
TEKNOLOJİ 
BAĞIMLILIĞI

SEBEPLER, SONUÇLAR,
ÇÖZÜMLER

Teknolojinin zamanla hayatımızı
kolaylaştıracak bir araç olmaktan çıkıp
amaç haline dönüşmeye başlamasıyla
teknoloji bağımlılığı (technology
addiction) kavramı ortaya çıkmıştır
(Young,1999). İnternet bağımlılığı,
internet kullanımına ilişkin kontrol
edilemeyen aşırı istek ve dürtülerin
olması şeklinde tanımlanabilmektedir.

 ADIM:  Deneysel Kullanım1.
Kişi herhangi bir şekilde internette bir
site, bir oyun, bir uygulama duyar ve
merak eder. Bu merakını gidermek için o
siteye gider, o oyunu oynar veya o
uygulamayı kullanır
 

Bağımlılığın
gel�şmes�nde 4 adım 

2 ADIM:  Sosyal Kullanım
Kişinin çevresinde belli bir oyunu
oynayan, belli bir siteye giren ya da belli
bir uygulamayı devamlı ve düzenli
kullanan bir arkadaş grubu varsa o gruba
girmek için ya da o grupta kalmak için
kendisi de o siteye girer, o oyunu oynar,
o uygulamayı kullanır.

3. ADIM:  Operasyonel Kullanım
Amaca dönük kullanımdır. Bu amaçların
birincisi zevk almak, diğeri
problemlerden kaçmaktır.

4.  ADIM: Bağımlılık 
Merak edecek bir şey yoksa arayacak,
sosyal çevresinde kullanıcı yoksa
kullanıcılardan oluşan bir sosyal çevre
bulacak, hayatındaki bütün vaktini
kullanımla dolduracağı için canı
sıkılmayacaktır

Teknoloj�
bağımlılığı ned�r?

İnternet bağımlığının sebep olduğu
fiziksel sorunlar:
1. Görme problemleri, 
2. Duruş ve iskelet bozuklukları, 
3. Hareket kısıtlılığının getirdiği kas ve
eklem problemleri, 
4. Radyasyon maruziyeti, 
5. Uyku kalitesinde bozulmalar ve uykuya
dalma sorunları, 
6. Obezite riski artışı.

Sağlıklı internet kullanımı, düşünsel ve
davranışsal herhangi bir rahatsızlık
duymaksızın uygun bir zaman diliminde
interneti kullanarak istenilen hedefe
erişmektir



İnternet Kullanımını Zıt Saatlere
Kaydırmak
Bunu yapmaktaki amaç kişilerin gunluk
rutinini bozmak ve sanal alışkanlığını
bırakabilmesi icin yeni kullanım alışkanları
kazanmasını sağlamaktır.

ÖNERİLER

Dış Durdurucular Kullanmak
Kişinin internet kullanımını durdurmak
icin somut bazı araclar (çalar saat gibi)
kullanılabilir.

İnternet Kullanımıyla İlgili Hedefler
Belirlemek
Makul bir internet kullanım şemasının
cıkarılması, internetin danışanı kontrol
etmesi yerine danışanın interneti kontrol
etmeye başlamasını sağlayabilir.

Cok Kullanılan Belli Bir İnternet
İşlevinden Uzak Durma: Orneğin
Facebook’a bağımlı olan bir kişi, bu
sayfadan uzak durmalıdır fakat elektronik
postalarını kontrol edebilir veya haber
okuyabilir.

Kişisel Defter Oluşturma:
Amac, danışana internet kullanma
uğruna yaptığı secimleri gozden
gecirmesini ve aslında ne kadar cok
seceneği olduğunu anlamasına
yardımcı olmaktır.

İnterneti eğlence ve oyun aracı olarak

benimsemesi,

Ortak fikirde olduğu kişilerle internet

aracılığıyla iletişim kurması,

Sanal âlemde iletişim kurmak istemesi,

Can sıkıntısı sebebiyle interneti tercih

etmesi,

Sosyal faaliyetlere az katılması,

Günlük hayatta daha çok internetteki

arkadaşlarını tercih etmesi

İnternet aracılığı ile dünyada tanınan

biri olmayı arzulamasıdır.

İnternet gençl�ğ�n�n
özell�kler�

merak etme ve uyarılma isteği, 

can sıkıntısı, 

stresten kurtulma,

öfke ve kızgınlıktan kurtulma, 

başarısızlık duygusundan kurtulma

Oyun Oynama
Nedenler�
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