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EDİTÖRDEN

Teknolojik gelişmelerle birlikte bağımlılık kavramı da günlük hayatı-
mızın içerisine giderek dâhil olmaktadır. Bu sayımızda özellikle dijital 
hayat ile bağlantılı olduğunu düşündüğümüz konulara öncelik verdik. 
E-spor, gerçekten bir spor türü olabilir mi? Ya da bağımlılığa giden 
yolun önünü açar mı? gibi konularda fikir verebilecek bir derleme ile 
başlıyoruz bu sayıya. Daha sonra akıllı telefon bağımlılığı kavramları 
ve nomofobi gibi güncel konularla devam ediyoruz. Sigara kullanımı 
ve bağlanma arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırma makalesin-
den sonra ise tüketim ve alışveriş konularının hem sosyolojik açıdan 
hem de bağımlılık açısından değerlendirmelerini içeren bir derleme 
makalesi ile dergimizin bu sayısı tamamlanmaktadır. 

“Current Addiction Research/Güncel Bağımlılık Araştırmaları” der-
gimizin mevcut sayısında bağımlılık alanında yapılmış çeşitli araştır-
ma ve olgu sunumlarını bir araya getirdik. Gelecek sayılarımızda da 
bilimsel birikimlerimizi hep beraber paylaşmak dileğiyle.

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz
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ÖZET 

E-spor ve sağlık

e-Spor, son yıllarda gündemimize giren, popülerliği hızlı 
bir şekilde artan ve takipçi kitlesi genç nesil olan, devasa 
bütçelere ulaşmış bir uğraş olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu derlemede e-Spor’un tanımından, tarihsel gelişim 
sürecinden, dünyada ve ülkemizdeki yerinden, kişi üze-
rindeki ruhsal ve fiziksel olumlu ve olumsuz etkilerinden 
bahsedilmiştir. Son olarak e-Sporcu’larda gelişebilecek 
olası kas-iskelet sistemi sorunlarını önlemeye yönelik er-
gonomik değişiklikler ve pratik egzersiz önerilerinden 
bahsedilmiştir. e-Spor hakkında Türkiye’de bilimsel çalış-
maların diğer ülkelere göre kısıtlı olduğu göze çarpmakta-
dır. Yapılan bu çalışma ile her geçen gün gelişmekte olan 
bu alanla ilgili olarak Türkçe kaynak eksikliğini gidermek, 
bulguların ilgili sağlık profesyonelleri ile paylaşmak ve li-
teratüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: e-Spor, video oyunları, oyun bağım-
lılığı, sağlık riskleri

ABSTRACT

E-sports and health

e-Sports become a part of our modern sport as it has 
entered our agenda in recent years, its popularity has in-
creased rapidly and its mass of followers consists of young 
generation has reached a huge budget. In this review, the 
definition of e-Sport, historical development process, 
place in the world and our country, the spiritual and phys-
ical positive and negative effects on the individuals has 
been mentioned. Finally, it was mentioned about ergo-
nomic changes and practical exercise suggestions to pre-
vent possible musculoskeletal problems in e-Sport play-
ers. Scientific studies about e-Sports in Turkey is limited 
compared to other countries. With this study, it is aimed 
to eliminate the lack of Turkish resources related to this 
field which is developing day by day, to share the findings 
with the related health professionals and to contribute to 
the literature. 

Keywords: e-Sports, video games, game addiction, health 
risks
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E-SPOR’UN TANIMI

Literatürde Elektronik-Spor (e-Spor) kavramı, elektronik 
oyun, siber oyun, bilgisayar oyunu, çevrim içi oyun, video 
oyun, sanal oyun, elektronik spor vb. şekilde nitelendiril-
mektedir. Sanal atlet veya siber atlet terimleriyle e-Spor 
oyuncuları tanımlanmaktadır (1, 2). e-Spor hakkında he-
nüz genel olarak kabul edilmiş bir tanım bulunmamakta-
dır. Wagner (2006), e-Spor’u, insanların bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanarak zihinsel ve fiziksel yetenekler 
geliştiren ve eğiten spor faaliyetleri olarak tanımlamakta-
dır (3). Hamari ve Sjöblom (2017) ise e-Spor’u, sporun 
birincil yönlerinin elektronik sistemler tarafından ko-
laylaştırıldığı, hem oyuncuların ve takımların girdilerine 
hem de e-Spor sisteminin çıktılarına insan-bilgisayar ara 
yüzleriyle aracılık eden bir spor biçimidir (4). Bu tanımlar 
çerçevesinde e-Spor, rekabete dayalı bilgisayar oyunların-
da teknolojinin kullanıldığı, lig ve etkinliklerde amatör/
profesyonel düzeyde bireysel veya takım olarak oynanan, 
oynanan oyuna özgü kuralların olduğu, oyun geliştirici-
ler, bireyler, takımlar, organizatörler, sponsorlar, izleyiciler 
gibi paydaşların yer aldığı spor dalı olduğu söylenebilir. 
e-Spor’larla ilgili bilinmesi gereken en önemli konu se-
danter spor video oyunlarıyla karıştırılmamasıdır. Bu bağ-
lamda sedanter spor video oyunları ve e-Sporlar arasındaki 
farkı ayırt etmek zorunludur. Sedanter video oyunları ger-
çek hayattaki sporları taklit eder ve fiziksel aktivite içer-
mezler  (5). Aksine, e-Spor’lar belirli bir oyun türüne bağlı 
değildirler. 

E-SPOR’UN TARIHÇESI

e-Spor aslında ilk bilgisayar oyunlarının çıktığı dönem-
de var olmuş, fakat son 10 yıldır popülerlik kazanmış 
bir kavramdır. İlk 1980’li yıllarda atariyle beraber, dijital 
oyunlar oynanmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllarda ‘Arcade’ 
olarak bilinen Atari salonları oyun kültürünün oluştuğu 
ve geliştiği mekanlar olmuştur. 2000’li yıllardan itibaren 
internetin yaygınlaşması ile beraber dünya çapındaki eri-
şim ağı oyunları online (çevrimiçi) oynama şekline dönüş-
türmüştür. Bunun neticesinde oyunlar single player (tek 
oyunculu) olmaktan çıkmış ve multiplayer (çok oyunculu) 
hale gelmiştir. Oluşan rekabet unsurları ve ödül platformu 
oyuncuları çeşitli oyun gruplarında toplanmaya yönelt-
miştir (6). 1997 yılında İngiltere e-Spor’ların ilk ödüllü 
turnuvası “Red Annihilation” adı altında düzenlenmiştir. 
1997 yılında ABD’de Angel Munoz isimli bir girişimci 
“Cyberathlete Professional League” adlı şirketi kurmuş-
tur. 1999 yılında oyun geliştirme şirketi Valve First-Pear-
son-Shooter tarzındaki oyunları olan Half-Life’ın üzerin-
de biraz değişiklikler yaparak “Counter Strike” oyununu 
üretmiştir (3). 2000 yılında e-Spor’un profesyonelleşmesi 
açısından birçok önemli gelişme yaşanmıştır. Sektörün en 
önemli organizasyonlarından biri olan Electronic Sports 
League (ESL) 2000 yılında kuruldu. Ayrıca, 2000 yılında 
Güney Kore Spor, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Bilgi ve 
İletişim Bakanlığı ve Samsung’un desteğiyle uluslararası 
e-Spor organizasyonu Dünya Siber Oyunları (World Cy-

ber Games) kuruldu. Dünya Siber Oyunlarının logosu, 
mavi, kırmızı, sarı ve yeşil renklerinde dört halka kullanır 
ve siyah bir arka plan ile Olimpiyat Oyunlarının sembolü-
nü anımsatır. Ayrıca, oyunları Olimpiyat hareketiyle iliş-
kilendirerek,  oyuncu (atlet yerine), gençlik festivali, siber 
oyun etkinliği ve e-Spor gibi oyunları anlatan diğer sportif 
olmayan kelimeler kullanılmaktadır (7). 

DÜNYADA VE ÜLKEMIZDE E-SPOR

Günümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde resmi ve özel 
pek çok e-Spor turnuvası düzenlenmektedir. Uluslararası 
elektronik spor turnuvalarındaki müsabakalar farklı kate-
goriler altında sınıflandırılmaktadır (2). e-Spor olarak en 
çok ilgi gören oyunlar arasında ise Counter Strike: GO, 
Dota 2, Leage of Legends, Star Craft 2, Hearthstone, Su-
perSmash Bros, Street Fighter gibi oyunlar bulunmaktadır. 
2018 yılında toplam e-Spor izleyicisi 389 milyon, 2019 
yılında 427 milyon ve 2020 yılında 589 milyon olacağı 
tahmin edilmektedir (8). 2014 yılı Haziran ayında Robert 
Morris Üniversitesi e-Spor’u üniversite spor takımı olarak 
kabul eden ilk üniversitedir ve e-Spor oynayanlar için burs 
vermektedir (%50 eğitim, %50 oda ve yemek). 2014 yılı 
Aralık ayında ise Pikeville Üniversitesi ikinci üniversite 
olarak üniversite e-Spor takımı kurmuş ve e-Spor oyun-
cularını üniversite düzeyinde sporcular olarak tanıtmıştır. 

Tüm dünyada çok hızlı bir şekilde büyüyen, devasa bütçe-
lere ve takipçi sayısına uluşan, olumlu ve olumsuz yanları 
bulanan e-Spor ülkemiz gençlerini de etki altına almaya 
başlamıştır ve bu etki giderek artmaktadır (9). Türkiye’nin 
bilinen ilk e-Spor takımı, 2003 yılında Counter Strike 
kadrosu oluşturarak başlayan Dark Passage takımıdır. 
Türkiye’de birden fazla e-Spor alanında etkin olan diğer 
takımlar arasında, 2005 yılında kurulmuş Team Turqu-
ality, 2008 yılında kurulmuş HWA Gaming verilebilir. 
Bahçeşehir Üniversitesi’nin League of Legends takımı 
olan BAU SuperMassive de, başarılı takımlar arasında-
dır (10). 2011 yılında kurulan Türkiye Dijital Oyunlar 
Federasyonu ile devlet tarafından federasyon seviyesinde 
tanınan e-Spor, 2013 yılında bu federasyonun kapanması 
ile asbaşkanlık seviyesine inmiştir. 24/04/2018 tarihli ve 
277144 sayılı Bakanlık Oluru ile Türkiye e-Spor Fede-
rasyonu kurulmuştur. Riot Games Türkiye ve Bahçeşehir 
Üniversitesi işbirliği ile 2017’nin Mart ayında 1 milyon 
TL’lik e-Spor bursu verilmeye başlanmıştır. Ayrıca üni-
versite, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen seçmeli «Oyun 
Sektörü ve e-Spor» dersini müfredatına almıştır (11). 

E-SPOR VE ETKILERI

e-Spor’un Nörobiyolojik Etkileri

Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRG) 
ve Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) araştırmaları vi-
deo oyunların ruhsal bozuklukları kavramsallaştırmak ve 
anlamak için nörobiyolojik kanıtlar sunmaktadır. Yapılan 
çalışmalarda oyunla ilgili hatırlatıcılar sunulduğunda vi-
deo oyun oynayanlarda orbitofrontal korteks ve anterior 
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singulat (12, 13), medial frontal korteks, dorsolateral 
prefrontal korteks, sağ kaudat nükleus (13), amigdala ve 
insular korteks (14) beyin alanlarında kontrol gruplarına 
göre daha güçlü aktivasyonun ortaya çıktığı bildirilmiştir. 
Bir araştırmada video oyun oynama sırasında yüksek akti-
vasyon görülen beyin bölgelerinin madde bağımlılarında 
aşermeye katkıda bulunduğu ve aynı alanların çevrimiçi 
oyun dürtüsü/aşermeyi de temsil ettiği saptanmıştır. So-
nuç olarak, yazarlara göre çevrimiçi oyun bağımlılığı ve 
madde bağımlılığındaki aşermenin ve oyun dürtüsünün/
aşermenin aynı nörobiyolojik mekanizmayı paylaşabi-
leceği düşünülmektedir (13). Bir çalışmada, video oyun 
oynamak, PET görüntülerinde beynin bir bölümü olan 
Striatum’da dopamin seviyesi arttığı ifade edilmektedir. 
Dikkat, öğrenme ve motor beceriler gibi birçok faktör 
video oyunlar oynarken harekete geçtiğini ve bundan do-
layı da dopamin salgısının beyinde arttığını belirtmekte-
dirler. Ayrıca, video oyun bağımlılığının ödül eksikliği ile 
ilişkili olduğu ve video oyunların ödüllendirici ve pozitif 
pekiştirici etkilerinde mezokortikolimbik yolak ve dopa-
minin önemli bir rolünün olduğuna işaret edilmiştir (15). 
Aşırı ekran ve oyun maruziyetinin genç bir kişinin bey-
nini kokain bağımlılığında olduğu gibi zarar verebileceği 
bildirilmiştir (16). Bu bulgulardan yola çıkarak Kuss ve 
Griffiths video oyun hatırlatıcılarının sunulması sırasında 
oyun bağımlılarının beyin bölgelerindeki nöral süreçler ve 
artan aktivitenin madde bağımlılığı ve diğer davranışsal 
bağımlılıklar ile benzer olduğunu savunmaktadırlar (17).

e-Spor’un Olumlu Etkileri

Video oyunlarının olumsuz etkileri olduğunu bildiren ça-
lışmaların yanı sıra olumlu sonuçlarının olduğunu bildi-
ren araştırma sonuçları da mevcuttur. Yapılan çalışmaların 
sonuçları genel olarak video oyunların bilişsel stratejiler 
geliştirme, hızlı karar verebilme, motor becerileri geliş-
tirme, işbirliğine teşvik etme, takım halinde çalışabilme, 
motivasyon sağlama gibi olumlu etkileri olduğu yönün-
dedir. Araştırmacılar video oyunu oynayanların mekansal 
yön bulma yeteneklerinin geliştiğini, nesneleri zihinde 
uzamsal olarak döndürebilme becerisinin arttığını, oyun-
cuların dikkatinin birden fazla olayı takip etmede başa-
rılı olduğunu, ikili dikkat gerektiren görevlerde gelişmiş 
performans gösterdiklerini, motor becerilerinin geliştiğini 
saptadıklarını bildirmişlerdir (18). Bir diğer çalışmada, 
silahla vurmalı oyun oynayanların saptama, dikkat top-
lama ve alakasız bilgileri dikkatten filtre etmekte normal 
kişilere göre daha başarılı ve etkili oldukları bildirilmiştir 
(19). Video oyunların belirtilen bir diğer bilişsel faydası 
da yaratıcılığı artırmasıdır. Şiddet içerip içermediğine ba-
kılmaksızın her türlü video oyunu çocukların yaratıcılık 
kapasitesini artırdığını bildirmişlerdir (20). Oyun içinde-
ki anlık geribildirimler oyuncuları konsantre olmaya teş-
vik ettiği ve başarıların devamı için ısrarcı olmalarını sağ-
ladığı bildirilmiştir. Oyun seviyesi zorlaştıkça oyuncuların 
mücadelenin içinde kalmaya devam etme isteği çocukları 
kararlı olmaya ve başarıyı kovalamaya teşvik etmesine ne-
den olmaktadır (21). 

e-Spor’un Olumsuz Etkileri

a. Ruhsal Sağlığa Olumsuz Etkileri

Son yıllarda video oyunların ve kullanıcıların sayısında 
görülen hızlı artışın, araştırmacıların dikkatini bu oyun-
ların sağlık üzerine etkisini araştırmaya çekmiştir. Litera-
türdeki çalışmalar video oyunların ruhsal ve fiziksel sağ-
lık üzerine etkilerine odaklanmıştır. Yapılan çalışmalarda 
şiddet içeren video oyunları oynayanlarda şiddet eğilimi 
ve saldırganlık (22-27), depresyon ve anksiyete (27, 28), 
sosyal davranışlarda azalma (27, 29), yalnızlık hissi (30) 
ve dikkat dağınıklığı (31, 32) gibi ruhsal problemler ile 
ilişkili olduğu belirtilmiştir. Özellikle şiddet içerikli video 
oyunların agresif kişilik yapısına, hissizliğe, öğrenme sü-
reçlerinde aksamalara, riskli davranışlara, dikkat problem-
lerine, dürtüselliğe ve yardımseverliğin azalmasına neden 
olduğu belirtilmektedir (33). Şiddet içeren video oyunla-
rına maruz kalmanın fizyolojik uyarılma ve saldırganlıkla 
ilgili düşünceleri ve duyguları arttırdığı da düşünülmekte-
dir. Şiddet içeren video oyunlarını oynamak aynı zamanda 
olumlu davranışları da azalttığı bildirilmiştir (34). Çalış-
malarda belirtilen diğer olası olumsuz etkiler sosyal izolas-
yon, bağımlılık veya oyun bağımlılığı, fiziksel hareketsizlik 
ve zayıf akademik performanstır (7, 35) Oyun bağımlılığı-
nın birçok psikolojik semptomlarının olduğu bilinmekte-
dir. Bilgisayar başında iken kendini iyi hissetme, oyundan 
kendini alıkoyamama, bilgisayar başında çok fazla zaman 
harcama, arkadaş ve aileyi ihmal etme, bilgisayar başında 
değil iken kötü hissetme ve rahatsız olma, oyuna son ver-
me güçlüğü, uyku düzeninin bozulması, oyun hakkında 
aileye yalan söyleme ve okul ya da iş ile ilgili problemlerin 
olması oyun bağımlılığı belirtileridir. Ruhsal problemler-
le birlikte bazı çalışmalarda video oyun oynamaya ayrılan 
sürelerde artışın akademik başarıda düşüşle ilişkili olduğu 
bildirilmiştir (36-38). Sonuçlar, psikolojik bağımlılık ve 
yetersiz öz-denetimin çevrimiçi oyunlarla ilgili olumsuz 
sonuçlara neden olduğu belirtilmiştir (39).

