty 
of Medicine between 2005-2010 
and in 2010 she became a Child and 
Adolescent Psychiatrist. She completed 
her compulsory public service between 
2011-2013 in Ministry of Health Hitit 
University Çorum Training and Research 
Hospital. Passing the test held by the 
Ministry of Health in 2013, she became 
a chief assistant, taking office in the 
Child and Adolescent Psychiatry Clinic 
in Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman 
Psychiatric Hospital. She is the training 
and administrative supervisor in the same 
clinic. She became an associate professor 
on April 15, 2014. She is the secretary 
general of Turkish Association for Child 
and Adolescent Psychiatry.

She has 14 international and 10 national 
publications, 8 book chapters, 3 of 
which is in the process of printing, and 
11 international, 14 national, in total 25 
congress presentations.

Doç. Dr. Gül Karaçetin, 21.09.1978 
tarihinde Ankara’da doğmuştur. 
İlköğretimini Isparta Gazi İlkokulu’nda, 
orta ve lise eğitimini Isparta Anadolu 
Lisesi’nde tamamlamıştır.  2003 yılında 
Marmara Üniversitesi Tıp (İngilizce) 
Fakültesi’nden mezun olarak tıp doktoru 
unvanı almıştır. İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çocuk 
ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı’nda 2005-2010 yılları 
arasında Uzmanlık eğitimi almış ve 2010 
yılında Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı 
olmuştur. 2011-2013 yılları arasında 
Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Devlet 
Hizmeti Yükümlülüğünü yerine getirmiştir. 
2013 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 
gerçekleştirilen Başasistanlık Sınavını 
kazanarak Bakırköy Prof. Dr.Mazhar 
Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve 
Ergen Psikiyatri Kliniği’nde başladığı 
görevini aynı kliniğin eğitim ve idari 
sorumlusu olarak devam ettirmektedir. 
15 Nisan 2014 tarihinde doçentlik unvanı 
almıştır. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi 
Derneği Genel Sekreteridir.

14 tane uluslararası, 10 tane ulusal 
yayını, 5 tanesi basılmış, 3 tanesi basım 
aşamasında 8 kitap bölümü yazarlığı, 11 
tanesi uluslararası, 14 ulusal olmak üzere 
25 kongre bildirisi vardır.
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Dr. Rabia Bilici
Türkiye

Dr. Rabia Bilici
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Rabia Bilici graduated from İstanbul 
University İstanbul Faculty of Medicine 
in 1999. She specialized in psychiatry in 
Bakırköy Mental Health and Neurological 
Diseases Education and Research Hospital 
between 2002 and 2007. She worked 
at Alcohol and Substance Addiction 
Treatment Center of Elazığ Mental Health 
and Neurological Diseases Hospital for 4 
years. She received the title of associate 
professor in 2015. She still works as 
a doctor at Alcohol and Substance 
Addiction Treatment Center of Erenköy 
Mental Health and Neurological Diseases 
Education and Research Hospital. 

Rabia Bilici, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesini 
1999 yılında bitirdi. 2002-2007 yılları 
arasında Bakırköy Ruh Sağlığı ve 
Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlık 
eğitimini tamamladı. Elazığ Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Hastanesi AMATEM kliniğinde 
4 yıl çalıştı. 2015 yılında doçentlik 
ünvanını aldı. Halen Erenköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde, kuruluşunda görev aldığı 
AMATEM kliniğinde sorumlu hekim olarak 
çalışmaktadır.



30

Doç. Dr. Ali Ayten
Türkiye

Assoc. Prof. Ali Ayten
Turkey



Biyografi Biography

31

He was born in Konya in 1979. He 
graduated from Selçuk University Faculty 
of Theology in 2002. He completed his 
master’s degree with the dissertation 
titled “Kendini Gerçekleştirme ve 
Dindarlık İlişkisi” (The Relationship 
between Self-Actualization and Being 
Religious). He completed his doctorate 
with the thesis titled “Prososyal 
Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin 
Rolü” (The Role of Religion and Empathy 
in Pro-Social Behavior). He became an 
associate professor in 2012. He is still a 
faculty member in Marmara University 
Faculty of Theology Department of 
Psychology of Religion. Ayten works on 
Psychology of Religion as well as the 
relationship between religion and health. 
He is married and is father of two.

1979’da Konya’da doğdu. 2002’de Selçuk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun 
oldu. 2004’te “Kendini Gerçekleştirme 
ve Dindarlık İlişkisi” başlıklı çalışmasıyla 
yüksek lisansını bitirdi. 2009’da 
“Prososyal Davranışlarda Dindarlık 
ve Empatinin Rolü” başlıklı teziyle 
doktorasını tamamladı. 2012’de doçent 
oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı 
öğretim üyesidir. Din psikolojisi alanında 
çalışmaları bulunan Ayten, din ve sağlık 
ilişkisi üzerine çalışmaktadır. Yeşilay Bilim 
Kurulu üyesi olan Ali Ayten, evli ve iki 
çocuk babasıdır.
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Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Seylan
Türkiye

Asst. Prof. Mehmet Akif Seylan
Turkey
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He was born in Istanbul in 1966. He 
graduated from Istanbul Imam Hatip 
High School in 1984 and from Istanbul 
University Çapa Faculty of Medicine in 
1990. He completed his specialization as 
an ophthalmologist and surgeon in Haseki 
Training and Research Hospital. Taking 
part in various associations and unions 
for a long time, Seyhan is a member to 
Hayat Association, Doctors Worldwide, 
Ensar Foundation, Istanbul Imam Hatip 
Alumni Association. Serving in AK Party 
Istanbul Provincial Social Affairs and 
Provincial Health Commission between 
2013-2014, Seylan also has many studies, 
articles and reports in his profession. He 
is also member to Private Sector Doctors 
Association, Turkish Ophthalmology 
Association, American Society of Cataract 
and Refractive Surgery and Istanbul 
Chamber of Medicine. The vice chairman 
of Turkish Green Crescent, Assistant 
Professor Doctor M. Akif Seylan speaks 
English and Arabic. He is married and has 
three children.

1966 İstanbul’da doğdu. 1984 yılında 
İstanbul İmam Hatip Lisesi, 1990 
yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp 
Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında 
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı 
olarak ihtisasını tamamladı. Uzun yıllar 
çeşitli dernek ve vakıflarda yer alan 
Seylan, Hayat Vakfı, Yeryüzü Doktorları, 
Ensar Vakfı, İstanbul İmam Hatip 
Mezunları Derneği üyesidir. 2013-2014 
yılları arasında AK Parti İstanbul İl 
Sosyal İşler ve İl Sağlık Komisyonu’nda 
görev yapan Seylan’ın mesleki olarak 
da birçok araştırma, makale ve serbest 
bildirimleri mevcuttur. Yanı sıra Özel 
Sektör Hekimler Derneği, Türk Oftalmoloji 
Derneği, American Society of Cataract and 
Refractive Surgery ve İstanbul Tabip Odası 
üyesidir. Yeşilay Genel Başkan Yardımcılığı 
görevini yürüten Yrd. Doç. Dr. M. Akif 
Seylan, İngilizce ve Arapça bilmektedir, 
evli ve üç çocuk babasıdır.
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Prof. Dr. Edibe Sözen
Türkiye
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She graduated from Marmara University 
Faculty of Economics and Administrative 
Sciences Department of International 
Relations in 1982. She completed her 
master’s degree in 1984 in the department 
of Social Structure and Social Change. She 
obtained her doctorate’s title in the same 
department in 1989 with her thesis titled 
“Toplumsal Yapı, Değişme ve Toplumsal 
Kimlik” (Social Structure, Change and 
Social Identity). She studied the subjects 
of “Social Representation Theory” and 
“human communication” with the status 
of honorary fellow in the Communications 
Art department of Wisconsin University 
between 1991-1993. In 1994 she became 
an associate professor in Applied 
Sociology. She worked as a faculty 
member in Istanbul University Faculty of 
Communication between 1985-2007. Her 
research focus included human rights and 
civil society concepts, and the relations 
of these concepts with communication. 
Her areas of interest include intercultural 
communication, international 
communication and building of identities.

1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1984 
yılında, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme 
bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 
1989 yılında yine aynı bölümde 
“toplumsal yapı, değişme ve toplumsal 
kimlik” başlıklı teziyle, doktor unvanını 
aldı. 1991-1993 arasında Wisconsin 
Üniversitesi Communications Arts 
(İletişim Sanatları) bölümünde “honorary 
fellow” statüsüyle “sosyal temsiller 
teorisi” ve “insan iletişimi” konularında 
çalıştı. 1994’te uygulamalı sosyoloji 
doçenti oldu. 1985-2007 arası İstanbul 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim 
üyesi olarak görev yaptı. Özellikle insan 
hakları ve sivil toplum kavramları ile bu 
kavramların iletişimle ilişkisi alanlarında 
çalışmalar yürüttü. Kültürlerarası iletişim, 
uluslararası iletişim ve kimliklerin inşası 
alanında çalışmaktadır.
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Doç. Dr. Murat Coşkun
Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Murat Coşkun
Turkey



Biyografi Biography

37

He was born in Erzurum in 1978. He 
completed his primary and secondary 
education in Erzurum. He graduated from 
Istanbul University Cerrahpaşa Faculty of 
Medicine (English) as a medical doctor, 
and he got his specialty in the field of 
Child and Adolescent Psychiatry from 
the Department of Child and Adolescent 
Psychiatry in Istanbul University 
Istanbul Faculty of Medicine in 2009. 
He became an associate professor in 
2014. He was given the ‘Young Scientist 
Reward’ by American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry in 2010. 
He has a large number of scientific 
articles published in refereed journals, 
international education and science 
awards, book translations and chapters in 
various books. He still works as a faculty 
member in the Department of Child and 
Adolescent Psychiatry in Istanbul Faculty 
of Medicine. He is the founding director 
of Istanbul University Green Crescent 
Addiction Application and Research 
Center. He speaks advanced English. He is 
married and father of one.

1978 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta 
ve lise öğrenimini Erzurum’da bitirdi. 
2003 yılında İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden (İngilizce) 
tıp doktoru unvanı, 2009 yılında İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk 
ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim dalından 
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanlığını 
aldı. 2014 yılında doçent unvanını aldı. 
2010 yılında Amerikan Çocuk ve Ergen 
Psikiyatrisi Akademisi tarafından ‘Genç 
Bilim Adamı Ödülü’ne layık görüldü. 
Uluslararası hakemli  bilimsel dergilerde 
yayınlanmış çok sayıda bilimsel makalesi, 
uluslararası eğitim ve bilim ödülleri, 
kitap çevirileri ve kitap bölüm yazarlığı 
bulunmaktadır. Halen İstanbul Tıp 
Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi 
Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak 
görevine devam etmektedir. İstanbul 
Üniversitesi bünyesinde kurulan İstanbul 
Üniversitesi Yeşilay Bağımlılık Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nin kurucu 
müdürlüğünü yapmaktadır. İleri düzeyde 
İngilizce bilmektedir. Evli ve bir  çocuk 
babasıdır.  
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Uzm. Dr. M. Tayyip Kadak
Türkiye

Specialist Dr. Muhammed Tayyip Kadak
Turkey
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He was born in Malatya in 1980. He 
graduated from Marmara University 
Faculty of Medicine. He completed his 
masters in Istanbul University Cerrahpaşa 
Faculty of Medicine Department of Child 
and Adolescent Psychiatry between 2006 
and 2011. He completed his compulsory 
service between 2011 and 2013 in Van 
YYU Faculty of Medicine. Since 2013 
he continues to work as a physician in 
Department of Child and Adolescent 
Psychiatry in Istanbul University 
Cerrahpaşa Faculty of Medicine and as a 
specialist. He is a member of the Science 
Board of Turkish Green Crescent.

1980 yılında Malatya’da doğdu. 2005 
yılında Marmara Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun oldu. 2006-2011 
yılları arasında İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı’nda ihtisasını yaptı.  2011-2013 
yılları arasında Van YYÜ Tıp Fakültesinde 
mecburi hizmetini yaptı. 2013 yılından 
beri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzman 
doktor olarak görevini sürdürmektedir. 
M. Tayyib Kadak, Yeşilay Bilim Kurulu 
üyesidir.
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Graduating from Hacettepe University 
Faculty of Medicine, Kemal Sayar 
completed his specialty in the Department 
of Psychiatry in Marmara University 
Faculty of Medicine. Later he worked as 
a psychiatrist in Vakıf Gureba Training 
Hospital and Çorlu Military Hospital, 
respectively. On 28 November 2000, 
he obtained his title as an associate 
professor of psychiatry. He worked as 
a faculty member in the Department 
of Psychiatry in Karadeniz Technical 
University Faculty of Medicine. He was 
in McGill University in 2002 as a visiting 
professor and TUBİTAK researcher and 
worked on transcultural psychiatry 
and psychosomatic medicine. Then he 
worked in Bakırköy Psychiatric Hospital 
for approximately four years as a deputy 
chief physician and Chief of Psychiatry 
Clinic 13, and for four months as (acting) 
chief physician. He started working as a 
faculty member in Fatih University as a 
professor and transferred to Department 
of Psychology of Marmara University 
Faculty of Medicine three years later. He is 
still the Head of Department in Marmara 
University Faculty of Medicine.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
mezunu olan Kemal Sayar, uzmanlığını 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim Dalı’nda 
tamamlamıştır. Daha sonra sıra ile Vakıf 
Gureba Eğitim Hastanesi’nde ve Çorlu 
Asker Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı 
olarak çalışmıştır. 28 Kasım 2000’de 
psikiyatri doçenti unvanı almıştır. 2000-
2004 yılları arasında Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Psikiyatri 
AD Öğretim Üyesi olmuştur. 2002 
yılında McGill Üniversitesi’nde TÜBİTAK 
araştırmacısı olarak ziyaretçi profesör 
unvanıyla bulunmuş ve transkültürel 
psikiyatri ve psikosomatik tıp alanında 
araştırmalar yapmıştır. Daha sonra 
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi’nde dört yıla yakın bir süre 
başhekim yardımcısı ve 13. Psikiyatri 
Kliniği Şefi, dört aylık bir süre de (vekil) 
başhekim olarak çalışmıştır. 2008 yılında 
profesör olarak Fatih Üniversitesi’nde 
öğretim üyeliğine başlamış ve üç yıl 
sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim Dalı’na geçmiştir. 
Halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı’dır.
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Yrd. Doç. Dr. M. Emin Babacan
Türkiye

Asst. Prof. M. Emin Babacan
Turkey
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He was born in Malatya. He graduated 
from Gazi University Faculty of 
Communication in 2005. He wrote his 
master’s thesis titled “Birikim Dergisi ve 
Dergi Etrafında Gelişen Din Tartışmaları” 
in Çanakkale Onsekiz Mart University 
Institute of Social Sciences between 2007 
and 2009. He completed his doctorate 
in Sakarya University Institute of Social 
Sciences with the thesis titled “Toplumsal 
Paylaşım Ağlarında Sosyal Sermaye 
Pratikleri” in 2012. The fields of interest 
of Babacan include communication 
sociology, new media, social media, social 
capital and social movements. Spending 
1 year in 2014-2015 in the University of 
Wisconsin-Madison in the United States 
as a visiting researcher, Babacan still 
works as a faculty member as assistant 
professor in İnönü University Faculty of 
Communication. Babacan has articles in 
various refereed journals and compilation 
books, presented national/international 
reports, and published a book called 
“Sosyal Medya ve Gençlik” (Istanbul, 
Açılım Kitap, 2015).

Malatya’da dünyaya geldi. 2005 yılında 
Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nden 
mezun oldu. 2007-2009 yılları arasında 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Birikim 
Dergisi ve Dergi Etrafında Gelişen Din 
Tartışmaları” isimli yüksek lisans tezini 
hazırladı. Doktorasını ise, Sakarya 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
“Toplumsal Paylaşım Ağlarında Sosyal 
Sermaye Pratikleri” ismiyle 2012 yılında 
tamamladı. Yazarın ilgi alanlarını 
iletişim sosyolojisi, yeni medya, sosyal 
medya, sosyal sermaye, toplumsal 
hareketler oluşturmaktadır. 2014-2015’te 
1 yıl süreyle Amerika’da University of 
Wisconsin-Madison’da misafir araştırmacı 
olarak bulunan Babacan, halen İnönü 
Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde 
Yrd. Doç. Dr. olarak öğretim üyeliğine 
devam etmektedir. Babacan’ın farklı 
hakemli dergiler ve derleme kitaplardaki 
makaleleri ve sunduğu ulusal/uluslararası 
bildirilerinin yanı sıra; yayımlanan kitabı; 
Sosyal Medya ve Gençlik’tir (İstanbul, 
Açılım Kitap, 2015).
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Türkiye

Bilal Eren
Turkey



Biyografi Biography

45

He was born in İstanbul in 1977. He 
completed his undergraduate study at 
Doğu Akdeniz University Department of 
Computer Engineering and completed 
his master’s degree at Mimar Sinan Fine 
Arts University Department of Informatics. 
He is currently giving applied courses of 
digital ecosystem, social media analysis, 
content management in social media, new 
media and society, media and technology, 
sociology of the internet and electronic 
publishing at Marmara University 
Communication Faculty.  He worked 
in projects on mobile technologies, 
DRM and electronic publishing and 
established an interactive e-magazine 
publishing platform. He is currently the 
owner of BizTim Information Technologies 
Company working on these subjects. He 
is the owner and editor of DijitalHayat.
TV website which has agendas regarding 
the effects of technology, internet and 
social media. In addition, his interviews 
and articles are published in various TV 
and radio channel and journals. He also 
prepares and presents the programs 
named “Dijital Hayat” at CINE5 and 
TRT Radyo 1. He continues to hold his 
position of founding director in Digital 
Democracy Platform. He is a member of 
the Information Reporters Association. 
He provides trainings and consultation 
mainly on technology and internet 
ecosystem. He is the founder and trainer 
of Digital Life Academy which provides 
digital literacy trainings special to public 
and local administrations in Turkey.

1977, İstanbul doğumludur. Lisans 
eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği’nde, yüksek 
lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Enformatik Bölümü’nde 
tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nde dijital ekosistem, 
sosyal medya analizi, sosyal medyada 
içerik yönetimi, yeni medya ve toplum, 
medya ve teknoloji, internet sosyolojisi 
ve elektronik yayıncılık uygulamaları 
dersleri vermektedir. Mobil teknolojiler, 
DRM ve elektronik yayıncılık üzerine 
projelerde çalışarak, interaktif e-dergicilik 
platformu kurdu. Halen bu konularda 
çalışan BizTim Bilişim Teknolojileri 
şirketinin sahibidir. Teknoloji, internet 
ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini 
gündem yapan DijitalHayat.TV sitesinin 
sahibi ve editörüdür. Ayrıca çeşitli TV, 
Radyo ve dergilerde röportaj ve yazıları 
yayınlanmaktadır. Aynı zamanda CINE5 
ve TRT Radyo1’de “Dijital Hayat” isimli 
programları hazırlayıp sunmaktadır. 
Dijital Demokrasi Platformu’nda kurucu 
direktörlük görevini sürdürmektedir. 
Bilişim Muhabirleri Derneği üyesidir. 
Ağırlıklı olarak teknoloji ve internet 
ekosistemi üzerine eğitimler ve 
danışmanlıklar yapmaktadır. Türkiye’de 
kamuya ve yerel yönetimlere özel dijital 
okur & yazarlık eğitimleri veren Dijital 
Hayat Akademisi’nin kurucusu ve 
eğitmenidir.
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Dr. Razley Nordin was the Director 
General of Science and Technology at 
the OIC responsible for sector Science 
and Technology, Higher Education, 
Environment and Health. Currently, he 
is appointed a consultant at the OIC. He 
has been instrumental in the preparation 
of the OIC Strategy Health Programme of 
Action 2014 – 2023. He brought all the 
stakeholders within and outside the OIC 
to cooperate to implement the decisions 
made by the OIC leaders. He has been in 
close contact both with the Global Polio 
Eradication Initiative (GPEI) and the USG 
to advocate eradication of polio from 
the two remaining OIC Member States 
and securing fresh fatwa from the Fiqh 
Academy. He played key role in the project 
on mother and child, a project under the 
Cooperative Framework signed between 
the OIC and USG in December 2008. 
With his efforts recently, the OIC, IDB 
and IAEA signed a Practical Arrangement 
to provide support to member states to 
tackle cancer. A Special Session for First 
Ladies’ Leadership on Cancer Control was 
organized on the margin of the 13th OIC 
Summit held in Istanbul on 14 – 15 April 
2016. Prior to taken up this role at the OIC, 
Razley was the Director of Planning and 
International Relations at the Malaysian 
Nuclear Agency (Nuclear Malaysia), a 
Research institute under the Ministry of 
Science, Technology and Innovation in 
Malaysia. He has also held senior position 
at the International Atomic Energy Agency 
in Vienna, Austria.

Dr. Razley Nordin İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nda (İİT) Bilim ve Teknoloji 
sektörü, Yüksek Eğitim, Çevre ve Sağlık 
konularından sorumlu Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürlüğü yapmıştır. Şu anda 
İİT’ye danışman olarak atanmıştır. 
İİT Sağlık Stratejik Eylem Planı 2014-
2023’ün hazırlanmasında etkili olmuştur. 
İİT liderlerinin aldığı kararları hayata 
geçirmek üzere işbirliği yapmak için İİT 
içindeki ve dışındaki bütün paydaşları 
bir araya getirmiştir. Çocuk felcinin, 
varlığını hala sürdürdüğü iki Üye Ülke’de 
de ortan kaldırılmasını sağlamak üzere 
Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi 
(Global Polio Eradication Initiative – GPEI) 
ve USG ile yakın temastadır ve Fıkıh 
Akademisi’nden bu konuda yeni fetva 
almak için çalışmaktadır. Aralık 2008’de 
İİT ve USG arasında işbirliği çerçevesinde 
imzalanan bir proje olan anne ve çocuk 
üzerine yapılan projede önemli bir rol 
oynamıştır. Son zamanlarda gösterdiği 
çabalar sayesinde, İİT, İslami Kalkınma 
Bankası ve Uluslararası Atom Enerjisi 
Kurumu kanserle mücadelede üye 
ülkelere destek olmak için Pratik Uzlaşı 
anlaşması imzaladı. 14-15 Nisan 2016’da 
düzenlenen 13. İİT Zirvesi kapsamında 
Kanserle Mücadelede First Lady Liderliği 
için Özel Oturum gerçekleştirildi. İİT’de 
bu görevi üstlenmeden önce Razley, 
Malezya’da Bilim, Teknoloji ve İnovasyon 
Bakanlığı kapsamındaki bir Araştırma 
enstitüsü olan Malezya Nükleer 
Ajansı’nda (Nuclear Malaysia) Planlama 
ve Uluslararası İlişkiler Müdürüydü. Aynı 
zamanda Avusturya Viyana’da bulunan 
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nda 
kıdemli görevlerde bulunmuştur.
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She was born in Rize in 1973. She 
graduated from Marmara University 
Faculty of Pharmacy. After working as 
a freelance pharmacist for a while, she 
completed her Public Health Specialty 
in Indiana University. She has managed 
many national and international public 
health projects since 2008. After offering 
her services as a coordinator consultant 
for tobacco control projects in WHO Turkey 
Office and as Ministry of Health Advisor, 
Tuba Durgut works as Minister Advisor to 
the Ministry of Family and Social Policies, 
and is a board member of the Green 
Crescent. She is married and has two 
children.

1973 yılında Rize’de doğdu. Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 
mezun oldu. Bir süre serbest eczacı olarak 
çalıştıktan sonra Indiana Üniversitesinde 
Halk Sağlığı uzmanlık eğitimini 
tamamladı. 2008 yılından itibaren 
ulusal ve uluslararası çapta birçok halk 
sağlığı projesinde yöneticilik yaptı. DSÖ 
Türkiye Ofisi tütün kontrolü projelerinde 
koordinatör danışmanlık ve Sağlık Bakanı 
Danışmanlığı görevlerinin ardından 2013 
yılından itibaren Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Bakan Müşavirliği görevini 
yürüten Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Tuba 
Durgut, evli ve iki çocuk annesidir.



50

Prof. Dr. Peyami Çelikcan
Türkiye

Prof. Peyami Çelikcan
Turkey



Biyografi Biography

51

He was born in Ankara in 1961. He 
graduated from the Department of 
Radio, Television and Cinema in Ankara 
University Faculty of Communication in 
1986. He started working as a research 
assistant in Gazi University Faculty of 
Communication Department of Radio, 
Television and Cinema. He went to the 
United States with the International 
Master’s scholarship of Presidency of the 
Council of Higher Education (YÖK) and 
obtained his master’s degree from the 
University of West Florida in the field of 
Arts of Communication. Completing 9 Eylül 
University Faculty of Fine Arts Department 
of Stage and Visual Arts in 1994, he 
obtained his doctorate in the field of 
cinema and television.

He held the positions of dean of 
Doğu Akdeniz University Faculty of 
Communication, dean and vice-chancellor 
of Maltepe University Faculty of 
Communication. The last position he held 
was the Dean of Istanbul Şehir University 
Faculty of Communication. His fields of 
interest include Communication Sciences, 
cinema-television, popular culture, 
documentary cinema, media history, and 
he has shot many documentary films as 
documentary director and scriptwriter.

1961 yılında Ankara’da doğdu. Ankara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo 
Televizyon ve Sinema Bölümünden 1986 
yılında mezun oldu. 1987 yılında Gazi 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo 
Televizyon ve Sinema Bölümü’nde 
araştırma görevlisi olarak çalışmaya 
başladı. 1988 yılında YÖK Başkanlığı 
Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu ile 
Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve 
1990 yılında İletişim Sanatları alanında 
University of West Florida’dan yüksek 
lisans derecesini aldı. 1994 yılında ise 9 
Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Sahne ve Görüntü Sanatları programını 
tamamlayarak sinema ve televizyon 
alanında doktora unvanını kazandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanlığı, Maltepe Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanlığı ve Rektör 
Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Son 
olarak İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanlık görevini yürüttü. 
İletişim Bilimleri, sinema-televizyon, 
popüler kültür, belgesel sinema, medya 
tarihi alanlarında akademik çalışmalarını 
sürdüren Çelikcan, belgesel yönetmeni ve 
metin yazarı olarak çok sayıda belgesel 
film çekmiştir. Prof. Dr. Peyami Çelikcan 
Yeşilay Bilim Kurulu başkanlığı görevini 
yürütmektedir.
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He was born in Samsun in 1963. He 
graduated from Marmara University 
Faculty of Medicine in 1990. He worked 
as a practicing physician for three years. 
He started his public health education 
in the beginning of 1994 in Marmara 
University. He became a public health 
specialist in 1998 and started working in 
the private sector to specialize in quality 
management applications. He started 
working in Marmara University Faculty of 
Health Sciences Department of Health 
Management as a faculty member in 
2001. In 2008 he transferred to Faculty 
of Medicine, Department of Public 
Health in 2008. He worked as a member 
of the Ministry of Health, National 
Health Accreditation System Steering 
Committee between 2004-2005. He 
worked as a senior training and research 
coordinator in the Ministry of Health 
for a one-year period in 2008-2009. He 
finished Anadolu University Faculty of 
Business Administration in 2009. He 
was appointed as the first Public Health 
Director of Istanbul on 15.05.2012; one 
of his most important missions was to 
combat tobacco, alcohol and substance 
addictions. After finishing his two-year 
term of office, he resumed his position 
in Marmara University. Still working 
in Bezmialem Foundation University, 
Taşdemir is married and has 3 children.