b. Fiziksel Sağlığa Olumsuz Etkileri

Ruhsal problemlerin yanı sıra literatürde video oyunların 
fiziksel problemlerle ilişkili olduğunu belirten çalışmalar-
da mevcuttur. Yapılan çalışmalarda video oyunları üzerin-
de geçirilen sürelerde artışın uyku kalitesinin bozulması 
(27, 40), kas-iskelet problemleri (41), fiziksel inaktivite 
ve obeziteyle ilişkili olduğu gösterilmiştir (42-44). Araş-
tırmacılar bilgisayar başında video oyunu oynayanların 
15-20 dakikada bir ekrandan uzaklaşılması gerektiğini 
bildirmelerine rağmen e-Spor kariyeri için tercih edilen 
oyunların çoğunluğu (League of Legends, Counter Strike: 
GO, vb.)  bilgisayar başından uzun süre ayrılmamayı ge-
rektirmektedir. Bununla birlikte bu oyunların uzun süre 
ve yoğun bir biçimde fare kullanımını da gerektirdiğin-
den erken yaşlarda karpal tünel sendromuna neden oldu-
ğu bilinmektedir. 40 e-Spor takımı üzerinde yapılan bir 
araştırmada sporcuların günde ortalama olarak 3-4 saat 
video oyun oynadıkları, turnuvaya katılacak olan önemli 
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sporcuların ise günde 10 saatten daha fazla video oyun 
oynadıkları saptandı. Katılımcıların %45’i göz yorgunlu-
ğu, %34’ü boyun ve bel ağrısı, %27’si el bileği ve el yara-
lanmaları şikayetleri olduğu bildirildi. Bunlara ek olarak 
katılımcıların %24’nün herhangi bir egzersiz yapmadığı, 
%30’nun ise haftanın birkaç günü 30-60 dakika egzersiz 
yapmayı denedikleri bildirilmiştir (41). Uzun süre bilgisa-
yar ekranına bakmak gözlerde kuruluk, ağrı, kızarıklıklara 
ve radyasyona maruz kalmaya sebep olmaktadır. Uzun 
süre oyun başında sürekli oturmak bel ve omurgada ciddi 
kas-iskelet sistemi sorunlarına da neden olmaktadır (27).

E-SPOR VE OYUN PERFORMANSINI ARTIRICI 
ILAÇLARIN TÜKETIM

e-Spor oyunları  rekabetçi video oyunu yarışmalarıdır ve 
rekabete odaklanmak temel bir anahtardır ve bu oyuncu-
ların performansı etkileyen ilaçların yaygın olarak kullanı-
mına neden olmaktadır. Oyuncular sıkça konsantrasyon 
ve reaksiyon hızını artırıcı ve yorgunluğu önlemek için 
metilfenidat, amfetamin, dextroamphetamine ve lis-
dexamfetamine gibi uyarıcılar kullanmaktadırlar (41, 45). 
Oyuncuların ruh hallerini düzeltmek ve motive etmek 
amaçlı Selegiline’nin kullandıkları yaygın olarak bildiril-
mektedir. Bazı oyuncular baskı altında sakin kalmak için 
anksiyete bozukluğunu tedavi etmek için reçete ile verilen 
ilaçların etkilerini yok eden  propanolol  almaktadırlar 
(46). Ayrıca,  turnuvalarda katılımcıların amfetamin kul-
landığını da iddia edilmiştir. Oyuncular için pazarlanan 
reçetesiz erişilebilen ilaçlara kafein, B-12 ve bitkisel bile-
şenlerin kompozitleri gösterilebilir (16, 47). Bu tür ilaçla-
rın kontrolsüz kullanımı; bağımlılık, aşırı doz, serotonin 
sendromu ve uyarıcılar söz konusu olduğunda ise kilo 
kaybı da dâhil olmak üzere kişilerin sağlığına ciddi riskler 
getirmektedir. Bir araştırmaya göre video oyunları oyna-
mak ergenlik döneminde uyuşturucu kullanma, yüksek 
düzeyde alkol tüketme ve zayıf arkadaşlık ve aile ilişkileri 
için risk faktörü olduğu bildirilmiştir (48). 

ÖNERILER

Sağlık çalışanlarının, e-Sporcu’larda bilgisayar başında 
hareketsiz olarak fazla zaman harcama ve aşırı kullanıma 
bağlı olarak oluşabilecek sağlık problemlerini önlemek ve 
e-Sporcu’ları bilinçlendirmek için önemli katkılar suna-
bilir. Ayrıca, e-Spor tutkunları için daha fazla egzersiz ve 
fiziksel aktivite programlarına katılımı teşvik etmenin zo-
runlu olabileceği düşünülmektedir (41, 49). 

Ergonomik Öneriler

Zamanlarının büyük çoğunluğunu bilgisayar başında ge-
çiren kişilere bazı ergonomik düzenlemeler yapmalarını 
hatırlatmak faydalı olacaktır. e-Sporcular video oyunu 
oynarken, monitöre uzaklığa dikkat etmelidirler, ortalama 
olarak göz-ekran uzaklığı en az kol mesafesi kadar uzak-
lıkta (60-70 cm.) olmalıdır. Monitörün tepe noktası göz 
seviyenizden daha aşağıda olmalıdır. 20 dakika aralarla 
gözler ekrandan ayırıp uzakta bir noktaya odaklanmalı, 

10–15 saniye gözler kapatılıp dinlendirilmelidir. Sık sık 
göz kırpma işlemi yapılmalıdır. Doğru bir el-fare yerleşimi 
için klavye ve fare aynı yükseklikte olmalıdır. Bilek düz 
bir çizgide tutulmalıdır. Fare kullanırken bileği sağa ya da 
sola doğru bükmemeye dikkat etmelidir. Oturuş pozisyo-
nu da önemlidir; ayaklar düz olarak yere temas etmeli, diz 
90 derece açılı olmalı, sandalyede beli destekleyen parça 
olmalı, sırt dik, omuzlar rahat, dirsekler 90 derece açılı ve 
bilekler nötral pozisyonda tutulmalıdır. Oturma sırasında 
vücut duruşuna dikkat edilmelidir; baş nötral pozisyonda 
tutulmalıdır. Kişi tüm alanlara rahatlıkla ulaşabilmeli ve 
bu sırada vücudu eğilip bükülmemelidir. Oturma postürü 
2 saatte bir değiştirilmelidir. Her 20-30 dakikada bir 1-2 
dakikalık kısa ara veya saat başı 5-10 dakika ara verilme-
lidir.

Egzersiz Önerileri

Uzun süre bilgisayar başında zaman harcandığından olu-
şabilecek kas-iskelet sistemi problemlerini önlemek için 
fırsat buldukça bazı egzersizlerin yapılması önemlidir. Fiz-
yoterapistlerin önerdiği egzersizlerden bazıları sırasıyla; 1) 
Başınızı sırayla sağa ve sola doğru yavaşça çevirip, 8 saniye 
kadar bekleyin, 2) Kulaklarınızı her iki omuz bölgesine 
yavaşça yaklaştırarak, 8 saniye kadar bekleyin, 3) Çenenizi 
öne doğru yaklaştırarak boyun arkasındaki kasları germe-
ye çalışın. 8 saniye kadar bekleyin, 4) Omuzlarınızı kulak-
larınıza doğru kaldırın, 3 saniye kadar bekleyin. Ardından 
dairesel hareketlerle öne ve arkaya 5 kez çevirmeye çalışın, 
5) Dirseğinizi arkadan elinizle kavrayarak, ters yöne doğ-
ru germeye çalışın. Ardından karşı omuza doğru gerilme 
hissedinceye kadar önden yaklaştırıp, 8 saniye kadar bek-
leyin, 6) Parmaklarınızı içi içe geçirerek, el ayası karşıya 
bakacak şekilde dirsekler kırılmadan esneme yapın. 8 sa-
niye kadar bekleyin, 7) El ayanız yukarıda olacak şekil-
de, sırayla sağa-sola eğilerek 8 saniye kadar bekleyin, 8) 
Ellerinizi arkada çaprazlayarak, omuzlarınızı geriye doğru 
yaklaştırıp belinizi çukurlaştırarak 10 saniye kadar bekle-
yin, 9) Ayağınız yere temas halinde iken diziniz ile gövde-
nizi ters yönlerde gerilme hissedinceye kadar çevirin, 10) 
Bacağınızı yavaşça yukarı kaldırın. Ayak bileğinizi dairesel 
hareketlerle çevirin, ardından öne-arkaya doğru germe 
hareketi yaparak 10 saniye kadar bekleyin. Bununla bir-
likte, inaktiviteye bağlı olarak enerji tüketiminde azalma 
ve olası obezite gelişimi ile mücadele etmek için e-Sporcu-
ların severek aktif olarak katılabilecekleri ve katılımlarını 
sürdürebilecekleri egzersiz, rekrasyonel aktiviteler ve spor 
gibi fiziksel aktivitelere katılımını arttırmaya yönelik ya-
pılandırılmış haftalık programların oluşturulması hedef-
lenmelidir.

SONUÇ

Günlerinin büyük bir çoğunluğunu bilgisayar başında vi-
deo oyunları oynayarak geçiren e-Sporcu’ların olası sağlık 
risklerini önlemek için kullandıkları araç ve gereçler ergo-
nomik yönden değerlendirilmeli ve oyun sırasında doğru 
postürün korunması için sporcular bilinçlendirilmelidir. 
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Ayrıca, performansı korumak ve aşırı kullanıma bağlı bo-
zuklukları önlemek için bireysel egzersiz reçeteleri oluş-
turulmalı ve önerilen haftalık fiziksel aktiviteye katılım 
sürelerine ulaşmaları teşvik edilmelidir.
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ÖZET 

Sigara Içen ve Içmeyen Bireylerin Bağlanma Stillerinin 
Karşılaştırılması

Amaç: Bu çalışma sigara içen ve içmeyen bireylerin bağ-
lanma stilleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. 

Yöntem: Çalışma için 2800 katılımcının verileri incelen-
miştir.  Çalışma için katılımcılara sosyodemografik bilgi 
formu ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE-II) 
uygulanmıştır. 

Bulgular: Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
erkek olmak, bekar olmak, eğitim seviyesinin düşük olma-
sı günlük içilen sigara sayısını anlamlı biçimde yordamak-
tadır. Ancak sigara kullanım durumu ya da günde içilen 
sigara adetine göre bağlanma alt boyutlarının anlamlı dü-
zeyde farklılaşmadığı bulunmuştur. 

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre bağlanma stilleri 
sigara kullanım durumuna göre anlamlı düzeyde farklı 
değildir. Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, 
sigara kullanımında, eş zamanlı izlenebilen diğer psikopa-
tolojilerin, bağlanma stili için daha önemli bir risk faktörü 
olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kaygılı bağlanma, kaçıngan bağlan-
ma, sigara kullanımı. 

ABSTRACT

Comparison of the Attachment Styles of Cigarette 
Smokers and Nonsmokers

Aim: This study aimed to investigate the relationship be-
tween the attachment styles of smokers and nonsmokers. 

Methods:  2800 individuals who participated in the study 
were given sociodemographic form and  “Experiences in 
Close Relationships Scale”. 

Results: Younger ages, male sex, low educational levels 
found to be related to smoking status. However smoking 
status or the number of daily smoked cigarettes not found 
to be related to attachment style.

Conclusion: According to the results of the study, attach-
ment styles were not significantly different according to 
smoking status. The results of this study suggest that the 
other comorbid psychopathologies might be a more im-
portant risk factor than attachment style in smoking.

Keywords: Anxious attachment, avoidant attachment, 
smoking. 
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GIRIŞ

Sigara içme alışkanlığı günümüzde en önemli toplumsal 
sağlık sorunlarından birisidir. “Küresel Yetişkin Tütün 
Araştırmaları” sonuçlarına göre ülke genelindeki sigara 
kullanma oranı 15 ve üzeri yaş olmak üzere yetişkinlerde 
%27 (erkeklerde %41.5) olarak bulunmuştur (1). Tür-
kiye’de önlenebilir ölümlerin %12.7’sini sigaraya bağlı 
hastalıklar oluşturmaktadır (2). Tüm bu veriler sigara ile 
mücadele çalışmalarının önemini göstermektedir. 

Sigara içen kişilerin önemli bir bölümü (yaklaşık üçte 
ikisi) sigarayı bırakmak istedikleri halde, nikotin bağım-
lılığı nedeni ile sigarayı bırakamamaktadırlar (3). Sigara 
bırakmanın zorluğunun, nikotinin psikofarmakolojik et-
kilerinin yanı sıra genetik ve çevresel faktörlerden kaynak-
landığı varsayılmaktadır (4). Sigara kullanımı, bireylerde 
farklı psikolojik belirtilerle ilişkilendirilen bir psikopato-
loji olarak nitelendirilmektedir. Yapılan çalışmalarda, siga-
ra kullanan erişkin bireylerin %80’inin sigara kullanmaya 
çocuk yaşta başladığı ve bu oranın %30’unun ise başlan-
gıç yaşının 11 olduğu görülmüştür. Sigara kullanmanın 
belirli bir sebebi olmamakla birlikte düşük sosyoekono-
mik statü, olumsuz çocukluk deneyimleri ve psikiyatrik 
rahatsızlıkların sigara kullanımı için risk faktörü oluştu-
rabileceği bilinmektedir. Ayrıca, ergenlik döneminde yeni 
deneyimlere açıklık, sigara kullanımı için risk faktörü ve 
aynı zamanda geçerli bir neden olarak görülmektedir (5).

Bağlanma kavramı ise, kişilerin erken gelişimsel dönemin-
de bakım vereni ile kurduğu duygusal ve psikolojik bağ 
olarak nitelendirilir. Yaşamın yedinci ayı itibariyle başla-
yan bağlanma, bireylerin çevreye karşı hazır olmayışından 
ve tehlikelere açık bir durumda olmasından dolayı, birinin 
onun ihtiyaçlarını karşılaması, hem de duygusal olarak 
yanında olması ihtiyacından ileri gelmektedir. Bireylerin 
bu dönemde bağlanma ihtiyaçlarının sağlıklı bir biçimde 
karşılanamaması halinde, hayatlarının ilerleyen dönem-
lerinde kendileri ve çevrelerine karşı güvensiz ve negatif 
temsiller oluşturma durumları söz konusu olabilmektedir. 

Bağlanma kavramı, bireylerin psikopatolojisi ile birlik-
te değerlendirilmiştir. Bulgulara göre, erken gelişimsel 
dönemdeki bağlanmanın, kişilerin yakın ilişkilerinde ve 
kendi iyi oluşları üzerinde etkisi olan bir unsur olduğu 
görülmüştür. Güvensiz bağları olan bireylerin sosyal iliş-
kileri oluşturmak için gerekli olan becerilerinden yoksun 
olabileceği ve bu durumun sıkıntıya veya endişeye neden 
olabileceği düşünülebilir. Bu nedenle, stres zamanlarında, 
güvensiz bağlanmaları olan kişiler, durumlarıyla baş ede-
bilmek için madde kullanımına başvurabilirler. Thorberg 
ve Lyvers, alkolizm, eroin bağımlılığı veya esrar kötüye 
kullanımı için tedavi görmekte olan hastaların daha yük-
sek düzeyde güvensiz bağlanma ve yakınlık korkusu bil-
dirdiklerini belirtmiştir (6). 

Kratz ve meslektaşları (7) yapmış oldukları çalışmada, gü-
vensiz bağlanma stiline sahip bireylerin bağlanma figürü 
yoksunluğu ya da belirsizliği sebebiyle fiziksel ve ruhsal 

sağlıklarının daha hassas olabileceğini öne sürmüşler ve bu 
durumun psikofizyolojik dayanaklarını ortaya koymuşlar-
dır. Bağlanmanın, kişilerin beynindeki duygu merkezle-
rini harekete geçirdiği gözlenmiştir. Güvensiz bağlanma 
stiline sahip bireylerde de çatışma, ayrılık veya kayıp gibi 
deneyimlerin kişilerde stres yaratan bir durum olması se-
bebiyle fiziksel ve psikolojik sonuçlarının olduğu belirtil-
miştir. 

Bu çalışmada sigara kullanımı durumu ve şiddeti ile bire-
yin bağlanma stili arasındaki ilişkinin incelenmesi hedef-
lenmektedir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın örneklemini İç Anadolu Bölgesinde yaşa-
yan 2800 kişi oluşturmaktadır. Araştırmadaki katılımcılar 
okul, belediye binası, yardım kurumları, özel işletmeler 
gibi çeşitli özel ve kamu alanlarında karşılaşılan birey-
lerden seçilmiştir. Potansiyel katılımcılara araştırmanın 
tanıtılması ve amacının açıklanması sonrasında katılım-
da bulunmak isteyip istemedikleri sorulmuştur. 18 yaş ve 
üzerinde olan bireyler çalışmaya dâhil edilmiştir. Bilgilen-
dirilmiş gönüllü formunun imzalanmasının ardından ka-
tılımcılara içerisinde veri toplama araçlarının bulunduğu 
kitapçık haline getirilmiş anketler teslim edilmiştir. Gö-
nüllüler anketleri bireysel olarak doldurup araştırmacıya 
geri teslim etmişlerdir. Ölçeklerle ilgili yönergeler hem sö-
zel olarak hem de yazılı olarak verilmiştir. Çalışmanın Etik 
Kurulu Onayı Üsküdar Üniversitesi Girişimsel Olmayan 
Etik Kuruldan alınmıştır. 

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada, istenilen verilerin toplanmasında demog-
rafik bilgilere ilişkin soruların olduğu araştırmacı tarafın-
dan hazırlanmış Sosyodemografik Bilgi Formu ve Yakın 
İlişkilerde Yaşantılar Envanteri kullanılmıştır. Bütün ka-
tılımcılar, kendilerine verilen kitapçığın ilk sayfasında yer 
alan, gönüllülük esasına göre çalışmaya katıldıklarını be-
yan ettikleri bir onam formu imzalamışlardır. Katılımcıla-
rın imzaladıkları onam formunda çalışmanın amacına yer 
verilmiş ve katılımcıların ölçek ve anketleri cevaplamaları 
istenmiştir. 

Sosyodemografik Bilgi Formu: Katılımcıların yaş, eğitim, 
medeni durum, cinsiyet, çocuk sayısı, sigara kullanım 
durumu gibi bireysel sorular içermektedir. Aynı formda 
sigara kullanım durumu (içiyor- içmiyor- en az bir yıldır 
bırakmış), sigara kullanım süresi ve günlük içilen sigara 
miktarı sorgulanmıştır.   

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE-II): Bu çalış-
mada, yetişkinlerin bağlanma stillerini belirlemek ama-
cıyla yaygın olarak kullanılan ve yüksek güvenirliğe sahip 
Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri II (YİYE-II) kulla-
nılmıştır. 2000 yılında Fraley ve arkadaşları tarafından 
geliştirilmiş olan YİYE-II 7’li Likert tipi olarak hazırlan-
mıştır. YİYE-II 36 maddeden oluşmakta, bağlanmaya iliş-
kin kaygı (18 madde) ve bağlanmaya ilişkin kaçınma (18 
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madde) olmak üzere iki alt boyutu ölçmektedir. Tek sayılı 
maddeler kaygı boyutunu, çift sayılı maddeler kaçınma 
boyutunu ölçmektedir. Ölçekten iki farklı toplam puan 
elde edilmekte ve her bir alt boyuttan alınan puanlar 18 
ile 126 arasında değişim göstermektedir. Alt ölçeklerden 
alınan puanların artması bağlanma kaygısının veya kaçın-
masının arttığını göstermektedir. Ölçeğin Türkçe geçerlik 
ve güvenirlik çalışması Selçuk ve arkadaşları tarafından 
yapılmıştır (8). Ölçeğin kaçınma boyutu için Cronbach 
alpha katsayısı .90, kaygı boyutu için 0.86 olarak bulun-
muştur. Ayrıca YİYE II’nin test-tekrar test güvenirliğinin 
de yüksek olduğu belirtilmiştir. Kaçınma boyutu için test 
tekrar test güvenirliği 0.81, kaygı için 0.82’dir (8). 

Veri Analizi: Çalışmanın verileri SPSS - 21 kullanılarak 
analize tabii tutulmuştur. Sigara ile ilgili veriler “Hiç 
kullanmayan”, “0-10”, “11-20”,”21-40”,”41 +” olarak 5 
gruba ayrılmıştır. 3 veya daha fazla grubun arasında ki 
farkın analizi için Tukey Tek Yönlü ANOVA Analizi kul-
lanılmıştır. Sigara bağımlılığı özelliklerşne etki edebileceği 
düşünülen eğitim, cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı 
ve yaş değişkenleri ve çalışmada kullanılan Yakın İlişki-
lerde Yaşantılar Envanteri (YİYE-II) ölçeklerinin ilişki 
büyüklüklerini tahmin edebilmek için Lineer Regresyon 
yapılmıştır. Bağımsız değişkenler ve ölçeklerden alınan 
toplam ve alt ölçek puanları modele dahil edilmiştir. P 
değeri 0,05’in altında olan değerler, bağımsız risk faktörü 
olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Toplam örneklemin %50’si kadın (n=1400), %50’si er-
kektir (n=1400) ve yaş ortalaması 43,31 (SS=15,4)’dir. 
Eğitim düzeyleri değerlendirildiğinde katılımcıların %0,9 
okuryazar (n=25),  %4,6 ilkokul mezunu (n=129), %5,3 
ortaokul mezunu (n=147), %25,6 lise mezunu (n=717), 
%54,2  üniversite mezunu (n=1517) ve %9,4 lisansüstü 
mezunu (n=264) olduğu görülmektedir. 

Medeni durum değişkenine göre, katılımcıların %46’sı 

evli (n=1287), %50,9’u bekâr (n=1424) ve %3,1’i ayrıl-
mış (n=87) olarak bildirilmiştir. 

Çocuk sayısı değişkenine göre katılımcıların %58,9’unun 
çocuğu yoktur (n=1648). Tek çocuğu olanlar %12,3 
(n=344), 2 çocuğu olanlar %19,4 (n=544), 3 çocuğu 
olanlar %7,4 (n=208), 4 çocuğu olanlar %1,4 (n=40), 
5 çocuğu olanlar %0,4 (n=10), 6 çocuğu olanlar %0,1 
(n=3) ve 7 çocuğu olanlar %0,01 (n=3) oranındadır. 

Alkol kullanımı değişkenine göre katılımcıların %20,7’si 
(n=579) alkol kullandığını, %75,3’ü (n=2108) alkol kul-
lanmadığını ve %4’ü (n=113) alkol kullanmayı bıraktığı-
nı bildirmiştir. 

Sigara kullanımı değişkenine göre katılımcıların %41,9’u 
(n=1172) sigara kullandığını, %53,1’i (n=1486) sigara 
kullanmadığını ve %5’i (n=141) sigarayı bıraktığını be-
lirtmişlerdir. 

Sigara kullanan katılımcıların %40,3 kadarı 1-10 adet 
(n=475), %45 kadarı 11-20 adet (n=530), %13,1 kada-
rı 21-40 adet (n=155) ve %1,6 kadarı 41’den fazla adet 
(n=19) sigara kullandığını belirtmiştir. 

Sigara kullanma süresine bakıldığında kullanıcıların 
%36,4’ü 0-5 yıl (n=426), %25,2’si 6-10 yıl (n=295), 
%16,2’si 11-15 yıl (n=189), %11,1’i 16-20 yıl (n=130) 
ve %11’i 20 yıldan fazla (n=129) süredir sigara içtiğini 
belirtmiştir.

Günlük içilen sigara sayılarının Yakın İlişkilerde Yaşantılar 
(YİYE-II) puan ortalamaları ile Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) yapılmıştır. 

TABLO 1

Tablo 1’teki bilgiler doğrultusunda, günde 41’den fazla si-
gara içen katılımcılarda kaygılı ve kaçıngan bağlanma stili 
puanlarının yüksek olduğu görülmektedir. Puan farkları-
nın anlamlılığı için yapılan ANOVA bulguları Tablo 2’de 
verilmiştir:

Tablo 1. Sigara Bağımlılığı Düzeyi Bakımından Bağlanma Alt Boyutlarının Puan Ortalamaları, Standart Sapma, 
Minimum ve Maksimum Değerleri

Günlük içilen sigara sayısı N X̅ Ss Std. Hata Minimum Maksimum

YİYE Kaçınma

0 1614 3,3896 1,02189 ,02544 3,3397 3,4394

0-10 474 3,3048 ,97626 ,04484 3,2167 3,3929

11-20 529 3,4499 1,03391 ,04495 3,3616 3,5382

21-40 155 3,3515 ,97601 ,07840 3,1966 3,5063

>40 19 3,6495 ,98835 ,22674 3,1731 4,1258

Toplam 2791 3,3863 1,01436 ,01920 3,3486 3,4239

YİYE Kaygı

0 1614 3,4001 1,01644 ,02530 3,3504 3,4497

0-10 474 3,4936 1,08883 ,05001 3,3954 3,5919

11-20 529 3,4969 1,06412 ,04627 3,4060 3,5878

21-40 155 3,3870 1,06776 ,08576 3,2175 3,5564

>40 19 3,5511 1,27228 ,29188 2,9379 4,1643

Toplam 2791 3,4346 1,04317 ,01975 3,3959 3,4733
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TABLO 2

Tablo 2’de içilen sigara sayısı bakımından bağlanma alt 
boyutları puan ortalamalarının Tek Yönlü Varyans Analizi 
(ANOVA) sonuçlarına göre, içilen sigara adedi bakımın-
dan bağlanma alt boyutlarının puan ortalamalarının an-
lamlı düzeyde farklılaşmadığı saptanmıştır (p>0,05). 

Günlük içilen sigara sayısı bakımından, kişisel değişkenler 
arasındaki cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim ve çocuk 
sayısı değişkenlerinin yordayıcılığı “Doğrusal Regresyon 
Analizi” ile incelenmiştir. Ayrıca, psikolojik faktör olarak 
Bağlanma Biçimleri değişkeninin açıklayıcı ilişkisi ince-
lenmiştir. 

TABLO 3

Tablo 3’de sunulan Doğrusal Regresyon Analizi sonuçla-
rına göre, çocuk sayısı (β=-0,53; p<0,05), yaş (β=-0,22; 
p<0,05), YIYE Kaçınma (β=0.31; p<0,05) ve YIYE Kay-
gı (β=0.17; p<0,05) değişkenlerinin sigara kullanıcılığını 
yordadığı saptanmıştır. Bulgulara göre, erkek cinsiyet, 
düşük eğitim seviyesi ve bekar olmak günlük daha fazla 
sigara tüketimi ile ilişkili bulunmuştur. Ancak bağlanma 
alt boyutları sigara kullanımını anlamlı biçimde yordama-
maktadır (p>0,05). 

TARTIŞMA

Yapılan çalışmada, 18-65 yaş arası 2800 bireyde sigara 
kullanımının bağlanma stilleri ile ilişkisi incelenmiştir. 
Çalışmada erişkin bağlanma biçimleri ile sigara kullanımı 
arasındaki ilişki ele alındığında, güvensiz bağlanma biçim-
lerinin sigara kullanımı bakımından anlamlı bir biçimde 
farklılaşmadığı saptanmıştır. 

Bağlanma ile ilgili yapılan çalışmalarda ise, bağlanma stil-
leri ile bağımlılık bozuklukları arasında ilişki olduğu öne 
sürülmektedir (9). Wise ve meslektaşları tarafından yapı-
lan çalışmada, tütün kullanım bozukluğu ve bağlanma bi-
çimleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Üniversite öğrenci-
leriyle yapılan çalışmaya 522 kişinin katılımı sağlanmıştır. 
Bağlanma biçimlerine göre korkulu/kaygılı bağlanma ve 
kaçıngan bağlanma stilleri ile tütün kullanım bozukluğu 
arasında pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. Sigara kullan-
mayan bireylerin ise daha fazla güvenli bağlanma biçimi 
puanı aldığı görülmüştür. 

Kinley ve Reyno (10) bağlanma modellerini insanların 
stresli durumları yorumlama ve üstesinden gelmenin bir 
yolu olarak kullandıklarını belirtmiştir. Güvensiz bağlan-
ma (yüksek kaçınma ve / veya yüksek kaygı) olan kişilerin, 
stres zamanlarında kendi kendini düzenleme ve tütün kul-
lanımı gibi dış stres azaltma araçlarını bulma yetenekleri-
ni azaltması mümkündür; Bu nedenle, tütün kullanımı, 
bireyin stresini etkili bir şekilde kendi kendini düzenleme 
yetkisi olmadan kullanamayan bir mekanizma olabilir. 
Ancak bizim çalışmamızda bağlanma stili sigara kullanım 
durumunu yordamamaktadır. Bunun bir nedeni çalışılan 
genç örneklemdeki kişilerin bağlanma ihtiyaçlarının aktif 
hale geldiği stresli durumlarda sigara kullanımı dışında al-
ternatif araçlar ( örneğin duygusal yeme, alışveriş, egzersiz 
vb.) buluyor olma olasılıkları olabilir. 

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar arasında, erkeklerin si-
gara kullanım sıklığının kadınlara göre daha fazla olduğu 
yer almaktadır. Erkek olmak sigara kullanım sıklığını an-
lamlı düzeyde açıklamaktadır. Elde edilen sonuçla benzer 
olarak Elmore ve meslektaşları (11) tarafından sigara kul-

Varyansın Kaynağı KT sd KO F p

YİYE 
Kaçınma

Gruplar 
Arası 6,812 4 1,703 1,657 ,157

Gruplar 
İçi 2863,900 2786 1,028

Toplam 2870,711 2790

YİYE 
Kaygı

Gruplar 
Arası 6,241 4 1,560 1,435 ,220

Gruplar 
İçi 3029,828 2786 1,088

Toplam 3036,068 2790

Tablo 2. Sigara Bağımlılığı Düzeyi Bakımından Bağlanma 
Alt Boyutlarının Puan Ortalamalarının Tek Yönlü Varyans 
Analizi

*p<0,05  

Tablo 3. Cinsiyet, Eğitim Düzeyi, Medeni Durum, Çocuk Sayısı, Yaş ve Bağlanma Alt Boyutlarının Sigara Bağımlılığının 
Yordayıcı Doğrusal Regresyon Analizi

*p<0,05    * *Bağımlı Değişken: Sigara Bağımlılığı

R2=,074 ∆ R2=,072
p F Değişimi

Model B Std. Hata β t

1 (Sabit) 2,755 ,175 15,725 ,000 31,695**

Cinsiyet -,498 ,036 -,251 -13,688 ,000

Eğitim Düzeyi -,098 ,020 -,095 -4,868 ,000

Medeni Durum ,128 ,041 ,071 3,112 ,002

Çocuk Sayısı -,001 ,021 -,001 -,044 ,965

Yaş ,000 ,000 -,013 -,680 ,497

YIYE Kaçınma -,005 ,019 -,005 -,252 ,801

YIYE Kaygı ,030 ,018 ,032 1,686 ,092
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lanmaya karar vermeyi belirleyen psikolojik faktörler ve 
cinsiyet farklılıkları ele alınmıştır. Çalışmaya katılan 607 
ergen bireyin depresyon ve anksiyete gibi içselleştirilmiş 
belirtileri ile sigara içme kararı cinsiyete göre göre karşılaş-
tırılmıştır. Sonuçlara göre içselleştirme olarak nitelendiri-
len depresyon ve anksiyete belirtilerinin kadınlarda sigara 
içme kararını anlamlı bir biçimde yordadığı saptanmıştır. 

Her ne kadar bu çalışmada bağlanma stilleri ile sigara 
kullanım durumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmamış 
olsa da literatürde esrar ve sigara kullanım sıklığı arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu bildirilmiştir (12). Bir başka çalış-
mada ise güvensiz bağlanma (kaygılı bağlanma) ile madde 
kullanım sıklığı ilişkili bulunmuştur (13). Bu çalışmalar-
da anlamlı ilişki bulunmasına rağmen bizim çalışmamızda 
ilişki bulunamamasının bir nedeni araştırma grubumuzun 
yaş ortalamasının yüksek olması olabilir. 

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Araş-
tırma kent merkezlerinde yürütülmüştür. Bu nedenle 
toplum ortalamasından daha yüksek bir eğitim düzeyine 
sahip örneklem ile çalışılmıştır. Araştırmanın yaş ortala-
ması da genç bir nüfusu temsil ettiğini göstermektedir. 
Kırsal kesime de ulaşılması, daha dengeli yaş dağılımı 
sağlayan örneklem ile çalışılması sonuçlarda farklılık ya-
ratabilir. Ayrıca sigara kullanımının değerlendirmesinde 
Fagerström ölçeği değil, araştırmacılar tarafından sigara 
kullanım durumunu, süresini ve sayısını sorgulayan bir 
anket kullanılmıştır.  Ayrıca bağlanma stilleri verilerinin 
elde edildiği YİYE-2 ile bağlanmanın kaygılı ve kaçıngan 
boyutlarının değerlendirilmesi nedeni ile güvenli bağlan-
ma ile ilgili bilgi toplanmamıştır. 

SONUÇ

Bu çalışma, İç Anadolu Bölgesi’ndeki 18-65 yaş arası katı-
lımcıların sigara kullanım durumları ve bağlanma biçim-
leri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına 
göre bağlanma stilleri sigara kullanım durumuna göre 
anlamlı düzeyde farklı değildir. Sigara kullanımı için risk 
yaratan psikolojik ve çevresel etmenler konusunda daha 
geniş araştırmalar yapılmalıdır. 
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ABSTRACT

The Relationship Among Nomophobia, Fear of Miss-
ing Out and Demographic Variables: Example of the 
Healthcare Manager Candidates

Objective: The aim of this study is to examine the effect 
of the fear of missing out on the nomophobia, and to de-
termine whether differences between these variables and 
demographic features. 