1963 yılında Samsun’da doğdu. Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1990 
yılında mezun oldu. Üç yıl süreyle 
pratisyen hekim olarak çalıştı. 1994 yılı 
başında Marmara Üniversitesi’nde halk 
sağlığı ihtisasına başladı. 1998’de halk 
sağlığı uzmanı oldu ve kalite yönetimi 
uygulamalarında uzmanlaşmak amacıyla 
özel sektörde çalışmaya başladı. 2001 
yılında Marmara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi 
Bölümü’nde öğretim üyesi olarak 
çalışmaya başladı. 2008’de Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na geçti. 2004-
2005 yıllarında Sağlık Bakanlığı Ulusal 
Sağlık Akreditasyon Sistemi Yönlendirme 
Komitesi üyesi olarak çalıştı. 2008-2009 
döneminde yaklaşık bir yıl süreyle Sağlık 
Bakanlığı’nda kıdemli eğitim ve araştırma 
koordinatörü olarak görev yaptı. 2009 
yılında Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’ni bitirdi. 15.05.2012 tarihinde 
İstanbul’un ilk Halk Sağlığı Müdürü olarak 
atandı; en önemli görevlerinden biri 
tütün, alkol ve uyuşturucuyla mücadele 
oldu. İki yıllık görev süresinin bitiminde 
Marmara Üniversitesi’ne döndü. Halen 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde 
çalışmakta olan Taşdemir, evli ve 3 çocuk 
babasıdır.
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He was born in Alexandria in 1984. He 
graduated from Istanbul University 
Cerrahpaşa Faculty of Medicine in 2009. 
He continues his doctorate studies in 
Istanbul University in the field of Medical 
Ethics and History of Medicine. He was the 
chief physician in Sultanbeyli Tuberculosis 
Control Dispensary between 2009-2010 
and held the position of Sultanbeyli 
Health Group Chairmanship. He was the 
chief physician in Istanbul Provincial 
Health Directorate Crisis Management 
Center. He continues his duties as the 
Ministry of Health Minister Advisor since 
2013. The administrative board member 
of Turkish Green Crescent Society, Ahmet 
Özdinç speaks English and Arabic; is 
married and has one child.

1984 yılında İskenderiye’de doğdu. 2009 
yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesinden mezun oldu. İstanbul 
Üniversitesinde Tıp Etiği ve Tıp Tarihi 
doktorasına devam etmektedir. 2009-
2010 yılları arasında Sultanbeyli Verem 
Savaş Dispanserinde Başhekimlik, 2010 
yılında Sultanbeyli Sağlık Grup Başkanlığı 
görevlerinde bulundu. 2011-2013 yılları 
arasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünde 
Kriz Merkezi Sorumlu Hekimi olarak görev 
yaptı. 2013 yılından beri Sağlık Bakanlığı 
Bakan Müşaviri görevini sürdürmektedir. 
Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Özdinç İngilizce ve Arapça bilmektedir, 
evli ve bir çocuk babasıdır.
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She was born in Kütahya in 1970. 
After graduating from the Department 
of Psychological Counselling and 
Guidance in Marmara University Faculty 
of Educational Sciences (1990), she 
completed her master’s education in the 
Department of Psychological Services 
in Education in Marmara University 
Institute of Social Sciences (1993), and her 
doctorate studies in the Department of 
Psychological Counselling and Guidance 
in Marmara University Institute of 
Educational Sciences (2007).

She continues her academic life, which 
started with her being a research 
assistant in the Department of 
Psychological Counselling and Guidance 
in Istanbul University (1992) as a 
faculty member in Marmara University 
Department of Educational Sciences.

Canel took part in many national and 
international projects, wrote articles 
for national and international journals 
and wrote chapters for various books. 
Participating in Addiction Prevention 
Training Program of, Canel took part in 
Family Training Program prepared by the 
Ministry of Family and Social Policies 
for Turkey, and prepared “Evlilik ve Aile 
Hayatı” (Marriage and Family Life) and 
“Aile Yaşam Becerileri” (Family Life Skills) 
Programs. Canel is married and has one 
child.

1970 yılında Kütahya’da doğdu. Marmara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü 
Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Ana 
Bilim Dalı’ndan mezuniyetinin ardından 
(1990) yüksek lisans eğitimini Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim 
Dalı’nda (1993), doktora eğitimini 
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Anabilim Dalı’nda (2007) tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda araştırma 
görevlisi olarak başladığı (1992) akademik 
yaşamına halen Marmara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi 
olarak devam etmektedir.

Canel, ulusal ve uluslararası pek çok 
projede yer almış, ulusal ve uluslararası 
dergilere makaleler hazırlamış ve 
çeşitli kitaplarda bölüm yazarlığı 
yapmıştır. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 
Programı’nın hazırlanmasında görev 
alan Canel, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın Türkiye için hazırladığı Aile 
Eğitim Programı’nda yer almış, halen 
Türkiye’nin çeşitli illerinde kullanılan 
“Evlilik ve Aile Hayatı” ve “Aile Yaşam 
Becerileri” eğitim programlarını 
hazırlamıştır. Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi 
Canel, evli ve bir çocuk annesidir.



58

Prof. Dr. Mücahit Öztürk
Türkiye
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He was born in Günyüzü, Eşhişehir in 
1965. He completed his primary and 
secondary education in Eskişehir. He 
graduated from Hacettepe University 
Faculty of Medicine in 1990. Completing 
his specialty training in Child and 
Adolescent Psychiatry in Istanbul 
University Istanbul Faculty of Medicine in 
1997, he became a Child and Adolescent 
Psychiatry specialist. He became 
an associate professor in 2000 and 
professor in 2007. He is a faculty member 
in Department of Psychology in Hasan 
Kalyoncu University. Among the books 
he published are Çocuk Psikiyatrisi 
(Child Psychiatry) in 2007, Okul Fobisi 
(School Fobia) in 99 pages in 2006, 
Boşanmış Ailelerde Çocuk (Children With 
Divorced Parents) in 2008 and Çocuklarda 
Dürtüsellik (Impulsivity in Children) in 
2015. He is married and has 3 daughters.

1965 yılında Eskişehir’in Günyüzü 
ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
1990 yılında mezun oldu. 1997 yılında 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayıp 
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı 
oldu. 2000 yılında Doçent, 2007 yılında 
Profesör unvanı aldı. Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim 
üyesidir. 2007 yılında Çocuk Psikiyatrisi, 
2006 yılında 99 Sayfada Okul Fobisi, 
2008 yılında Boşanmış Ailelerde Çocuk ve 
2015 yılında Çocuklarda Dürtüsellik isimli 
kitapları yayınlanmıştır. Yeşilay Genel 
Başkanı Mücahit Öztürk evli ve 3 kız çocuk 
babasıdır.
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Born in Istanbul, Mehmet Dinç completed 
his undergraduate studies in Marmara 
University Psychological Counselling and 
Guidance, his master’s in the field of 
education in RMIT University, his master’s 
in the field of clinical psychology in 
Okan University. He is still continuing his 
doctorate studies in Marmara University.

His former positions included Psikolojik 
Danışmanlar Platformu (Psycological 
Councellors Platform) and Australian 
Turkish Institute Chairmanships.

Still a faculty member in the Department 
of Psychology in Hasan Kalyoncu 
University, Dinç is a board member of 
Turkish Green Crescent, Culture Society 
and Family Association, Dulwich Centre 
Narrative Therapy Turkey Representative, 
RMIT University Alumni Association Turkey 
Representative, and Bilişsel Davranışçı 
Psikoterapi ve Araştırmalar Journal 
Advisory Board.

He has published three books titled 
İnternet Bağımlılığı (Internet Addiction), 
Gençliğe Kitabe and Psikolojiye Giriş 
(Introduction to Psychology), which he co-
wrote with Prof. Kemal Sayar, and 8 book 
chapters.

İstanbul’da doğan Mehmet Dinç, 
lisans eğitimini Marmara Üniversitesi 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
bölümünde, eğitim alanındaki yüksek 
lisansını RMIT Üniversitesi’nde, klinik 
psikoloji alanındaki yüksek lisansını 
Okan Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 
Doktora çalışmalarına halen Marmara 
Üniversitesi’nde devam etmektedir.

Geçmişte Psikolojik Danışmanlar 
Platformu ve Avustralya Türk Enstitüsü 
Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi 
Psikoloji bölümü öğretim görevilisi olan 
Dinç aynı zamanda Yeşilay Yönetim 
Kurulu Üyesi, Kültür Toplum ve Aile 
Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Dulwich 
Centre Öyküsel Terapi Türkiye Temsilcisi, 
RMIT Üniversitesi Mezunları Birliği 
Türkiye Temsilcisi ve Bilişsel Davranışçı 
Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 
Danışma Kurulu üyesidir.

İnternet Bağımlılığı, Gençliğe Kitabe ve 
Prof. Dr. Kemal Sayar ile birlikte yazdıkları 
Psikolojiye Giriş adında üç kitabı ve 8 
kitap bölümü bulunmaktadır.
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Prof. Mark Griffiths is Professor of 
Behavioural Addiction at the Nottingham 
Trent University, and Director of the 
International Gaming Research Unit. He 
is internationally known for his work 
into behavioural addictions (gambling, 
video games, and online addictions) 
and has won 15 awards including the 
1994 John Rosecrance Research Prize 
for “outstanding scholarly contributions 
to the field of gambling research”, 
and a North American 2006 Lifetime 
Achievement Award For Contributions 
To The Field Of Youth Gambling “in 
recognition of his dedication, leadership, 
and pioneering contributions to the field 
of youth gambling”. His most recent 
award is the 2013 Lifetime Research Award 
from the US National Council on Problem 
Gambling. He has published over 550 
research papers, five books, over 130 book 
chapters, and over 1000 other articles. 
He also does a lot of freelance journalism 
and has appeared on over 3000 radio 
and television programmes since 1988. 
In 2004 he was awarded the Joseph 
Lister Prize for Social Sciences by the 
British Association for the Advancement 
of Science for being one of the UK’s 
“outstanding scientific communicators”. 
His awards also include the 2006 
Excellence in the Teaching of Psychology 
Award by the British Psychological 
Society and the British Psychological 
Society Fellowship Award for “exceptional 
contributions to psychology”.

Prof. Dr. Mark Griffiths, Nottingham Trent 
Üniversitesi’nde davranışsal bağımlılık 
alanında profesörlük yapmaktadır ve 
Uluslararası Oyun Araştırmaları Birimi’nin 
direktörüdür. Griffiths, davranışsal 
bağımlılıklar (kumar, video oyunları, 
çevrimiçi bağımlılıklar) alanında 
uluslararası çapta tanınmaktadır ve 1994 
yılında “kumar araştırmaları alanına 
üstün bilimsel katkıları” için aldığı John 
Rosecrance Araştırma Ödülü ve “gençler 
arasındaki kumar alanına öncülük eden 
katkıları, önderliği ve adanmışlığı” için 
Kuzey Amerika’da 2006’da aldığı Gençler 
Arasındaki Kumar Alanına Katkıları için 
Yaşamboyu Başarı Ödülü de dahil olmak 
üzere 15 ödül almıştır. Griffiths’in en 
son ödülü, 2013 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri Ulusal Konseyi tarafından 
kumar hastalığı alanında verilen 
Yaşamboyu Araştırma Ödülü’dür. Mark 
Griffiths, 550’nin üzerinde araştırma 
makalesi, 5 kitap, 130 kitap bölümü ve 
1000’in üzerinde makale yayınlamış ve 
aynı zamanda serbest gazetecilik de 
yaparak 1988 yılından bu yana 3000’in 
üzerinde radyo ve televizyon programında 
yer almıştır. “British Association for the 
Advancement of Science adlı dernek 
tarafından sosyal bilimler alanında 
2004’te “öne çıkan bilimsel iletişimciler” 
Joseph Lister Ödülü’nü alan Griffiths’in 
diğer ödülleri arasında İngiliz Psikoloji 
Derneği tarafından 2006’da verilen 
“Psikoloji Alanında Öğretim Uzmanlığı 
Ödülü” ve “psikoloji alanına olağanüstü 
katkıları” için verilen İngiliz Psikoloji 
Topluluğu Ödülü bulunmaktadır.
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Oyunlar, insan tarihi süresince hep var olmuştur. İnternet de kumarbazlar, oyuncular, 
alışverişçiler ve sosyal ağ kuran kişiler ve benzerleri tarafından gün geçtikçe daha fazla 
kullanılan bir oyun alanı olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmalar, internet kullanıcılarının az 
bir kesiminin, genellikle madde bağımlılarında görülen ruh hali değişimleri, tolerans, 
çekişme gibi belirtilerin semptomlarını sergilediklerini öne sürüyor. Geçmiş araştırmalara 
göre bireylerin farklı çevrimiçi aktivitelere katılıp katılmayacakları ya da hangi oranda 
katılacakları, kişisel, durumsal ya da yapısal özelliklerin birleşimi tarafından belirleniyor. 
Örneğin, çevrimiçi bağımlılıkların edinimi, gelişimi ve sürdürülmesini internette mümkün 
kılan kritik faktörlerin erişim, alım gücü ve birey isimlerinin gizli tutulması olduğuna 
inanılıyor. Çevrimiçi bağımlılıklar alanındaki güncel bilimsel bilgilerin kapsamı çok geniş 
olduğu ve nispeten karmaşık göründüğü için bu araştırma, bu alandaki bağımlılığın 
kavramsallaştırılması gibi ana tartışmaları incelemektedir.

Çevrimiçi Bağımlılıklar: 
Kavramsallaştırma, Tartışmalar ve 
Uyuşmazlıklar
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The activity of play has been ever present in human history and the Internet has 
emerged as a playground increasingly populated by gamblers, gamers, shoppers, and 
social networkers (among others). Research suggests that a minority of Internet users 
experience symptoms traditionally associated with substance-related addictions, 
including mood modification, tolerance, conflict, and salience. Based on previous 
research, it is argued that a combination of individual, situational, and structural 
characteristics determine whether and to what extent individuals engage in various 
online activities. For instance, it is believed that access, affordability, and anonymity 
are critical factors that make the Internet viable for the acquisition, development, and 
maintenance of online addictions. Because the current scientific knowledge of online 
addiction is copious in scope and appears relatively complex, this paper examines 
some of main debates in the field, the conceptualization of excessive behaviour as an 
addiction, and other key controversies.

Online Addictions: 
Conceptualization, Debates and  
Controversies
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Young Yim Doh is a visiting professor 
in the Graduate School of Culture 
Technology at KAIST (Korea Advanced 
Institute of Science and Technology). Her 
current research interests are in cyber 
psychology, positive technology, serious 
games and game culture. She endeavors 
to uncover the positive potential of 
emerging technologies and to design 
meaningful game experiences using 
psychological research methods with an 
interdisciplinary approach. She aims to 
change human behaviors, lifestyles, and 
society by expanding human potentials 
and creating useful applications.

Young Yim Doh, KAIST (Kore Yüksek Bilim 
ve Teknoloji Enstitüsü) Yüksekokulu’nda 
misafir profesördür. Güncel araştırma 
alanları arasında siber psikoloji, 
pozitif teknoloji, ciddi oyunlar ve 
oyun kültürü yer almaktadır. Doh, 
disiplinlerarası bir yaklaşım ve psikolojik 
araştırma metotları kullanarak, gelişen 
teknolojinin olumlu potansiyelini ortaya 
çıkarmak ve anlamlı oyun deneyimleri 
tasarlamaya çalışmaktadır. Yim Doh, 
insan potansiyelini artırarak ve kullanışlı 
uygulamalar yaratarak, insanların 
davranışlarını, yaşam stillerini ve toplumu 
değiştirmeyi amaçlamaktadır.
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Akıllı telefonlar hayatlarımızın birer parçası haline gelmiştir ve ergenlerin medya 
kullanımı davranışlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla 
beraber, akıllı telefon bağımlılığı ya da sorunlu kullanımı gibi sosyal konular ortaya 
çıkmıştır. Endişelenen aileler, çeşitli “aracılık” stratejileri izlemişlerdir. Fakat bu 
stratejilerin birçoğu etkisiz olmuş ve aileler ile ergenler arasında daha fazla çatışma 
ortaya çıkmıştır.

Akıllı telefon bağımlılığının çok ciddi olarak algılanmasına karşın, kullanıcıların aslında 
%10’dan daha azı yüksek risk grubunda yer almaktadır. Bağımlı olduğu teşhis edilen 
kişilere tedavi uygulamaktansa, önleyici ve aracı stratejiler ile daha geniş bir kitlenin 
sorunlu akıllı telefon kullanım oranı düşürülmelidir. Bu makale, çeşitli vaka çalışmaları 
üzerinden giderek, ergenlerin sağlıklı akıllı telefon kullanmalarını teşvik etmek üzere 
koruyucu ve aracı bir program önerecektir. 

1. evrede iki çalışma yürütülmüştür. İlk çalışmada, farklı akıllı telefon kullanımı 
motivasyonu ve davranış modeli olan üç kullanıcı grubu belirlenmiştir. İkinci çalışmada, 
ebeveyn ve çocukların günlük hayatlarında ve her iki grubun da bakış açısından akıllı 
telefon kullanımı azaltma süreci değerlendirilmiştir. Sonuçlar, farklı aile kültürüne 
sahip olan her aile üyesinin kişiselleştirilmiş bir koruyucu programa ihtiyacı olduğunu 
göstermiştir. 
2. evrede, ebeveyn-çocuk ikilileri, ergenlerin sağlıklı akıllı telefon kullanımlarını 
desteklemek ve çatışmaları azaltmak için karşılıklı kural şekillendirme atölyelerine 
katılmışlardır. Çalışma sonucunda, gündelik akıllı telefon kullanım motiflerini açığa 
çıkarabilmişler ve akıllı telefon kullanımlarına göre devamlı bir uzlaşma sürecinin 
gerekliliğini fark etmişlerdir. Bu çalışmalardan çıkan sonuçlara göre, ergenlerin sağlıklı 
akıllı telefon kullanım davranışlarını kolaylaştıran, çevrimiçi ve çevrimdışı hizmetleri 
birleştiren kavramsal bir sistem öneriyoruz.

Ergenlerde Bilinçli Akıllı Telefon  
Kullanımı için Önleyici Müdahale  
Programı
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Smartphones became an integral part of our lives, significantly affecting adolescents’ 
media consumption behaviors. Along with its proliferation, social issues such as 
smartphone addiction or problematic usage have been raised. Concerned parents applied 
various mediation strategies. However, most of them seemed to be ineffective and 
created further conflicts between parents and adolescents. 

Contrary to perceived seriousness of smartphone addiction, less than 10% of the users 
are actually diagnosed as high-risk groups. Rather than applying treatments to those 
identified as addicts, preventive intervention strategies should be available for broader 
population to reduce overall problematic uses. This paper suggests a framework of 
preventive intervention program to promote adolescents’ healthy smartphone use 
through a series of case studies. 

In Phase 1, two studies were conducted. In the first study, three user groups with 
different usage motivations and behavior patterns were identified. In the second study, 
experienced difficulties in terms of smartphone mediation process in daily lives from 
perspectives of both parents and children were compared. Results indicated that each 
household with diverse family culture need customized intervention program. In Phase 2, 
parent-child dyads participated in mutual rule shaping workshop to support adolescents’ 
healthy smartphone use and reduce conflicts. As a result, they were able to reflect their 
daily smartphone usage patterns and realized the necessity of continuous negotiation 
process according to usage contexts. Based on implications from these studies, we 
suggest a conceptual system architect that integrates online and offline services to 
facilitate adolescent’s healthy smartphone usage habits.

Preventive Intervention Program 
for Adolescents’ Healthy 
Smartphone Use
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He completed his undergraduate study 
at Ege University Faculty of Education 
Department of Computer and Instructional 
Technologies Education in 2004. He 
served as a computer teacher in Turgutlu, 
Manisa between the years 2004-2005. 
In 2005, he started to work as a research 
assistant at Yüzüncü Yıl University Faculty 
of Education Department of Computer 
and Instructional Technologies Education. 
He completed his undergraduate studies 
at Yüzüncü Yıl University Institute 
of Education Sciences between the 
years 2006-2009 and completed his 
doctorate at Anadolu University Institute 
of Education Sciences Department of 
Computer and Instructional Technologies 
Education between the years 2009-2013. 
Nowadays, he is working as an instructor 
at Yüzüncü Yıl University Faculty of 
Education Department of Computer and 
Instructional Technologies Education. His 
fields of study include cyber psychology 
(particularly technology addiction and 
social media psychology), student 
involvement and integration of technology 
in education. He has authored 30 articles, 
32 verbal statements in international 
conferences and chapters in various 
books. He has been studying particularly 
on digital game addiction and internet 
addiction since 2006.

2004 yılında Ege Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde lisans 
eğitimini tamamladı. 2004-2005 yılları 
arasında Turgutlu, Manisa’da bilgisayar 
öğretmeni olarak görev yaptı. 2005 yılında 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümü’nde araştırma görevlisi 
olarak çalışmaya başladı. 2006-2009 
yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek 
lisans eğitimini; 2009-2013 yılları 
arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı’nda 
doktora eğitimini tamamladı. Şuan 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak 
çalışmaktadır. Çalışma alanları; Siber 
Psikoloji (özellikle de teknoloji bağımlılığı 
ve sosyal ağ psikoloji), öğrenci bağlılığı, 
eğitimde teknoloji entegrasyonu. 
Çoğunluğu uluslararası olmak üzere 
toplam 30 makale, 32 uluslararası 
konferansta sözlü bildiri ve kitap bölüm 
yazarlıkları bulunmaktadır. 2006 
yılından itibaren özellikle de dijital oyun 
bağımlılığı ve internet bağımlılığı üzerine 
çalışmaktadır.
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Teknolojinin insan yaşamını kolaylaştırdığı alanlardan biri de çevrimiçi alışveriş 
olanağıdır. İnsanların çevrimiçi alışveriş yapma nedenleri arasında; arama kolaylığı, iyi bir 
fiyat, çeşitlilik, zaman, kullanışlılık, eğlence, promosyon, dürtü gibi faktörler gösterilebilir. 
Bazı bireylerde, bu durum kontrol edilemeyen satın alma davranışı ile birlikte çevrimiçi 
alışveriş bağımlılığına neden olmaktadır. Bu çalışmada, çevrimiçi alışveriş yapma 
nedenleri ve çevrimiçi alışveriş bağımlılığına neden olan değişkenler incelenmiştir. 
Çalışma, nitel ve nicel yöntemlerin kullanıldığı karma yöntem ile desenlenmiştir. Nitel 
verilerin toplanması için, sık sık çevrimiçi alışveriş yapan bireyler arasından rasgele 
18 kişiden açık uçlu sorular ile veriler toplanmıştır. Nicel verilerin toplanmasın da ise 
kartopu örnekleme yöntemi ile 105 kişiye ulaşılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından 
kimi zaman yüz yüze kimi zaman ise internet ortamında beş ay süren bir zaman diliminde 
toplanmıştır. Örneklemin % 80’i kadın (84), % 20’si (21) erkek ve yaş aralığı 18-55 
arasında değişmektedir. Toplanan nitel veriler sonrasında çevrimiçi alışveriş yapma 
nedenleri belirlenmiş ve iki model geliştirilmiştir. Geliştirilen modellerde hedonik 
alışveriş bağımlılığı, stres, depresyon, kullanım kolaylığı ve fayda değişkenlerine ilişkin 
nicel veriler toplanmış ve iki modelin doğruluğu test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda; 
gerek çevrimiçi alışveriş yapma nedenleri gerekse çevrimiçi alışveriş bağımlılığını 
açıklamaya yönelik geliştirilen ve stres, depresyon, kullanım kolaylığı ve fayda 
değişkenlerinden oluşan model açıklanmıştır.

Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılığına  
Neden Olan Bazı Değişkenlerin  
İncelenmesi
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One of the fields that technology facilitates the human life is the opportunity of online 
shopping. People’s reasons for online shopping can include factors such as ease of 
search, suitable price, variety, time, practicality, entertainment, promotion and urge. With 
uncontrolled shopping behavior, this situation causes online shopping addiction in some 
individuals. In this study, the reasons for doing online shopping and the variables that 
cause online shopping addiction have been examined. The study was conducted with 
a mixed method in which qualitative and quantitative methods are used together. Data 
was collected from 18 random people among those who frequently do online shopping 
with open-ended question in order to collect qualitative data. In collection of quantitative 
data, on the other hand, 105 people were reached with snowball sampling method. 
Researchers collected the data within a period of five months; sometimes face-to-face 
with the subjects and sometimes in the internet environment. The sample group is 
comprised of 80% women (84) and 20% men (21) and the age range varies between 18 
and 55. After collection of qualitative data, their reasons for doing online shopping were 
determined and two models were developed. In the models developed, quantitative data 
concerning variables of hedonic shopping addiction, stress, depression, ease of use and 
benefit was collected and accuracy of the two models was tested. In conlusion of the 
study, the model comprised of variables of stress, depression, ease of use and benefit, 
which was developed to explain both the reasons for doing online shopping and online 
shopping addiction was explained.

Survey of Some Variables That Cause 
Online Shopping Addiction
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He is an instructor at İstanbul University 
Faculty of Communication Department of 
Public Relations and Advertising. Having 
conducted studies in communication 
sciences, public diplomacy, country 
brands, political communication, public 
relations and advertising, Özkan has 
published 9 books and a large number 
of scientific articles. Özkan also currently 
serves as the Director of Political 
Communication Institute and Public 
Diplomacy Institute. Having worked as 
author and executive in printed and 
visual media for 20 years, Özkan holds 
a permanent Yellow Press Card and is a 
member of the Association of Journalists, 
the Press Council and the Writers Union 
of Turkey.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 
öğretim üyesi. İletişim bilimleri, kamu 
diplomasisi, ülke markası,  siyasal 
iletişim, halkla ilişkiler ve raklamcılık 
alanlarında çalışmaları olan Özkan’ın, 
çalışma alanlarıyla ilgili 9 adet 
kitabı, çok sayıda bilimsel makalesi 
yayınlandı. Özkan halen Siyasal İletişim 
Enstitüsü’nün ve Kamu Diplomasisi 
Enstitüsü’nün direktörlüğü görevini de 
yürütmektedir. 20 yıl yazılı ve görsel 
medyada yazar ve yönetici olarak çalışan 
Özkan, sürekli Sarı Basın Kartı sahibi, 
Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi ve 
Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.



78

Doç. Dr. Abdullah Özkan 
3 Mayıs 2016, Panel I, 12.00 – 13.00

Küreselleşme sürecinin 21. yüzyılda meydana getirdiği en önemli dönüşümlerden biri kitle 
iletişim araçlarında yaşanmıştır. Geçen yüzyılda kitle iletişim araçlarının kendi kitleleri 
vardı; bu kitleler üzerinde hakimiyet kuruyor, yönlendiriyor ve rıza oluşturuyorlardı. 
Bu yüzyılda ise teknolojik gelişmeyle birlikte kitleler kendi medyalarını oluşturmaya 
başladılar. İnternet mecrası, kitlelerin kendi medyalarını oluşturmalarına çok büyük bir 
imkan ve fırsat sağladı. Ayrıca sanal iletişimin artması ve gelişmesiyle birlikte iletişimin 
formu da değişti. Yepyeni bir ortam doğdu, bu ortamın beraberinde getirdiği olumlu 
ve olumsuz pek çok konu da tartışma gündemine girdi. Reel iletişim ile sanal iletişim 
arasında bariz farklılıklar ortaya çıktı, bunların toplumsal sonuçları da yoğun olarak 
konuşulmaya başlandı. Bildiri; değişen iletişim paradigması üzerinden sanal iletişimin 
beraberinde getirdiği olumlu/olumsuz olguları ele alacak, sanal dünyadaki iletişime dair 
bazı önerilerde bulunacaktır.

Medyanın Kitlesinden, Kitlelerin  
Medyasına; 21. Yüzyılda İletişimdeki 
Paradigma Değişimi ve Sanal İletişimin 
Beraberinde Getirdikleri
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One of the most significant transformations created by the globalization process in the 21 
century was experienced in the mass media. In the last century, the mass media had its 
own masses; it used to establish dominance over these masses, govern them and create 
consent. In this century, however, the masses started to create their own media along 
with the technological advancement. The channel of internet provided a great chance 
and opportunity for the masses to create their own media. The form of communication 
also changed as a result of increasing and developing virtual communication. A brand 
new media emerged and several positive and negative issues brought along with this 
media became a topic of discussion agenda. Evident differences appeared between real 
communication and virtual communication and also the social consequences of these 
were began to be discussed. The report will address the positive/negative facts that 
virtual communication brought along placing emphasis on the changing communication 
paradigm and will make some recommendations concerning the communication in the 
virtual world.

From The Mass of The Media to  
The Media of The Masses; Paradigm 
Shift in Communication in the  
21. Century and What Virtual 
Communication Has Brought Along
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He was born in Ankara in 1964. He 
completed his primary and secondary 
education in TED Ankara College and his 
university education in Gazi University 
Faculty of Medicine. He specialized 
in Psychiatry in Bakırköy Psychiatric 
Hospital. After working in Sağmalcılar 
Prison for two years, he started working 
in AMATEM (Alcohol and Substance 
Addiction Research and Treatment Center) 
clinic in Bakırköy Psychiatric Hospital in 
1995. In 2000 he was appointed to be 
the supervisor of ÇEMATEM Clinic where 
teenager addicts are treated. He is the 
founder of Yeniden Health and Education 
Society. He has been given 5 rewards for 
the work he has done. Father of 2, Ögel 
has published 7 books with regards to 
substance abuse and addiction, and 2 
about depression as well as many articles 
nationally and internationally. He is a 
part-time lecturer in Boğaziçi University 
and Okan University. He is a faculty 
member in Acıbadem University Faculty of 
Medicine.

1964 Ankara doğumlu. İlk ve orta 
öğretimini TED Ankara Kolejinde, 
üniversite eğitimini ise Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesinde yaptı. 1992 yılında 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesinde psikiyatri uzmanı oldu. İki 
yıl Sağmalcılar cezaevinde psikiyatrist 
olarak çalıştıktan sonra, 1995 yılından 
itibaren Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesi AMATEM Kliniğinde çalışmaya 
başladı. 2000 yılında ise ergen madde 
bağımlılarının tedavi edildiği ÇEMATEM 
Kliniğinin sorumluluğuna atandı. 
Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği’nin 
kurucusudur. Bugüne kadar yaptığı 
çalışmalar nedeniyle 5 ödül kazanmıştır. 
Bir çocuk babası olan Ögel’in yurt içi 
ve dışı birçok makalesi yanında madde 
kullanımı ve bağımlılıkla ilgili yazdığı 7, 
depresyonla ilgili 2 adet yayımlanmış 
kitabı vardır. Boğaziçi Üniversitesi ve 
Okan Üniversitesinde yarı zamanlı ders 
vermektedir. Acıbadem Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde öğretim üyesidir.
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Bu konferansta internet bağımlılığı tedavisinde gelinen noktayı tartışmaya çalışacağım. 
İnternet bağımlılığının tanısı ve tedavi programları üzerindeki etkileri hakkında bazı 
argümanlar sunacağım. İnternet bağımlılığına neden olan faktörler üzerine yapılan çok 
sayıda araştırma mevcuttur. Tedavi yönünden bize rehberlik yapan bazı modeller vardır. 
Fakat bu sorunun tedavisi üzerine olan araştırmaların sayısı daha azdır. Yeni tedavi 
modelleri tartışılacaktır.

Klinik deneyimler de sunulacaktır.

İnternet Bağımlılığında Müdahale ve 
Tedavi: Nereden Geldik, Nereye  
Gidiyoruz?
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Current situation of internet addiction treatment will be discussed. Some arguments 
about diagnosis of internet addiction and effects on treatment programs will be provided. 
There are too many studies on factors which cause to internet addiction.  There are some 
models which will guide us for treatment. However, less studies are on treatment of this 
problem. New treatment models will be discussed. 

Clinical experiences will be also presented.

Intervention and Treatment in Internet 
Addiction: Where did we come from, 
where will we go?
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Osman Tolga Arıcak is a professor of 
Educational Psychology. He received his 
BA degree in Counseling and Guidance 
Program from Istanbul University in 1993, 
MA degree in Psychological Services in 
Education in 1995, and PhD in Educational 
Sciences from Marmara University in 
1999. He worked at Trakya University, 
Indiana University Bloomington, Tulane 
University, Fatih University, and Harvard 
University, respectively. He is currently 
professor of psychology in the Department 
of Psychology at Hasan Kalyoncu 
University. Dr. Arıcak is a first professor 
teaching “Cyber Psychology” course in 
graduate and undergraduate level in 
Turkey. His current research focused 
on internet addiction, online identity, 
cyberbullying and cybervictimization. 
He is also interested in statistical and 
methodological issues in psychology and 
education.

Osman Tolga Arıcak, Eğitim Psikolojisi 
profesörüdür. Lisansını 1993 yılında 
İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve 
Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde, 
yüksek lisansını Eğitim Psikolojisi 
Hizmetleri’nde 1995’te, ve doktorasını 
1999’da Marmara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri’nde tamamlamıştır. Arıcak, 
sırasıyla Trakya Üniversitesi, Bloomington 
Indiana Üniversitesi, Tulane Üniversitesi, 
Fatih Üniversitesi, and Harvard 
Üniversitesi’nde çalışmıştır ve şu anda 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji 
Departmanı’nda psikoloji profesörü olarak 
görev yapmaktadır. Dr. Arıcak, Türkiye’de 
lisans ve lisansüstü seviyesinde “siber 
psikoloji” dersleri veren ilk profesördür. 
Güncel araştırmaları, internet bağımlılığı, 
çevrimiçi kimlik, siber zorbalık ve siber 
zorbalığına maruz kalma konularına 
odaklanmaktadır. Dr. Arıcak aynı zamanda 
psikoloji ve eğitim alanlarında istatistiki 
ve metodolojik konularla ilgilenmektedir.
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On yıl öncesinde siber zorbalığa dair hiçbir bilgimiz yoktu ancak günümüzde siber 
zorbalık oldukça bilinen bir sorun haline gelmiş durumda. Siber zorbalık hakkındaki 
araştırmalar Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da başlamış ve Avrupa, Avustralya ve 
diğer ülkelerde de kısa sürede yaygınlaşmıştır.

On yıllık bir süreçte on binden fazla yayının olması, siber zorbalığın akademisyenlerin 
dikkatini çektiğini ve bunun yayılan bir sorun olduğunu kanıtlıyor.  Siber zorbalık, “bilgi ve 
iletişim teknolojilerini kullanarak bilinçli ve devamlı olarak sergilenen zararlı davranışlar” 
olarak tanımlanabilir. Siber zorbalığın, geleneksel zorbalıkla karşılaştırıldığında iki ana 
ögesi; “verilen zararın bilinçli olması” ve “tekrarlı” olmasıdır. Bu sunumda zorbalık 
türleri, sebepleri ve negatif etkilerine değinilecektir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
suistimali olan siber zorbalık ile aileler, okullar, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı ve diğer kurumların işbirliğiyle birlikte mücadele edilmelidir. İndirgemeci 
yaklaşımlar sorunun çözümünü zorlaştırmakta ve devlet kurumlarının sorunu önemsiz 
görmesine sebep olmaktadır.

Siber Zorbalık
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We knew almost nothing about cyberbullying a decade ago. However, it is a very well 
known problem today. Research about cyberbullying was started in US and Canada 
and has extended to Europe, Australia, and other countries in a short time. More than 
ten thousand publication in a decade prove that cyberbullying attracts attention of 
academia and it is also a pervasive problem. Cyberbullying can be defined as “harmful 
and repeated behaviors with awareness of harm using information and communication 
technologies.” Two core elements of cyberbullying are “awareness of harm” and 
“repetition” comparing to traditional bullying. In this presentation, types, reasons, 
and negative effects of cyberbullying will be addressed. As a clear sample of abuse 
of information and communication technologies, cyberbullying must be dealt with 
cooperation of families, schools, Ministry of National Education, Ministry of Homeland 
Security, media, and other community institutions. Reductionist approaches to the 
problem make solution difficult, and cause disregard importance of it by governmental 
institutions.

Cyberbullying
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Born in 1971 in Sivas, Bilal Tırnakçı 
graduated from Mechanical Engineering 
Department of Cumhuriyet University 
Faculty of Engineering. He received his 
master’s degree in Labor Economics 
and Industrial Relations from the same 
university in 2001. He focused on 
“computer aided education” in his thesis. 

He has worked in different positions in 
Turkish Railway Machines Industry since 
1987. 

He was appointed the director general 
of Turkish Railway Machines Industry in 
2003. While continuing his duty, he was 
appointed to work in Ministry of National 
Education IT Department in April 2014. 
Being married and father of 4 children, 
he continues his duty at the same 
department. 

1971 yılında Sivas’ta doğan Bilal Tırnakçı, 
ilk orta ve lise tahsilinin ardından 
Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Makine bölümünden mezun 
oldu. 2001 yılında aynı üniversitenin 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler 
Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. 
Yüksek lisansında  “Bilgisayar destekli 
eğitim ve öğretmenlerin bilgisayar destekli 
eğitimi tanıma düzeylerinin tespiti.” 
konusunda çalıştı. 

Tüdemsaş Genel Müdürlüğü’nde 1987 
yılından beri değişik kademelerde görev 
yapan Tırnakçı, tasarımcı, Mühendis ve 
Bilgi İşlem Şefi olarak çalıştı. 

2003 yılında Genel Müdür Yardımcısı 
olarak atandı. Bu görevi yürütürken 
Bilal Tırnakçı, 17 Nisan 2014 tarihinde 
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi 
Başkanlığı görevine atandı. Evli ve 4 çocuk 
babası olan Bilal Tırnakçı halen aynı 
görevi sürdürmektedir.
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Teknolojik gelişmeler veri hırsızlığını daha kolay hale getirdiği için buna karşı bazı 
önlemler almak gerekmektedir:

• Antivirüs yazılımı krumak ve zararlı programlardan korunmak için  
antivirüs programını güncel tutmak,

• Dolandırıcılıktan korunmak için tanınmadığımız kişilerden gelen  
maillerdeki linklere tıklamamak,

• Hackerlerin internet üzerinden kimlik bilgilerinizi almasını  
önlemek için kişisel bilgilerinizi girerken güvenli kanalları kullanmak.

Sosyal medya da tehdit haline gelen başka bir unsurdur. Sosyal medyanın kontrolsüz 
kullanımı kimlik çalınması, internet bağımlılığı ve internet aracılığıyla zarar verme veya 
taciz etmek olarak tanımlanan siber zorbalık gibi sorunların ortaya çıkmasına neden 
olabilir. Dolayısıyla, gizlilik ayarlarını düzenlemek, dikkatli olmak ve yabancılarla iletişime 
geçerken seçici olmak, internet üzerinden kişisel bilgi paylaşımından kaçınmak gibi 
önlemler alınarak bu risklerin etkileri en aza indirilebilir. 

Sosyal medyanın bireyler üzerinde olduğu kadar toplum üzerinde de olumsuz etkileri 
olmaktadır. Sosyal medyanın tedbirsiz kullanımının aile üyeleri arasındaki ilişkide yıkıcı 
etkiler meydana getirdiği ve boşanmalara sebep olabildiği bilinmektedir. Bunun yanı 
sıra, uygunsuz içerikler çocuklar ve gençlerde psikolojik sorunlar ortaya çıkmasına sebep 
olabilir. Bu sebeple, interneti güvenli kullanmak oldukça önemlidir.

İnternetin ve sosyal medyanın söz konusu olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, 
ebeveynler ve öğretmenlere yönelik olarak çocuk ve gençlerin korunması gereken riskler 
hakkında bilgi aktarımı gerçekleştirilen bir eğitim programı planlanmıştır. 

Sonuç olarak, internetin güvenli kullanımı çocukların toplumun zihinsel açıdan sağlıklı bir 
üyesi olarak yetiştirilebilmeleri için önemlidir.

Sosyal Medya ve Siber Güvenlik
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Because technological developments make it rather easy to steal personal data digitally, 
it is essential to take some steps such as;

• Installing antivirus software and keep it up to date in order to avoid malicious 
programs, 

• Avoiding to click the links in e-mails from unknown people in case of phishing, 

• Using secure channels when typing personal information in order to prevent hackers 
to seize identity over internet.

Social media is another fact that can turn into a threat. Uncontrolled use of social media 
may cause identity theft, internet addiction, and cyber bullying which is knows as the 
act of harming or harassing via internet. Therefore, some precautions such as privacy 
settings, being careful and selective when contacting with strangers, avoiding to share 
personal information on internet should be taken under consideration to minimize the 
effects of these risks.  

Social media also has negative effects on community as well as on people. It is known 
that injudicious use of social media can be devastating on relationship between 
family members, and cause divorce. Besides, inappropriate contents may give rise to 
psychological problems on children and young people. For this reason, it is important to 
use internet safely.

In order to contribute to reducing those negative effects of internet and social media 
mentioned above, this training program is planned  for parents and teachers to be 
informed about risks from which children and young people should be protected. 

In conclusion, safe use of internet provides raising children as a mentally healthy 
community member.

Social Media and Cybersecurity
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Having local and international 
experience of over 10 years in the 
sectors of telecommunication, 
internet and information technologies 
on product, service and business 
development, entrepreneurship and 
investment processes management, 
R&D and innovation management, İzzet 
Boğazlıyanoğlu served in industry-leading 
companies and promising establishments 
such as TTNET, Türk Telekom, Red Bull, 
Maxwell and Mayadem as Strategic 
Planning Specialist, Brand Manager, 
Coordinator, Product Development 
Manager, Technology/Integration 
Consultant, Board Member and Country 
Responsible.

Currently, he is working as the Product 
Manager at Mayadem, which is a digital 
training and entertainment company 
that combines innovative technologies 
with the best training practices and 
produces ‘game’ based applications 
for children. With the expert trainers, 
pediatric psychologists, pedagogues and 
game designers in its team, the company 
aims to put the concept of Play-Discover-
Learn into practice, to fulfill the mental/
emotional development needs of the 
children, to develop this field in the 
entire region under the leadership Turkey 
and to set an example in global scale by 
means of the applications they design for 
children.

Telekomünikasyon, internet, bilgi 
teknolojileri sektörlerinde ürün, servis, iş 
geliştirme, girişimcilik ve yatırım süreçleri 
yönetimi, Ar-Ge ve inovasyon yönetimi 
üzerine 10 yılı aşkın yerel ve uluslararası 
deneyime sahip İzzet Boğazlıyanlıoğlu, 
kariyeri boyunca TTNET, Türk Telekom, Red 
Bull, Maxwell, Mayadem gibi sektöründe 
lider firmalar ve gelecek vadeden 
işletmelerde; Stratejik Planlama Uzmanı, 
Marka Müdürü, Koordinatör, Ürün 
Geliştirme Müdürü, Teknoloji/Entegrasyon 
Danışmanı, Yönetim Kurulu Üyesi ve Ülke 
Sorumlusu olarak görev almıştır.

Şu an, çocuklar için yenilikçi teknolojilerle 
en iyi eğitim pratiklerini birleştirerek 
‘oyun’ tabanlı uygulamalar üreten bir 
dijital eğitim ve eğlence firması olan 
Mayadem’de Ürün Yöneticiliği görevini 
yürütmektedir. Ekibindeki uzman 
eğitmen, çocuk psikoloğu, pedagog ve 
oyun tasarımcılarıyla birlikte; çocuklar 
için tasarladıkları uygulamalarla Oyna-
Keşfet-Öğren kavramını hayata geçirmeyi, 
çocukların zihinsel/duygusal gelişim 
ihtiyaçlarına cevap vermeyi, bu alanı 
Türkiye’nin önderliğinde tüm bölgede 
geliştirmeyi ve global ölçekte örnek olmayı 
amaçlamaktadır.
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3 Mayıs 2016, Panel II, 14.00 - 15.00

Mobil oyun bağımlığının her geçen gün daha küçük yaş segmentlerinde görülmesi 
önlenemez bir gerçek. Bu gerçekten yola çıkarak örnek mobil oyunların masaya yatırılıp 
bağımlılık oluşturan unsurları incelenecektir. Zaman geçirmek için arada sırada 
oynadığımız oyunlardan yaşam biçimimiz ve varlık amacımıza dönüşen oyunlara 
geçişimiz irdelenecek, ayrıca bağımlılığın iyi ya da kötü algılanmasındaki en büyük 
etken yani “içerik” konusu diğer bağımlılık alanlarından örneklerle işlenecektir. Mobil 
oyunların araç olarak görülmesi ve çocukların gelişimini olumlu yönde etkileyen oyunların 
ebeveynlere tavsiye edildiği kar amacı gütmeyen bir platform olan oynakesfetogren.com 
anlatılacaktır.

Oyna Öğren Keşfet
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It is an undeniable reality that mobile gaming addiction is seen in younger age segments 
every passing day. Setting out from this reality, sample mobile games will be discussed 
in detail and their elements that create addiction will be examined. We will scrutinize 
our transition from the games that we played occasionally to pass time to the games 
that became our lifestyle and reason for existence and we will also deal with the subject 
of “content”, which the most significant factor in perceiving the addiction positively or 
negatively, with examples from other fields of addiction. We will present oynakesfetogren.
com which is a non-profit platform that advises to regard mobile games as instruments 
and recommends parents games that positively affect the development of children.

Play Learn Discover
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Burak Esendal, a doctor of chiropractic, 
was born and raised in Switzerland. He 
graduated from the University of Basel, 
Medical School and completed his thesis 
in the Department of Cardiology at the 
University Hospital Basel. Between 2003-
2007 he worked for two pharmaceutical 
companies (Tillotts Pharma AG, and 
Sanofi Aventis). He was engaged in 
scientific projects and was involved in 
launching a blockbuster drug on the Swiss 
market.  

Between 2008-2010 he studied 
chiropractic at the Fountainhead 
of Chiropractic, Palmer College of 
Chiropractic. In 2010, he graduated as a 
Doctor of Chiropractic, was board certified 
and received a license in Pennsylvania, 
USA.

He is a passionate chiropractic pioneer 
and educator in Turkey. He is the first 
chiropractor in the history of a Turkish 
hospital to provide non-invasive 
chiropractic spinal care. Since 2010 he is 
working in one of the countrie’s leading 
hospitals, Anadolu Medical Center. Since 
2014 he also provides chiropractic care in 
his office in Istanbul. He has visited more 
than 30 companies and educated their 
employees about chiropractic. In 2014, 
Dr. Esendal started working in a task 
force to legalize chiropractic in Turkey. 
Recently, he was elected as a member the 
scientific chiropractic commission which 
was created by the Turkish Department of 
Health.

Burak Esendal, Kayropraktik doktorudur; 
İsviçre’de doğmuş ve İsviçre’de 
yetişmiştir. Basel Üniversitesi Tıp 
Okulu’ndan mezun olan Esendal, tezini 
Basel Üniversite Hastanesi Kardiyoloji 
Departmanı’nda tamamlamıştır. 
2003-2007 yılları arasında iki ilaç 
şirketinde çalışmıştır (Tillotts Pharma 
AG, and Sanofi Aventis). Esendal, 
bilimsel projelerde yer almış ve İsviçre 
pazarında çok satan bir ilacın piyasaya 
sürülmesinde görev almıştır. 2008-2010 
yılları arasında Palmer Kayropraktik 
Üniversitesi’nde kayropraktik eğitimi 
görmüş, kayropraktik doktoru olarak 
mezun olmuş ve Pennsylvania, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde kurul sertifikası 
almıştır. Burak Esendal, Türkiye’de tutkulu 
bir kayropraktik öncüsü ve eğitmenidir. 
Türkiye’deki hastanelerde ilk noninvazif 
kayropraktik omurga tedavisi yapan ilk 
kayropraktik doktorudur.

2010 yılından bu yana, ülkenin önde 
gelen hastanelerinden biri olan Anadolu 
Medikal’de çalışmaktadır.

2014 yılından itibaren de, İstanbul’daki 
ofisinde kayropraktik tedavileri hizmeti 
vermektedir. 30’dan fazla kurumu ziyaret 
ederek, çalışanlarına kayropraktik 
konusunda eğitim vermiştir. 2014’te 
Dr. Esendal, Türkiye’de kayropraktiği 
yasallaştırmak için bir çalışma kolunda 
görev almaya başlamıştır. Yakın 
zamanda, Türkiye Sağlık Bakanlığı 
tarafından kurulan bilimsel kayropraktik 
komisyonunun bir üyesi olarak seçilmiştir.
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Elle kullanılan cihazlar hayatlarımızın bir parçası ve onlar olmadan yaşayamaz 
durumdayız. Dijital dünyada “ne olup bittiğine” odaklanmamız, vücutlarımızı birçok 
açıdan suistimal etmemize sebep oluyor. Duruş bozukluğu, teknoloji boyun rahatsızlığı, 
miyopi, diğer cihazlardan aşırı sese maruz kalma bunlardan sadece birkaçı. Başlarımızın 
ağırlığı 5-6 kg olmasına rağmen, telefonlarımıza bakmak için eğildiğimizde başımıza 
verdiğimiz ağırlık artar; 15 derecelik bir eğilme ağırlığı 12 kg’a, 60 derecelik eğilme ise 28 
kg’a çıkarır. Günde ortalama iki ile dört saat arasında başlarını öne eğerek akıllı telefon 
kullanan kişiler, yılda 700-1400 saat arasında servikal omurları üzerinde aşırı baskı 
yaratmış oluyor. Cep telefonu ya da akıllı telefonları uzun süreli olarak kullanmanın en 
belirgin etkisi boyun ağrılarıdır ve bu “teknoloji boyun rahatsızlığı” [tech neck] terimini 
ortaya çıkarmıştır. İçerisinde hassas sinir sistemini barındıran omurga yapısı değişime 
uğradığında, kas sorunları ve ağrıya sebep olmanın yanı sıra, sinir fonksiyonlarını da 
etkilemektedir. Afferent ve efferent sinir yolları engellenir ve organlarda işlev bozuklukları 
ortaya çıkar. Kronik hastalıkların başlaması kaçınılmaz hale gelir.

Teknoloji Boyun Rahatsızlığından Çok 
Daha Fazlası



99

Dr. Burak Esendal
3 May 2016, Panel III, 15:30 – 16:30 

Handheld devices are a part of our daily lives we can’t live without. Focusing on “what’s 
happening ” in the digital world causes us to misuse our bodies in many ways. Bad 
posture, tech neck, nearsightness, and receiving excessive amount of noise from other 
devices, are just a few. Although our heads weigh between 5-6 kg, as we angle them down 
to look at our phones, the effective weight on our necks increases; at a 15-degree angle it 
is about 12 kg rising to 28kg at 60 degrees.

With smartphone users now spending an average of two to four hours a day with their 
heads dropped down, this results in 700 to 1,400 hours a year of excess stresses 
seen about the cervical spine, according to the research. Neck pain is one of the most 
noticeable effects of using a cell phone or smartphone for long periods of time, giving 
rise to the term “tech neck.” The altered spine structure with its delicate nervous system 
inside not only causes muscle problems and pain; it influences proper nervous function. 
Afferent and efferent nerve pathways are interrupted, and organ  malfunction is the 
result. The beginning of chronic ilnesses is inevitable.

It is Way Beyond ‘Tech Neck’
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He was born in Konya in 1980. After 
receiving education at Konya Meram 
Anatolian High School and Meram Science 
High School, he continued his education 
at Ankara University Medical Faculty. In 
2006, he started his training as assistant 
at Yeditepe University Medical Faculty 
Hospital Department of Neurology. Until 
becoming the first attending physician 
in 2011 that graduated from Yeditepe 
University, he continued to hold the post 
of Yeditepe University Founding President 
of the Council of Assistants. He attended 
the Interventional Neurology fellowship 
program at Mayo Clinic in Rochester 
between the years 2010-2011. Within 
the scope of compulsory service, he 
returned to home and served as Deputy 
Chief Physician at Hakkari State Hospital 
between the years 2011-2012. Between 
the years 2012-2014, he established and 
managed the Neurology intensive care 
unit at Bezmialem Foundation University 
Department of Neurology. Between the 
years 2014-2016, he won the international 
scholarship of Tübitak and continued 
his research as the guest of Harvard 
University within the scope of Stroke 
fellowship program. He has been carrying 
on his studies at Bezmialem Foundation 
University Department of Neurology since 
the beginning of 2016. He is married and 
father of 3.

1980’de Konya’da dünyaya geldi. Konya 
Meram Anadolu Lisesi ve Meram Fen 
Lisesinde eğitim gördükten sonra 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
eğitim hayatına devam etti. 2006 yılında 
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda 
asistanlık eğitimine başladı. Yeditepe 
Üniversitesi Asistanlar kurulunu kurucu 
başkanlığını 2011 yılında Yeditepe 
Üniversitesinin mezun verdiği ilk 
uzman doktoru oluncaya kadar devam 
ettirdi. 2010-2011 yılları arasında 
Mayo Clinic, Rochester’da Girişimsel 
Nöroloji fellowship programına katıldı. 
2011-2012 yılları arasında mecburi 
hizmet kapsamında yurda döndü ve 
Hakkari Devlet Hastanesinde Başhekim 
yardımcılığı görevinde bulundu. 
2012-2014 yılları arasında Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi Nöroloji Anabilim 
dalı içerisinde Nöroloji yoğun bakım 
ünitesini kurdu ve yönetti. 2014-2016 
yılları arasında TÜBİTAK yurtdışı bursu 
kazanarak, Harvard Üniversitesi davetlisi 
olarak Stroke fellowship programına 
dahilinde araştırmalarını sürdürdü. 
2016 yılı başından beri Bezmialem Vakıf 
Üniversitesi Nöroloji Anabilm dalında 
çalışmalarını sürdürüyor. Evli ve 3 çocuk 
babası.
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Teknoloji kullanımının çeşitli yararları öne çıkıyor olsa da, nüfusun büyük bir oranında 
yeni teknolojik bağımlılıkların semptomları görülmektedir ve sorunlu teknoloji 
kullanımının kavramsal semptomları hakkında çok az konuşulmaktadır. Bilgiye olan 
talep artış gösterirken, birçok kavramsal sorunun da ortaya çıktığı görülmektedir. 
Bu çalışmanın amacı literatürü sistematik bir şekilde gözden geçirmek, teknoloji 
bağımlılarına dair kavramsal davranışsal bir görüş geliştirmektir.

İnceleme, Science Direct on Line, PubMed, PsycINFO, Cochrane Clinical Trials Library, BVS 
ve SciELO veritabanları kullanılarak yapılmıştır. Kullanılan anahtar kelimeler; kavramsal 
davranışsal görüş, tedavi, internet bağımlılığı ve video oyunları bağımlılığı terimleri ve 
bağlantıları, sorunlu teknoloji kullanımı.