Method: In accordance with this purpose, the students 
who were studying at the Department of Health Man-
agement in 2017-2018 autumn semester at universities 
in Istanbul were included in this study and data of  273 
respondent were evaluated. Personal information form 
and FoMO and Nomophobia scales were used for data 
collection. Descriptive statistics, t-test, correlation and re-
gression analyses were used in the data analysis.

Results: According to the analysis outcomes, the levels of 
nomophobia and FoMO of the students are above aver-
age. The results of the study demonstrate that there is a 
significant relation at a moderate level and positive direct 
relationship between nomophobia and fear of missing 
out, as well as the fear of missing out explains 30% of 
nomophobia. Also, the results show that there are statisti-
cally significant differences between students’ levels of no-
mophobia and fear of missing out, and their demographic 
features. Moreover, these differences are stem from stu-
dents who control his smartphone at least 33 times a day, 
carry a continuous charger, control his smartphone as 
soon as waking up, connect to the social media via the 
smartphone.

Conclusion: It has been concluded that for future health-
care manager candidates, the fear of missing out on social 
networks is a predictor of nomophobia, also known as the 
fear of being deprived of the smartphone.

Keywords: nomophobia, fear of missing out, social me-
dia, university students, healthcare management 

ÖZET 

Nomofobi, Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma 
Korkusu ve Demografik Değişkenler Arasındaki Ilişki-
ler: Sağlık Yöneticisi Adayları Örneği

Amaç: Bu çalışmanın amacı nomofobi üzerinde sosyal 
ağlardaki gelişmeleri kaçırma korkusunun etkisini incele-
mek ve bu değişkenler ile demografik özellikler arasında 
farklılık olup olmadığını saptamaktır.

Yöntem: Bu amaç doğrultusunda 2017-2018 güz ya-
rıyılında İstanbul’daki üniversitelerde Sağlık Yönetimi 
Bölümü’nde okuyan öğrenciler çalışmaya dahil edilmiş 
ve 273 katılımcının verisi değerlendirilmiştir. Verilerin 
toplanmasında kişisel bilgi formu ile FoMO ve Nomofo-
bi ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı 
istatistikler, t-testi, korelasyon ve regresyon analizlerinden 
faydalanıldı.

Bulgular: Öğrencilerin nomofobi ve FoMO düzeyleri 
ortalamanın üzerinde saptanmıştır. Nomofobi ve FoMO 
değişkenleri arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü an-
lamlı bir ilişki bulunmuş olup, Nomofobinin %30’unun 
FoMO tarafından açıklandığı hesaplanmıştır. Ayrıca öğ-
rencilerin nomofobi ve FoMO düzeyleri ile demografik 
özellikleri arasında anlamlı farklılıklar görülmüştür. Bu 
anlamlı farklılıkların ise akıllı telefonlarını günde en az 
33 kez kontrol eden, yanında sürekli şarj cihazı taşıyan, 
uyanır uyanmaz akıllı telefonunu kontrol eden ve sosyal 
medya hesaplarına akıllı telefonları üzerinden bağlanan 
öğrencilerden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Sonuç: Geleceğin sağlık yöneticisi adayları açısından sos-
yal ağlardaki gelişmeleri kaçırma korkusunun, akıllı tele-
fondan mahrum kalma korkusu olarak da bilinen nomo-
fobinin yordayıcısı olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: nomofobi, gelişmeleri kaçırma kor-
kusu, sosyal medya, üniversite öğrencileri, sağlık yönetimi  
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INTRODUCTION

In addition to the standard functions offered by mobile 
phones, smartphones are mobile communication devices 
with an operating system. Thanks to numerous mobile 
applications smartphone technology have developed rap-
idly in recent years. Today, smartphones are considered 
to be tools of convenience enabling people to surf on the 
internet, connect social network, shop online, and do mo-
bile banking (1). In other words, smartphones have now 
become an integral part of people’s daily lives (2) and this 
has triggered their tendency to be dependent on smart-
phones. Besides, the more smartphones have become 
affordable the more people have become dependent on 
them (3).

According to the “Digital in 2018 Report”, published an-
nually by “We are Social” (4); 68% of the total population 
of the world (approximately 7.6 billion) use smartphones, 
53% use internet, 42% use social media actively and 39% 
connect social media via smartphones. The same report 
points out that in Turkey such ratios go up to  90%, 
67%, 63%, and 54% respectively. These figures point to 
a growing sign of smartphone addiction in Turkey. Thus, 
problematic and overuse of smartphones have become an 
important research topic in the literature review (5,6).

Nomophobia, derived from the abbreviation of the words 
“no-mobile-phone phobia” in English, is defined as the 
fear of deprivation of a smartphone and considered to 
be the new phobia of the modern age (7). From another 
point of view, nomophobia is a general state of anxiety 
and discomfort experienced when one has no access to 
his/her smartphone or computer (8,9). Although nomo-
phobia is not a listed disorder in the fifth edition of the 
“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” 
published by the American Psychiatric Association, it was 
proposed in the previous edition of the same publication 
that nomophobia should count as a special type of fear 
(10).

Regarding the people who are prone to this type of fear, 
Celik and Atilla (11) claim that the more young people 
tend to use smartphones the more they are negatively ef-
fected by nomophobia. Similarly, Wallace (12) emphasizes 
the point that higher prevalence of nomophobia on uni-
versity campuses has direct connection with easier access 
to computer laboratories. It is significant to note that in 
the majority of the research cited in national (13-20) and 
international (21-28) literature, experimental and control 
groups include just students to a great extent.

On the other hand, it is known that young people having 
nomophobic tendencies display certain behavioral pat-
terns. In this context, Kanmani et al. (29) describe the 
characteristics of nomophobic individuals as follows: they 
never turn off their phones, they check incoming calls and 
notifications at all times, they live next to their mobile 
phones and chargers, they use their phones at inappropri-

ate times, they check their phones as soon as they wake 
up, they do not turn off their phones at night and spend 
time in bed with their smartphones. All these data are im-
portant as that relate to the connection between nomo-
phobia and problematic smartphone use.

Many health problems and other complaints nomopho-
bic individuals suffer from have been referred to in the 
literature. Some of those problems are depression (30), 
neck pain (31), visual impairment, obesity, carpal tunnel 
syndrome, behavior disorders, hopelessness, insecurity, 
alexithymia (32), lack of tolerance, social isolation, low 
self-esteem (33), decreased physical and social activities 
(34), sleep disorder and energy lowness (35), in/out-ve-
hicle traffic accidents (36) and low academic performance 
(13, 37).

Similar to smartphone addiction, another current type of 
fear that influences young adults is “Fear of Missing Out” 
(FoMO) which is also known as fear of missing develop-
ments in social media. It is believed that FoMO, which 
is a new type of fear concerning people who constantly 
check if their friends share something new (a piece of 
news, status updates, photos, etc.)on the net, is a new type 
of dependence (1). FoMOphobic individuals think that 
others have more satisfying experiences than themselves, 
and therefore they stay online and follow what others do 
(38). Hence, FoMO is conceptualized in terms of fear of 
missing opportunities, resting from something, missing 
the agenda, not being aware of social interactions, failing 
to stay connected, and to be deprived of new experiences 
(39).

Przybylski et al. (40) and Dossey (41) point out that, be-
cause smartphones and internet have become an integral 
part of our daily life, people tend to spend longer hours 
in various social networking environments such as Face-
book, Instagram, Twitter, Youtube, WhatsApp, and thus 
they become more inclined to FoMO. The findings of a 
study conducted by Gokler et al. (42) with the participa-
tion of 200 university students support the view above. 
And the research findings show that there is a positive and 
significant relationship between problematic use of smart-
phones and FoMO. In addition, it is reported that the 
number of social media accounts people have and check 
frequency on Facebook and Twitter implies a positive and 
significant relationship with FoMO.

Hosgor et al. (43)’ state that students who are inclined 
to FoMO tend to carry a charger at all times, check their 
smartphones as soon as they wake up, go to bed with 
smartphones, stay connect to the social media everyday 
continuously, check smartphones at least 50 times a day, 
have a social media account history for minimum 7 years, 
have at least 4 different social media accounts, and spend 
at least 7 hours on social networks everyday. At the same 
time, the findings are noteworthy in terms of gained iden-
tity with similar behavioral patterns of the tendency to 
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nomophobia and FoMO.

According to Riordan et al. (44); FoMO, defined as the 
desire of staying socially connected through social me-
dia, is associated with lower life satisfaction and mood. 
In parallel, Dhir et al. (45) refer to the relationships be-
tween FoMO and excessive alcohol consumption, anxi-
ety, depression and mental exhaustion. Regarding young 
people with high FoMO levels, Przybylski et al. (40) say 
that they are more likely to control their messages while 
driving, before going to bed, as soon as they wake up and 
are more likely to use Facebook during lectures. However, 
such findings in the literature do not seem to have suf-
ficient evidence to support the variables affecting FoMO 
and that are affected by it. Similarly, Hetz (46) also points 
out that there are very few experimental studies on FoMO 
and the issue should be addressed in different contexts. 
Thus, it can be said that this study, in which the relation-
ships among FoMO, nomophobia, smartphone and social 
media use are investigated with respect to young adults, 
will contribute to the scientific field.

METHODS

In the descriptive study is used face to face survey method 
with students.

Objective and Importance

In this study is aimed the effect of fear of missing out on 
the nomophobia. As well as, it was examined whether a 
significant difference among the fear of missing out, no-
mophobia, and qualified of respondents. There is limited 
research conducted about this topic in Turkey context. 
Therefore, it can be stated that the study will contribute 
to the literature in terms of addiction to smartphone and 
social media.

Study Population and Sampling

The study population consists of studying at the Depart-
ment of Healthcare Management at universities in the 
province of Istanbul, Turkey during the 2017-2018 au-
tumn semester. The sampling was executed since it was 
difficult to access all students studying at universities in 
Istanbul. As related to sampling volume, Tavsancıl (47) 
explain that the sampling volume must be 5-10 times of 
the number of questionnaire items. When considering 
that 30 items in the study questionnaire, the minimum 
and the maximum number of the respondent must be 
150 and 300, respectively. In this context, the valid data 
were collected from 273 university students and the re-
quired sample size was achieved. All permits were taken 
from relevant institutions without ethics committee deci-
sion and the study executed only within the framework of 
the volunteerism of the participants.

When Table 1 is examined, it is seen that 75.1% of 273 
students were female; 56.4% of respondents were at least 
21 years old. 54.2% of them checked their smartphones 

minimum 33 times; 50.9% of students declared that 
they are carrying a charger; the majority of participants 
(81.3%) explained that they are controlling their smart-
phone as soon as waking up; a significant portion of them 
(87.2%) report that they didn’t turn off their smartphones 
at night. While more than half of students (59.3%) have 
minimum three social media accounts, 55.4% of them 
spend  3 hours in social media via their smartphone. 

Data collection instruments

Fear of Missing Out Scale: This scale had developed 
by Przybylski et al. [40] and was adapted to Turkish by 
Gokler et al. (42). The scale has one dimension structure, 
10 items, and a 5-point Likert Scale (1: Not true, 5: Ex-
tremely true). The score obtained from the scale varies be-
tween 10-50 and there is no specific cut-off point of the 
scale. There is no reverse item on the scale. As the score 
obtained from the scale increases, FoMO levels of the par-
ticipants also increase. The Cronbach’ Alpha coefficients 
of the original scale and it’s adapted to Turkish were 0.95 
and 0.84, respectively. In the study, the reliability coef-
ficient of the FoMO scale was found to be 0.83. 

Nomophobia Scale: This scale was firstly improved by 
Yildirim and Correia (9) and it was adapted to Turkish by 
Yildirim et al. (20). It has four sub-dimensions, 20 items, 
and a 7-point Likert Scale. However, 5-point Likert scale 
is used in this study since the related attendance state-
ments are not in Turkish. These sub-dimensions are giv-
ing up convenience (GUC), losing connectedness (LC), 
not being able to access information (NAI) and not being 
able to communicate (NC) and Cronbach’ Alpha values 
of each one were 0.81, 0.87, 0.94 and 0.83 for original 
scale, respectively. On the other hand, Cronbach Alpha 
values of the Turkish version were 0.91, 0.74, 0.90, 0.94, 
respectively. In the study, the reliability coefficient of the 
nomophobia sub-dimensions was calculated to be 0.80, 
0.82, 0.91, 0.88, respectively.

Table 2 reflects the levels of mean, standard deviation, 
minimum, maximum, skewness, and kurtosis of the scales 
in the study. When Table 2 is examined, it is observed that 
the mean scores of total nomophobia scale and their sub-
dimensions are between 2.42-3.56. Thus, it can be said 
that the mean values of nomophobia and its sub-scale av-
erage were at a moderate level, except for LC sub-dimen-
sion. Also, students’ FoMO level is above the average. In 
addition to these, the skewness values of the nomophobia 
sub-dimensions are between│-0.64│and │0.64│while 
the kurtosis values of them are between│-0.72│and 
│0.03│. On the other hand, the skewness and kurtosis 
values of the total FoMO scale are between│0.29│and 
│0.29│. Tabachnick and Fidell (48) are reported that the 
values of skewness and kurtosis in terms of suitable for 
normal distribution must be within ± 1.96 in absolute 
value. In this case, it can be said that FoMO and nomo-
phobia scales are suitable for normal distribution.
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Data Analysis

All statistical analyses were executed via SPSS V21.0. De-
scriptive statistics, t-test, correlation analysis, and simple 
linear regression analysis were used in the data analyses.

RESULTS

The results of t-test in Table 3 show that there is a signifi-
cant difference between gender and nomophobia (in favor 
of women); There is no significant difference with FoMO. 
The results of the study show that there is no significant 
relationship between gender and smartphone shutdown 
status variables and nomophobia and FoMO variables. 
Moreover, there were significant differences between vari-
ables nomophobia and FoMO of respondents and vari-
ables of daily control frequency of smartphone (in favor of 
those who check at least 33 times), the status of carried of 
a charger (in favor of those who say yes), the status control 
of smartphone as soon as waking up (in favor of those 
who say yes) and daily usage duration of social media via 
smartphone (in favor of spending at least 3 hours). On the 
other hand, there was no significant difference between 
the number of social media accounts of participants and 
nomophobia averages whereas a significant difference was 
found with FoMO levels (in favor of those with at least 
3 accounts).

The results of Pearson correlation analysis in Table 4 show 
that there are significant and positive correlations (0.474 
r ≥ 0.885) between the general nomophobia scale (NTS) 
and its sub-dimensions. In addition, there was a signifi-
cant positive correlation (r = 0.548) between NTS and the 
general FoMO scale (FTS).

When the Table 5 in which including the data of the 
simple linear regression analysis performed to determine 
the effect of FoMO on nomophobia is examined it is seen 
that the Durbin Watson coefficient is less than 2.5 and the 
Variance Inflation Factor (VIF) coefficient is less than 10. 
Therefore, there is no multiple connection and autocor-
relation problem (49). In addition, the estimates about 
the regression model indicate that the variables are sig-
nificant and usable (F = 116.255; P <0.001) and 30% of 
the nomophobia is explained by FoMO. In other words, 
a one-unit increase in students’ FoMO levels increases no-
mophobia levels by 30%. The t-test of the regression coef-
ficient significance, β and R2 results also confirm this in-
formation (t = 10.782; β = 0.548; R2 = 0.300; p = 0.000).

DISCUSSION

Among 273 administer candidates studying in the Health 
Management Department which participated in this 
study; it was concluded that the levels of nomophobia 
(3.18 ± 0.81) and FoMO (2.80 ± 0.70) of the students 
were above the average. These data are parallel with the 
nomophobia findings of Adnan and Gezgin (50) and 
Burucuoğlu (51). On the other hand, Gezgin et al. (52) 
conducted a study with 363 students and they deter-

mined a FoMO value at a moderate level, whereas Hoşgör 
et al. (43) completed a study with 200 students and they 
calculated a FoMO value above average.

In the study, there was a significant difference between the 
gender of the students and the level of nomophobia (in 
favor of women); however, there was no significant dif-
ference in terms of FoMO level. Similarly, Lee et al. (53) 
and Schifferstein et al. (54) also found that women’s no-
mophobia levels differed significantly from men. Gokler 
et al. (42) reported that there was no significant difference 
between gender and FoMO in a study conducted with 
200 university students.

It was shown that there is no significant difference between 
both age and smartphone night shutdown status variables 
and nomophobia and FoMO. These findings in terms of 
nomophobia and FoMO are coincide with Oz and Tortop 
(55) ‘s work and Hosgor et al. (43)’s study, respectively. 
Also within the scope of the study; it is concluded that 
levels of nomophobia and FoMO of students who  check 
their smartphones at least 33 times a day, carry a constant 
battery charger, check their smartphones as soon as they 
wake up and spend at least 3 hours on social media via 
smartphones are higher rather than others. In addition, 
no significant difference was found between the number 
of accounts in social media and nomophobia whereas it 
was found to be seen with FoMO (in favor of those with 
at least 3 accounts). Similarly, in the study of Akilli and 
Gezgin (56), significant differences were found between 
the students’ nomophobia tendencies and frequent phone 
control, carry to a charger, and phone control as soon as 
wake up. Hoşgör et al. (43), in addition to these variables, 
significant differences were also observed between the stu-
dents with FoMO tendencies and having at least 7 hours 
to social media and having at least 4 different social net-
work accounts via social media.