Teknoloji Bağımlılığına Bilişsel  
Davranışçı Bir Yaklaşım
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While several benefits of using techonology have been in the limelight, an important 
proportion of the population presents symptoms related to possible new technological 
addictions and there has been little discussion of cognitive symptoms of problematic 
technology use. Also demand for knowledge is growing, alot of cognitive problems 
have been described. The object of this study is to conduct a systematic review of the 
literature, to establish Cognitive Behavioral Outlook in the population of techonology 
addicts. 

The review was conducted in the following databases: Science Direct on Line, PubMed, 
PsycINFO, Cochrane Clinical Trials Library, BVS and SciELO. The keywords used were: 
Cognitive Behavioral Outlook; treatment; with association to the terms Internet addiction 
and video game addiction; problematic technology use.

A Cognitive Behavioural Approach on 
Technology Addiction
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He graduated from İstanbul University 
Cerrahpaşa Medical Faculty English 
Program in 1995. He became an Internist 
in 2011 and a Medical Oncology Specialist 
in 2007. He worked at University of Toronto 
Princess Margaret Hospital for a short 
period in 2007. In 2012, he received the 
title of Associate Professor at İstanbul 
University Cerrahpaşa Medical Faculty. 
Same year, He was appointed as an 
instructor to İstanbul Medipol University 
Department of Internal Medicine. His 
fields of interests include causes of cancer 
and treatment of thyroid cancers, liver and 
lung cancers.

1995 yılında İstanbul Üniversitesi, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce 
Programı’ndan mezun oldu. 2001’de İç 
Hastalıkları Uzmanı ve 2007’de Medikal 
Onkoloji Uzmanı oldu. 2007 yılında 
bir süre Toronto Üniversitesi, Princess 
Margaret Hospital’da çalıştı. 2012’de 
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nde Doçent ünvanı aldı. Aynı 
yıl İstanbul Medipol Üniversitesi, İç 
Hastalıkları Anabilim Dalı’na öğretim 
üyesi olarak atandı. İlgi alanları arasında 
kanser nedenleri, tiroit kanserleri, 
karaciğer ve akciğer kanserlerinin tedavisi 
vardır.
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Teknolojik gelişmelerin sağlık üzerindeki etkileri oldukça önem teşkil edebiliyor. Önde 
gelen örnekler, aşırı radyo, televizyon, kablosuz telefon kullanımıyla maruz kalınan 
radyo frekansı (RF), hareketsiz yaşam tarzına bağlı olarak ortaya çıkan sırt ve boyun 
ağrıları, duruş bozuklukları, şeker hastalığı ve obezite, hatta kanser olarak verilebilir. 
Dünya Sağlık Örgütü, hücresel telefon kullanıcılarına yönelik, radyo frekansına maruz 
kalma konusunda uluslararası standartlar belirlemek için uzmanlık çalıştayları 
düzenlemiştir. Boyun ve sırt ağrıları, e-kitap okuyarak ya da bilgisayar oynayarak 
saatlerini geçiren kişilerde ortaya çıkabiliyor. Bel fıtığı da, aynı şekilde bu alışkanlıkların 
önemli bir sonucudur. Obezite, diyabet, kalp hastalıkları; aşırı bilgisayar kullanımından 
kaynaklanan hareketsiz yaşam tarzından etkilenebilen hastalıklardır. Sağlıklı yaşam 
tarzının yerine ileri düzeyde teknolojik alışkanlıklar koymak, kansere sebep olduğu 
bilinen riskli alışkanlıklara sebep olur. Bu riskli alışkanlıklar arasında daha az egzersiz 
yapmak ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları gösterilebilir. Bu sunumda, kaçınılması 
mümkün olmayan teknolojik gelişmelerin görüldüğü çağımızda daha sağlıklı bir hayat 
yaşamak için ipuçları vereceğim.

Teknoloji Bağımlılığının Fiziksel Etkileri



107

Dr. Özcan Yıldız 
3 May 2016, Panel III, 15:30 – 16:30

Health consequences of technological advances can be substantial. Leading examples 
are radio frequency (RF) exposure due to excessive use of radio, television and wireless 
telephony, sedentary lifestyle, shoulder and neck pain, postural disturbances, obesity 
diabetes and even cancer. World Health Organization organized an expert workshop for 
cellular telephone users to establish interrnational RF exposure standards. Neck and 
shoulder pain can be caused by spending hours reading e-books or playing computer 
games. Herniated cervical disc is a grave consequence. Obesity, diabetes, and cardiac 
disorders can be associated with prolonged sedentary lifestyle partly caused by 
excessive computer use. Replacing healthy lifestyle with habits associated with advanced 
technology can lead to risky behaviors known to cause cancer such as less exercise and 
unhealthy eating habits. In this presentation I will give practical tips for healthier life in 
our era of unavoidable technological advances.

Physical Health Consequences  
of Technology Addiction
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Yusuf Adıgüzel was born in Kozan, Adana 
in 1973. He graduated from Anadolu 
University Faculty of Communication 
Sciences Department of Printing and 
Publishing in 1995. He completed his 
master’s at Sakarya University Institute of 
Social Sciences Department of Sociology 
in 1998 and completed his doctor’s 
degree in 2004. He became Associate 
Professor in the field of Human and Social 
Sciences in 2012. He has been serving as 
an instructor at İstanbul University Faculty 
of Literature Department of Sociology 
since 2012. In addition, he holds the 
titles of İstanbul University Co-Head of 
Department of Sociology, Deputy Director 
of The Social Responsibility Practice and 
Research Center and Board Member of 
The Green Crescent Addiction Practice and 
Research Center. He carries on his studies 
in the fields of Migration, Communication, 
Turks Abroad, City, Civil Society and 
Volunteerism. Having 3 published books, 
Adıgüzel is married and the father of three 
children.

Yusuf Adıgüzel, 1973’te Adana Kozan’da 
doğdu. 1995’te Anadolu Üniversitesi 
İletişim Bilimleri Fakültesi, Basım 
ve Yayımcılık Bölümü’nü bitirdi. 
1998’de Sakarya Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim 
Dalı’nda yüksek lisansını, 2004 yılında 
doktorasını tamamladı. 2012’de Sosyal 
ve Beşeri Bilimler alanında doçent 
oldu. 2012 yılından bu yana İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümünde öğretim üyesi olarak görev 
yapmaktadır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi 
Sosyoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı, 
Sosyal Sorumluluk Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı 
ve Yeşilay Bağımlılık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevleri bulunmaktadır. Göç, 
İletişim, Yurtdışındaki Türkler, Kent, 
Sivil Toplum ve Gönüllük alanlarında 
akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 
Yayımlanmış 3 kitabı bulunan Adıgüzel, 
evli ve üç çocuk babasıdır.
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Toplumsal yapının en önemli boyutu kültürel (manevi) boyuttur. Toplumun kültürel 
yapısını oluşturan sosyal ilişkiler ağı, roller, statüler ve değer yargılarından oluşur. 
İnternet kullanımının artması, özellikle gençler arasında bağımlılık düzeyinde bir 
yaygınlık kazanması ile toplumsal yapının manevi boyutunun çok hızlı bir biçimde 
değişim/dönüşüm geçirdiği görülmektedir. Dünyaya geldiği andan itibaren, bireyin 
toplumun bir parçası olarak hazırlanması (toplumsallaşma) sürecine katkı sağlayan aile, 
arkadaş/akran ve eğitim kurumları etkinliklerini her geçen gün kaybederken, internet 
ve sosyal medya etki alanını sürekli genişleterek diğer kurumların rollerini de çalan bir 
duruma gelmektedir. 

Değişim ve etkileşime açık, dinamik bir olgu olan toplumsal yapı, keşif, buluş ve 
kültürlenme yoluyla sürekli olarak form değiştirmekte ve yeni boyutlar kazanmaktadır. 
İnsanlar ve kültürler arası iletişimde devrim niteliğinde bir buluş internetin sayısız 
faydaları yanında, bilinçsiz kullanılması durumunda büyük bireysel ve toplumsal tehditler 
içerdiği de açıktır. İnternet çağında, bireylerin benlik algısı ve değerleri başta olmak 
üzere, bireyler arası ilişkiler, dil, din, kültür, ahlak, gelenek-görenek gibi bütün bireysel ve 
toplumsal değerlerin hızlı bir aşınma sürecine girdiğine şahit olmaktayız. 

Bu bildiride, internet bağımlılığının yol açtığı toplumsal tehditler üzerinde durulacak, 
toplumsal değişimin kaçınılmaz olduğunun bilincinde olarak, çağımızdaki bu hızlı 
dönüşüm sürecinin birey ve toplumun kültürel değerleri üzerindeki olumsuzluklarına 
karşı için neler yapılabileceği tartışılacaktır.

Toplumsallaşma Sürecinin Yeni Aktörü 
Olarak İnternet



111

Assoc. Prof. Yusuf Adıgüzel
3 May 2016, Panel IV, 15:30 – 16:30

The most important aspect of the social structure is the cultural (moral) aspect. It consists 
of the network of social relations, roles, statuses and value judgments that create the 
cultural structure of the society. It is seen that the moral aspect of the social structure 
is going through a rapid change/transformation with increasing internet use and its 
popularity especially among young people. While family, friends/peers and educational 
institutions, which contribute the process of the individual’s preparation as a part of the 
society (socialization), are losing their effectiveness day by day, the internet and social 
media continuously expand their area of influence and reach a position that steals the 
role of other institutions. 

A dynamic phenomenon that is open to change and interaction, the social structure 
continuously changes form and gains new dimensions through discoveries, inventions 
and acculturation. In spite of innumerable benefits of the internet that is a revolutionary 
invention in inter-personal and cross-cultural communication, it is obvious that it also 
embodies tremendous individual and social threats in the case of insensible use. In the 
era of internet, we witness that interpersonal relationships, all individual and social 
values such as language, religion, culture, morals, traditions and customs, particularly 
sense of self and values of the individuals have entered into a process of rapid erosion. 

In this paper, we will discuss the social threats of internet addiction and, being conscious 
of the fact that social change is inevitable, we will discuss what can be done to deal with 
the negative effects of this rapid process of change in our age on the cultural values of the 
individual and the society.

Internet as the New Actor of the  
Socialization Process
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She was born in Ankara in 1974. After 
graduating from Konya Imam Hatip 
High School and Faculty of Theology at 
Selçuk University, she completed her 
master’s program with a dissertation 
titled “Rasûlullah’ın Hanımları Konu Alan 
Rivayetlerinin Değerlendirmesi-Kadın 
Konulu Uydurma Rivayetler-” in 1998 and 
completed her doctor’s degree with a 
thesis titled “Birgili Mehmed Efendi’nin 
Hadisçiliği ve et-Tarîkatü’l-Muhammediyye 
(Tahkik ve Tahlil)” in 2005. Between 
the years 1999-2000, she had training 
at tahkik (inquiry) and tahric center of 
Şuayb el-Arnaûd in Amman, the capital 
of Jordan. She became an Assistant 
Professor in 2011 and an Associate 
Professor in 2012. She served as editor 
and author in the Topical Hadith Project 
of the Religious Affairs Administration 
which was published with the name 
Hadislerle İslam. She was appointed 
as the Religious Affair Administration 
Head of the Department of Family and 
Religious Guidance in 2011 and appointed 
as the Counsellor of Religious Affairs 
Administration.  She authored articles, 
gave lectures and published reports 
regarding issues of woman, family, morals 
and values. The books she published are 
“Birgivî Mehmed Efendi, Hayatı, Eserleri 
ve Fikir Dünyası”, “Osmanlı’da Bir Dâru’l-
Hadîs Şeyhi: Birgivî Mehmed Efendi”, 
“et-Tarîkatü’l-Muhammediyye -Muhteva 
Analizi, Kaynakları ve Kaynaklık Değeri”, 
“Gülâbâdî ve Maâni’l-Ahbâr’dan Tasavvufî 
Hadis Şerhleri”, “Hadis, Usul ve Hayat” 
and “Hadisler Ekseninde Çevre Ahlâkı”. 
She is married and has 3 children.

1974’te Ankara’da dünyaya geldi. 
Konya İmam-Hatip Lisesi ve Selçuk 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra, aynı üniversitede 
“Rasûlullah’ın Hanımları Konu Alan 
Rivayetlerinin Değerlendirmesi-Kadın 
Konulu Uydurma Rivayetler-” başlıklı 
tezi ile 1998 yılında yüksek lisansını, 
“Birgili Mehmed Efendi’nin Hadisçiliği 
ve et-Tarîkatü’l-Muhammediyye (Tahkik 
ve Tahlil)” konulu tezi ile 2005 yılında 
doktorasını tamamladı. 1999-2000 
yılları arasında Ürdün’ün başkenti 
Amman’da Şuayb el-Arnaûd’un tahkik 
ve tahric merkezinde eğitim aldı. 2011 
yılında yardımcı doçent, 2012 yılında 
doçent oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
Hadislerle İslam adıyla yayınlanan Konulu 
Hadis Projesi’nde editör ve yazar olarak 
görev üstlendi. 2011 yılında Diyanet 
İşleri Başkanlığı Aile ve Dinî Rehberlik 
Daire Başkanı olarak, 2014 yılında ise 
Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri olarak 
atandı. Sünnet perspektifinden kadın, 
aile, ahlâk ve değer temalı makale, 
konferans ve tebliğlere imza attı. “Birgivî 
Mehmed Efendi, Hayatı, Eserleri ve 
Fikir Dünyası”, “Osmanlı’da Bir Dâru’l-
Hadîs Şeyhi: Birgivî Mehmed Efendi”, 
“et-Tarîkatü’l-Muhammediyye -Muhteva 
Analizi, Kaynakları ve Kaynaklık Değeri”, 
“Gülâbâdî ve Maâni’l-Ahbâr’dan Tasavvufî 
Hadis Şerhleri”, “Hadis, Usul ve Hayat” 
, “Hadisler Ekseninde Çevre Ahlâkı” 
isimli kitapları yayınlandı. Evli ve 3 çocuk 
annesidir.
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Bilgi çağı ve modernizmin bir etkisi, teknolojinin insan hayatını kolaylaştırıyor olması. 
Ancak bu durum, kişisel ve sosyal hayatı negatif etkileyebiliyor. Bu negatif etkilerden 
birisi de, teknoloji bağımlılığının gelişim evresinin her aşamasında görülebiliyor 
olmasıdır. Teknoloji bağımlılığı sorunu bin yıl önce insanların hayatlarında yer almamış 
olsa da, bu sorunun çözümünde, insanların yaratılması ve insanların çevreyle ilişkilerine 
dair bir dizi dini ilkeler, teknoloji bağımlılığının çözümüne katkıda bulunabilir.

Bu makalede; ahlak, eğitim ve din alanında teori ve pratik birleştirilmeye çalışılmıştır. 
Makale ayrıca, teknoloji bağımlılığının insanın kendisiyle, çevresiyle ve Allah ile ilişkileri 
üzerindeki etkileri incelemektedir. Bu araştırmalar, Kur’an ve hadisleri ışığında etkin 
bir şekilde yürütülmüştür. Makale, değerlere dair bilinç, özgürlük ihtiyacı, israf, fiziksel 
sağlık, ritüeller ve meşruiyet çerçeveleri gibi akli, çevresel, sosyoekonomik, tıbbi ve dini 
boyutları açığa çıkarmaktadır.

Sünnete ve ahlaki örneklerine odaklanıldığında, televizyon, bilgisayar, sosyal internet 
ve diğer sanal iletişim araçları uygun bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu konuda sosyal 
bilimlere, özellikle de psikolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. Makale teknoloji bağımlılığını, 
alkol, sigara, kumar ve uyuşturucu bağımlılığı gibi bağımlılıkları farklı bir bakış açısıyla 
karşılaştırmaktadır.

Teknoloji Bağımlılığının Dini ve Ahlaki 
Etkileri
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As a reflection of information age and modernism, technology makes human life easier. 
However it may influence personal and social life negatively. Being one of these influenc-
es, technology addiction may be seen at almost all developmental stages. Although the 
problem of technology addiction did not exist a thousand year ago religion may contribute 
to the solution by a set of principles in the context of codes of creation of human being 
and his/her relations to the environment. 

This paper tries to compound theory and practice in the fields of morality, education and 
religion. It also disscuses the effects of technology addiction on the reliations between 
human and himself/herself, human and his/her enviroment, human and Allah. It is 
aimed to investigate effectively these relations in the light of Koran and hadith. This pa-
per reveals mental, existential, socio-economic, medical, religious, and loyal dimensions 
such as consciousness of values, need of freedom, wastage, physical health, rituals, and 
borders of legality. 

Television, computer, social web and other virtual communication instruments and plat-
forms can be used properly when the moral model of Sunnah is focalized. The corporation 
of social sciences, specifically psychology, is also needed. This paper compares technol-
ogy addiction with addictions of alcohol, cigarette, gambling, drugs etc. from different 
perspectives.

Religious and Moral Influences  
of Technology Addiction
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Dr. Selenga Gürmen currently works as an 
assistant professor at Ozyegin University, 
Psychology department. She graduated 
summa cum laude from Bogazici 
University with a BA in Psychology in 
2010. She obtained her Masters and 
PhD in in Marriage and Family therapy 
from University of Connecticut in 2012 
and 2015, respectively. Her research on 
Marriage and Family Therapy field focuses 
mostly on issues around co-parenting, 
divorce, and high-conflict therapy. 
Currently, she aims to understand 
extended family relationships after 
divorce and extended family’s supportive 
role on co-parenting among divorced 
families. In light of the findings from 
her research, Dr. Gürmen also develops 
various therapy modalities and parent 
education programs that target decreased 
conflict and increased cooperation among 
high-conflict co-parents. Dr. Gürmen 
also engaged in several studies that 
examine several tenets of Interpersonal 
Acceptance-Rejection Theory (IPARTheory) 
and she is actively involved in translations 
and adaptation of measures of 
IPARTheory. In addition to her academic 
engagement, Dr. Gürmen is currently 
conducting therapy with individuals, 
couples, and families.  

Dr. Selenga Gürmen, Özyeğin Üniversitesi 
Psikoloji Departmanı’nda yardımcı 
doçent olarak çalışmaktadır. Boğaziçi 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde 
lisansını 2010 yılında yüksek onur 
derecesi ile tamamlamış olan Gürmen, 
Connectitut Üniversitesi Evlilik ve Aile 
Terapisi alanında 2012’de yüksek lisans 
derecesini, 2015’te ise doktorasını 
tamamlamıştır. Evlilik ve Aile Terapisi 
alanındaki araştırmaları ağırlıklı olarak 
ortak ebeveynlik, boşanma ve şiddetli 
geçimsizlik terapilerine odaklanmaktadır. 
Şu anda, boşanma sonrasındaki aile 
ilişkilerini ve boşanmış aileler arasındaki 
ortak ebeveynlikteki destekleyici 
rolleri anlamak üzerine çalışmaktadır. 
Araştırmalarının sonucunda elde ettiği 
bulgular ışığında Dr. Gürmen, şiddetli 
geçimsizlik yaşamış ortak ebeveynler 
arasında daha az çatışma ve daha fazla 
işbirliği sağlamayı amaçlayan çeşitli terapi 
modelleri ve ebeveyn eğitim programları 
geliştirmektedir. Aynı zamanda Dr. 
Gürmen, Bireylerarası Onaylama Reddi 
Terapisi’nin (İPARTheory) çeşitli ilkelerini 
inceleyen birçok çalışmada yer almakta 
ve İPARTheory’nin çeviri ve uyarlaması 
konusunda aktif olarak çalışmaktadır. 
Akademik çalışmalarının yanı sıra, Dr. 
Gürmen bireyler, çiftler ve aileler ile de 
terapiler yürütmektedir.
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Teknoloji araçlarının giderek yaygınlaşması ve bu araçlara erişimin kolaylaşması, 
teknolojinin sosyal ilişkiler üzerindeki etkileri tartışılmaya başlanmıştır. Bazı görüşlere 
göre, teknoloji sevdiğimiz insanlarla bağlantı kurabileceğimiz farklı bir platform 
oluşturmuş olsa da, internet ve akıllı telefonların aşırı kullanımı insan ilişkilerini, 
özellikle de aile hayatını tehlike altına sokabiliyor. Bireyler, sosyal medyayı genellikle 
diğer insanlar ile bağlantıya geçmek ve içinde bulundukları anda yaşadıkları deneyimleri 
arkadaşları, aileleri ve diğer bağlantıları ile paylaşmak için kullanıyorlar. Ancak bunu 
yaparken, çevrelerinden uzaklaşıyor ve akıllı telefonlarına gömülüyorlar. Yüz yüze ilişkiler 
azalıyor, konuşmalar daha kısa hale geliyor, yüz ifadeleri azalıyorken sosyal medya 
paylaşımındaki gülücükler artıyor.

Akıllı telefonlar aracılığıyla sosyal medya ve internet kullanımı kolaylıkla bağımlılık haline 
dönüşebiliyor – “aşırı ya da kontrolsüz şekilde bilgisayar kullanımı ve internet erişimi 
ile meşgul olma, istek ve davranışlar zarar ve sıkıntılara sebep olabilmektedir” (Shaw & 
Black, 2008). Diğer bağımlılıklara benzer şekilde, teknoloji ve internet bağımlılığı aile 
bireyleri arasında sıkıntılara yol açabilir ve aile bireyleri arasındaki bağlara zarar verebilir. 
Bireyler, teknoloji ve interneti gerçek hayatlarındaki sorunlardan kaçma yöntemi olarak 
kullanabilir ve aile bireyleriyle daha az etkileşim içerisinde olup, onlara daha az ilgi 
gösterebilirler. Kişiler, uyuşturucu, alkol ve kumar gibi diğer bağımlılıklarda da görüldüğü 
gibi, teknoloji kullanımlarıyla ilgili savunmacı bir tutum sergileyebildikleri için, teknoloji 
kullanımlarına dair herhangi bir konuşma ya da uyarı bir çatışma haline dönüşebilir. 
Teknoloji bağımlılığının ebeveyn-çocuk ve eş alt sistemleri üzerindeki spesifik etkileri 
ayrıntılı olarak işlenecektir.

Bağlanmak ya da Bağlanmamak:  
Teknoloji Bağımlılığının Aile İlişkileri 
Üzerindeki Etkileri



119

Dr. Selenga Gürmen
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With the increasing availability and access to the means of technology, there have been 
many debates on technology’s effects on social interactions. While some argued that 
it creates a different platform (i.e. social media) to connect with loved ones, excessive 
use of internet and smart phones, in fact, can jeopardize human interactions, especially 
family life. Generally, people use social media as a way to connect with others and share 
their in-the-moment experiences with their friends, family, and other networks. In doing 
so, however, they have to depart from their surroundings and bury their heads to their 
smartphones. They engage in less face-to-face interactions, keep their conversations 
brief, and use less facial expressions – yet a lot of smileys in their posts. 

Use of social media and internet through smart phones can easily turn into an addiction 
– “excessive or poorly controlled preoccupations, urges or behaviours regarding 
computer use and internet access that lead to impairment or distress” (Shaw & Black, 
2008). Similar to other types, technology or internet addiction can create distress and 
disconnect among family members. People might use technology and internet as a way 
to distract themselves from real life problems. They might tend to interact less with and 
care less about their family members. Any negative conversations or warnings about 
technology use might turn into fights as people might get defensive about their use 
of technology – just like other means of addiction (drugs, alcohol, gambling). Specific 
effects of technology addiction in parent-child and spousal subsystems will further be 
elaborated.

To Connect or Not To Connect: Effects  
of Technology Addiction on Family  
Relationships
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Ramazan İnci, Mehmet Sağlam
3 Mayıs 2016, Panel V, 16.30 – 17.30

Teknolojide meydana gelen değişimler insan hayatını kolaylaştırması bakımından önemli 
kazanımlar sağlarken diğer taraftan insanların teknolojik ürünlere olan ilgisinin her 
geçen gün daha fazla artması bu konuda soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. 
Masaüstü olarak adlandırılan bilgisayarların teknolojide gelişmelerle birlikte taşınabilir 
bilgisayarlara dönüşmesi, tablet ve akıllı telefonlar aracılığı ile bilgisayar teknolojisinin 
mobil hale gelmesi özellikle çocuklarda bu ürünlere karşı olan ilgiyi arttırdığı gibi 
kullanımlarındaki denetimi de anne-babalar açısından zayıflatmıştır. Bu ürünlerin 
çocukların hayatında giderek daha fazla yer bulması çocukları bireyselliğe ve durağan 
etkinliklere iterek onları gelişimsel olarak etkilemektedir. Bu etkilenme, sosyal-duygusal, 
bilişsel, dil ve fiziksel gelişim alanlarında kendisini göstermektedir. Çocuklarda özellikle 
hareket içeren etkinlikleri sınırlandıran teknolojik ürünlere olan bağımlılık, fiziksel 
gelişim üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkiler ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 
Teknolojik ürünlerin kullanımının çocukların fiziksel gelişimi üzerindeki etkileri anne 
ve babaların bu konudaki farkındalığı ile de yakından ilgilidir. Bu nedenle çalışmada 
teknoloji bağımlılığının çocukların fiziksel gelişimi üzerindeki etkilerine ilişkin ebeveyn 
farkındalığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu 
aracılığı ile elde edilecek bulgular çalışma kapsamında değerlendirilecektir.

Teknoloji Bağımlılığının Çocukların  
Fiziksel Gelişimine Etkisine İlişkin  
Ebeveyn Farkındalığının Belirlenmesi
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3 May 2016, Panel V, 16:30 – 17:30

While developments in technology brings about important acquisitions in terms of 
making life easier for people, it also leads to certain questions with the interest of people 
increasing in technological products every day. The transformation of computers called 
desktops with the technological advancements into laptops and computer technology 
becoming mobile with tablets and smartphones not only increases the enthusiasm of 
children in these products but also weaken the supervision of parents. These products 
start taking up more space in children’s lives, resulting in individualism and sedentary 
activities and having an effect on physical development. This effect manifests itself in 
social, emotional, cognitive, linguistic and physical development aspects. Addiction 
in children especially to technological products that limit the physical activities may 
lead to direct or indirect consequences in physical development. The effects of the use 
of technological products on the physical development of children is closely related 
to awareness of parents regarding this issue. Therefore the study aims to determine 
parental awareness regarding the effects of technology addiction in physical development 
of children. Findings to be gathered using a semi-structured interview form will be 
evaluated within the scope of the study.

Determining Parental Awareness  
Regarding The Effects of Technology 
Addiction On Physical Development of 
Children
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Arş. Gör. Mustafa Savcı, Prof. Dr. Ferda Aysan 
3 Mayıs 2016, Panel V, 16.30 – 17.30

Bu araştıranın amacı bağlanma stilleri, akran ilişkileri ve duyguların internet bağımlılığını 
yordamadaki katkıları incelemektir. Araştırma yaşları 14 ile 19 arasında değişen, 1588’i 
kız, 852’si erkek olmak üzere toplam 2440 gönüllü ergen üzerinde yürütülmüştür. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak Young İnternet Bağımlılığı Testi Kısa Formu, İlişki 
Ölçekleri Anketi, Akran İlişkileri Ölçeği ve Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği kullanılmıştır. 
Toplanan veriler korelasyon, çoklu ve adımsal regrasyon analizleri ile çözümlenmiştir.

Araştırma sonucunda, bağlanma stilleri, akran ilişkileri ve duygular bağımsız 
değişkenlerinin internet bağımlılığının yaklaşık %19’unu açıkladığı saptanmıştır. Ayrıca 
ergenlerde internet bağımlılığının en fazla negatif duygulanım, çatışma ve güvenli 
bağlanma değişkenleri tarafından yordandığı görülmüştür.

Bağlanma stilleri, akran ilişkileri ve duygular, internet bağımlılığını anlamlı düzeyde 
yordamaktadır. Sonuçlar alan yazınıyla ilişkisi çerçevesinde tartışılmış, araştırmacı ve 
uygulamacılara öneriler sunulmuştur.

Bağlanma Stilleri, Akran İlişkileri  
ve Duyguların İnternet Bağımlılığını  
Yordamadaki Katkıları
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The aim of the research is to study the contributions of attachment styles, peer 
relationships and emotions in predicting internet addiction. The research has been 
conducted on 2440 voluntary adolescents consisting in total of 1588 girls and 852 boys 
between the age range of 14-19. As means of data collection, Short Form of Young Internet 
Addiction Test, Relationship Scales Questionnaire, Peer Relationship Scale and Positive 
and Negative Emotion Scale were used in the research. Collected data was analyzed with 
the analyses of correlation, multiple regression and stepwise regression. 

In consequence of the research, it was determined that approximately 19% of the 
internet addiction is explained by the independent variables of attachment styles, peer 
relationships and emotions. It was also seen that the best indicator of internet addiction 
in young people is the variables of negative affectivity, conflict and secure attachment.

Attachment styles, peer relationships and emotions predict internet addiction at 
significant levels. Results were discussed within the framework of the literature in the 
field and recommendations were made to the researchers and practitioners.

Contributions of Attachment Styles, 
Peer Relationships and Emotions in  
Predicting Internet Addiction



128

Dr. Meral Ağır
Türkiye

Dr. Meral Ağır
Turkey



Biyografi Biography

129

She was born in Düzce, Turkey. Mrs Ağır 
graduated from Marmara University, 
Atatürk Education Faculty, Department of 
Guidance and Counseling Department. 
She has completed her doctorate degree 
in Istanbul University, her dissertation 
is about “cognitive distortions and the 
relationship between problem solving and 
hopeless”. 

Currently, she is working at Marmara 
University Atatürk Education Faculty 
of Educational Sciences Department 
and her some of research fields are 
“risky behavior, behavior problems and 
compliance processes, abuse, family 
counseling and school counseling service 
of effectiveness.

Düzce doğumludur.  Lisans eğitimini 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim 
Dalı’nda yapmış; aynı üniversitede 
yüksek lisansını,   İstanbul Üniversitesi 
“bilişsel çarpıtmaların, problem çözme 
ve umutsuzluk ile ilişkisi”  konulu 
çalışması ile doktorasını tamamlamıştır.  
Halen Marmara Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim 
Dalı’nda çalışmaya devam etmektedir. 
Çalışma alanları arasında “riskli 
davranışlar, davranış problemleri ve uyum 
süreçleri,  istismar,  aile danışmanlığı ve 
okul rehberlik servislerinin etkililiği vb. 
konular yer almaktadır. 



130

Dr. Meral Ağır
3 Mayıs 2016, Panel V, 16.30 – 17.30

Bu çalışma, ergenler arasında giderek popülerliği artan Wattpad uygulamasının olası 
tehlikeleri ile ilgilidir. Bu bağlamda, çalışma gençlerin uygulamada paylaşmış oldukları, 
hikayelerin, romanların içeriklerinin, okur ve yazar kitlesi olarak 11 ile 18 yaşları 
arasındaki gençlerin kimlik gelişimi açısından risklerini ortaya koymaya çalışmıştır. 
Çalışma internet’in kullanımında wattpad uygulamasının, yeni bir bağımlılık çeşidi olarak 
görülmesinin ötesinde gençlerin uygulamadaki paylaşımlarının içeriklerinin etkisine 
odaklanmaktadır. 

Bu çalışma okur -yazar uygulaması olarak kullanılan Wattpad’in ergenlerin kimlik gelişim 
sürecini etkileyebilecek özeliklerini belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 
bulguları, uygulamada yer alan hikayelerin, romanların, gerek yazarı gerekse okuyucu 
kitlesinin özellikleri açısından teknolojinin kötü kullanımı ve çevrim-içi risklerine dikkat 
çekmektedir Bu bağlamda gençlerin yaşamı nasıl algıladığı, hayal dünyaları ya da 
kurguladıkları dünya ile gerçek dünyaları arasında nasıl bir bağlantının olduğu, farklı 
çalışmalarla üzerinde durulması gereken bir durumdur. Uygulamanın kullanıldığı ülkeler 
arasında 2016 verilerinde Türkiye 3. sıraya yükselmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de Wattpad uygulamasında gençler/ergenler arasında en çok okunulduğu kabul edilen 
hikayeler, romanlar yayınevleri tarafından basılmaktadır.Dolayısıyla araştırma sonuçları 
doğrultusunda, gençler arasında teknolojinin yeni bağımlılık alanı olarak tezahür 
eden Wattpad uygulamasının, gençler için kimlik gelişimlerindeki etkilerinin gözden 
geçirilmesine yönelik araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Teknolojinin Yeni Bağımlılık Uygulaması 
ve Riskleri: Wattpad 



131

Dr. Meral Ağır
3 May 2016, Panel V, 16:30 – 17:30

This study investigates the dangers of the application Wattpad, which is gaining 
popularity among teenagers. In this context, the study tries to put forward the risks of 
the contents of the stories, and novels shared in this application by young people on the 
identity development of youngsters between the ages of 11 and 18. The study focuses 
on the effects of the content shared in the application by young people beyond the 
consideration that it is a new kind of addiction.

This study aims to determine the properties of the Wattpad, a reader-writer application, 
which may have an effect on the identity development process of teenagers. The study 
findings draw attention to the technology misuse and online risks of the stories and 
novels in the application in terms of both the writer and the audience. Within this scope, 
the way youngster perceive life and the kind of relationship between their fantasy world 
and real world should be elaborated with different studies. Turkey’s rank has risen to 3 
among the countries that use this application according to 2016 data. Similar to other 
countries, stories and novels accepted to be read the most by youngsters/teenagers 
are published by publishing houses in Turkey as well. Therefore in line with the study 
results, research is recommended to inspect the effects of the application Wattpad 
that manifested itself as a new field of technology addiction among young people on 
personality development of young people.

New Addictive Application of 
Technology and Risks: Wattpad



132

Yrd. Doç. Dr. Hasan Kerem Alptekin
Türkiye

Asst. Prof. Hasan Kerem Alptekin
Turkey



Biyografi Biography

133

He was born in İstanbul in 1979. After 
receiving his degree at Marmara University 
Faculty of Medicine in 1998-2004, he had 
specialist training at İstanbul University 
Department of Physical Medicine and 
Rehabilitation in 2005-2010. He is 
currently serving as an assistant professor 
and assistant dean at Bahçeşehir 
University Faculty of Health Sciences 
Department of Physiotherapy and 
Rehabilitation and carrying on his studies 
in the field of ergonomics.

1979 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara 
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Teknolojinin yaygın kullanımının oyun sektöründeki etkileri bağımlılık ve beraberinde 
sağlık alanındaki sorunları da gündeme getirmiştir. Mobil cihazların sağladığı, sanal 
gerçeklik uygulamaları bireylerin oyun oynama isteklerini, cihaz kullanım sürelerini 
artırmaktadır. Oyun oynama sürecinde bireylerin duruş bozuklukları sağlık sorunlara yol 
açmaktadır. Bu araştırmada mobil cihaz kullanımı konusunda yaşanan bağımlılıklara 
bağlı olarak ortaya çıkan fiziksel hastalıklardan boyun ağrıları üzerine çalışma yapılmış 
ve bulgular ortaya konmuştur. Araştırmamızda Noyan ve ark. tarafından üniversite 
öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği yapılan “Akıllı Telefon Bağımlılığı Kısa 
Ölçeği” ile öncelikle telefon bağımlılığı olan üniversite öğrencileri tespit edilecektir. Bu 
ölçek 10 sorudan oluşmakta ve erkekler için kesme ölçütü 31 kadınlar için ise 33 puandır. 
Uygulanan 100 öğrenci içinde bağımlılığı olanlarda kas iskelet ağrıları tespi edilecektir. 
Birçok çalışmada örneğin Berolo ve ark. cep telefonu kullananlarda % 84 oranında bir 
kas iskelet şikayeti bildirilmektedir. Şikayeti olanlar iki gruba randomize edildikten sonra 
kontrol grubuna egzersiz tedavisi (6 hafta boyunca uygulanacak koruma egzersizleri), 
tedavi grubuna ise (6 hafta boyunca koruma egzersizleri+ cep telefonu kullanımını 
sınırlandırma eğitimi) verilecektir. 6 hafta sonunda her iki gruba hem “Akıllı Telefon 
Bağımlılığı Kısa Ölçeği” hem de kas iskelet ağrılarıyla ilgili anket uygulanacaktır. Tedavi 
ve kontrol gruplarının etkinlikleri araştırılacaktır. Mobil cihaz bağımlılığı son yıllarda bir 
çok araştırmaya konu olmaktadır. Biz de bu araştırmamızda egzersiz ve sınırlandırma 
eğitimlerinin etkinliklerini karşılaştırmayı amaçladık.

Mobil Telefon Bağımlılığı ve  
Rehabilitasyon
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The effects of common use of technology in the gaming sector have brought addiction and 
problems in the health field to the agenda. Virtual reality applications provided by mobile 
devices have increased individuals’ desire to play games and duration of device use. 
Postural deformities emerging in the process of playing games lead to health problems.  
In this research, study was conducted on neck pains, one of the physical disorders that 
occur based on addictions experienced in the subject of mobile device use, and findings 
were set forth. In our research, firstly, university students with mobile phone addiction 
will be identified by means of the “Short Scale for Smart Phone Addiction” validity and 
reliability of which in Turkish on university students were established by Noyan et al.  This 
scale consists of 10 questions and the identification criteria for males is 31 points and 
for females it is 33 points. Among 100 students to whom the scale was applied, muscle 
and skeleton pains will be inspected in those having addiction. Several studies, for 
instance the study of Berolo et al., confirm that mobile phone users have muscle-skeleton 
complaints at the rate of 84%. After those having complaints are randomly divided 
into two groups, the control group will be provided with physical exercise treatment 
(protection exercises to be practiced for 6 weeks) and the treatment group, on the other 
hand, will be provided with protection exercises + training for limiting mobile phone use 
for 6 weeks. At the end of the 6 weeks, both groups will be applied both the “Short Scale 
of Mobile Phone Addiction” and a survey concerning muscle and skeleton pains. Activities 
of the treatment and control groups will be investigated. Mobile device addiction has 
become the subject of several researches in recent years. In this research of ours, we 
aimed to compare the effectiveness of the exercise and limiting trainings.

Mobile Telephone Addiction and  
Rehabilitation
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İstanbul University FlorenceNightingale 
School of Nursing Department of Public 
Health Nursing in 2005. She completed 
her graduate study with her subject of 
dissertation titled “Healthy Lifestyle 
Behaviours of Adolescents” in 2008 
and completed her doctorate with a 
thesis titled “Effect of the Program for 
Development of Adolescent Health on 
the Nutrition, Physical Activity andMental 
Health of the Children in the Early 
Adolescence Period” in 2014. In 2015, she 
was appointed as an Assistant Professor 
at İstanbul University FlorenceNightingale 
School of Nursing Department of Public 
Health Nursing. Aysun Ardıç’s professional 
fields of interest mainly include School 
Health Nursing, Development of Health, 
Occupational Health and Nursing 
Informatics. Having participated in several 
conferences/symposiums concerning 
her professional fields of interest and 
having been in charge of the arrangement 
committee, Dr. Ardıç has publications 
on the relevant subjects in national and 
international refereed journals. She is 
also a member of the Florence Nightingale 
Faculty and School of Nursing Alumni 
Association Board and a member to the 
Turkish Nurses Association, Public Health 
Nursing Association and Turkish Society 
of Microbiology. Aysun Ardıç is married 
and is the mother of one son and one 
daughter.

1979 yılında İstanbul’da doğan Aysun 
Ardıç; ilk, orta ve lise öğrenimini 
İstanbul’da tamamladı. 2000 yılında 
İstanbul Üniversitesi FlorenceNightingale 
Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun 
oldu. 2000-2005 yılları arasında çeşitli 
görevlerde bulunmasının ardından 2005 
yılında İstanbul Üniversitesi Florence 
Nightingale Hemşirelik Fakültesi Halk 
Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda 
araştırma görevlisi olarak çalışmaya 
başladı. 2008 yılında “Adolesanların 
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları” 
başlıklı tez konusu ile yüksek lisans 
eğitimini; 2014 yılında “Adolesan 
Sağlığını Geliştirme Programının 
Erken Adolesan Dönemi Çocukların 
Beslenme Fiziksel Aktivite ve Ruh Sağlığı 
Üzerine Etkisi” başlıklı tez çalışması 
ile doktora eğitimini tamamladı. 2015 
yılında İstanbul Üniversitesi Florence 
Nightingale Hemşirelik Fakültesi Halk 
Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda 
Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Aysun 
Ardıç’ın başlıca mesleki ilgi alanları 
arasında; Okul Sağlığı Hemşireliği, Sağlığı 
Geliştirme, İş Sağlığı ve Hemşirelik 
Bilişimi yer almaktadır. Dr. Ardıç, mesleki 
ilgi alanları ile ilgili birçok kongre/
sempozyuma katılmış ve düzenleme 
komitesinde görev almış olup, ilgili 
konularda ulusal ve uluslararası hakemli 
dergilerde yayınları bulunmaktadır. 
Ayrıca Florence Nightingale Hemşirelik 
Fakültesi ve Yüksekokulu Mezunları 
Derneği Yönetim Kurulu üyesi olup, 
Türk Hemşireler Derneği, Halk Sağlığı 
Hemşireliği Derneği ve Türk Mikrobiyoloji 
Cemiyeti üyesidir. Aysun Ardıç, evli olup 
bir erkek ve bir kız çocuk annesidir.
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Aysun Ardıç, Aylin Yalçın Irmak, Melek Nihal Esin, 
Gözde Yıldız Daş
3 Mayıs 2016, Panel VI, 16.30 – 17.30

Gençlerin ve çocukların parklardaki ve sokaklardaki oyun etkinlikleri, son yıllarda 
bilgisayar başında gerçekleştirilen sanal etkinliklere dönüşmüştür. Oyunda uzun vakit 
geçiren gençlerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına yeterli önemi verip vermediği 
bilinmemektedir. Bu bağlamda çalışmada, bir grup adölesanın dijital oyun davranışları 
ile sağlık davranışları arasındaki ilişkiyi tanımlamak amaçlanmıştır. 

Tanımlayıcı-ilişki arayıcı tipteki araştırmanın verileri, Şubat-Mart 2016 tarihleri arasında, 
İstanbul ve Tekirdağ’da bulunan iki ortaokulda eğitim göre 301 adolesandan elde edildi. 
Verilerin toplanmasında “Adolesan Yaşam Biçimi Ölçeği” ve “Dijital Oyun Bağımlılığı 
Ölçeği” kullanıldı.Verilerin analizi tanımlayıcı istatistiksel testler, Pearson korelasyon, 
Kruskal Wallis ve Mann Whitney-U testleri ile değerlendirildi. Çalışma için etik kurul ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü izni alındı. 

Adolesanların %18,9’unda dijital oyun bağımlılığı davranışı görülmüştür. Oyun bağımlılığı 
ile yaş ve beden kitle indeksi arasında anlamlılık çıkmazken, erkeklerde bağımlılık kızlara 
oranla daha yüksek bulunmuştur. Adölesan yaşam biçimi ölçeği puan ortalaması 2.99 
iken, beslenme davranış puanı en yüksek (2.96), stres yönetimi davranış puanı ise en 
düşük (2.12) bulunmuştur. Sağlık davranışları ile dijital oyun davranışları arasında negatif 
yönlü zayıf bir ilişki (r=-0.29; p=0.00) bulunmuştur. 

Benzer çalışmalara paralel olarak adolesanların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile 
oyun bağımlılığı arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki bulunmakla birlikte, erkeklerde 
oyun bağımlılığı düzeyi kızlara oranla daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca literatüre göre 
bağımlılık düzeyinde oyun oynayan bazı adölesanlar yemek, uyku, kişisel bakım, aile/
arkadaş ilişkilerini ve önemli görevlerini ihmal edebilmektedir. Aksine bu çalışmada 
dijital oyunları bağımlılık düzeyinde oynayan adölesanların sağlıklı yaşam biçimi 
davranışlarını ihmal etmediği görülmüştür. Çalışma sonuçlarının çok merkezli ve daha 
büyük örneklem grubu ile tekrarlanması önerilmektedir.

Adölesanların Sağlıklı Yaşam Biçimi 
Davranışları ile Dijital Oyun Davranışları 
Arasındaki İlişki
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Aysun Ardıç, Aylin Yalçın Irmak, Melek Nihal Esin, 
Gözde Yıldız Daş
3 May 2016, Panel VI, 16:30 – 17:30

In recent years, game activities that youngsters and children can perform in parks and in 
the street were replaced by virtual activities performed on the computer. It is not known 
whether young people who spend a long time playing games place enough importance 
on healthy lifestyle behaviors. Within this context, in this study, it was aimed to describe 
the relationship between the digital gaming behaviors and health behaviors of a group of 
adolescents. 

The data of the descriptive-relation searching type research was obtained from 301 
adolescents who study at two secondary schools in İstanbul and Tekirdağ between the 
dates February-March 2016. “Adolescent Lifestyle Scale” and “Digital Gaming Addiction 
Scale” were used to collect the data. The analysis of the data was carried out using 
descriptive statistical tests, Pearson correlation, Kruskal Wallis and Mann Whitney-U 
tests. Necessary permissions were obtained from the ethical committee and the 
Provincial Directorate for National Education for the research. 

Digital gaming addiction behavior was observed in 18,9% of the adolescents. While a 
significance was not found between gaming addiction and age and body mass index, 
addiction was found to be higher in boys compared to girls. Point average of the 
adolescent lifestyle scale was 2.99; the highest nutritional behavior point was found 
2.96 and the lowest stress management behavior point was found 2.12. A negative weak 
correlation (r=-0.29; p=0.00) was found between their health behaviors and digital 
gaming behaviors. 

In parallel with the similar studies, a negative weak correlation was found between the 
healthy lifestyle behaviors of the adolescents and gaming addiction. In addition, some 
adolescents who play games at the level of addiction according to the literature may 
neglect their meals, sleep, personal care, family/friend relationships and important 
tasks. In contrast, in this study, it was seen that the adolescents who play digital games 
at the level of addiction do not neglect healthy lifestyle behaviors. It is suggested that the 
results of the study be repeated with a multicenter and larger sample group.

Relation between Healty Lifestyle 
Behaviours and Digital Gaming 
Behaviours of Adolescents
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She graduated from Gülhane Military 
Medical Academy School of Nursing 
in 1990. She served as the Head of 
Department of Public Health Nursing at 
Gülhane Military Medical Academy School 
of Nursing. In 2012, she received the title 
of Associate Professor and retired from 
Turkish Armed Forces with the rank of 
colonel. She is currently working as an 
instructor at Hasan Kalyoncu University 
School of Health Sciences Department of 
Nursing.

1990 yılı GATA Hemşirelik 
Yüksekokulundan mezun oldu. GATA 
Hemşirelik Yüksekokulunda Halk sağlığı 
Hemşireliği Bilim Dalı Başkanlığı yaptı. 
2012 yılında Doçent unvanını alarak, 
aynı yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nden albay 
rütbesiyle emekli oldu. Halen Hasan 
Kalyoncu Üniversitesinde Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde 
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
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Doç. Dr. Tülay Ortabağ
3 Mayıs 2016, Panel VI, 16.30 – 17.30

Ergenler, birçok sağlıkla bağlantılı davranışın başlangıç ve gelişimini sergilerler. Maalesef, 
ergenler arasında kolaylıkla sigara içme, alkol kullanma ve riskli birçok davranışın 
alışkanları bu dönemde başlar. Ergenlerin sağlığını etkileyen yetersiz fiziksel aktivite, 
yetersiz beslenme, istenmeyen gebeliklere veya enfeksiyonlara sebep olabilecek cinsel 
davranışlar, madde kullanımı ve bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi ana tehlikelerin 
önlenebilir riskli davranışlar olduğu geniş bir kesim tarafından kabul edilmektedir. 
Bu davranışlar ergenlik döneminde ortaya çıkmakta ve yetişkinlik döneminde devam 
etmektedir. Çoğu çalışma, riskli davranışlar önlendiğinde ve sağlık teşvik edildiğinde, 
ergenlerin daha sağlıklı olabildiğini vurgulamıştır. Sağlıklı davranışlar teşvik edildiğinde 
ve uygulandığında, hastalıkların ortaya çıkışının azaldığı ve ölüm oranının düştüğü de 
literatürde yer almaktadır.

Teknoloji bağımlılığı, ergenler arasında önlenebilen riskli bir davranıştır. Ergenler 
arasındaki sağlığa teşvik eden davranışları televizyon ve bilgisayar kullanımı 
alışkanlıklarını baz alarak karşılaştırdığımızda, günde iki saatten fazla televizyon izleyen 
ve bilgisayar kullanan ergenlerde daha sağlıksız davranışlar gözlemledik. Ergenlikte 
televizyon izlemek ve bilgisayar kullanmak ile yetersiz fiziksel aktivite, obezite, kas-
iskelet sistemi sorunları, yüksek agresiflik oranı ve riskli davranışlar arasında bağlantı 
bulunmaktadır. Farklı ülkelerdeki çalışmaların karşılaştırılması, ekran başında daha fazla 
zaman geçirme ve daha az fiziksel aktivite sergileme konularına dikkat çekmek gerektiğini 
göstermiştir.

Teknoloji Bağımlılığı, Sağlık Teşviki ve 
Ergenler Arasındaki Riskli Davranışlar
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Assoc. Prof. Tülay Ortabağ
3 May 2016, Panel VI, 16:30 – 17:30

Adolescents experience the onset and development of several health-related behaviors. 
Unfortunately, adolescents can easily make a habit of smoking, drinking alcohol, and 
engaging in many other risk behaviors during this period. It is widely accepted that 
the main threats to the health adolescent today are preventable risk behaviors which 
were inadequate physical activity, inadequate nutrition, sexual behavior that may lead 
unintended pregnancy or infection, substance use and abuse, and technology addiction. 
These behaviors tend to originate during adolescence and continue adulthood. Several 
studies have emphasized that the health of adolescent can be promoted health when 
risk behaviors are prevented. In addition to literature has shown that practicing health 
promotion behaviors decreases the occurrence of disease and lowers the death rate. 

Technology addiction is preventable risk behaviors among adolescent. When comparing 
health promotion behaviors between adolescent based on their television and computer 
behaviors, we found lower levels of health-promoting behaviors among adolescent 
who watched television more than 2 hr daily and used computers. Watching television 
and using computers in adolescence has been related physical inactivity, obesity, 
musculoskeletal system problems, increased aggressiveness, and risk behaviors. The 
comparison across studies in different countries demonstrates a need to address the 
issues of increased screen time and declining time for physical activities.

Technology Addiction, Health Promotion 
and Risk Behaviors among Adolescents
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Dr. Daria Kuss is a Chartered Psychologist 
and Senior Lecturer in Psychology at 
Nottingham Trent University, UK. She 
has published prolifically in peer-
reviewed journals and books, and her 
publications include 30 peer-reviewed 
journal articles, numerous book chapters, 
two authored books, and over 30 
international conference presentations. 
Her significant experience and notable 
achievements in the area have allowed 
her to gain an international reputation 
as Internet addiction expert. She is 
currently a guest editor of Addictive 
Behaviors and the Journal of Addiction 
Research and Therapy, editorial board 
member of Psychopathology, Frontiers 
in Psychology and JMIR Serious Games. 
Moreover, Daria is a member of various 
international and national professional 
bodies, including Chartered Psychologist 
at the British Psychological Society, a 
Fellow of the Higher Education Academy, 
member of the European Psychiatric 
Association, the Hellenic Association for 
the Study of Internet Addiction Disorder, 
the International Consortium of Mobile 
Phone Behavior, the International 
Communication Association, and the 
International Association of Applied 
Psychology. In 2015, Daria has been 
found to be among the Top 10 publishing 
academics at Nottingham Trent University, 
and has won the International Journal of 
Environmental Research and Public Health 
Best Paper Award 2015 for her research on 
online social networking.

Dr. Daria Kuss, uzman psikolog ve 
İngiltere’de bulunan Nottingham Trent 
Üniversitesi’nde kıdemli okutmandır. 
Meslektaşları tarafından incelenen dergi 
ve kitaplarda yayınlanan Kuss’un bu 
yayınları arasında 30 adet meslektaş 
incelemesinden geçmiş dergi makalesi, 
birçok kitap bölümü, yazdığı iki adet kitap 
ve 30’un üzerinde uluslararası konferans 
sunumu bulunmaktadır. Konuyla ilgili 
önemli ölçüdeki deneyimleri ve dikkat 
çekici başarıları sayesinde Kuss, dünya 
çapında internet bağımlılığı uzmanı olarak 
bilinmektedir. Şu anda Kuss, Bağımlılık 
Yaratan Davranışlar ve Bağımlılık 
Araştırma ve Terapisi Dergisi’nde konuk 
editörlük yapmaktadır. Aynı zamanda 
Kuss, Psikopatoloji, Psikolojinin Sınırları 
ve JMIR Ciddi Oyunları’nda yönetim 
kurulu üyesidir.  Bunlara ek olarak Dr. 
Daria Kuss, çeşitli ulusal ve uluslararası 
uzmanlık organlarının üyesidir. İngiliz 
Psikoloji Topluluğu’nda uzman psikolog 
olan Kuss, Yüksek Eğitim Akademisi’ne, 
Avrupa Psikiyatri Derneği’ne, Yunan 
İnternet Bağımlılığı Rahatsızlığı Birliği’ne, 
Uluslararası Cep Telefonu Davranışları 
Konsorsiyumu’na, Uluslararası İletişim 
Birliği’ne ve Uygulamalı Psikoloji 
Derneği’ne üyedir. Dr. Daria Kuss, 2015’te 
Nottingham Trent Üniversitesi’nin en çok 
yayın yapan 10 akademisyeni arasında 
yer almıştır ve Uluslararası Çevre 
Araştırmaları ve Halk Sağlığı Dergisi’ndeki 
çevrimiçi sosyal ağ oluşturma konusunda 
yazdığı makalesiyle 2015’in En İyi 
Makalesi Ödülü’nü almıştır.
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Prof. Dr. Daria Kuss
4 Mayıs 2016, Genel Oturum II, 09.30 – 10.30

Geçtiğimiz on yıl boyunca, problemli internet kullanımı artarak daha fazla potansiyel 
zihinsel sağlık sorunu olarak görülmeye başlamıştır. Bunun sebebi, her ikisinin de algısal 
belirginlik, ruh hali değişiklikleri, tolerans, tekrarlama ve çatışma gibi semptomlarının 
madde bağımlılığının semptomlarıyla benzerlik göstermesidir. Bu alandaki 
araştırmacılar, internet bağımlılığının 21. yüzyılın salgın hastalığı haline geldiğini öne 
sürmüşlerdir. Giderek artan araştırmalara rağmen, en etkili tedavi konusunda pek az 
kanıt bulunmaktadır. Bu konuşmada, internet bağımlılığını tedavi eden uzmanların, 
internet bağımlılığını klinik tedavi bağlamında algılamalarına ve bağımlılık konusundaki 
eksikliklere parmak basılacaktır. İki kıtada yer alan altı farklı ülkeden (Almanya, 
Avusturya, İsviçre, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada) yirmi farklı internet 
bağımlılığı uzmanı, internet bağımlılığı konusunda psikoterapik çalışmaları çerçevesinde 
görüşlerini ve profesyonel deneyimlerini paylaşmışlardır. Bu konuşmada, onların 
danışmanlarının semptomları ışığında, internet bağımlılığını gerçek bir bağımlılık olarak 
gördüklerine dair fikirleri özetleyecektir. Mevcut bilgiler ışığında, internet bağımlılığı 
ile mücadele uzmanları, psikoterapik çalışmalarını kolaylaştıracağı için, resmi olarak 
internet bağımlılığı teşhisini koymaktan yanalar. Buna ek olarak sunulan çalışmanın 
sonuçları, internet bağımlılığının tedavi bağlamında anlaşılmasının önemini vurguluyor. 
Bunun sebebi ise, aşırı internet kullanımından kaynaklı sorun yaşayan kişilerin internet 
bağımlılığı semptomları ve bununla bağlantılı problemleri yenebilmek için psikolojik 
tedavi görebilecekleri uzmanlar aramasıdır.