As a result of the correlation analysis performed; signifi-
cant and positive relations between nomophobia and its 
sub-dimensions and FoMO were determined. There was 
also a significant positive relationship at a moderate level 
between the general nomophobia scale and the general 
FoMO scale (r = 0.548). The results of simple linear re-
gression analysis following the next stage of the correla-
tion analysis showed that; FoMO is 30% effective on 
nomophobia. In a study conducted with 538 university 
students by Gezgin et al.(1), it is reported that the rela-
tionship between FoMO and nomophobia are significant, 
positive and at a moderate level (r = 0.642) and moreover 
41% of nomophobia was explained by FoMO.

When the national and international literature is re-
viewed, this research is the second following Gezgin et al. 
(1)’s study which examined the direct relationship among 
nomophobia, FoMO and some demographic features 
such as gender, age, the status of use of smartphone and 
social networks. Therefore, it can be said that the variables 
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included in this study and the relationships among these 
variables will contribute to the given field in the literature. 
However, the non-generalization of the study findings in 
the context of all university students is an important limi-
tation. In order to obtain more effective results, it may be 
suggested to address the same issue in different sample 
groups and larger sample volumes. In addition, another 
limitation of this study is that the severity of smartphone 
addiction was not measured in this study.

REFERENCES

1- Gezgin DM, Hamutoglu NB, Sezen-Gultekin G, 
Gemikonakli O. Relationship Between Nomophobia and 
Fear of Missing Out Among Turkish University Students. 
Cypriot Journal of Educational Science. 2018;13(4):549-
61.

2- Argumosa-Villar L, Boada-Grau J, Vigil-Colet A. Ex-
ploratory Investigation of Theoretical Predictors of Nomo-
phobia Using the Mobile Phone Involvement Question-
naire (MPIQ). Journal of Adolescence. 2017;56:127-35.

3- Dasgupta P, Bhattacherjee S, Dasgupta S, Roy JK, 
Mukherjee A, Biswas R. Nomophobic Behaviors Among 
Smartphone Using Medical and Engineering Students in 
Two Colleges of West Bengal. Indian Journal of Public 
Health. 2017;61:199-204.

4- We are Social Official Website (01.03.2018). Special Re-
ports: Digital in 2018: Global Overview. . https://weare-
social.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018

5- Chen TH, Kim Y. Problematic Use of Social Network 
Sites: The Interactive Relationship between Gratifications 
Sought and Privacy Consern. Cyberpsychology, Behavir, 
and Social Networking. 2013;16(11):806-12.

6- Young KS. Internet Addiction: A New Clinical Phe-
nomen and Its Consequences. American Behavioral Sci-
entist. 2004;48(4):402-15.

7- Rosales-Huamani JA, Guzman-Lopez RR, Aroni-Vilca 
EE, Matos-Avalos CR, Castillo-Sequera JL. Determin-
ing Symptomatic Factors of Nomophobia in Peruvian 
Students from the National University of Engineer-
ing.   2019; Preprints, 2019010331 (doi: 10.20944/pre-
prints201901.0331.v1).

8- King AL,Valença AM, Nardi AE. (2010). Nomopho-
bia: The Mobile Phone in Panic Disorder with Agora-
phobia: Reducing Phobias or Worsening of Dependence? 
Cognitive and Behavioral Neurology. 2010;23(1):52-4.

9- Yıldırım C, Correia AP. Exploring the Dimensions 
of Nomophobia: Development and Validation of a Self-
Reported Questionnaire. Computers in Human Behavior. 
2015;49:130-7.

10- Bragazzi NL, Del Puente G. (2014). A Proposal for 
Including Nomophobia in the New DSM-V. Psychology 
Research and Behavior Management. 2014;7:155-60.

11- Çelik Y, Atilla G. (2018). Üniversite Öğrencilerinin 
Nomofobi, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Akademik 
Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Manavgat 
MYO Örneği. Journal of Social and Humanities Sciences 
Research. 2018;5(26):2628-39.

12- Wallace P. (2014). Internet Addiction Disorder and 
Youth: There are Growing Concerns About Compul-
sive Online Activity and that This Could Impede Stu-
dents’ Performance and Social Lives.  EMBO Reports. 
2014;15(1):12-6.

13- Hoşgör H, Tandoğan Ö, Hoşgör-G D. Nomofobinin 
Günlük Akıllı Telefon Kullanım Süresi ve Okul Başarısı 
Üzerindeki Etkisi: Sağlık Personeli Adayları Örneği. Aka-
demik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017;5(46):573-95.

14- Gezgin DM, Çakır Ö. Analysis of Nomofobic Behav-
iors of Adolescents Regarding Various Factors. Journal of 
Human Sciences. 2016;13(2):2504-19. 

15- Gezgin, DM; Parlak C. (2018). Kosova’da Öğrenim 
Gören Öğrenciler Arasında Nomofobi Yaygınlığı. Inter-
national Balkan Education and Science Congress. 6-8 
September, Trakya University, Edirne.

16- Hakkari F. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 
Nomofobi Düzeylerinin Belirlenmesi: Kırıkhan MYO 
Örneği. Atlas International Referred Journal on Social 
Sciences. 2018;4(10):786-97.

17- Özdemir B, Çakır Ö, Hussain I. Prevalence of No-
mophobia Among University Students: A Comparative 
Study of Pakistani and Turkish Undergraduate Students.  
EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technol-
ogy Education. 2018;14(4):1519-32.

18- Sırakaya M. Ön Lisans Öğrencilerinin Nomofobi 
Düzeylerinin Akıllı Telefon Kullanım Durumlarına Göre 
İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der-
gisi. 2018;14(2):714-27.

19- Turan EZ, İşçitürk GB. İlahiyat Fakültesi 
Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Faktör-
ler Açısından İncelenmesi. OPUS Uluslar arası Toplum 
Araştırmaları Dergisi. 2018;9(16):1931-50.

20- Yildirim C, Sumuer E, Adnan M, Yildirim S. A 
Growing Fear: Prevalence of Nomophobia Among 
Turkish College Students.  Information Development. 
2016;32(5):1322-31.

21- Darvishi M, Noori M, Nazer MR, Sheikholeslami 
S, Karimi E. Investigating Different Dimensions of 
Nomophobia Among Medical Students: A Cross-Sec-
tional Study. Macedonian Journal of Medical Sciences. 
2019;7(4):573-8.

22- Davie N, Hilber T. (2017). Nomophobia: Is Smart-
phone Addiction a Genuine Risk for Mobile Learning? 
13th International Conference Mobile Learning, ISBN: 
978-989-8533-61-6.



CURRENT ADDICTION RESEARCH
Güncel Bağımlılık Araştırmaları

21

23- Emdadul Haque ATM, Haque M, Kibria GM, Fadzil 
AAB, Hisham MABM, Mahamarowi NHB, Yusri NIS-
BM, Zalami SNAB. Usage of Mobile Applications at 
Night and its Association with Sleep Pattern and Academ-
ic Performance of the Medical Students of Unikl‐RCMP, 
Ipoh, Malaysia. Journal of Global PharmaTechnology. 
2017;9(9):15-24.

24- Farooqui IA, Pore P, Gothankar J. Nomophobia: An 
Emerging Issue in Medical Institutions? Journal of Mental 
Health. 2017;1-4. 

25- Gutiérrez-Puertas L, Márquez-Hernández VV, São-
Romão-Preto L, Granados-Gámez G, Gutiérrez-Puertas 
V, Aguilera-Manrique G. Comparative Study of Nomo-
phobia Among Spanish and Portuguese University Stu-
dents. Nurse Education in Practice. 2019;34: 79-84. 

26- Sethia S, Melwani V, Melwani S, Priya A, Gupta M, 
Khan A. A Study to Assess the Degree of Nomophobia 
Among the Undergraduate Students of a Medical College 
in Bhopal. International Journal of Community Medicine 
and Public Health. 2018;5(6):2442-5.

27- Tavolacci MP, Meyrignac G, Richard L, Dechelotte P, 
Ladner J. Problematic Use of Mobile Phone and Nomo-
phobia Among French College Students. The European 
Journal of Public Health. 2015;25(suppl.3), ckv172–
ckv088.

28- Aguilera-Manrique G, Ma´rquez Herna´ndez VV, 
Alcaraz-Co´rdoba T, Granados Ga´mez G, Gutie´rrez-
Puertas V, Gutie´rrez-Puertas L. The Relationship Be-
tween Nomophobia and the Distraction Associated with 
Smartphone Use Among Nursing Students in Their Clini-
cal Practicum. PLoS ONE. 2018;13(8): e0202953.

29- Kanmani A, Bhavani U, Maragatham RS. NO-
MOPHOBIA–An Insight into Its Psychological Aspects 
in India. International Journal of Indian Psychology. 
2017;4(2):5-15.

30- Thomée S, Harenstam A, Hagberg M. Mobile Phone 
Use and Stress, Sleep Disturbances and Symptoms of De-
pression Among Young Adults:  A Prospective Cohort 
Study. BMC Public Health. 2011;11(66):66–76.

31- Haug S, Castro RP, Kwon M, Filler, A, Kowatsch T, 
Schaub MP. Smartphone Use and Smartphone Addiction 
Among Young People in Switzerland. Journal of Behav-
ioral Addictions. 2015;4(4):299-307.

32- Sert H, Taskin-Yilmaz F, Karakoc Kumsar A, Aygin 
D. Effect of Technology Addiction on Academic Success 
and Fatigue Among Turkish University Students. Fatigue: 
Biomedicine, Health & Behavior. 2019;1-11. 

33- Yıldırım S, Kişioğlu AN. Teknolojinin Getirdiği 
Yeni Hastalıklar: Nomofobi, Netlessfobi, Fomo.  Sü-
leyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 
2018;25(4):473-80.

34- Yen C,Tang T, Yen J, Lin H, Huang C, Lıu S. Symp-
toms of Problematic Cellular Phone Use, Functional Im-
pairment and Its Association with Depression Among 
Adolescents in SouthernTaiwan. Journal of Adolescence. 
2009;32:863-73

35- Alosaimi FD, Alyahya H, Alshahwan H, Al Mahyijari 
N, Shaik SA. Smartphone Addiction Among University 
Students in Riyadh, Saudi Arabia. Saudi Medical Journal. 
2016;37(6):675-83.

36- Kwon M, Lee JY, Won WY, Park JW, Min JA, Hahn 
C. Development and Validation of a Smartphone Addic-
tion Scale (SAS). PloS One. 2013;8(2):1-7.

37- Erdem H, Türen U, Kalkın G. Üniversite 
Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu-
nun (Nomofobi) Akademik Başarıya Etkisi. Süleyman 
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dergisi. 2016;21(3):923-36.

38- Alt D. College Students’ Academic Motivation, Me-
dia Engagement and Fear of Missing Out. Computers in 
Human Behavior. 2015;49:111-19.

39- Aydın H. Sosyal Medya Trendi Olan Fomo’nun Paz-
arlama Alanında Kullanımı Üzerine Literatür Taraması. 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi. 2018;1(1):1-9.

40- Przybylski AK, Murayama K, DeHaan CR, Gladwell 
V. Motivational, Emotional, and Behavioral Correlates 
of Fear of Missing Out. Computers in Human Behavior. 
2013; 29(4):1841-8.

41- Dossey L. FOMO, Digital Dementia, and Our Dan-
gerous Experiment. Explore: The Journal of Science and 
Healing. 2014;2(10):69-73.

42- Gökler ME, Aydın R, Ünal E, Metintaş S. Sosyal 
Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin 
Türkçe Sürümünün Geçerlilik ve Güvenilirliğinin 
Değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 
2015;17(Ek.1):53-9.

43- Hoşgör H, Tütüncü KS, Hoşgör GD, Tandoğan 
Ö. Üniversite Öğrencileri Arasında Sosyal Medyada-
ki Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Yaygınlığının Farklı 
Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Journal 
of Academic Value Studies. 2017;3(17):213-23.

44- Riordan BC, Flett JAM, Hunter JA, Scarf D, Con-
ner TS. Fear of Missing Out (FoMO): the Relationship 
Between FoMO, Alcohol Use, and Alcohol-Related Con-
sequences in College Students. Journal of Psychiatry and 
Brain Functions. 2015;2:1-7. 

45- Dhir A,Yossatorn Y, Kaur P, Chen S. Online Social 
Media Fatigue and Psychological Wellbeing—A Study of 
Compulsive Use, Fear of Missing Out, Fatigue, Anxiety 
and Depression. International Journal of Information 
Management. 2018;40:141-52.



CURRENT ADDICTION RESEARCH / 2019, Vol:3, Issue:1

Güncel Bağımlılık Araştırmaları

22

46- Hetz PR, Dawson CL, Cullen TA. Social Media Use 
and the Fear of Missing Out (FoMO) While Studying 
Abroad. Journal of Research on Technology in Education. 
2015;47(4):259-72.

47- Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri 
Analizi. 2005, Nobel, Ankara.

48-Tabachnick BG, Fidell LS. Experimental Designs Us-
ing ANOVA. 2007, Thomson/Brooks/Cole.

49- Hair JF, Anderson RE, Tatham RL, Black WC. Mul-
tivariate Data Analysis. 1998, 5 th ed. (NJ), Prentica Hall.

50- Adnan M, Gezgin DM. A Modern Phobia: Prevalence 
of Nomophobia Among College Students. Ankara Üni-
versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016;49(1):141-58.

51- Burucuoğlu M. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 
Nomofobi Düzeyleri Üzerinde Bir Araştırma.  Karabük 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017;7(2): 
482-9.

52- Gezgin DM, Hamutoglu NB, Gemikonakli O, Ra-

TABLES

Table 1. Demographic characteristics of the respondents.

man İ. Social Networks Users: Fear of Missing Out in 
Preservice Teachers.  Journal of Education and Practice. 
2017;8(17):156-68.

53- Lee YK, Chang CT, Lin Y, Cheng ZH. The Dark Side 
of Smartphone Usage: Psychological Traits, Compulsive 
Behavior and Technostress. Computers in Human Behav-
ior. 2014;31:373-83.

54- Schifferstein HNJ. The Perceived Importance of 
Sensory Modalities in Product Usage: A Study of Self-
Reports. Acta Psychologica. 2006;121: 41-64.

55- Öz H, Tortop HS. Üniversite Okuyan Genç 
Yetişkinlerin Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomo-
fobi) ile Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 
Yeni Medya Elektronik Dergisi. 2018;2(3):146-59.

56- Akıllı0 GK, Gezgin DM. Üniversite Öğrencilerinin 
Nomofobi Düzeyleri ile Farklı Davranış Örüntülerinin 
Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016;(40): 51-69. 

Characteristics N %

Gender

Female 205 75.1

Male 68 24.9

Age

21> 154 56.4

21≤ 119 43.6

Daily control frequency of smartphone

33> 148 54.2

33≤ 125 45.8

The situation of the carry a charger

Yes 139 50.9

No 134 49.1

The situation of control of smartphone as soon as wake up

Yes 222 81.3

No 51 18.7

The situation of closed of smartphone at night

Yes 35 12.8

No 238 87.2

The number of account in the social media

3> 111 40.7

3≤ 162 59.3

Duration of daily usage of social media by means of the smartphone (hour)

3> 151 55.4

3≤ 122 44.6

Total 274 100.1
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Table 2. Descriptive statistics on nomophobia and FoMO scales

Table 3. Comparison of nomophobia and FoMO levels with characteristics of the respondents

Scale Sub-dimensions N Mean SD Min. Max. Skewness Kurtosis

Nomophobia

NAI [1-4] 273 3.52 0.89 1.00 5.00 -0.56 -0.19

GUC [5-9] 273 3.21 1.00 1.00 5.00 -0.14 -0.72

NC [10-15] 273 3.56 0.97 1.00 5.00 -0.64 0.03

LC [16-20] 273 2.42 1.03 1.00 5.00 0.65 -0.17

Total Scale 273 3.18 0.81 1.15 5.00 -0.01 -0.30

FoMO Total Scale 273 2.80 0.76 1.00 5.00 0.29 0.29

 Nomophobia FoMO

Characteristics of the respondents Mean SD  Mean SD

Gender

Female (n = 205) 3.26 0.79 2.81 0.76

Male (n = 68) 2.94 0.83 2.74 0.73

T = 2.836 T = 0.646

P = 0.005 P = 0.519

Age

21> (n = 154) 3.20 0.75 2.86 0.65

21≤ (n = 119) 3.50 0.88 2.71 0.87

T = 0,571 T = 1.593

P = 0.568 P = 0.112

Daily control frequency of smartphone

33> (n = 148) 2.91 0.75 2.59 0.71

33≤ (n = 125) 3.50 0.76 3.04 0.74

T = -6.529 T = -5.036

P = 0.000 P = 0.000

The situation of the carry a charger

Yes (n = 139) 3.35 0.81 2.91 0.81

No (n = 134) 3.00 0.77 2.68 0.69

T = 3.638 T = 2.553

P = 0.000 P = 0.011

The situation of control of smartphone as soon as wake up

Yes (n = 222) 3.33 0.77 2.90 0.75

No (n = 51) 2.53 0.66 2.34 0.61

T = 6.953 T = 4.973

P = 0.000 P = 0.000

The situation of closed of smartphone at night

Yes (n = 35) 2.97 0.76 2.64 0.59

No (n = 238) 3.21 0.81 2.82 0.78

T = -1.701 T = -1.292

P = 0.090 P = 0.197

The number of account in the social media

3> (n = 111) 3.22 0.77 2.67 0.79

3≤ (n = 162) 3.16 0.84 2.89 0.72

T = 0.624 T = -2.326

P = 0.533 P = 0.021

Duration of daily usage of social media via smartphone (hour)

3> (n = 151) 2.95 0.80 2.61 0.76

3≤ (n = 122) 3.47 0.73 3.03 0.68

T = -5.461 T = -4.754

 P = 0.000 P = 0.000
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Table 4.The correlation coefficients of research variables

Table 5. The results of simple lineer regression analysis

♣FTS: FoMO total scale; NTS: Nomophobia total scale; NAI: Not being able to access information; GUC: Giving 
up convenience; NC: Not being able to communicate; LC: Losing connectedness

 FTS NTS NAI GUC NC LC

FTS 1 0.548** 0.343** 0.506** 0.381** 0.566**

NTS 1 0.719** 0.885** 0.841** 0.843**

NAI 1 0.565** 0.474** 0.488**

GUC 1 0.641** 0.700**

NC 1 0.566**

LC      1

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variable B SE β t p VIF

(Constant) 1.541 0.158  9.767 0.000  

FTS 0.587 0.054 0.548 10.782* 0.000 1.000

R = 0.548, R² = 0.300, Durbin Watson = 1.964, F = 116.255, P< 0.001.