İnternet Bağımlılığının Tedavisi
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Prof. Daria Kuss 
4 May 2016, Plenary II, 09:30 – 10:30

Over the course of the last decade, problematic Internet use has been increasingly 
understood as potential mental health problem as it may lead to symptoms traditionally 
associated with substance-related addictions, including salience, mood modification, 
tolerance, withdrawal, relapse, and conflict. Researchers in the field have suggested that 
Internet addiction has become a “21st Century epidemic”. Despite the growing research, 
there is little evidence concerning the most efficacious treatment approaches. In this talk, 
the gap in knowledge will be addressed by discussing how experts in treating Internet 
addiction perceive the presenting problem of Internet addiction in a clinical treatment 
context. Twenty Internet addiction treatment experts from six different countries across 
two continents (i.e., Germany, Austria, Switzerland, UK, USA, and Canada) provided their 
views and professional experiences of Internet addiction within their psychotherapeutic 
work. This talk will outline their views of Internet addiction as actual addiction, in light 
of the symptoms their clients experience. From the presented data, it appears Internet 
addiction treatment experts advocate an official Internet addiction diagnosis given this 
would facilitate their psychotherapeutic work. In addition to this, the presented study’s 
results emphasize the need to understand Internet addiction from within the treatment 
context, given that individuals who are experiencing problems related to their excessive 
Internet use look to professionals in the area of psychological treatment for help to 
overcome their Internet addiction symptoms and related problems.

Treatment of Internet Addiction
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Gary Wilson is the author of Your Brain 
on Porn: Internet Pornography and the 
Emerging Science of Addiction, presenter 
of the popular TEDx talk “The Great Porn 
Experiment” and host of the website 
“Your Brain On Porn,” which was created 
for those seeking to understand and 
reverse compulsive porn use: www.
YourBrainOnPorn.com. He taught anatomy 
and physiology for years and has long 
been interested in the neurochemistry of 
addiction, mating and bonding.

Gary Wilson, “Porno Beyniniz: İnternet 
Pornografisi ve Bağımlılığın Yükselen 
Bilimi’nin” yazarı, “Büyük Porno 
Deneyi” konulu TEDx konuşmacısı ve 
kompülsif pornografiyi anlamak ve 
tersine çevirmek isteyenler için kurulmuş 
www.YourBrainOnPorn.com adlı “Porno 
Beyniniz” web sitesinin sahibidir. Wilson, 
bağımlılığın nörokimyası, birleşme ve 
bağlanma konularına uzun süredir ilgi 
duymaktadır ve uzun yıllar boyunca 
anatomi ve fizyoloji alanlarında eğitimler 
vermiştir.
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Gary Wilson
4 Mayıs 2016, Panel VII, 10.30 – 11.30

Panelde, katılımcılara bağımlılığından kurtulmakta olan binlerce porno izleyicisinin 
dünya çapında çevrimiçi forumlarda neleri raporladıkları, güncel internet pornografisi 
araştırmaları ve gelecek vadeden çalışmalara dair bilgiler verilecektir. Konular 
arasında yetişkin beyninin eşsiz özelliklerinin internet pornografisiyle bağlantısının 
incelenmesinin, etkilerinin daha net şekilde ortaya çıkarılacak internet pornografisinin 
yok edilmesinin önemi, bağımlılık özellikleri ve rahatsızlıklarına dair kargaşalar, 
literatürdeki cinsel disfonksiyon ve cinsellikten çekinme bulunmaktadır.

İnternet Pornografisi Araştırmaları: 
Gerçekler Yansıtılıyor Mu?
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4 May 2016, Panel VII, 10:30 – 11:30

Panel participants will recap what thousands of recovering porn users are reporting in 
online forums worldwide, and discuss promising future directions and current issues in 
internet pornography research. These include the need to study the unique properties 
of the adolescent brain in relation to internet pornography use, the need for research 
that removes the variable of internet pornography use in order to reveal its effects more 
clearly, and the confusion of traits and disorders with symptoms of addiction, withdrawal 
and sexual dysfunction in some of the literature.

Spotlight on Internet Pornography 
Search: Does It Reflect Reality?
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Mary Sharpe is the Chair of The Reward 
Foundation – Our Brain on Love and 
Sex.  Mary studied psychology before 
training in law as a solicitor then Advocate 
in Scotland. Her practice included 
criminal and family law. After 10 years’ 
experience of European law in Brussels, 
Mary completed post graduate work at 
the University of Cambridge on sexual 
love in Gnostic literature. For the next 
decade there she carried out research 
for NATO’s Science for Peace and Security 
Programme. In addition, she designed 
and ran workshops in transferable skills 
for graduate students and staff.  After 
a brief return to the law, she founded 
The Reward Foundation in 2014. She 
is engaged in research part-time as 
a Visiting Scholar at the University of 
Cambridge. Mary specialises in the way 
the brain influences love and sex. Her 
current research interest is to develop 
effective approaches to help people, 
especially adolescents, build healthy 
loving relationships, avoid dependence 
on internet pornography and build 
resilience to stress.

Mary Sharpe, Reward Foundation – 
Our Brain on Love and Sex adlı vakfın 
[Ödül Vakfı] başkanlığını yapmaktadır. 
Sharpe, müşavir avukatlığı eğitimi 
ve İskoçya’daki avukatlığı öncesinde 
psikoloji alanında eğitim almıştır ve 
uygulama alanları arasında suçlar ve aile 
hukuku bulunmaktadır. Brüksel’deki 
Avrupa Hukuku alanındaki 10 yıllık 
deneyimin ardından Sharpe, Cambridge 
Üniversitesi’nde bilinircilik literaründeki 
cinsel aşk alanındaki yüksek lisansını 
tamamlamış ve sonraki on yılda da, 
NATO’nun Barış ve Güvenlik Programı 
için araştırma yapmıştır. Buna ek 
olarak, mezun öğrenci ve çalışanlar için 
aktarılabilir beceriler konulu atölyeler 
tasarlamış ve yürütmüştür. Hukuk alanına 
kısa süreli bir dönüşün ardından Ödül 
Vakfı’nı 2014’te kurmuştur. Cambridge 
Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak 
misafir öğretim üyesi unvanıyla araştırma 
çalışmaları yürüten Sharpe, beynin 
aşk ve seks üzerindeki etkisi alanında 
uzmanlaşmıştır. Güncel araştırmalarıyla, 
özellikle yetişkinlere olmak üzere 
herkese sevgi üzerine kurulu ilişkiler 
kurma, internet bağımlılığından uzak 
bir yaşam ve stres karşısında direnç 
oluşturma konularında yardımcı olmayı 
hedeflemektedir.
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İnternet pornografisinin kronik olarak aşırı tüketimi yeni gelişen bir olgudur. Kompülsif 
tüketicilerin beyninde bağımlılık şeklinde gözlemlenen değişiklikler görülmektedir. 
Zihinsel ve fiziksel sağlık sorunları, kompülsif tüketim başlamadan önce de ortaya 
çıkabilmektedir. Semptomlar kolaylıkla dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) 
ve depresyon gibi diğer sağlık sorunlarıyla karıştırılmaktadır, ancak bu semptomlar, 
pornografi ortadan kalktığında yok olmaktadırlar. En hassas kişiler ergenlerdir. İnternet 
pornografisi bağımlılığını önlemeyi hedefleyen üç model tartışılacaktır. Ödül Vakfı 
tarafından öncülüğü yapılmış İngiltere modeli, öncelikle beynin ödül sistemi konusunda 
eğitimini, ikinci aşamada belirlenen uzun süre boyunca internet pornografisinden uzak 
kalma ve fantezisini kurmamanın yararlarını, üçüncü olarak da bağımlılığı önleyici 
önemli hayat alışkanlıklarını içerir. Sunum, genç insanların kendi iyileşme süreçlerini 
ve bağımlılığın önlenmesinin neden gerekli ve mümkün olduğu hakkındaki raporlarını 
içermektedir. Aynı zamanda, Avustralya’daki bir programdan ve Amerikalı bir psikiyatrist 
ve kendisinin semptomların kötüye gitmesini engelleyen, semptomları tersine çeviren 
başarılı “hızlı ekran” çalışmasından bahsedeceğim. Siyasete yön veren kişiler, sağlık, 
eğitim, hukuk alanında çalışan uzmanlar, sivil halk, dini teşkilatlar arasındaki bu yeni 
sağlık riski hakkında farkındalık yaratma gereksinimine de değineceğim. Sunumda, hem 
bu yeni sağlık sorununun kabullenilmesi konusundaki dirençten, hem de okul ve ailelerin 
bağımlılık konusundaki önlem stratejilerine adapte olmaları konusundaki zorluklardan 
da bahsedecektir.

Pornografi Bağımlılığı Önleme 
Stratejileri
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Chronic overuse of Internet pornography is a newly emerging phenomenon. Addiction-
like brain changes are visible in compulsive users.  Mental and physical health problems 
can arise even before compulsive use is recognized.  Symptoms are easily confused with 
other health conditions such as ADHD and depression, but often disappear once porn is 
removed. Adolescents are the most vulnerable.  I will discuss three models that aim at the 
prevention of internet pornography addiction.  The UK model, pioneered by The Reward 
Foundation, includes first, education about the reward system of the brain; second the 
benefits of abstinence from interacting with or fantasizing about internet pornography 
for a sustained period of time; and third education about key life skills that help build 
resilience to addiction. The paper will include self-reports from young people and their 
journey to recovery to illustrate why prevention is both necessary and possible. I will also 
discuss a programme in Australia as well as the work of an American psychiatrist and her 
successful prescription for a ‘screen fast’ to prevent the worsening of symptoms and to 
reverse them.  I shall look at the need to raise awareness of this new health risk amongst 
policy makers and professionals in the health, education, and justice systems as well as 
in civil society, including religious organisations. The paper will cover both the resistance 
to acknowledgement of this emerging health problem as well as the practical challenges 
to schools and parents of implementing a prevention strategy.

Strategies to Prevent Internet 
Pornography Addiction
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Dr. Darryl Mead was a co-founder of 
The Reward Foundation – Our Brain on 
Love and Sex. Darryl is an expert on the 
internet and the information age. He 
established the first free public internet 
facility in Scotland in 1996. Darryl led 
the National Library of Scotland and has 
advised bodies in the Scottish and UK 
governments on the challenges of our 
transition to a digital society. His research 
interests include the potential for internet 
pornography to harm society and the 
economics of the pornography industry.  
Darryl is a Fellow of Chartered Institute of 
Library and Information Professionals and 
an Honorary Research Associate in Digital 
Humanities at University College London. 

Dr. Darryl Mead, Reward Foundation – 
Our Brain on Love and Sex adlı vakfın 
[Ödül Vakfı] kurucu ortağıdır. Mead, 
internet ve bilgi çağı konularında 
uzmanlığa sahiptir. 1996’da İskoçya’da 
ilk ücretsiz halka açık internet tesisini 
kurmuş, İskoçya Ulusal Kütüphanesi’ni 
yönetmiş, İskoçya ve İngiliz Krallığı 
hükümetinden yetkililere dijital topluma 
geçişin zorlukları konusunda danışmanlık 
vermiştir. Araştırmaya ilgi duyduğu 
konular arasında internet pornografi 
endüstrisinin potansiyel toplumsal 
ve ekonomik zararları bulunmaktadır. 
Mead, Kütüphane ve Bilgi Profesyonelleri 
Tescilli Enstitüsü üyesi ve Londra 
College Üniversitesi’nde Dijital İnsanlık 
bölümünde onursal araştırma üyesidir.



158

Darryl Mead
4 Mayıs 2016, Panel VII, 10.30 – 11.30

Dünya pornografi pazarı dahilinde, çocukların internet pornografisi tüketimi eğilimlerini 
inceleyeceğim. Bu inceleme, pornografi tüketen çocuklarla ilgili rakamsal verilerin 
analizini ve tüketimden kaynaklı altı farklı alandaki zararı içerecektir; cinsel hayata 
erken yaşta başlama, kendini nesnelleştirme, senaryolar, rol yapma, anal seks ve kadın 
düşmanlığı.

İnternet pornografisinin çocuklar üzerindeki potansiyel zararlarını anlamaya yönelik 
çalışmalar hala çok olgunlaşmamış durumdadır. İnternet pornografisinin tüketimi ve 
çocuklar üzerindeki belirli zararları nedensel olarak ortaya koyan daha fazla araştırma 
yapılmalıdır. Seks ve ilişkiler hakkında okullardaki yüksek kalitedeki eğitimin nasıl olması 
gerektiği tartışılmaktadır. Gençlerin internet pornografisini destek dolu ve kanıtların 
ortaya koyulduğu bir ortamda tartışıp, potansiyel zararlarını öğrenebilmeleri önemlidir. 
Gençlerin pornografi tüketimini azaltmaya yönelik makro yaklaşımlar ile ilgili tartışmalar 
halihazırda yapılmaktadır.

Porno Tüketicisi Gençleri  
Bekleyen Sorunlar
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I will examine the trends in children’s consumption of internet pornography within the 
context of the world pornography market. This will include an analysis of studies revealing 
the figures for children using pornography and six areas of potential harm arising from 
consumption: early sexual debut; self-objectification; sexual scripts; acting out; anal sex 
and misogyny.

The research base for understanding the potential harm of internet pornography to 
children is still immature. More research is needed to demonstrate causal relationships 
between consuming internet pornography and specific harms to children. What 
constitutes high quality sex and relationship education in schools is debated. It 
is essential that young people can discuss internet pornography and learn about 
its potential harms in a supportive and evidence-based environment. Some macro 
approaches to reduce the amount of pornography being consumed by young people are 
discussed.

The Risks Young People  
Face as Porn Consumers
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He graduated from İstanbul University 
Faculty of Communication Department of 
Public Relations and Advertising. Then, 
he completed his master’s degree at 
Bilgi University Department of Media and 
Communication Systems. He finished 
International Press Institute Journalism 
School. He had made a television program 
named Social Media in the TV channel 
TRTHaber for 3 years. He continues to hold 
the post of Corporate Communication 
Consultant at Politics, Economics and 
Social Research Organization. He studies 
the subjects of social media, new 
generation realities and communication 
experienced by the modern world.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden 
mezun oldu. Ardından Bilgi Üniversitesi 
Medya ve İletişim Sistemleri’nde Master 
yaptı. Uluslararası Basın Enstitüsü 
gazetecilik okulunu bitirdi. TRTHaber’de 
3 yıl boyunca Sosyal Medya adlı bir 
program yaptı.Hala TV programları ve 
belgesel yapımlarına devam ediyor. 
SETA’da Kurumsal iletişim danışmanlığı 
görevini yürütüyor.  Sosyal Medya, yeni 
nesil gerçekler, modern dünyanın yaşadığı 
iletişim meseleleri üzerine kafa yoruyor.



162

Yalçın Arı
4 Mayıs 2016, Panel VIII, 10.30 – 11.30

Sanal gerçeklikle birlikte insan zihni yeni bir biçim aldı. Bu yeni biçim aynı Zamanda 
hayatı algılayış biçimimizi de değiştirdi. Maruz kaldığımız her şey artık sanal yolla bize 
ulaşıyordu. Bilgi, enformasyon hayat hakkındaki bütün deneyimimiz. Bir süre sonra 
gerçeklik dediğimiz şey sanal olarak yoluna devam etti. Bu yeni gerçekliği bilgiyi üreten 
herkes oluşturabiliyordu. Böylece herhangi bir şeyle ilgili binlerce gerçeklik olmaya 
başladı. Bu da nesnelliğin sonu demekti. Nesnelliğin sonu insanların üzerinde mutabık 
olduğu bütün kavramların da sonunu getirdi. İletişim, bağımlılık vb bir sürü şey. İnsan 
zihninin yeni algılayış biçimleri ve iletişimin yeni dünyası bizi yeni sorularla karşı karşıya 
getiriyor. 

Yeni Nesil Gerçekler
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With virtual reality, human mind was reformed. This new form also changed the way 
we perceive life. Everything that we are exposed to is now reaching us via virtual path: 
Knowledge, information, our entire experience about life. After a while, what we call 
reality proceeded on its way virtually. Everyone who produces information could create 
this new reality. Thus, thousands of realities began to appear about anything. And 
this meant the end of objectivity. The end of objectivity also spelled the death of all 
concepts on which people agree. Communication, addiction and all that. The new ways 
of perception of the human mind and the new world of the communication make us 
encounter new questions.

New Generation Realities
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After working for 10 years as an IT 
specialist and Data Processing supervisor 
in the computer world for 10 years, 
Şenlikoğlu was introduced to the world 
of Social Media in Zarakol İletişim 
Hizmetleri PR Agency. He assumed the 
position of a Social Media Analysis and 
Reporting in Zarakol İletişim Hizmetleri for 
approximately 3 years.  Subsequently, he 
served as Digital Communication Manager 
in Communication Partner PR Agency. 
Digital media and social world ceased to 
be merely a part of his work and became 
his entire occupation.

Giving lectures at tens of universities and 
making presentations about social media 
and blogs at conferences, Şenlikoğlu 
has been actively blogging and receiving 
hundreds of thousands of visitors on his 
blog TEAkolik.com since 2005. Meanwhile 
he carries on with social responsibility 
projects offering his services as, for 
example, USMED General Secretary and 
DMOZ editor.

Bilgisayar dünyasında IT uzmanlığı ve 
Bilgi İşlem sorumlusu görevlerini 10 
yıl süre ile devam eden Şamlıoğlu IT 
uzmanlığından sonra, Zarakol İletişim 
Hizmetleri PR Ajansı’nda Sosyal Medya 
dünyası ile tanıştı. Zarakol İletişim 
Hizmetleri‘nde 3 yıl kadar Sosyal Medya 
Analiz ve Raporlama görevinde çalıştı.  
Ardından da Communication Partner PR 
Ajansı’nda Dijital İletişim Direktörü olarak 
3,5 yıl görev yaptı. Dijital medya ve sosyal 
dünya işinin bir parçası olmaktan çıkıp, 
tamamen işi haline geldi. 

Onlarca üniversitede ders veren ve 
konferanslara sosyal medya ve bloglar 
üzerine sunumlar yapan Şamlıoğlu 2005 
yılından beri aktif olarak blog yazmakta ve 
blogu TEAkolik.com üzerinde yüzbinlerce 
ziyaret almaktadır. Aynı zamanda USMED 
Genel Sekreter ve DMOZ editörü gibi 
sosyal sorumluluk projelerine devam 
etmektedir.
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İçinde bulunduğumuz bilgi çağı müthiş bir hızla gelişiyor ve teknoloji alanındaki yenilikler 
sayesinde bilgisayar sistemleri hayatımızı müthiş bir şekilde etkilemeye devam ediyor. 

Bu çağda bilgisayarlar ve beraberinde getirdikleri teknolojiler eğitim, öğrenim, araştırma, 
eğlence, yeme içme ve alışverişe kadar birçok noktada hayatımızın değişmez bir parçası 
haline geliyor. 

Bu noktada şu soruyu kendimize sormaya başladık. “Acaba güvende miyim?” Teknoloji 
iyiye kullanılabileceği gibi kötüye de kullanılabiliyor. Aileler çocuklarını İnternet 
dünyasının karanlık sokaklarında, eğitmenler öğrencilerini yalan ve yanlış bilgiden, 
devletler de halklarını manipülasyon ve dezenformasyondan korumak zorundadır.

Güvenli İnternet Kullanımı
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The information era we live in is developing at a tremendous rate and by means 
of reforms in the field of technology, computer systems continue to affect our lives 
tremendously. 

In this age, computers and the technologies they brought along have become an 
indispensable part of our lives in many aspects from education, training, research to 
entertainment, catering and shopping. 

At this point, we started to ask this question to ourselves: “Am I safe?” Technology can 
be abused as well as it can be used for beneficial purposes. Families have to protect their 
children from the dark streets of the Internet world; trainers have to protect their students 
from inaccurate information and states have to protect their people from manipulation 
and disinformation.

Safe Use of Internet
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He is a graduate of İstanbul University 
Law School and works as an attorney 
registered in İstanbul Bar Association. 
He continues his graduate studies. In 
addition to the his attorney duties he 
actively pursues, he served as a research 
assistant at a private university in the 
field of social media and IT law for 2 years. 
Within the scope of Social Media and 
IT Law and Law of Intellectual Property 
Rights, he participated in multiple 
projects with various institutions, 
appeared as a guest in several TV shows 
and authored articles.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunu olup İstanbul Barosu’na kayıtlı 
olarak avukatlık faaliyeti yürütmektedir. 
Lisansüstü eğitimine devam etmektedir. 
Faal olarak sürdürdüğü avukatlık 
mesleğinin yanında özel bir üniversitede 
2 yıl sosyal medya ve bilişim hukuku 
alanında öğretim görevliliği yapmıştır. 
Sosyal Medya ve Bilişim Hukuku ile FSEK 
kapsamında çeşitli kuruluşlar ile birden 
fazla projeye iştirak etmiş, çeşitli TV 
programlarına konuk olmuş ve yazılar 
yayımlamıştır.
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Dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler akabinde, dijital hak ve hürriyetlere ilişkin hukuki 
sorunları ve ihtiyaçları doğurmaktadır. Bilişim hukukuna ilişkin yasal düzenlemelerin 
dijitalleşmenin fıtratına uygun dinamikler içermesi, uygulanabilmesi ve hızlı bir biçimde 
güncellenebilmesi gereklidir. Hukuk sistemleri hitap edilen kitlenin alışkanlıklarına, 
değer yargılarına ve ihtiyaçlarına göre “zamanla” şekillenir. Dijital düzlemde hukuki 
korumaya ihtiyaç duyan bir hakkın her zaman kanuni mevzuatın şekillenmesini 
bekletecek kadar ömrü olabilir mi? Dijitalleşme ile belli bir coğrafi alan, yaş aralığı, örf ve 
adet paylaşılmaması durumunda hukuki şekillenme nasıl olmalıdır?

Hukuki Rol ve Sorumluluklar
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Digitalization and technological developments give rise to legal problems and 
requirements concerning digital rights and freedoms. Legal regulations concerning IT 
law are required to contain dynamics suitable to the nature of digitalization, and to be 
applicable and rapidly updatable. Legal systems take form “in time” based on the habits, 
value judgments and needs of the addressed mass. Does a right that requires protection 
in digital platform always have a life long enough to wait for the legislation to take form? 
How should the legal embodiment be in the case that a certain geographical area, age 
range and customs are not found in common as a result of digitalization?

Legal Roles and Liabilities
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Dr. Abdul Majid Katme, a qualified 
medical doctor (MBBCh,DPM).

He worked in Britain before  as a 
Psychiatrist in may hospitals after 
acquiring a high qualification (DPM). 
He was President of the Islamic Medical 
Association before in Britain.

He worked for about 15 years with 
Christian organisations for the campaign 
against nudity, pornography, offensive 
language and all violence in the media: 
Media March, Media watch -UK and Safer 
Media. He presents a weekly TV show in 
London title: Islam For Your Health

Dr. Abdul Majid Katme, uzman tıp 
doktorudur (Tıp Lisans Diploması 
& Cerrahi Lisans Derecesi, Fiziksel 
Tıp Doktoru). Uzmanlığını almasının 
ardından, İngiltere’deki birçok 
hastanede psikiyatrist olarak görev 
yapmıştır. Katme, İngiltere’deki İslami 
Tıp Birliği’nin başkanlığını yapmıştır. 
15 sene boyunca Hristiyan kuruluşlar 
ile çıplaklık, pornografi, saldırgan 
dil ve medyadaki tüm şiddete karşı 
kampanyalar yürütmüştür: Media March, 
Media watch -UK ve Safer Media. Majid 
Katme, Londra’da “Sağlığınız için İslam” 
isimli haftalık bir televizyon programı 
yayınlamaktadır.
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Pornografi, yıkıcı bir çığ gibi büyüyor ve gün geçtikçe dünyanın her yanında yayılıyor! 
Devasa bir ticaret olan pornografi endüstrisinin yüz milyonlarca çalışanı bulunmakta ve 
her geçen gün bu sayıya yenileri eklenmektedir. Pornografi, her yerde yayılmakta ancak 
özellikle de masum çocuklarımız arasında yayılmaktadır; sapkın yetişkinlerin cinsel 
hazları için çocuklar yetiştirilmektedir. Pornografiye dair gerçekler ve rakamsal veriler 
korkunçtur!

Pornografinin bağımlılık yaratıcı ve tedavisi zor olduğu bilinmektedir ve pornografi dini 
ve ahlaki bakış açısından yetişkinler, çocuklar, evlilikler üzerinde korkunç etkileri olan 
sorunlar yaratır.

Dr. Katme, İslam’daki pornografi yasakları ve sebeplerine değinecektir. Çözüm önerileri: 
Pornografiyi önlemek için İslami ve genel yöntemler; website ve referans önerileri.

İslami Bakış Açısından Pornografi: 
Ne Yapmalıyız?
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Pornography is the new destructive avalanche which is spreading more day after day 
in every part of the world! It is a big gigantic business with a hundreds of millions 
of followers and with new recruitments every day! It is spreading widely everywhere 
especially among our innocent children and is producing now: Children online for the 
sexual gratification of the perverted adults!

The facts and figures on Pornography are horrifying! Pornography has been found to be 
addictive and difficult to treat and is causing a hell of problems with a lot of horrifying 
outcomes and effects on the adults/children/marriages and from the moral or religious 
point of view; Dr. Katme is going to address the causes and the many Islamic prohibitions 
and reasons against Pornography; and suggest solutions: Islamic and general and many 
different ways for Prevention; with a good list of websites and references.

Pornography: The Muslim View
What Should We Do?
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Halley Pontes is a Clinical Psychologist 
and a Doctoral Researcher at Nottingham 
Trent University. He has published 
nearly 50 refereed papers in the field 
of technological addiction. More 
specifically, 20 refereed research papers, 
three book chapters, and 16 conference 
presentations. His primary research 
interest is concerned with the issue of 
assessment of technological addictions, 
such as Internet Addiction and Internet 
Gaming Disorder. Although the focus 
of his work relates to technological 
addiction, he has also published in other 
related areas within the field of behavioral 
addictions, such as sex addiction, 
work addiction, and gaming transfer 
phenomena.