Dependent variable: Nomophobia
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ÖZET 

Akıllı Telefon Bağımlılığı

Günümüzde genç nüfusun çoğunluğu interneti yoğun 
bir biçimde kullanmaktadır. Bu bireyler akıllı telefonları 
vasıtasıyla her an internete erişebilmektelerdir. Ayrıca in-
ternet kullanımının çok geniş olması ve akıllı telefonların 
internete kolay erişim imkânı vermesi de, birçok kişide 
akıllı telefon kullanma isteği yaratmaktadır. Birçok farklı 
fiyat aralığında bulunan akıllı telefonlar, her tüketici tipi 
için ulaşılabilir durumdadır. İnternet kullanımını daha da 
yaymak ve insanların günlük hayatın bir parçası haline ge-
tirebilmek için birçok büyük bütçeli reklamlar yapılmakta 
ve telefon firmaları da uygun bütçeli modellerle akıllı tele-
fonlar üretmektedir. Kullanıcılar, akıllı telefonlar sayesin-
de banka işlemleri, market alışverişleri, film izleme, gazete 
okuma gibi birçok işlemi internet üzerinden kolayca ger-
çekleştirebilmektedirler. Günlük hayatı kolaylaştıran akıl-
lı telefonlar, bilgisayarın yapabileceği işlemleri bilgisayar 
kullanmadan kısa sürede yapmayı mümkün kılmakta ve 
zamandan tasarruf ettirmektedir. Bu derlemenin amacı, 
akıllı telefon bağımlılığının günümüzdeki durumunu ele 
almak ve bu bağımlılığın sebeplerini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, akıllı telefon bağımlılığı, 
nomofobi  

ABSTRACT

Smartphone Addictıon

Nowadays most of the young generation use internet in-
tensively. These individuals are constantly online thanks to 
their smart phones. Since internet has a usage area that is 
so wide and smart phones give their users very easy access 
to it, many people feel desire to use smart phones. Smart 
phones come in many different price ranges and they are 
accessible for every consumer type. Many advertisements 
are being made to spread internet usage and make it a 
regular thing of everyday life. Also, smart phone compa-
nies produce more affordable phones. Smart phones make 
possible many useful tasks on internet for their users, 
such as; banking transactions, grocery shopping, watch-
ing movies and reading newspapers. Smart phones make 
everyday life easier and they make computer tasks with-
out the need of using a computer; which also saves time. 
Purpose of this review is to overview the current situation 
about smart phone addiction and discuss the causes and 
results of this addiction.  

Keywords: Addiction, smart phone addiction, nomopho-
bia 
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GIRIŞ

İnternet kavramının hayatımıza girdiği günlerden beri 
hem iş hayatında hem de özel yaşamda pek çok şey de-
ğişti; bilinmeyen birçok ürün, hizmet ve kavram hayatı-
mıza girdi. Hayatımıza hemen hemen aynı anda giren ve 
kullanıcı sayısını gün geçtikçe üstel bir oranda artıran son 
telefon versiyonları, hem telefon hem de bilgisayar siste-
minin özelliklerini birleştirerek hem iletişim hem de inter-
neti aynı cihazda topladı. Bu cihazlar akıllı telefon olarak 
adlandırıldı.

Akıllı Telefon Nedir? 

Akıllı telefonlar; diğer telefonlara oranla güçlü bir işlem 
kapasitesine sahip, akıllı telefon kullanan kişilere internet 
kullanım olanağı sunan, içerisinde kendine ait uygulama 
marketi olan ve içerisine istenilen uygulamaların yüklene-
bildiği işletim sistemine sahip, pek çok uygulamayı eş za-
manlı olarak kullanabilme olanağı sunan mobil etkileşim 
araçlarıdır (1). 

Akıllı telefonlarda her geçen gün daha geniş kullanım şart-
larının gelişmesi adına uygulamalar yapılanırken her ge-
çen gün bireylerin gündelik yaşamlarının vazgeçilemeyen 
bir parçası konumuna ulaşmıştır (2). Akıllı telefonlar, di-
ğer telefonların bireyselleştirilebilir halinin dışına çıkara-
rak yalnızca telefon olarak değil bunun yanı sıra bireylerin 
günlük hayatının içinde yer alan, konumları bulmalarını 
sağlayan ve pek çok gereksinimi karşılayan bir araç şeklin-
de değerlendirilebilmesini sağlamaktadır (3). 

Akıllı Telefonun Kullanıcıya Etkileri 

Devamlı olarak bireyle beraber olan akıllı telefonların 
bireyin rutin işlevselliğini bozacak düzeyde ve biçimde 
kullanımı, bazı negatif yönlü sonuçların ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Bu durum kişi üzerinde stres, huzur-
suzluk ve bağımlılık benzeri negatif psikolojik etkilerin 
ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Kişi akıllı tele-
fonunu kullanamadığında ve ya etkileşim kuramadığında 
korku ve endişe durumları ile karşı karşıya kalabilmekte-
dir. 

Akıllı telefonların olmama durumu bireylerde bulantı ve 
huzursuzluk gibi durumların yaşanmasına da neden ola-
bilmektedir. Bireyler akıllı telefonlarından ayrı kalarak 
zaman geçirememekte, devamlı olarak yanında olmasını 
arzulamaktadır. Bahsedilen konu ‘Nomofobi’ olarak ad-
landırılmaktadır. Söz konusu endişe, kişinin hayatındaki 
günlük işlere dikkatini vermesi oluşumu üzerinde de ne-
gatif yönlü olarak rol oynamaktadır. Nomofobi olabilme 
olasılıkları yüksek olan kişiler gün içinde devamlı olarak 
telefonlarını denetlemekte, geceleri bile telefonlarını ka-
patmamakta, yanlarında devamlı olarak şarj aletlerini 
bulundurmakta, uyandıkları zaman ilk önce telefonlarını 
ellerine almaktadır (4).

Nomofobisi olan bireylerin gösterdikleri belirtiler aşağı-
daki gibidir:

• Devamlı olarak telefonlarının yanlarında olup ol-
madığı denetlemektedirler 

• Telefonlarının sürekli açık olmasını sağlamak için 
aşırı önlem almaktadırlar 

• Kişi telefonlarının kaybolma olasılıklarını veya za-
rar görme ihtimallerini öngörerek kaygı yaşamak-
tadırlar. 

• Söz konusu bireyin gün içerisindeki hayatı ve sağ-
lığı üzerinde negatif yönlü etki yaratmaktadır (1). 

Genç bireyler teknolojik yapılanmaları yakından takip 
etme yöneliminde olduklarından Nomofobi’nin en çok 
genç bireylerde görüldüğü gözlemlenmektedir. Nomofo-
bik genç kişiler düzenli olarak uyumakta zorlanma, öğren-
meye karşı isteksizlik gösterebilmektedir. Bu tarz nedenler 
genç bireylerin akademik başarı düzeylerini düşürmek-
tedir (5). Bir araştırmada telefonun uzun süreli olarak 
kullanımına dayalı meydana gelen şikâyetler üzerinde du-
rulmuş ve en çok şikâyet edilen konuları aşağıdaki gibi sı-
ralamıştır (6). Bahsedilen sıralama öğrencilerin verdiği ce-
vaplara göre yapılmıştır. Bu sıralamaya göre öğrencilerin; 

• % 49,7’si zaman kaybı 

• % 31,3’ü baş ağrısı 

• %23,7’si kulak çınlaması

• %22,4’ü yorgunluk 

•    %21,8’ unutkanlık gibi problemler yaşadığını ifa-
de ederken, söz konusu öğrencilerin % 28,9’u ise hiçbir 
problem ile karşılaşmadığını ifade etmişlerdir. 

Bunun yanı sıra söz konusu inceleme, akıllı telefon ba-
ğımlılık seviyelerinin öğrencilerin hiperaktivite ve dikkat-
leri üzerinde negatif yönlü olarak rol oynadığı gerçeğini 
ortaya çıkarmıştır (7). Başka bir incelemeye göre aşırı kul-
lanıma bağlı olarak genç bireyler üzerinde konsantrasyon 
bozukluğuna, baş ağrılarına, dikkat eksikliğine, uyku bo-
zukluğuna ve hafıza bozuklukları gibi önem teşkil eden 
sağlık sorunlarına neden olduğu bilinmektedir (8). 

Akıllı telefonlar bugünün dünyasında birey yaşamının 
vazgeçilemeyen bir parçası konumundadır. Akıllı telefon-
lara erişilemediğinde sözü edilen durum panik atağın da 
içerisinde bulunduğu bağımlılık tavırları ile neticelenebil-
mektedir (9,10). 

Akıllı telefonların bireyler üzerindeki ruhsal ve fiziki et-
kilerinin yanı sıra sosyal etkileşimlerinde de rol oynadığı 
bilinmektedir. Telefonlar özellikle genç bireylerin sosyal 
etkileşimleri üzerinde rol oynamıştır. Bunun nedeniyse 
telefon kullanımının, genç bireylerin karşılıklı etkileşi-
me geçmesinin önüne geçmektedir. Teknoloji ile beraber 
gerçekleşen kültürel farklılaşmalar, telefonlarda da özgün 
ve pek çok yönden sorgulanması gerekli olan bir saha ya-
ratmıştır (11).  Günümüz telefonlarıyla beraber online 
oyunlar, video paylaşım uygulamaları, mobil uygulama-
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lar, sosyal ağ siteleri ve tabletler genç bireyler arasında çok 
kullanılır hale gelmiştir. Özellikle genç bireyler tüm bu 
oluşumlar sayesinde kendilerini anlatabiliyor ve kişilik-
lerini göstermede akıllı telefonları bir araç olarak kullan-
maktadırlar. Dijital platform teknolojileri sayesinde kişiler 
beğenilerini, talep ettiklerini, ilgi alanlarını paylaşmakta 
ve nasıl bir birey olduklarını veya olmayı istediği insanı 
söz konusu cihazlar aracılığı ile anlatmaktadırlar (12). 

Akıllı Telefon Bağımlılığı Tanımı 

Akıllı telefona bağımlı olma, kimyasal bir maddeyle hiç-
bir bağlantısı bulunmayan ancak kullanılmadığı zaman 
rahatsızlık hissi uyandıran bir bağımlılık çeşididir. Yazında 
‘Akıllı Telefon Bağımlılığı’, ‘Mobil telefonunun Aşırı Kul-
lanımı’ ‘Sorunlu Mobil Telefon Kullanımı’ şeklinde yer 
almaktadır. Akıllı telefonların sosyal sahalara ve internete 
devamlı bağlantıda kalabilmeye zemin hazırlaması sebe-
biyle bireylerde yalnızlık kaygılarını azalttığı görülmek-
tedir (13). Kişiler çözemedikleri bazı psikolojik gereksi-
nimlerini akıllı telefonlar sayesinde karşılamaya çalıştıkları 
noktada bağımlılık olgusundan söz edilebilmektedir (14). 
Akıllı telefonu yanında olmadığı zaman boşluk duygusu-
na düşen bireyler cep telefonlarının hayatlarında vazge-
çilemeyen bir parça konumuna geldiğini düşünmektedir. 
Akıllı telefonların herhangi bir mekan ya da zamanda tür-
lü niteliklere rahatlıkla ulaşabilmesi kimi kullanıcılar için 
bir tuzak halini almıştır. Sebepsiz ve hedefsizce telefonla-
rını denetleme tavrı sorunlu bir mobil telefon kullanımına 
zemin hazırlamaktadır (15). 

Akıllı telefon bireylerarası bağlantıda ve etkileşimde etkili 
ve faydalı bir araç olmasına karşın sorunlu kullanımının 
pek çok riski vardır. Lipscomb, Lesch, Totten, Cook (16) 
ABD’de 383 katılımcı ile gerçekleştirdiği incelemede akıl-
lı telefon kullanımının sosyal ağ üzerinden başka bireyler 
ile temas halinde olmak ve ulaşılabilir bir sosyal durumda 
olmakla bağlantılı olduğunu bulmuştur. Bugünün dünya-
sında telefon sahiplerini sabah uyanır uyanmaz yaptıkları 
ilk eylemin ve yatmadan önce yaptıkları eylemin aynı ol-
duğu bilinmektedir. Sözü edilen eylem kişinin telefonuyla 
vakit geçirmesidir (17). 

Oulasvirta, Ma, Raita ve Rattenbury’nin (18) senesinde 
yaptıkları inceleme beylerin telefonlarını gerekmemesine 
rağmen gün çerisinde üç-dört defa denetledikleri ve bu 
durumunda kolayca bir alışkanlık halini aldığını ifade et-
miştir. 

Phillips ve Bianchi (19), mobil telefon bağımlılığına iliş-
kin türlü bulguları; 

• Mobil telefonun normalin üzerinde kullanımın-
dan kaynaklanan maddi sorunlar 

• Mobil telefonun sinyali kesildiğinde hissedilen 
kaygı, depresif duygular ve anksiyete duygularını 
yoğun bir biçimde hissetmek 

• Mobil telefon kullanım seviye ve süresini azalt-

makta ve ya bırakmayı denetlemekte zorlanma 

• Sorunlardan ve acil durumlardan bir süreliğine 
kaçmak için mobil telefon kullanımına başvurmak 
biçiminde ifade etmektedir. 

Akıllı telefon bağımlılığı alışveriş, internet, kumar ve oyun 
bağımlılığı ile benzer niteliklere sahip olup davranış baz-
lı bağımlılığın alt kategorisinde yer almaktadır (20-23). 
Bütünüyle bir tanımı olmamasına karşın akıllı telefon ba-
ğımlılığı denetimsiz telefon kullanımı, günlük hayat faali-
yetlerini ihmal etme ve devamlı olarak telefonu denetleme 
tavrını sergileme şeklinde açıklanır. Akıllı telefon bağım-
lılığı internet ve televizyon bağımlılığı ile benzer nitelikler 
göstermesine karşın taşınabilirliği ve internetle sosyal sa-
halara ulaşım rahatlığından kaynaklı bağımlılık yaratma 
bağlamında daha güçlü işlevlere sahiptir. 

Seob, Kim ve David (24) sorunlu telefon kullanımla so-
runlu internet kullanımı arasında bir bağlantı olduğunu 
belirtmiştir. Akıllı telefonlar içerisinde oldukça geniş bir 
faaliyet alanının bulunması neticesinde kişilere sosyal 
medya, sohbet siteleri, oyun siteleri, internette dolaşma 
ve e-postaları yönetmek gibi internet bazlı faaliyetlere eri-
şim olanağı sağlamaktadır. Bunların yanı sıra taşınabilir 
olması ve çevrim içi etkinlikleri elde etmeyi kolay hale ge-
tirmesi bilgisayarın yerine geçebileceğini göstermektedir. 
Gerçekleştirilen incelemelerde normalin üzerinde telefon 
kullanımıyla internetin sağlıksız bir şekilde kullanılması 
arasında olumlu bir bağlantı bulunmaktadır (25). 

Akıllı telefon bağımlılığı; akıllı telefon sahiplerinin günlük 
hayatı üzerinde negatif yönlü olarak rol oynama seviyesi 
ile açıklanabilir olmakla birlikte ruh halinin bozulması, 
şiddetli arzu, denetim kaybı, tolerans, sosyal etkileşimle-
rin bozulması gibi nitelikler taşır. Zararla neticelenmesine 
karşın tavrı denetleyememek, stres oluşturan duyguları 
rahatlatmak ve tatmin olgusunu yükseltmek için yapılan 
davranış bazlı bağımlılıktır (26). 

Bağımlı olmayan kişiler yemek gibi doğal ödüller ister-
ken bağımlı kişiler dopaminin açığa çıkması neticesinde 
madde ya da aktivite gibi doğal olmayan ödüller ararlar. 
Söz konusu aktivitelere alışveriş, internet, akıllı telefon, 
sosyal medya ve oyun bağımlılıkları örnek olarak verilebi-
lir. Akıllı telefona bağımlı olma durumu sorunlu internet 
kullanımının deney bazlı tavır modeline dayandırılarak 
açıklanır ise temel- denetim eksikliği, yüksek duyum ara-
ma, stres ve yalnızlık gibi kimi etmenlerle açıklanabilir 
(27).