Halley Pontes, klinik psikolog ve 
Nottingham Trent Üniversitesi’nde doktora 
araştırmacısı olarak görev yapmaktadır. 
Pontes’in, teknoloji bağımlılığı alanında 
yaklaşık 50 adet kaynak gösterilen 
makalesi bulunmaktadır. Daha ayrıntılı 
belirtmek gerekirse, 20 adet kaynak 
gösterilen araştırma makalesi, 3 kitap 
bölümü ve 16 konferans sunumu bulunur. 
Pontes’in öncelikli araştırma alanı 
internet bağımlılığı ve internet oyunları 
bağımlılığı gibi teknolojik bağımlılıkların 
teşhis edilmesi konusundadır. Asıl 
odağı teknolojik bağımlılıklar olsa da, 
seks bağımlılığı, iş bağımlılığı, kumar 
bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar 
alanında da makaleleri bulunur.
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Teknolojik bağımlılıklar gibi davranışsal bağımlılıkların klinik ve psikometrik 
değerlendirmesi son yıllarda oldukça yaygın bir şekilde tartışılmıştır. Önceki çalışmalarda 
birçok eksiklik olmasına rağmen, internet oyunları bağımlılığı ve internet bağımlılığı, 
bu alanlardaki çalışmalar gelecekte geçerli ve güvenilir bir şekilde yürütüldüğünde 
ilerleme kaydedilecek çok aşama vardır. Bu sunumda, internet oyunları bağımlılığı ve 
internet bağımlılığının klinik ve psikometrik olarak değerlendirilmesindeki araçlar ve çok 
unsurlu kavramsal çerçeve dahilinde değerlendirilmesindeki uyarlamalardan kaynaklı 
potansiyel metodolojik yetersizlikler tartışılacak ve bu yetersizliklerin üstesinden 
gelinebilecek alternatif çözümler değerlendirilecektir. Bu konuların ışığında, internet 
oyunları bağımlılığı ve internet bağımlılığının değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir 
araçların gelişiminde faydalı olabilecek yeni potansiyel çerçeve ve kavramlar, Amerikan 
Psikiyatrik Birliği’nin (American Psychiatric Association, APA) ‘Ruhsal Rahatsızlıkların 
Tanısal ve İstatiksel El Kitabı’nın (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
DSM-5) beşinci baskısında öne sürülen fikirler değerlendirilerek sunulacaktır. Buna ek 
olarak, internet oyunları bağımlılığı ve internet bağımlılığının değerlendirilmesindeki 
güncel konular tartışılacak ve bu savların nasıl başarıya ulaşabileceğine dair birkaç örnek 
sunulacaktır. Bu sunum, teknoloji bağımlılığı araştırmalarının muhtemelen en zorlu 
alanlarından olan konulara ışık tutacaktır.

Teknolojik Bağımlılıkların Teşhisindeki 
Güncel Eğilimlere Genel Bakış: İnternet 
Oyunları Bağımlılığı ve İnternet  
Bağımlılığı Vakaları
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Clinical and psychometric assessment of behavioral addictions such as technological 
addictions have been subject to extensive debates over the past few years. Although 
several key shortcomings in the assessment of Internet Gaming Disorder (IGD) and 
Internet addiction (IA) were identified in previous studies, much work is still to be 
done in this particular area of the field if the assessment of these phenomena is to be 
carried out in a valid and reliable fashion in the future. Given the extant methodological 
shortcomings that may arise from the adoption of heterogeneous conceptual frameworks 
and assessment tools in the clinical and psychometric evaluation of both IGD and IA, this 
presentation will discuss alternative avenues in which these issues may be overcame. In 
light of this, new potential frameworks and conceptualizations that might be useful in the 
development of valid and reliable tools to assess IGD and IA will be presented by drawing 
upon the rationale put forth by the American Psychiatric Association (APA) in the fifth 
edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Moreover, a 
few examples on how to achieve this proposition will be provided by discussing the latest 
trends in the assessment of both IGD and IA. This presentation will shed light in what may 
arguably be one of the most challenging areas of research on technological addictions.

An Overview of The Current Trends  
in The Assessment of Technological  
Addictions: The Case of Internet Gaming 
Disorder And Internet Addiction
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Dr. Hussain Zaheer is a Senior Lecturer 
in Psychology and Researcher at the 
University of Derby, England. He is known 
for his work in the areas of Technological 
Addictions, Internet Behaviour and 
Smartphone Use. He has published 
research papers and presented at 
well-known conferences. He has also 
appeared on radio programmes. He is 
a member of the International Gaming 
Research Unit (IGRU) and The Higher 
Education Academy (HEA). Currently he is 
working on a number of research studies 
focusing on Problematic Smartphone 
Use and Social Networking Use. His main 
teaching commitments are on a number 
of modules including CyberPsychology, 
Social Psychology and Research Methods. 
He also supervises undergraduate and 
post-graduate research projects. His 
research interests focus on the areas of 
Cyberpsychology and Social Psychology. 
However, his research interests are 
generally broad covering the areas of 
the psychology of the Internet, Online 
Virtual Environments, Social Networking, 
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Dr. Hussain Zaheer, psikoloji alanında 
kıdemli okutman ve İngiltere’deki 
Derby Üniversitesi’nde araştırmacıdır. 
Hussain, teknoloji bağımlılıkları, 
internet davranışları ve akıllı telefon 
kullanımı alanlarındaki çalışmaları ile 
tanınmaktadır ve araştırma makaleleri 
yayınlamış, önemli konferanslarda 
sunumlar yapmış ve radyo programlarına 
konuk olarak katılmıştır. Dr. Zaheer 
Hussain, Uluslararası Oyun Araştırmaları 
Birimi (İGRU) ve Yüksek Eğitim Akademisi 
(HEA) üyesidir. Şu anda, sorunlu akıllı 
telefon kullanımı ve sosyal ağ kurma 
konularına odaklanmıştır ve birçok 
araştırma çalışması yürütmektedir. 
Eğitim verdiği ana modül ve alanlar siber 
psikoloji, sosyal psikoloji ve araştırma 
metodlarını içermektedir. Hussain, lisans 
ve lisansüstü araştırma projelerine destek 
vermektedir. Odaklandığı araştırma 
konuları siber psikoloji ve sosyal psikoloji 
olmasına rağmen, araştırma alanı internet 
psikolojisi, çevrimiçi sanal çevreler, sosyal 
ağ oluşturma, bağımlılık ve zihin sağlığı 
gibi daha geniş bir yelpazededir. Hussain, 
kantitatif ve kalitatif verilerin analizini 
yapma konusunda yeteneklidir. 
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Akıllı telefonların dünya çapında kullanımı oldukça artış göstermiştir. Araştırmalar 
(MobileSquared, 2015), İngiltere’de akıllı telefon penetrasyonunun 2013’te %62’den 
2015’te %81’e çıktığını göstermektedir. Akıllı telefon kullanımının artışıyla birlikte, insan 
davranışları üzerinde akıllı telefonların etkisine dair araştırmalar da artışa geçmiştir. 
Akıllı telefon kullanımına dair farklı bağlamlardaki müdahaleler, diyabet yönetimi, fiziksel 
ve sağlıklı yeme gözetimi (Fjeldsoe, Marshall, & Miller, 2009) gibi konularda kullanışlı 
olmuştur. Birçok çalışma (Billieux, Maurage, Lopez-Fernandez, Kuss & Griffiths, 2015), 
akıllı telefonların aşırı kullanımının yıkıcı sonuçlara sebep olabileceğini göstermiştir. 
Bu makalede, iki araştırma çalışmasının sonuçlarına göre akıllı telefon kullanımının 
psikolojik etkilerini araştırılacaktır.

Sonuçlar, akıllı telefon kullanımının psikolojisine dair ilginç bilgiler ortaya çıkarmıştır ve 
sorunlu akıllı telefon kullanımını etkileyen çeşitli faktörlerin olduğunu vurgulamıştır. Akıllı 
telefon kullanımının olumsuz sonuçlarını önlemek için kişiye özel sağlık müdahalelerinin 
geliştirilmesine ihtiyaç duyulabilir.

Sorunlu Akıllı Telefon Kullanımı  
ve Bağlantılı Psikolojik Faktörlerin  
Araştırılması
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Worldwide smartphone usage has greatly increased with research showing that in the 
UK smartphone penetration has risen from 62% in 2013 to 81% in 2015 (MobileSquared, 
2015). Alongside this growth in smartphone usage, research on the influence of 
smartphones on human behaviour has increased. Smartphone based interventions 
have proven useful in different contexts, such as diabetes management, physical and 
healthy eating monitoring (Fjeldsoe, Marshall, & Miller, 2009). However, a growing 
number of studies have shown that excessive use of smartphones can lead to detrimental 
consequences (Billieux, Maurage, Lopez-Fernandez, Kuss & Griffiths, 2015). This paper 
will discuss the research findings of two studies exploring the psychological aspects of 
smartphone use.

The findings provide interesting insights in to the psychology of smartphone use and 
emphasise that there are various factors that influence problematic smartphone use. The 
development of personalised health interventions may be needed to prevent the negative 
consequences of smartphone use.

Exploring Problematic Smartphone Use 
and Associated Psychological Factors
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Professor Abdulbari Bener is Professor 
of Public Health at the Cerrahpaşa 
Faculty of Medicine, Istanbul University. 
He was Professor of Public Health in 
the Department of Public Health at 
the Weill Cornell Medical College for 
a period January 2006- August 2014. 
Professor Bener was Asst. Medical 
Director and Head of the Medical 
Statistics & Epidemiology Department 
at Hamad Medical Corporation, Qatar 
during August 2002- July 2014. Add 
to this, He is advisor to World Health 
Organization and Adjunct Professor & 
Coordinator for the postgraduate and 
master public health programs (MPH) of 
the School of Epidemiology and Health 
Sciences, University of Manchester. He 
has held academic positions in public 
health, epidemiology, and statistics 
at universities in Turkey, Saudi Arabia, 
Kuwait, the United Arab Emirates, Qatar, 
and England. He has been an author or 
coauthor of more than 550 published 
journal articles. He is acting as an Editor, 
Associate Editor, Advisor Editor and Asst. 
Editor for over 20 Journals and Referee 
for over 60 Journals. He has contributed 
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supervised theses of 50 postgraduate 
students (MSc, MPH, MPhil and PhD).
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Dünya Sağlık Örgütü’nde danışmanlık 
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Epidemiyoloji ve Sağlık Bilimleri 
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Türkiye, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Katar ve İngiltere’de 
halk sağlığı, epidemiyoloji ve istatistik 
alanlarında akademik pozisyonlar 
üstlenmiştir. Bener’in yazarlık ve yardımcı 
yazarlık yaptığı, yayınlanmış 550’den fazla 
dergi makalesi bulunmaktadır ve profesör, 
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yardımcı editörlüğünü, danışman 
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dergide kendisi kaynak gösterilmiştir. 
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danışmanlık vermiştir (Yüksek Lisans 
Derecesi, Halk Sağlığı Uzmanı, Felsefe 
Yüksek Lisansı ve Doktorası).
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İnternet kullanımı oranı dünya çapında artış göstermiştir ancak bu oran Orta Doğu 
Ülkeleri’nde, özellikle de Basra Körfezi Bölgesi’nde daha çok artmıştır. Bu durum, sorunlu 
internet kullanımı ve fiziksel, zihinsel ve psikososyal sağlık üzerinde potansiyel yıkıcı 
özelliklerin gelişmesini ortaya çıkarmıştır.

Katar Eğitim ve Yüksek Eğitim Yüksek Şurası altındaki tüm kamusal ve özel okul ve 
üniversitelerden toplamda 3000 öğrenci (yaşları 12-25 arasında değişen), çok aşamalı 
ve sınıflara ayrılmış şekilde tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiştir. Bu öğrencilerden 
2298’i (%76.6) Eylül 2009 ve Ekim 2010 arasındaki çalışmalara katılacaklarına dair 
onay alınmıştır. Yapısal bir anket yardımıyla sosyodemografik detaylar, yaşam tarzları 
ve beslenme alışkanlıklarına dair bilgiler toplanmıştır. Geçerliliği kabul edilmiş İnternet 
Bağımlılığı Testi (İAT) ve BDİ aracılığıyla sorunlu internet kullanımları ve depresyon 
eğilimleri ölçülmüştür.

Bu çalışma, hassas ergen ve genç yetişkinlerde sorunlu internet kullanımı ile negatif 
yaşam tarzı ve depresyona dair risk faktörleri arasındaki kanıtları destekleyici özelliktedir. 
Önemli bir halk sağlığı konusu haline gelmekte olan sorunlu internet kullanımına acilen 
dikkat çekmek gerekmektedir.

Sorunlu İnternet Kullanımıyla  
İlişkilendirilen Hayat Tarzı ve  
Depresif Risk Faktörleri
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The use of the Internet has increased around the world but more so in the Middle 
Eastern countries, particularly in the Arabian Gulf region. This has also produced 
problematic Internet use (PIU) with potential detrimental effects on physical, mental, and 
psychosocial health.

A total of 3000 students (12-25 years of age) were selected through multistage stratified 
random sampling from public and private schools and university under the overall 
administration of Qatar Supreme Council of Education. Among them, 2298 students 
(76.6%) consented to participate in the study during September 2009 to October 2010. 
Data were collected using a structured questionnaire including sociodemographic details, 
lifestyle, and dietary habits. Problematic Internet use and depressive tendencies were 
measured through validated Internet Addiction Test (IAT) and BDI.

This study adds to the growing body of evidence linking PIU with negative lifestyle and 
depressive risk factors, among vulnerable adolescent and young adult. Problematic 
Internet use is becoming a significant public health issue that requires urgent attention.

Lifestyle and Depressive Risk  
Factors Associated with Problematic 
Internet Use
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He was born in Sivas in 1984. After 
completing his primary and secondary 
education in Sivas, he graduated from 
Department of Computer and Instructional 
Technologies Education at Marmara 
University in 2008.

He is a research assistant since 2010 and 
now a PhD student in Anadolu University. 
He has publications in scientific journals, 
and attended many conferences in his 
field of work. He focused on various study 
areas such as training in technology 
integration, Internet safety, instructional 
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1984’te Sivas’ta doğmuştur. İlk ve 
ortaöğretimini Sivas’ta tamamlamıştır. 
Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Eğitimi bölümünden 2008 
yılında mezun olmuştur. 

2010 yılından beri araştırma görevlisi olarak 
çalışmakta ve Anadolu Üniversite’sinde 
doktorasına devam etmektedir. Bilimsel 
dergilerde yayınları bulunmaktadır. Çalıştığı 
alandaki konferansları aktif olarak takip 
etmektedir. Teknoloji entegrasyonu, internet 
güvenliği, öğretim tasarımı ve dijital 
ebeveynlik gibi alanlarda çalışmalarını 
sürdürmektedir. 



190

Fatih Yaman - Doç. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul
4 Mayıs 2016, Panel X, 14.00 – 15.00

Günümüzün doğuştan dijital çocukları, yeni teknolojilere hızlıca ayak uyduruyor 
ve düzenli kullanıcıları oluyorlar. Ancak dijital muhacir ebeveynler son teknolojiye 
yabancılaşmaktadırlar. Çocuklar, kendilerinin ve ebeveynlerinin teknoloji kullanımları 
arasındaki farktan kaynaklanan dijital ayrılıktan zarar görmektedirler. Dijital dünya,  
çocukları siber zorbalık, dijital taciz, pornografi, yanlı ve taraflı bilgi, sahtekarlık, ticari 
suistimal ve teknoloji bağımlılığı gibi birçok risk altında bırakmaktadır. Günümüzde 
ebeveynler, çocuklarının gündelik hayatları kadar onların dijital hayatları hakkında 
da endişelenmektedirler. Bu dönüşüm, ebeveynlerin sorumlulukları arasına yeni bir 
kademe eklemiştir.  Çağdaş literatür, bu sorumlulukları dijital ebeveynlik, internet 
ebeveynliği veya çevrimiçi ebeveynlik terimleriyle adlandırmaktadır. Dijital ebeveynler, 
dijital tehlikelerle ilgili dikkatli olmalı ve bu tehlikelere karşı gerekli önlemleri almak 
durumundalar. Bu çalışma, dijital ebeveynlere izleyebilecekleri yolları sunacak ve sonraki 
araştırmalar için önerilerde bulunacaktır.

Teknoloji Bağımlılığında Ailelerin 
Sorumlulukları: Dijital Ebeveynlik
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Today’s digital native children swiftly embrace and get fluent users of emerging 
technologies. However, digital immigrant parents are alienated from cutting edge 
technologies. Children suffer from digital divide which is created by differences in their 
own and their digital native parent’s technology uses. Digital world exposes children 
with several risks like cyber-bullying, digital harassment, pornography, partial/biased 
information, fraud, commercial abuse and technology addiction. Today’s parents worry 
about their children’s digital lives as much as their daily lives. These transformations 
imposed a new level or responsibilities to parents. Contemporary literature refers these 
responsibilities through terms like digital parenting, internet parenting and online 
parenting. Digital parents have to be vigilant about digital threats and take necessary 
precautions. This study will present possible actions for digital parents and offer 
implications for further research.

Family Responsibilities on Technology 
Addiction: Digital Parenting
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She graduated from Psychology 
Department at Middle East Technical 
University in 2003. Since 2004, she 
has been working in development, 
implementation, evaluation and 
dissemination of training programs for 
disadvantaged and at risk groups in 
various NGOs in Turkey. She also took 
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Now, she acts as a Training Department 
Manager in The Turkish Green Crescent 
Society. In the meantime she is the project 
coordinator of “Addiction Prevention 
Training Program of Turkey (TBM)” which 
is also carried by The Turkish Green 
Crescent Society and Ministry of National 
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji 
Bölümünden 2003 yılında mezun oldu. 
2004 yılından bu yana Türkiye’de çeşitli 
Sivil Toplum Örgütlerinde dezavantajlı ve 
riskli gruplar için çeşitli eğitim programları 
geliştirme, uyarlama, uygulama, 
değerlendirme ve yaygınlaştırma 
çalışmalarında ve sosyal iletişim 
kampanyalarında görev aldı. 

Hali hazırda Türkiye Yeşilay Cemiyeti 
Eğitim Birimi Yöneticisi olarak görev 
yapmakta olup, aynı birim tarafından 
yürütülen “Türkiye Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitim Programı (TBM)” proje 
koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.
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TBM, ülkenin sosyolojik yapısını, ihtiyaçlarını ve güncel eğitim sistemini gözönünde 
bulundurarak bağımlılıkla mücadele eden etkin bir eylem planıdır. Program, dünyanın 
farklı yerlerinden çeşitli çalışma metodlarını içeren ve bağımlı olmayan kişilerin bağımlı 
olma riskini en aza indirgemeye odaklanan bilimsel bir eğitim programıdır. TBM, 
Türkiye’nin ilk ve tek ölçülebilir ve sürdürülebilir koruyucu-önleyici eğitim programıdır.

Okullar arası önleme çalışmalarında TBM’ye, Türkiye’deki önleme çalışmalarındaki 
eksiklikler ile ilgili analiz yapılarak ve bu önleyici programlarla ilgili güncel bilimsel 
çalışmalar incelenerek başlamıştır. Taban örgütlenmesi mücadelesiyle, okul ve ailelerle 
ilgili metodlar birleştirilerek bağımlılığa karşı toplumun tüm katmanlarını harekete 
geçirmek amaçlamaktadır. Yeşilay, bireyler, aileler ve sosyal katmanlarda bireysel olarak 
sorumluluk bilinci yaratmak başta olmak üzere, tüm toplumda farkındalık yaratmaktadır. 
TBM Eğitim Programı, teknoloji, tütün, alkol, madde bağımlılığı ve tamamlayıcı konu 
olarak sağlıklı yaşam olmak üzere beş farklı konunun öğrenimine dayanmaktadır ve 
toplamda 18 modülden meydana gelmektedir. Her bir kitap, hedef kitlenin yaşı göz 
önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

TBM’nin hedef gruplarına bağlı olarak birbirini kapsayan üç amacı bulunur. Bunlar, 
eğitimciler için eğitim organize etmek ve düzenlemek üzere eğitimci eğitmeni yetiştirmek, 
hedef kitleye eğitim hizmeti vermek üzere eğitimci yetiştirmek ve hedef kitleye “koruyucu-
önleyici bilgiyi” aktarmaktır.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim 
Programı
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TBM is realised as an effective action plan in combating addictions by taking the 
country’s sociological structure, needs and current education system into account. The 
program is a scientifically based education program which includes various exercise 
methods from across the world that focus on minimising non-addict individual’s risk of 
becoming an addict. TBM is the first and only measurable and sustainable protective-
preventive education program of Turkey.

TBM is conducted to start a grassroots combat by combining school and family based 
methods to mobilise all layers of society in fighting against addiction, by Green Crescent 
which increases public awareness, aims at developing responsibility in individual, 
familial and social levels remains at the forefront. TBM Training program is based on 
acquisition on 5 different topics listed as Technology, Tobacco, Alcohol and Substance 
Addiction, together with Healthy Life as a complementary topic. TBM is composed of a 
total of 18 modules. Each book is prepared taking into account the target age group.

TBM has three objectives embracing each other according to its target groups. These 
are; to train trainer of trainers who will organise and perform trainer trainings, to 
train ‘trainers’ who will provide training service to the target audience, to transfer the 
‘protective-preventive information’ to the target audience.

Addiction Prevention Training Program 
of Turkey
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Bilgi Bilimleri Departmanı’nın eski 
yöneticisidir. Amerika Birleşik Devletleri, 
İndiana, Bloomington İndiana Üniversitesi 
Bilgi ve Kütüphanecilik bölümünde 
yüksek lisans, Amerika Birleşik 
Devletleri, Pennsylvania, Philadelphia 
Drexel Üniversitesi’nde de doktorasını 
yapmıştır. Dr. Hamade Suudi Arabistan, 
Riyad’daki King Saud Üniversitesi ve 
Amerika Birleşik Devletleri, Waterbury 
Kampüsü, Connecticut Üniversitesi’nde 
misafir doçent, Amerika Birleşik 
Devletleri, Tennessee, Knoxville Tennessee 
Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi 
olarak eğitim vermiştir. Araştırma konuları 
arasında bilgi ve iletişim teknolojileri, 
bilgi okuryazarlığı ve bibliyometri yer 
almaktadır. İnternet filtreleri, internet 
bağımlılığı, yazılım korsanlığı, siber 
sansür, mobil teknolojiler, sosyal ağlar 
dahil olmak üzere, çoğunluğu bilgi 
teknolojileri alanında üç kitap ve 40’dan 
fazla makale yayınlamıştır. Hamade, 
Hindistan’da yayınlanan iki akademik 
derginin yayın kurulunda yer almaktadır; 
Bilgi Yönetimindeki Güncel Konular 
(TRIM), (ISSN:   0973 -4163) ve Bilgi 
Yönetimi ve Uygulamaları Uluslararası 
Dergisi (IJKMP), (ISSN: 2320 - 7523).
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İnternet Bağımlılığı, dünya çapında bir salgın hastalık haline gelmiştir. 1990’lardan bu 
yana internet konusunda bir patlama yaşanmış ve internet günlük hayatımızın önemli bir 
parçası haline gelmiştir. İnternet, iki uçlu bir kılıç olarak tanımlanmaktadır. Bir yandan, 
tüm dünyayı parmak uçlarımıza taşımış ve şüphesiz bu, sosyal bağlarımız için bir fırsat 
oluşturmuştur. Diğer yandan ise, internetin aşırı kullanımı zihinsel bir rahatsızlığa yol 
açmaktadır ve bu rahatsızlıkla ilgili İnternet Bağımlılığı Rahatsızlığı terimi ortaya çıkmıştır. 
Basra Körfezi’nde yer alan ve küçük bir ülke olan Kuveyt, 2009’da geleneksel medyada 
toplumsal farkındalık için bir kampanya yürütmüş ve bu soruna ışık tutan ilk ülke 
olmuştur. O zamandan bu yana hükümet, farklı kurumlar ile birlikte bu rahatsızlığı kontrol 
etmek için bazı önlemler almaya başlamıştır ancak bu önlemler doğasında pozitif olmak 
yerine kısıtlayıcı olduğu için herhangi bir başarı elde edilememiştir. 

Bu makalede, İnternet Bağımlılığı Testi yapıldıktan ve bununla ilgili ilk makale 
yayınlandıktan 8 sene sonra ilk kez, Kuveyt’deki üniversite öğrencilerinin internet 
bağımlılığı durumu yeniden incelenecektir. İnternet Bağımlığı Testi, 2004 yılında Widyanto 
& McMurren tarafından tasarlanmış ve Young & de Andreu tarafından 2011’de yüksek 
derecede bağımlı olan öğrencilerin bilinç düzeylerini ve oranlarını önceki sonuçlarla 
karşılaştırmak, sonuçları açıklamak, hükümet, internet hizmeti sağlayıcıları, kurumlar ve 
aileler için alınan önlemler konusunda bilgi sağlamak için yeniden uyarlanmıştır.

Kuveyt’teki İnternet Bağımlılığı ve  
Bağımlılığı Kontrol Etme Çalışmaları
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Internet Addiction has reached an epidemic level worldwide. Since the 1990’s the Internet 
has exploded to become an important part of our daily lives. It was best described as 
a sword with two edges. On one side it brought the whole world to our fingertips and 
become an undisputed opportunity for social connectedness. On the other side, the 
excessive use of it can and will lead to a state of mental disorder hence the term Internet 
Addiction Disorder IAD.

Kuwait, a tiny nation in the Arab Gulf countries was the first in the area to shed some light 
on the problem in 2009 by conducting a public awareness campaign in the traditional 
media. Since then, the government, along with other organizations, started to take some 
measures to control this disorder without any success because most of the measures 
were restrictive in nature rather than positive.

This paper will revisit the Internet addiction scene among university students in Kuwait 
after 8 years from publishing the first paper as measured by the Internet Addiction Test  
(IAT ) created by Widyanto & McMurren, in 2004 and later adapted by Young & de Adreu 
in 2011 to measure the level of awareness and percentage of highly addicted students 
compared to the early results, explain the results and describe the efforts taking place to 
control it at the government, Internet Service Providers, organization, and family levels. 

Internet Addiction in Kuwait and Effort 
to Control It
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Ahmet Ağır graduated from Marmara 
University Atatürk Education Faculty 
Department of Mathematics Teaching 
(English) in 1993. He first completed his 
master’s degree at Marmara University 
Institute of Social Sciences in the field 
of Informatics and then completed his 
doctor’s degree in the same field. He 
started his teaching profession as a 
Mathematics Teacher at İstanbul Kağıthane 
Anatolian High School in 1995. He worked 
as mathematics teacher and information 
processing coordinator in various private 
schools in İstanbul between the years 1998-
2005. He gave lectures at Yıldız Technical 
University Faculty of Education Department 
of Computer and Instructional Technologies 
between the years 2006-2008. In 2008, 
he took up the position of Asst. Prof. Dr. 
at İstanbul University Hasan Ali Yücel 
Education Faculty Department of Computer 
and Instructional Technologies. In 2010, 
he started to serve as Deputy Manager at 
İ.U. Distant Training Practice and Research 
Center. Between the years 2013-2016, she 
served as Associate Dean at İ.U Faculty of 
Open Plan and Distant Learning. Within 
the scope of this position, he managed the 
processes of assessment and evaluation 
and content development of the faculty. 
He worked as a project coordinator in the 
project of geography course e-lecture and 
e-content development for 9-12 graders for 
FATİH project. He served as coordinator in 
the project of development of the contents 
developed for Addiction Prevention Training 
Program of Turkey in the process of content 
development. He still continues to hold 
his post at the faculty and maintains his 
studies at the Department of Computer and 
Instructional Technologies on the subjects of 
open and distant learning, mobile learning, 
Web 2.0 tools and learning analytics.