Akıllı Telefon Bağımlılığı Ile Ilişkili Faktörler 

Akıllı telefon bağımlılığına sahip bireyler ile öz saygının 
düşüklüğünü gösteren verilere ulaşılmıştır (19,28). Ergen 
bireylerde sosyal etkileşimlerle öz saygı arasında pozitif bir 
bağlantının varlığı ve diğerleri tarafından onaylanmanın 
öz değeri direkt olarak etkilediği görülmektedir. Öz saygı-
sı düşük olan ve sosyal anksiyetesi bulunan bireylerin sesli 
telefon konuşmalarını daha az yaptıkları, mesaj atmayı 
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tercih ettikleri belirlenmiştir (29). 

Bianchi ve Phillips (19) gerçekleştirdiği incelemede dışa 
dönüklük, öz saygı ve genç yaşla sorunlu mobil telefon 
kullanımı arasında anlam teşkil eden bir bağlantı sap-
tamıştır. Bunun yanı sıra öz saygı oranı düşük olan bi-
reylerin telefonlarını aşırı kullandıkları ve özsaygılarını 
yükseltebilmek için telefon kullanımını çoğalttıkları gö-
rülmüştür. 

Bunun yanı sıra tecrübeye açık olmayan bireylerde sorunlu 
telefon kullanımı yüksek çıkmıştır ve bunun sebebi Takao 
(30) sorunlu telefon kullananların depresyon, kaybetmiş 
hissi ve yalıtılmışlık gibi olumsuz duygulardan kaçarak, 
telefonu bırakmaya isteksiz olduklarını belirtmektedir. O 
kadar ki kimi kişilik nitelikleriyle akıllı telefon bağımlı-
lığının güçlü bir bağlantısı bulunmaktadır. Yalnız başına 
bir kişilik niteliği bütün bağımlılıkları açıklayamadığın-
dan incelemeler, belli davranış bazlı bağımlılıklar için 
gereken bazı kişilik niteliklerini merkez alırlar. Kişiliğin 
alanlarıyla akıllı telefon bağımlılığı arasındaki bağlantıya 
odaklanan incelemeler çok azdır. Bianchi ve Phillips (19) 
ve Takao ve diğerlerinin (30) gerçekleştirdiği incelemede 
akıllı telefon bağımlısı olan bireylerin öz saygısı düşük, 
dışadönük, yüksek onay arayan ve yüksek öz-izleme gibi 
bireysel niteliklere sahip oldukları görülmüştür. Sevi ve 
diğerlerinin (31) gerçekleştirdiği incelemede cep telefonu 
kullanımıyla pasif agresif tavır, özgüven eksikliği, anti-sos-
yal, borderline, obsesif, şizoid birey niteliklerine sahip 
olma arasındaki bağlantı tespit edilmiştir. Sevi ve diğerleri 
(31) gerçekleştirdiği incelemede telefon kullanımının ço-
ğalması kendine güvensizlik, sosyal yönden uyumsuzluk, 
sık duygu dutum bozukluğu yaşamak ve anksiyete gibi 
olgularla doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. Telefona 
olan gereksinimin çoğalmasının anti-sosyal yönelimler ile 
de bağlantılı olduğu belirlenmiştir. 

Wei and Lo (32) utangaçlıkla telefon kullanım düzeyi ve 
mobil kullanım motivasyonu arasında olumsuz bir bağ-
lantı olduğu ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra telefon do-
nanımı içerisinde yazılı mesaj göndermeye yarayan uygu-
lamaların yer alması utangaç bireylerin karşılıklı etkileşim 
kurmak yerine bu uygulamaları tercih etmelerine neden 
olacaktır. Bunun yanı sıra akıllı telefonlarda bulunan 
oyun, internet benzeri uygulamalar utangaç bireyleri ra-
hatsız olabilecekleri ortamlardan çıkarmaktadır. 

Akıllı Telefon Bağımlılığının Sonuçları 

Akıllı telefonların hayatımızın önem teşkil eden bir parça-
sı olması ve beraberinde getirdiği rahatlıklara karşın nega-
tif yönlü bazı etkiler de vardır. Telefon bağımlısı olan kişi-
ye bu bağımlılığın fiziki, ruhsal, iktisadi ve sosyal yönden 
negatif yönlü olarak etkileri olacaktır (33). 

Telefon bağımlılığının sosyal etkileşimler bağlamında 
olumsuz etkileri değerlendirildiğinde aşırı telefon kulla-
nımının bireyin ailesi ile arkadaşları ile hocaları ile olan 
ilişkilerini ve bireyin iş gücünü negatif yönlü olarak et-

kilediği saptanmıştır. Bunlara ek olarak telefona bağımlı 
olmanın ortaya çıkardığı problemlerden bazıları da aşağı-
daki gibidir (34): 

• Devamlı olarak ekrana bakma nedenli baş ağrısı, 
uyku bozukluğu, göz bozukluğu gibi sağlık prob-
lemlerinin oluşması,

• Sosyal medya takibi ve mesaj yolu ile haberleşme 
sebepleri olarak karşı karşıya kurulan iletişimin za-
yıflaması ve kişilerin asosyalleşmesi,

• Sürekli telefonunu denetleme arzusu sebebiyle 
odaklanma problemlerinin görülmesi,

• Herkes ile kolay iletişim kurulabildiğinden yanlış 
kişiler ile karşılaşılıp bireylerin yasal olmayan ve 
sağlıksız sahalara dahil edilmeye çalışılmasına ne-
den olması,

• Bakma takıntısına, takıntılı kullanmaya ve endişe 
seviyesinde yükselmeye ve bağımlılığa neden ola-
bilmesi,

• Dikkati dağıtıcı niteliklerden kaynaklı evde, ofiste, 
trafikte kazalara sebep olduğu, can ve mal kayıpla-
rına sebep olabilmesidir.

Telefon bağımlılığı ve internet bağımlılığı temelleri sebe-
biyle benzer oluşumlardır. Bu sebeple alanın literatür çalış-
malarında iki kavram arasındaki bağlantı sıklıkla üzerinde 
durulan bir kavram olmuştur. Öte yandan akıllı telefon 
bağımlılığıyla benlik endişesi ve yalnızlıkla etkileşimlerine 
yönelik olarak yapılan çalışmalar aşağıda başlıklar halinde 
incelenmiştir. 

Akıllı Telefon Bağımlılığının Değerlendirilmesi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de akıllı telefon 
bağımlılığının tanınması, önlenmesi ve tedavi sürecinin 
takibi çalışmalarında kullanılacak ölçeklere ihtiyaç bu-
lunmaktadır. Akıllı telefon bağımlılığını değerlendirme 
ölçeklerinden birisi Kwon ve arkadaşları tarafından oluş-
turulan 33 soruluk uzun form ve 10 soruluk kısa forma 
sahip olan ölçme araçlarıdır (35,36). Akıllı Telefon Ba-
ğımlılığı Ölçeği Kısa Formunun üniversite öğrencilerinde 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Noyan ve arkadaşları 
tarafından yapılmıştır (37).  

SONUÇ

İnternetin kullanıldığı alanlar dünyada giderek yaygın-
laşmaktadır. İnternetin kullanım amaçları da buna bağlı 
olarak çeşitlenmiştir.  Sosyal medya kullanımı, alışveriş 
yapma, film izleme, oyun, eğitim amaçlarıyla internetim 
kullanım alanı giderek genişlemektedir. Tüm bu amaçlar 
için son derece önemli bir hâle gelen internet kullanımı-
nın tercih edilmesinin nedenlerinin hızlı ve kolay erişile-
bilir olması olduğu söylenebilir. İnternet kullanımı eski-
den bilgisayarın kullanılabildiği yerlerle sınırlıydı; ancak 
günümüzde akıllı telefonlar sayesinde herhangi bir yerden 
internet erişimi sağlamak mümkün olmaktadır.
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Genç nüfusun internet kullanım oranı çok yüksektir ve 
giderek artmaktadır. Bu kitle akıllı telefonlar sayesinde 
herhangi bir yerden internet erişimi sağlayabilmektedir. 
Akıllı telefonların internet gibi bir hizmeti kolay ulaşı-
labilir hâle getirmesi, bireylerde akıllı telefon edinme ar-
zusu ortaya çıkarmaktadır. Akıllı telefonların gelişip çe-
şitlenmesi her bütçe için uygun akıllı telefonların ortaya 
çıkmasını sağlamıştır. Toplumun her kesiminden insanlar 
bütçelerine uygun akıllı telefonlar edinebilmektedir. 

Oransal olarak en fazla akıllı telefon kullanan kesim top-
lumun genç kesimidir. Akıllı telefon kullanma sürelerinin 
artması günlük yaşam, sosyal hayat ve ilişkiler üzerinde 
olumsuz etkiler yaratmaktadır. Ortaya çıkan bu negatif 
etkiler bir bağımlılık biçiminin oluşmasına neden olabil-
mektedir. 
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ÖZET 

Tüketim sosyolojisi: Teknoloji bağımlılığı üzerine bir 
araştırma

Teknolojik gelişim ile tüketiciye sunulan ürünlerin çe-
şitlenmesi ve cazip hale getirilmesi bazı sorunlara neden 
olmaktadır. Karşılaşılan bu sorunların temel sebebi ürün 
kullanım süresini kontrol edememektir. Teknolojinin 
kontrolsüz kullanımı birçok davranışsal bağımlılığa sebep 
olmaktadır. Davranışsal bağımlılıkta bir alt boyut olarak 
kabul edilen teknoloji bağımlılığı da bu süreçte öne çıkan 
bir sorundur. İnsanların, artan şekilde teknolojiye bağımlı 
olmasının bireylerin kimliklerini ve dahası tüketim tercih-
lerini değişime uğrattığı saptanmaktadır.

Ergenlik döneminde daha baskın olarak bireyler kendile-
rini ifade ederken materyalist tutum sergileyebilmektedir. 
Bu sebeple bireylerin, topluluk içinde kendini ifade etme 
biçiminin, tükettiği eşyaya endekslendiği düşünülmek-
tedir. Örneğin tercih edilen telefon markası, bilgisayarın 
sahip olduğu özellikler gibi pek çok kişisel odaklı tercih 
algısında temel belirleyici olan öğe, bireyin tükettiği ya da 
benimsediği şeye odaklıdır.

Bu makalede medya ve iletişim araçları ile teknolojik 
ürünlere yönelik yaratılan ihtiyaca bireylerin duyduğu yo-
ğun talebin sebebi açıklanmıştır. Bununla birlikte göste-
rişçi tüketimin günümüzde kendini gösterdiği bu bağlamı 
ile teknoloji bağımlılığı, sosyolojik bakış açısı ile incelen-
miştir.

Anahtar Kelimeler: gösterişçi tüketim, teknolojik geliş-
me, teknoloji bağımlılığı.

ABSTRACT

Sociology of Consumptıon: A Study on Technology 
Addiction

Technological development and diversification of prod-
ucts offered to the consumer and make them attractive 
cause some problems. The main reason for these problems 
is the inability to control the product life. Uncontrolled 
use of technology leads to many behavioral addictions. 
Technology addiction, which is accepted as a sub-dimen-
sion in behavioral addiction, is a prominent problem in 
this process. It has been found that people’s increasing de-
pendence on technology changes individuals identity and, 
moreover, their consumption preferences.

In adolescence, more dominant individuals can express 
themselves while expressing materialist attitude. There-
fore, it is thought that the way individuals express them-
selves in the community is indexed to the goods they 
consume. For example, the element that is the main deter-
minant of many personal oriented preference perceptions, 
such as the preferred phone brand and the features of the 
computer, is focused on what the individual consumes or 
adopts.

In this article, the reason of the intense demand of in-
dividuals for the need created for media and communi-
cation tools and technological products is explained. In 
addition, technology dependence is examined from a so-
ciological point of view in this context in which ostenta-
tious consumption manifests itself today.

Keywords: conspicuous consumption, technological de-
velopment, technology addiction 
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GIRIŞ

Dünyamız, ekonomik ve sosyal değişim süreci içerisinde 
oldukça önemli bir hıza sahiptir. Dünyada bilim ve tek-
noloji alanında büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Ulusla-
rarası olarak düşünüldüğünde modern toplumdan post 
modern topluma geçiş yönünde yeni ilkeler, yeni değer-
ler benimsenmekte, toplumlar geleneksel değerlerinden 
koparılmakta ve değişime zorlanmaktadır. Enformasyon 
çağı da denilen son dönemde, teknoloji ile birey arasın-
da hızla birbirlerini etkileyen bir ilişki süreci yaşanmaya 
başlamıştır.

Kapitalist sisteme dayanan tüketim, zaman içerisinde 
teknoloji ile birlikte yön değiştirmektedir. Günümüzde 
toplum, kitlesel bir tüketim toplumuna dönüşmüştür. 
Üretimin sürekliliğinin daim olması, tüketim artısına 
bağlı olmuştur. Tüketimin arttırılmasında da teknoloji 
önemli bir etken haline gelerek internetteki görsel med-
ya, reklamlar ve paylaşım ağları tüketiciyi yeni şeyler satın 
almaya teşvik etmektedir. Bununla beraber bireylerin top-
lum içindeki statüleri, tükettikleri nesnelerle ölçülmeye 
başlanmıştır. Tüketilen nesneler bireyin kendini kanıtla-
masında gösterişçi tüketim ürünü haline gelmiştir. Kul-
lanılan teknolojik ürünlerin markaları ve bu ürünlerin 
sahip olduğu teknolojik özellikler ile bireyler benlik ispatı 
yapmaya başlamışlardır.

Medyanın, henüz dikkate alınmasa da, bütün topluma 
nüfuz edişi yadsınmamalıdır. Tüketicilerin internet kulla-
nımının ve sosyal medyada geçirdikleri sürenin artması, 
teknolojik ticareti de şekillendirmektedir. Artık teknolo-
jik ürünler üzerinden yaratılan ihtiyaçlar ile bireyler satın 
almaya itilmektedirler. Eski teknolojik ürünün işlevini 
yitirmesi için tasarlanan yazılımlar, bireyleri yeni ürünleri 
satın almaya neredeyse mecbur bırakmaktadır.

Bu gelişim ile artık, tüketim yön değiştirmiş, geçmişin 
geleneksel yüz yüze alışverişte bulunan satıcı ve alıcıların 
yerini, fiziki mekânda karşı karşıya gelmeksizin internet 
üzerindeki web sayfaları, elektronik postalar, sosyal payla-
şım ağları yoluyla alışveriş yapan alıcılar ve satıcılar almaya 
başlamıştır. Tüketicilerin internette bu denli uzun vakitler 
geçirerek, kontrolsüz olarak teknolojik ürünleri kullanma-
ları kısa vadede birçok problemin ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır.

Genel olarak ekonomik, tıbbi ve teknolojik gelişmeler, bi-
reyin yaşam kalitesi üzerinde birebir etkisi olan ögelerdir. 
Birey ve toplum sağlığını tehdit eden en büyük bulaşı-
cı olmayan hastalık ise bağımlılıktır. Bağımlılık kavramı 
düşünüldüğüne akla ilk gelen etmenler: tütün, alkol ve 
uyuşturucu maddeler olmaktadır. Ancak davranışların da 
beyin üzerinde yarattığı etkisi düşünüldüğünde diğer ba-
ğımlılık yapıcı davranışların var olduğu da aşikârdır. Bu 
kapsamda bağımlılık yapıcı maddelerin yanında teknoloji 
gibi diğer bağımlılık yapıcı davranışların da aynı hassa-
siyetlikle değerlendirilmesi zorunludur. Artık bağımlılık 
literatürüne yeni türler eklenmiştir ve sürece daha geniş 

bir pencereden bakılması gerekmektedir.

1.BAĞIMLILIK?

Bağımlılık, kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir 
eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir ya-
şam sürememeye başlamasıdır. Yani kullanım ve davra-
nışta iradenin kalkması ve kişinin istese de istemese de 
bağımlı kullanımı veya davranışı sürdürmesi durumu 
söz konusudur. Bunun yanında bu kullanım ve davranış 
hayatın ciddi bir bölümünü kaplamaktadır, kişi yapmak 
zorunda olduğu işler ve ilişkiler dışında bütün vaktini ve 
fiziksel enerjisini büyük oranda bağımlı olduğu maddeye 
veya eyleme yatırmaktadır. Bağımlılıklar kimyasal ve dav-
ranışsal/eylemsel olarak iki gruba ayrılmaktadır. Teknoloji 
bağımlılığı davranışsal bağımlılıklar arasındadır.