Ahmet Ağır, 1993 yılında Marmara 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 
bölümünden mezun oldu. Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Bilişim Dalında önce yüksek lisans daha 
sonra aynı alanda doktorasını tamamladı. 
Öğretmenliğe 1995 yılında İstanbul 
Kağıthane Anadolu Lisesinde Matematik 
Öğretmeni olarak başladı. 1998-2005 
yılları arasında İstanbul’da çeşitli özel 
okullarda matematik öğretmeni ve bilgi 
işlem koordinatörü olarak çalıştı. 2006-
2008 yılları arasında Yıldız Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi, bilgisayar ve öğretim 
teknolojileri eğitimi bölümünde dersler 
verdi. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi 
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi 
bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi 
bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve 
başladı. 2010 yılında İ.Ü. Uzaktan Eğitim 
Uygulama ve Araştırma Merkezinde Müdür 
Yardımcılığı görevine başladı. 2013 – 2016 
yılları arasında İ.Ü. Açık ve Uzaktan Eğitim 
Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde 
bulundu. Bu görev kapsamında fakültenin 
ölçme ve değerlendirme, içerik geliştirme 
süreçlerini yönetti. FATİH projesi için 
9-12 sınıf coğrafya dersi e-ders, e-içerik 
geliştirme projesinde proje yürütücüsü 
olarak, çalışmıştır. Türkiye Bağımlılıkla 
Mücadele Eğitim Programı için geliştirilen 
içeriklerin geliştirilmesi projesinde 
içerik geliştirme sürecinde koordinatör 
olarak görev almıştır. Halen fakültedeki 
görevini devam ettirmekte ve BÖTE 
bölümde öğretim üyesi olarak açık ve 
uzaktan öğrenme, mobil öğrenme, Web 
2.0 araçları ve öğrenme analitiği konuları 
üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
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Günümüzde bazı kötü alışkanlıkların kazanılması yaşı maalesef gittikçe düşmektedir. 
Benzer bir şekilde bilişim teknolojilerini, ve araçlarını kullanma yaşı da düşmektedir. 
Bir yandan da kullanım yaşının düşmesi teknolojik gelişmelerin doğal bir sonucudur. 
Teknoloji bağımlılığı da günümüzde artık üzerinde durulması gereken önemli bir 
sorun olmuştur. Yeşilay; tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılıkları ile mücadele 
etmek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için yeni bir eğitim programı uygulamaktadır. 
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) olarak adlandırılan bu programda 
öğrencilere ve ebeveynlere bağımlılık hakkında eğitim verilmektedir. Programın bir 
ayağını internet üzerinden web tabanlı verilen eğitim oluşturmaktadır. Bu eğitim 
kapsamında etkinlik tabanlı etkileşimli eğitim materyalleri geliştirilmiştir. Gereçler ve 
yöntem Bu çalışmada teknoloji bağımlılığı için geliştirilen etkinliğe dayalı etkileşimli 
eğitim materyallerinin yapısı ve içeriği verilmektedir. Ayrıca modülün geliştirilmesi 
aşamasında öğrenciler ile yapılan araştırma sonuçları sunulmaktadır. Araştırmada 
öğrencilere teknoloji kullanımı ile ilgili kısa bir anket ile sorular sorulmuştur. Geliştirilen 
içerikler ile ilgili öğrencilerle odak grup görüşmesi yapılmıştır. Teknoloji bağımlılığı 
ve geliştirilen içerikler hakkında sorular sorulmuştur. Odak grup görüşmesi sonuçları 
analiz edilmiştir. Bulgular Odak grup çalışmasında öğrencilerden rehberlik derslerinde 
uygulanması hakkında, hazırlanan etkinlikler hakkında, teknoloji bağımlılığı, içeriklerin 
web sitesi üzerinden yayınlanması hakkında öğrencilerden bilgi toplanmıştır. Sonuç ve 
tartışma Öğrenciler ile yapılan anket veri sonuçları ve odak grup görüşmesi sonuçları 
sunulmakta ve değerlendirilmektedir.

TBM Teknoloji Bağımlılığı Modülü  
Hakkında Öğrenci Görüşleri
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In this day, the age of taking up some bad habits is unfortunately going down day by 
day. Likewise, the age of using information technologies and tools is going down as well. 
However, decreasing age of use is a natural consequence of technological advancements. 
In our day, technology addiction has become an important problem that needs to be 
taken into account. Turkish Green Crescent is implementing a new program to fight 
against tobacco, alcohol, substance and technology addictions and to maintain a healthy 
life. In this program which is called Addiction Prevention Training Program of Turkey, 
training about addiction is provided for students and parents. A part of the program 
consists of web based training provided via internet. Within the scope of this training, 
activity based interactive training materials were developed. Materials and method In 
this study, the structure and content of the activity based training materials developed 
for technology addiction are presented. In addition, the results of the research conducted 
with students at the phase of development of the module are presented. In the research, 
students were asked question with a short survey on use of technology. Focus group 
discussion was conducted with the students concerning the developed contents. They 
were asked questions about technology addiction and the developed contents. The 
results of the focus group discussion were analyzed. Findings In the focus group study, 
information was collected from the students about implementation in the counseling 
courses, prepared activities, technology addiction and publication of the contents via 
website.  The results of the data collected in the surveys conducted with students and the 
results of the focus group discussion are being presented and evaluated.

Students’ Thoughts about Addiction  
Prevention Training of Turkey  
“Technology Addiction” Module



204

Mehmet İlhan
Türkiye

Mehmet İlhan
Turkey 



Biyografi Biography

205

He serves as Instructor at Yıldız Technical 
University Faculty of Art and Design. 
He gives lectures at the Department of 
Communication Design in the fields of 
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He carries on his studies in the fields of 
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Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve 
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dönem sinema alanlarında çalışmalarını 
sürdürmektedir.
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Teknolojik aygıtların iş ve haberleşme amaçlarının ötesine geçerek çok yoğun bir şekilde 
kullanımı, önce “teknoloji bağımlılığı” kavramının literatüre girmesine neden olmuş, 
ardından da bu kavramın alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı gibi diğer 
bağımlılık türlerinden daha ön plana gelecek ve tartışılacak kadar ciddi bir bağımlılık türü 
olarak yaygınlaşmasına neden olmuştur. Günümüzde teknoloji bağımlılığının azaltılması 
ve kullanımın makul düzeylerde tutulması için medya okuryazarlığı yoluyla bilinçlendirme 
çalışmalarından çeşitli deneysel veya klinik çalışmalara kadar pek çok faaliyet 
yürütülmektedir. Sanatsal faaliyetler de, topluma sağladığı başka birçok katkının yanı sıra 
Teknoloji bağımlılığıyla mücadele için de etkin ve önemli bir araç olabilmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından Türkiye Yeşilay 
Cemiyetinin Gençlik Mali Destek Programı desteği ile yürütülen “Üç Boyutlu Farkındalık” 
Projesi’nin temel amacı; üniversite gençliği arasında teknoloji bağımlılığı konusunda bilgi 
düzeyini artırmak, günümüzün en popüler ve etkili iletişim yollarını kullanarak teknoloji 
bağımlılığı konusunda bir farkındalık oluşturmak ve üniversite çağı gençliğinde ve 
toplumda bu toplumsal problem farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.

Projenin çıktılarından birisi de, sergi ve gösterim izleyicileri üzerinde teknoloji kullanımı 
/ bağımlılığı ve sanat yoluyla teknoloji bağımlılığının azaltılması konusunda kamuoyu 
görüşünün ölçülmesidir. Kamuya açık alanlarda yapılan anketlerin değerlendirilmesiyle, 
modern toplumun en ciddi bağımlılıklarından birisine sanat yoluyla farkındalığın 
artırılması ve kamuoyu görüşünün yeni çalışmalara yol gösterici olması amaçlanmaktadır.

Sanatın ve Yeni Medyanın Bağımlılıklara 
Karşı Farkındalık Oluşturmada Kullanımı
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Technological devices moving beyond the purposes of business and communication 
and their extensive use first caused the concept of “technology addiction” to enter the 
literature and then caused this concept to become so much prevalent to come to the 
forefront more than other addiction types such as alcohol addiction, substance addiction 
and gambling addiction and to be discussed as a serious type of addiction. Nowadays, 
several activities are carried out ranging from efforts to raise awareness by means 
of media literacy to various experimental or clinical studies with the aim of reducing 
technology addiction and keeping the use at reasonable levels.  In addition several other 
contributions society, art activities can also be an effective and significant instrument in 
the fight against Technology addiction.

The main objective of the “Three Dimensional Awareness” Project conducted by Yıldız 
Technical University Faculty of Art and Design with the support of the Turkish Green 
Crescent Society’s Youth Financial Support Program is to raise knowledge level among the 
university youth concerning technology addiction, to raise awareness about technology 
addiction by means of the most popular and effective communication channel of the 
present day and to raise awareness of the youth at the age of higher education and the 
society about this social problem.

One of the outcomes of the project is the measurement of technology use / addiction 
of the audience of exhibitions and demonstration and the public opinion in the subject 
of decreasing technology addiction by means of arts. With the evaluation of surveys 
conducted in public areas, it is aimed to raise awareness about one of the most serious 
addictions of the modern society by means of arts and it is intended that the public 
opinion will be a guide for new studies.

Use of Art and New Media in Creating 
Awareness Against Addictions
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Dr. Murat Kayri completed his 
undergraduate and graduate degrees in 
the field of Computer and completed his 
doctor’s degree in the field of Biometry. 
Dr. Kayri received the title of associate 
professor in the field of Computer-Control 
Technologies and Statistics in 2011. 
Conducting interdisciplinary studies, Dr. 
Kayri worked at Yüzüncü Yıl and Beykent 
Universities. He has been working at 
Muş Alparslan University since 2011. Dr. 
Kayri also holds office at the Ministry of 
Science, Industry and Technology. Giving 
the lectures of “Data Mining Approach 
in Social Sciences Researches” and 
“Advanced Statistical Techniques” in 
graduate level at Georgia State University 
in the USA, Dr. Kayri has been a part of 
scientific activities in several countries 
such as Spain, Lebanon, Romania, 
Italy, Sweden and Moracco and has 
given lectures on statistics in various 
universities. Dr. Kayri’s fields of interests 
can be defined as internet addiction, data 
engineering, methodology and statistical 
processes in social sciences, artificial 
intelligence, data mining and decision 
trees. Dr. Kayri has several publications 
concerning internet addiction in journals 
within the scope of the SCI and SSCI. 
Participating in the projects of EU, 
Scientific and Technological Research 
Council of Turkey and Scientific Research 
Project as coordinator and assistant 
researcher, Dr. Kayri serves as a referee 
for several international-national journals 
concerning social sciences. In addition, he 
acts as the field editor (Assessment and 
Evaluation) of the Journal of Theoretical 
and Applied Educational Sciences 
which is published within the body of 
Educational Counseling and Research 
Center and included in the SSCI. 

Dr. Murat Kayri, lisans ve yüksek 
lisansını Bilgisayar alanından, 
doktorasını ise Biyometri bilim dalında 
tamamlamıştır. Dr. Kayri, 2011 yılında 
Bilgisayar-Kontrol Teknolojileri ve 
İstatistik alanında doçentlik unvanını 
almıştır. Disiplinlerarası çalışmalara 
imza atan Dr. Kayri, Yüzüncü Yıl ve 
Beykent Üniversitelerinde çalışmıştır. 
2011 yılından beri Muş Alparslan 
Üniversitesi’nde hizmet vermektedir. 
Dr. Kayri, aynı zamanda Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nda görevlidir. 
ABD Georgia State Üniversitesi’nde 
lisansüstü düzeyde “Data Mining 
Approach in Social Sciences Researches”, 
“Advanced Statistical Techniques” 
derslerini veren Dr. Kayri; İspanya, 
Beyrut, Romanya, İtalya, İsveç, Fas gibi 
birçok ülkede bilimsel faaliyetlerde 
bulunmuş ve birçok üniversitede 
istatistiğe yönelik dersler vermiştir. 
Dr. Kayri’nin akademik ilgi alanları; 
internet bağımlılığı, veri mühendisliği, 
sosyal bilimlerde yöntembilim ve 
istatistiksel süreçler, yapay zekâ, 
veri madenciliği ve karar ağaçları 
şeklinde tanımlanabilir. Dr. Kayri’nin 
internet bağımlılığı ile ilgili SCI, SSCI 
kapsamındaki dergilerde birçok yayını 
vardır. AB, TÜBİTAK ve BAP projelerinde 
yürütücü, yardımcı araştırmacı olarak 
görev alan Dr. Kayri, sosyal bilimlere 
yönelik birçok uluslararası-ulusal dergide 
hakemlik yapmaktadır. Ayrıca EDAM’ın 
bünyesinde yayımlanan ve SSCI olan 
Kuramda ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 
Dergisi’nin alan editörlüğünü (Ölçme ve 
Değerlendirme) yürütmektedir.
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İnternet bağımlılığı; bireylerin yaşadığı coğrafya, kültür ve sosyo-ekonomik koşullara 
göre farklılık göstermektedir. Ergenlerde kontrolsüz internet kullanımı, klinik düzeyde 
bağımlılık vakalarına yol açmakta ve bu bağımlılığın, bireylerin ve ailelerinin sosyo-
ekonomik düzeyleri ile yakın ilişki içerisinde olabileceği düşünülmektedir.

Bu araştırmada, aile sosyo-ekonomik düzeyi yüksek (266 öğrenci) ve düşük (168 öğrenci) 
olan ergenler incelenmiştir. Çalışmada, Günüç ve Kayri (2010) tarafından geliştirilen 
“İnternet Bağımlılık Ölçeği” uygulanmıştır. Çalışmada kümeleme analizi kullanılarak, 
bağımlılık düzeyleri benzerliklerine göre gruplandırılmıştır.

Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan öğrencilerde yüksek bağımlılık oranı %30.1 
iken, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan grupta yüksek bağımlılık oranı %9.1 olarak 
hesaplanmıştır. Ayrıca bu çalışmada, farklı sosyo-ekonomik düzeylerin internet 
bağımlılığı üzerindeki olası etkileri tartışılmıştır. 

Yüksek ve Düşük Sosyo-Ekonomik 
Koşullara Sahip Öğrencilerin İnternet 
Bağımlılığı Açısından Karşılaştırmalı 
Olarak İncelenmesi
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Internet addiction varies depending on the geography, culture and socioeconomic 
circumstances in which individuals live. Uncontrolled internet use in adolescents leads 
to clinical-level addiction and it is thought that this addiction may be closely associated 
with the socioeconomic status of individuals and families.

This research included adolescents the socioeconomic levels of whose families are high 
(266 students) and low (168 students). “The Internet Addiction Scale” developed by 
Gününç and Kayri (2010) was applied in the study. Cluster analysis was used and the 
students were categorized based on similarity of their levels of addiction.

High addiction rate was 30.1% in the students with high socioeconomic status while it 
was 9.1% in the group with low socioeconomic status. Moreoever, in this study possible 
effects of different socioeconomic statuses on internet addiction was discussed.

Comparative Survey of Students 
Having High And Low Socioeconomic 
Circumstances in Terms of Internet 
Addiction
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Hedef gruba (anaokul-ilkokul-ortaokul- lise öğrencileri) madde,sigara-tütün,alkol, kumar 
ve çağımızın bağımlılık unsuru teknoloji bağımlılığı detayında, farkındalık ve bilinç 
oluşturarak önleyici faaliyetler yapılması amaçlanarak projelendirilmiştir. 

Öncelikle “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı” kapsamında; 25 Belediye 
Personelinin TBM Yetişkin eğitimlerinin tamamlanması sonrasında çocukları ve gençleri 
bağımlılıktan uzak tutmak amacıyla, 18 Öğretmen (10 sınıf ,5 Rehber,3 okul öncesi) ve 7 
belediye personeline “ Akıl/ Zeka Oyunları Eğitici Eğitimleri” verilmiştir. Pilot uygulama 
olarak; Telefon ve bilgisayar bağımlılığı yüksek olan farklı yaşlarda olmak üzere; toplam 
24 çocuk; 12 İlkokul öğrencisine 3 farklı zeka oyunu ve 12 ortaokul öğrencisine 4 farklı 
zeka oyun öğretildi. Her oyunu stratejisini anlamaları için 12 saat tekrar edilerek 
oynamaları sağlandı. Aile içi iletişimin kuvvetlenmesi ve evdeki teknoloji bağımlılığından 
uzaklaşmaları için 3 İlkokul ve 3 ortaokul öğrencisine 2 ay süresince evlerinde oynamaları 
için 3 farklı oyun verildi. 

Hedef grup üzerinde bağımlılıkla mücadele eylem planları hakkında farkındalık 
sağlamıştır. Çocuklar ve Gençler aileleriyle kaliteli zaman geçirerek, aile içi iletişimleri 
güçlenmiştir. Ayrıca 11 mahallede, konaklarda ve 3 ilkokulda yaklaşık 300 öğrenci Akıl 
Oyunları eğitimi almaya başlamıştır yapılan turnuvalarla teknoloji bağımlılığı ve diğer 
bağımlılıklardan uzaklaştırılmaları sağlanmıştır. Dönem sonunda “AKIL OYUNLARI 
KAMPI” ile çocuklarımız ve gençlerimizin doğayla başbaşa eğitimle rekabet ortamında 
yarışmalarla ödüllendirilmeleri planlanmıştır.

Çocuklarda ve Gençlerde Teknoloji 
Bağımlılığı Etkisinin Elimine Edilmesi
(Bilecik Belediyesi Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı 
Değilim Projesi)



215

Hülya Eçen Çalışkan
4 May 2016, Panel XII, 15:30 – 16:30

The project was conceptualized with the objective to raise conciousness of the target 
group (preschool-primary-secondary-high school students) about addiction of substance, 
smoking-tobacco, alcohol and technology addiction, being the addictive element of our 
age, and put forward preventive actions. 

Firstly, within the scope of the “Addiction Prevention Training Program of Turkey”, 
after completion of the Addiction Prevention Training Program of Turkey trainings of 25 
Municipality Personnel, 18 Teachers (10 classroom teachers, 5 guidance teachers and 3 
preschool teachers) and 7 municipality personnel were given “Educational Training of 
Mind/Intelligence Games” with the purpose of keeping children and youngsters away 
from addiction. As a pilot practice, 24 children in total with different ages having high 
level of telephone and computer addiction, 12 primary school students were taught 3 
different mind games and 12 secondary school students were taught 4 different mind 
games. It was ensured that they played each game repeating for 12 hours so that they 
understand the strategies of the games. 3 primary and 3 secondary school students 
were given 3 different games to play at their homes during 2 months with the objective 
to strengthen intra-family communication and to keep them away from the technology 
addiction at home. 

Awareness of the target group was raised about fight against addiction action plans. 
The children and youngsters spent quality time with their families and their intra-family 
communications got stronger. In addition, approximately 300 students in 11 districts and 
3 primary schools started to get Mind Games training and with the tournaments arranged, 
it was ensured that they keep away from Technology addiction and other addictions. It 
was planned that our children and youngsters are rewarded with a “MIND GAMES CAMP” 
at the end of the semester with trainings in touch with nature and tournaments in a 
competitive environment.

Elimination of the Effect of Technology 
Addiction in Children and Young People
(Bilecik Municipality Project Titled I’m Smart Because 
I’m Not a Technology Addict)
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olarak çalışmaya devam etmektedir.
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Glasser (1999) insanların yaşamları boyunca hayatta kalma, sevgi ve ait olma, güç 
özgürlük, eğlence ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik davranışlarda bulunduğunu ve tüm 
davranışların sorumluluğunun kişinin kendisinde olduğunu belirtmektedir. Bağımlı 
internet kullanım sıklığını belirleyen birçok değişken olsa da yaş, cinsiyet, aile ortamı 
ve çevre, genetik, davranış bozuklukları, ekonomik sorunlar, ebeveyn ayrılığı gibi 
özellikler, gençlerin bağımlılıklarını etkileyen belirgin risk faktörlerdir. İnternetin tüm 
hayatımızı kapsadığı günümüzde sosyal medya özellikle gençler tarafından yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Dolayısıyla birey için internet/sosyal medya neredeyse onsuz olmaz 
bir hal alarak, günlük yaşamın merkezinde olabilmektedir. Günümüzde gençlere farklı 
şekillerde hitap eden farklı özelliklerde birçok sosyal medya organı yer almaktadır. 
Yükseköğretime devam eden öğrencilerin Temel İhtiyaçları ile sosyal medya kullanım 
tercihleri arasındaki ilişkinin incelenmesini amaçlayan bu çalışmada, karma yöntemle 
gerçekleştirilecektir. Araştırmanın katılımcı grubunu Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi’nde bulunan farklı sınıf düzeyindeki öğretmen adayları oluşturacaktır. Betimsel 
tarama modelindeki çalışmada veriler Türkdoğan ve Duru (2010) tarafından geliştirilen 
Üniversite Öğrencileri Temel İhtiyaçlar Ölçeği’ ve araştırmacılar tarafından geliştirilecek 
kişisel bilgi formu ile toplanacak, SPSS paket programında analiz edilecektir. Türkdoğan 
ve Duru (2010) tarafından geliştirilen ölçme aracı; hayatta kalma, güç, eğlence, sevgi 
ve ait olma, özgürlük alt boyutlarından oluşmaktayken, araştırmacılar tarafından 
geliştirilecek kişisel bilgi formunda öğrencilerin sosyal medya kullanım tercihlerine 
ilişkin açık ve kapalı uçlu sorular bulunmaktadır. Veri toplama aşamasında devam 
eden araştırmada üniversite öğrencilerinin temel ihtiyaçlarının karşılanma düzeyleri 
belirlenecek ve bu düzeylerin sosyal medya tercihlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 
sorusuna yanıt aranacaktır. Bulgular alan yazın ile ilişkili olarak tartışılacaktır.

Yükseköğretime Devam Eden Gençlerin 
Temel Yaşam İhtiyaçları ile Sosyal  
Medya Tercihlerinin Karşılaştırılması
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Glasser (1999) points out that humans act so as to fulfill their needs of survival, love 
and belonging, power, freedom and entertainment and that the person holds the 
responsibility of all his/her behaviours. Although there are several variables determining 
frequency of addictive internet use; age, gender, family environment and social circle, 
genetics, behavioural disorders, economic problems and parental divorce are the 
significant risk factors that affect the addiction of the young people. In our day when the 
internet encompassed our entire life, social media is being intensively used especially by 
young people. Therefore, the internet/social media may become practically indispensable 
and be in the center of the daily life. At the present time, there are several social media 
organs with different qualities that appeal to the youngsters in different ways. This study, 
aiming to examine the relationship between the basic needs and preferences of social 
media use of the students who are receiving higher education, will be conducted using 
a mixed method. Teacher candidates studying at Hasan Kalyoncu University Faculty of 
Education at different grades will comprise the participant group of the study. In the 
study that will use a descriptive survey model, the data will be collected by means of 
the “Basic Needs Scale for University Students” developed by Türkdoğan and Duru 
(2010) and personal information form to be developed by the researchers and will be 
analyses in the SPSS package program. The measurement instrument developed by 
Türkdoğan and Duru (2010) consists of sub-dimensions of survival, power, entertainment, 
love and belonging and freedom while the personal information form that will be 
developed by the researchers will contain open and close ended questions concerning 
the students’ preferences of social media use. In the research that continues in the 
stage of data collection, the levels of fulfillment of the university students’ basic needs 
will be determined and an answer will be sought for the question whether these levels 
differentiate based on their social media preferences. The findings will be discussed in 
relation to the literature in the field.

Comparison of Basic Life Needs and  
Social Media Preferences of The  
Youngsters Who Continue Higher  
Education
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İnsan yaşamının her anında ve her alanında varolan teknoloji, günümüzde devamlı 
olarak gelişen ve etkinliğini arttıran bir kavramdır. İnsanların yaşam standartlarının 
olumlu yönde değişmesi, ekonomik gücün artması ve teknolojik ürünlerdeki seçeneklerin 
çoğalması insanların teknoloji ile olan ilişkisini giderek arttırmaktadır. Toplumun her 
kesimini farklı şekillerde etkileyen teknolojik ürünler özellikle çocuklar açısından son 
derece ilgi çekicidir. Çocukların teknolojik ürünlere karşı olan bu ilgisi aileler tarafından 
kontrol altına alınmadığı takdirde bilinçsiz ve denetimsiz kullanıma neden olabilmektedir. 
Ancak özellikle erken çocukluk döneminde çocuğun isteklerini ve oyun arzusunu doğru 
yönlendiremeyen ailelerin çocuğu oyalayacağı ya da yalnız başına vakit geçirmesine 
imkan vereceği düşüncesi ile çocukları teknolojik ürünlerle tanıştırdıkları görülmektedir. 
Çocuğa yemek yedirmek, ağladığında susturmak, kendisi ile birlikte olma isteğini 
bastırmak gibi durumlarda aileler sıklıkla teknolojiyi ve onun ürünlerini kullanmaktadır. 
Ailelerin erken çocukluk döneminde ortaya koydukları bu davranış, çocukların erken 
yaşta teknolojik ürünlerle tanışmasına ve kontrolsüz bir şekilde kullanımına yol 
açmaktadır. Bu durum çocuklarda gelişimsel açıdan birçok sorun ortaya çıkaracağı 
gibi çocuklarda bu ürünlere bağımlılığın zeminini de hazırlamaktadır. Erken çocukluk 
döneminde teknolojinin çocuklar üzerinde bağımlılığa neden olabilecek etkileri ve bu 
etkide ailelerin tutumu dikkate alınarak çalışmada erken çocukluk döneminde teknoloji 
bağımlılığında aile etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda iki-yedi yaş aralığında çocuğu olan 
ebeveynler ile yarı-yapılandırılmış görüşme formları kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. 
Yapılan görüşmeler sonucunda erken çocukluk döneminde teknolojik ürünlerin kullanımı 
konusunda ebeveynlerin çeşitli kaygıları olduğu, çocuklarda bağımlılığa yol açabilecek 
teknoloji kullanımının erken çocukluk döneminde ebeveynler tarafından teşvik edildiği, 
çocuklarla iletişimde zorlanan ebeveynlerin teknolojik ürünleri çocuğa karşı bir yaptırım 
aracı olarak kullandıkları belirlenmiştir.

Teknoloji Bağımlılığında Ebeveyn Etkisi 
Üzerine Bir Araştırma
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Technology which is present in all areas of human life is a continuously developing 
concept while enhancing its effectiveness. The positive change in people’s lifestyle, the 
rise in the economic power, and the increase in the options of technological products 
gradually enhance people’s relations with technology. Technological products affect 
all levels of society in various ways, and they are especially attractive for children. 
If children’s interest towards technology is not controlled by parents it may cause 
unconscious and uncontrolled use. However, especially in the early childhood period 
parents who cannot correctly direct the child’s demands and desires are observed to 
introduce the child with technology with the idea of entertaining the child or letting him 
spend time alone. Parents often use technology and its products in the situations as 
feeding the child, calming the child when he cried, suppressing the child’s desire to 
spend time with the parent. This behavior of parents in the early childhood period causes 
the children to become familiar with the technology at an early age and uncontrolled use 
of the technology. As a consequence of this situation, many developmental problems may 
occur in children and addiction towards these products may be triggered. In this study, 
the parental effect on technology addiction in early childhood period was investigated 
by considering the effects of technology which may cause addiction in children and the 
attitudes of parents in this effect. In this respect, a semi-structured interview form was 
used in the interviews conducted with parents of 2-7-year-old children. At the end of the 
interviews it was revealed that in terms of technology use in the early childhood period 
parents had various concerns, the technological products that may lead to addiction in 
children were encouraged in the early childhood period, and parents having difficulties 
in communicating with their children used technological products as a means for 
enforcement.  

An Investigation of Parental Effect in 
Technology Addiction