Bağımlılıkla ilgili araştırmalar incelendiğinde; oldukça 
farklı tanımlamaların yapıldığı görülmektedir. Tanımla-
malardaki bu çeşitlilik, bağımlılık kavramının ne kadar 
geniş ve farklı şekilde anlaşıldığını ortaya koymaktadır. 
Yapılan bağımlılık tanımlarında ilaç alma şeklindeki ifa-
delere sıkça rastlanmaktadır. Bu tanımlarda bağımlılığın, 
madde bağımlılığı kapsamında değerlendirildiği söylen-
mesine rağmen (1) bağımlılık, iki temel düzeyde ele alın-
maktadır (2). Bunlar; madde bağımlılığı ve bir davranışa 
yönelik bağımlılıktır.  Bağımlılık; bireyin fiziksel, biyolo-
jik ve ruhsal işlevleri üzerinde sorunlar yaratan, bunların 
neticesinde bireyin dengesini ve düzenini bozan davranış-
ların bütünü olarak tanımlanmaktadır (3). Aynı zamanda 
bağımlılık, genellikle fiziksel bir maddeyi kullanmayı bı-
rakamama ya da bir davranışı kontrol edememe şeklinde 
de ifade edilmektedir. Her madde kullanımı sonrasında 
bağımlılık oluşmadığı gibi, belirli aralıklarla yapılan her 
davranışa karşı da bağımlılık geliştirilmeyebilir. Bireylerin 
bağımlı olarak nitelendirilebilmeleri için belirli birtakım 
davranışları göstermeleri gerekir. Bağımlı olunan duru-
mun bırakılamaması, kontrol edilememesi; bağımlılık 
durumundan alınan hazzın az gelmesi nedeniyle her de-
fasında daha fazla miktarda madde kullanılması bağımlı 
kişilerde gözlenen davranışlardandır. Ayrıca; bağımlı olu-
nan davranışın gerçekleştirilme süresinin artırılması bire-
yin zamanının büyük kısmını bağımlı olduğu şey uğruna 
harcaması, bunun neticesinde de sosyal çevresi, okul, iş ve 
aile hayatıyla ilgili problemlerin ortaya çıkması, bağımlı 
kişilerde sık rastlanan durumlardır. Bağımlı bireyler; ba-
ğımlılık yaratan maddenin ya da davranışın azaltılması ya 
da ortadan kaldırılmaya çalışılması sonucunda stres, mut-
suzluk, gerginlik, huzursuzluk, endişe gibi ruh hali deği-
şikliklerini de yaşamaktadır (1). Gerek madde bağımlılı-
ğında gerekse davranış tabanlı bağımlılıklarda; davranışı 
ya da yapılan eylemi kontrol edememe ve olumsuz sonuç-
lar doğurmasına rağmen mevcut davranışın ya da eylemin 
devam ettirilmesi, belirtilen bu iki bağımlılık kavramı için 
ortak özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Madde bağımlılığı, zarar veren sonuçlar doğurmasına 
rağmen; bireyi, zor da olsa bir şekilde madde aranmasına 
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yönlendiren, maddeyi kullanmasına neden olan, sürekli 
ve tekrarlayıcı bir beyin hastalığıdır (4).

Davranışa yönelik bağımlılık ise, bir davranışın normal 
olmayan sıklıklarla ve düzende sergilenerek; sonucunda 
bireyin bedensel, psikolojik, toplumsal işlevlerinde aksak-
lıkların oluşmasına neden olması şeklinde tanımlanmak-
tadır. Birey bağımlı olduğu bu davranışları kontrolsüz 
biçimde gerçekleştirmektedir (3). Fiziksel bir maddeye 
dayandırılmayan davranışsal bağımlılıkta, birey problemli 
davranışlar sergilemektedir. Bu bağımlılık türü genellikle 
yeme bağımlılığı, oyun bağımlılığı, bilgisayar bağımlılığı, 
televizyon bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, internet ba-
ğımlılığı gibi farklı durumlara yönelik olmaktadır (5-6). 
Davranış tabanlı bağımlılıklar, teknolojiye yönelik bağım-
lılıkları kapsamaktadır.  Teknolojik bağımlılık, insan ma-
kine etkileşimini içeren ve kimyasal olmayan bağımlılıktır. 
Teknolojiye yönelik bağımlılıklarda birey pasif konumda 
olabileceği gibi, aktif konumda da olabilmektedir. Tekno-
lojik araçların sahip olduğu, ses, görüntü gibi etkiler ve 
bireylere sundukları etkileşim ortamları bireylerin bağım-
lılık eğilimlerini artırmaktadır (1).

1.1.Davranış Bağımlılığı

Davranışsal bağımlılık, bir maddeye bağımlılık olmaksı-
zın madde arayışı içeren davranışların patolojik kullanım 
özelliklerinde görülen bulgularla ilişkili olduğu bağımlılık 
durumu olarak tanımlanmaktadır. Maddeye dayalı olma-
yan bu tür davranışsal bağımlılıkların tam anlamıyla ba-
ğımlılık olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla madde 
bağımlılığı kriterleriyle değerlendirilip klinik olarak ta-
nımlanması sağlanmaktadır.

Griffiths (7), teknolojiye yönelik bağımlılığı, davranışsal 
bağımlılığın bir alt türü olarak görmüştür ve bağımlılığın 
ana bileşenlerini; Dikkat Çekme (Salience), Ruh hali De-
ğişikliği (Mood Modification), Tolerans (Tolerance), Geri 
Çekilme Belirtileri (Withdrawal Symptoms), Çatışma 
(Conflict), Nüksetme (Relapse) olarak tanımlayarak çalış-
malarında kullanmıştır. Bu bileşenlerin bağımlı bireyler-
de ifade ettiği durumları bilmek teknolojik bağımlılığın, 
dolayısıyla davranışsal bağımlılığın anlaşılması açısından 
önemlidir.

Dikkat Çekme (Salience): Belirli bir eylemin, kişinin yaşa-
mındaki en önemli şey haline gelmesi durumunda oluşur. 
Ortaya çıkan bu durum; bireyin düşüncelerine (zihinsel 
meşguliyete yol açan), duygularına ve davranışlarına hâ-
kim hale gelir. İnternet kullanıcısı olan bir bireyin, inter-
nette olmadığı zamanlarda dahi internette olacağı zamanı 
düşünmesi bu duruma uygun bir örnektir.

Ruh Hali Değişimi (Mood Modification): Bireyin belirli 
bir etkinlik ile uğraşması sonucu, kendisine ait belirttiği 
öznel deneyimleriyle ilgilidir. Birey için bir başa çıkma 
stratejisi olarak da görülebilir. Ruh hali değişimi yaşayan 
bireyler internete bağlandıklarında, kendilerinde bir can-
lanma durumu gözlenir.

Tolerans (Tolerance): Bireyin gerçekleştirdiği davranıştan 
aynı hazzı alması için bu davranışı her defasında daha 
fazla miktarda yapmasıdır. Başka bir deyişle birey benzer 
etkilerle karşılaşmak için yapmış olduğu davranışın mik-
tarını arttırır. İnternet kullanıcısı olan bir bireyin interneti 
ilk kullandığı zamanlarda elde etmiş olduğu hazza ulaşa-
bilmesi için internette artan miktarlarda zaman geçirmeye 
başlaması, tolerans bileşenini açıklamak için uygun bir 
örnektir.

Geri Çekilme Belirtileri (Withdrawal Symptoms): Birey 
tarafından yapılan belirli bir eylem devam etmediğinde ya 
da aniden kesildiğinde, ortaya çıkan hoş olmayan duygu-
lar ya da fiziksel etkilerdir. Örneğin, internet kullanmakta 
olan birey, başkaları tarafından engellendiğinde; karam-
sarlık, sinirlilik ve titreme gibi durumları yaşamaya başlar.

Çatışma (Conflict): Bu bileşen, bağımlı davranış gösteren 
bireylerin kendi iç dünyalarındaki ve çevresindeki diğer 
bireylerle ilişkilerinde ortaya çıkan çatışmaları ifade eder. 
Aynı zamanda bireyin; sosyal yaşam, hobiler, ilgileri ve işle 
ilgili çatışmalarını ifade etmek için kullanılır.

Nüks Etme (Relapse): Belirli bir etkinliğin daha önceki 
örüntüleriyle tekrar oluşması eğilimidir. Birey bu etkinlik-
lerden uzun süre kaçınmış olmasına ya da sürekli kontrol 
edilmiş olmasına rağmen; tekrar aynı seviyeye, bağımlılı-
ğın uç düzeyine ulaşabilir. Birey, belirli bir dönem bağım-
lılık göstermiş olduğu davranıştan uzaklaşmış olmasına, 
bu davranışı başkaları tarafından kontrol edilmiş olma-
sına rağmen; belirli bir süre sonra tekrar bu etkinliklerle 
karşılaştığında bağımlı olduğu dönemdeki davranışlarını 
gösterebilir.

DSM-IV (American Psychiatric Association, 1995)’ün 
pek çok sürümünde bağımlılık terimi tek başına yer al-
masa da madde bağımlılığına yönelik teşhislere rastlan-
maktadır. Yapılan pek çok araştırmada da patolojik kumar 
oynama, yemek yeme hastalığı, cinsel bağımlılıklar, genel 
teknoloji bağımlılıkları ve video oyunu bağımlılığı gibi 
bağımlılıkların kimyasal madde bağımlılarının davranış-
larını karşımıza çıkardığı görülmüştür. Bu bağımlılıkların 
belirlenmesinde madde bağımlılığına ait kriterler temel 
alınarak; bahsi geçen bağımlılık türlerine adapte edilmiş-
tir (8).

DSM-IV’te davranışsal bağımlılık olarak kabul edilen tek-
noloji bağımlılığına yönelik kriterler açıkça yer almamak-
tadır. Ancak teknoloji bağımlılarını nitelendirmek için ya-
pılan tanı ölçütleri dikkate alındığında, patolojik kumar 
oynamaya yönelik ölçütlerin teknoloji bağımlılığına yakın 
olduğu ifade edilmiştir. Bu durum, teknoloji bağımlılığı-
nın; patolojik kumar oynama gibi madde kullanımından 
kaynaklanmayan bir çeşit dürtü-kontrol bozukluğunun 
sonucu olarak gelişmiş olan bir bağımlılık olduğunu ifade 
etmektedir.

1.1.1.Teknoloji bağımlılığı

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gittikçe hızlandığı ve 
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teknolojinin aynı hızla günlük yaşamımıza girdiği düşü-
nüldüğünde cep telefonları, bilgisayarlar ve internet tek-
nolojilerinin yaşamımızdaki vazgeçilmez yeri ve önemi 
açıkça görülebilmektedir. Ancak günümüz gelişmiş tek-
nolojilerinden olan bilgisayar ve internet kullanımının 
yaşamımızda istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi 
paylaşımını sağlayabilme gibi olanaklar sunmasının yanı 
sıra sık kullanımından kaynaklanan birçok problemi de 
beraberinde getirdiği düşünülmektedir.

İnternetin giderek geniş kitleler tarafından kullanılmaya 
başlanması, bu dinamik ortamın genel olarak toplum ve 
bireysel olarak insanlar üzerindeki olumlu ya da olumsuz 
etkilerinin farkına varmamızı güçleştirmektedir. İnternet 
kullanıcılarının sayısının artması ve internetin kişilerin 
özel ve iş yaşantılarında daha fazla kullanılmaya başlan-
ması ile bazı durumlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu de-
vasa alan bazen yasa dışı faaliyetlere de zemin oluşturabil-
mekte ve adli mekanizmanın ilgi alanlarından biri haline 
gelmektedir.

Bağımlılık denince akla sadece sigara, alkol, madde gel-
mek ile birlikte; gelişen teknoloji ile bilgisayarların ha-
yatımızda kapladığı yerin artması ve internet ulaşımının 
yaygınlığı ile teknoloji ve internet bağımlılığı denen yeni 
bir bağımlılık kavramının daha ortaya çıktığı düşünül-
mektedir. Bu açıdan bakıldığında günümüzde internet, 
bir bilgi ve iletişim kaynağı olmanın ötesinde, bazı kişiler 
için bağımlılığa dönüşmüş durumdadır.

Teknoloji, sunmuş olduğu pek çok olanak sayesinde diğer 
elektronik araçlar gibi bireylerin yaşamını kolaylaştırmak-
ta, zenginleştirmekte ve çeşitlendirmektedir.

Ancak teknolojinin sağlamış olduğu olanaklar ve çeşitli-
likler beraberinde teknoloji kullanımına ilişkin problemli 
insan davranışlarının da ortaya çıkmasına neden olmuş-
tur. Bireyler, sanal ortamları kullanarak başkalarına zarar 
vermekte, sanal şiddet sergilemekte, dolandırıcılık yap-
makta, uygun olmayan içeriklere erişmekte, sosyal iliş-
kilerini sanal ortamı kullanarak yürütmeye çalışmakta ve 
sürekli internet başında olmaktan dolayı problemli tek-
noloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığı gibi davranışları 
sergileyebilmektedir (9).

Teknoloji kullanımına yönelik ortaya çıkan bu olumsuz 
davranışlar, bireylerin teknolojik ürün kullanım sürelerine 
ve kullanıcıların yaşlarının her geçen gün düşmesine bağ-
lı olarak büyük bir hızla artmaktadır. Bireylerin internet 
kullanım sürelerindeki bu artış ve kullanıcıların yaşların-
daki düşüş; problemli (patolojik) teknoloji kullanımının 
veya teknoloji bağımlılığının ortaya çıkmasını da hızlan-
dırmaktadır.  Problemli internet kullanımı ya da tekno-
loji bağımlılığı; internetin sürekli kullanılması isteğinin 
önüne geçilememesi, internete bağlanılmadan geçirilen 
zamanın önemsiz olarak görülmesi, internetten uzak ka-
lındığında aşırı sinirlilik hali ve saldırganlık durumlarının 
ortaya çıkması, bunlara bağlı olarak da bireylerin iş, ailevi 
ve sosyal hayatlarının giderek bozulması olarak tanımlan-

maktadır (5).

Öztürk, Odabaşıoğlu, Eraslan, Genç ve Kalyoncu (10) 
teknoloji bağımlılığını, bireylerin internet kullanmalarına 
sınırlama getirememe, sosyal hayatlarında ve akademik 
başarılarında zarar görmelerine rağmen internet kullan-
maya devam etme ve internete ulaşma imkânları olmadı-
ğında anksiyete duyma belirtilerini gösterdikleri bağım-
lılık türü olarak tanımlamaktadır. Aşırı ve kontrolsüzce 
teknoloji kullanımının olumsuz sonuçlarını ifade etmek 
için, patolojik teknoloji kullanımı, teknoloji bağımlılığı, 
internet bağımlılığı bozukluğu ve problemli internet kul-
lanımı gibi farklı terimlerin kullanıldığı da bilinmektedir.

Teknoloji bağımlılığı kavramını, ilk olarak Dr. Ivan Gold-
berg, 1995 yılında ortaya atmıştır. Amerikan Psikiyatri 
Birliği (APA) tarafından 1994’te yayınlanan ve ‘DSM-IV 
kısaltmasıyla ifade edilen Ruhsal Bozuklukların Tanımsal 
ve Sayısal El Kitabı’nda teknoloji bağımlılığı halen bir 
hastalık olarak tanımlanmamakla birlikte, patolojik ku-
mar oynamanın teknoloji bağımlılığına en yakın hastalık 
olduğu ileri sürülmektedir (10). Buna rağmen son yıllarda 
giderek artan internet kullanımı ile bazı kişilerin internet 
kullanma alışkanlıklarının bağımlılıktan söz edilebilecek 
boyuta ulaşmış olduğunu ortaya koyan yayınlar ve vaka 
bildirimleri hızla artmaktadır. Bu durum araştırmacılara, 
teknoloji bağımlılığının yakın zamanda DSM-V’e girebi-
lecek bir bozukluk haline geldiğini çok önceden düşün-
dürmüş ve 2012 yılının sonlarında bu kavram DSM-V’ 
de kabul edilmiştir.

2.TÜKETIM

Tüketim kavramı, çok çeşitli şekillerde ifade edilmekle 
birlikte sınırları açıkça belirlenmiş bir kavram değildir. 
Farklı kuramcılara göre farklı yorumlar alabilmekte, değer 
yargılarından bağımsız düşünülememektedir. Örneğin; 
serbest piyasa toplumunda yoğun çeşitlikteki mal ve hiz-
metlerin özgür ve rasyonel tüketicilere sunulduğu iddiası 
ile desteklenen tüketim kavramı olumlu bir kefeye konu-
lurken; materyalizm, hedonizm, bencillik ve bireyselcilik 
gibi tüketim ile birlikte kullanılan kavramlar tüketimi 
olumsuz bir kefeye oturtmaktadır (11).

Tüketim insanoğlunun var olmasıyla birlikte ortaya çık-
mış olmasına karşılık, tüketime atfedilen anlamlar zaman 
içerisinde genişlemiş ve farklılaşmıştır. Bu değişme, tüke-
timle ilgili çözümlemelerde insanların sadece ihtiyaçlarını 
gidermek için tüketmelerinden kaynaklı tek taraflı ekono-
mik yaklaşımlardan, sosyal statü ve kimliklerini belirleyen 
semboller ve yaşam tarzları gibi çeşitli öğeleri içeren kültü-
rel bir yaklaşıma doğru gidilmesiyle olmuştur.

Genel anlamda değerlendirildiğinde, yirminci yüzyılın 
başlarından itibaren belirginleşmeye başlayan ve günü-
müze kadar uzanan bir dönem içerisinde bazı kınayıcı 
temalardan arınan tüketim, bir kavram olarak pek çok 
kuramsal yaklaşımda ‘herhangi bir ürün ya da hizmetin 
seçilmesi, satın alınması, kullanılması, onarılması ve atıl-
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ması’ olarak tanımlanmaktadır (11).

Baudrillard ise, tüketimi tanımlarken onun bir göster-
ge, işaret olduğuna dikkati çekmektedir. Tüketim ne bir 
maddi pratiktir ne de bir bolluk fenomonolojisidir. Ne 
yediğimiz yiyeceklerle ne giydiğimiz giysilerle ne kullan-
dığımız araba ne de aldığımız ileti ve mesajların görsel ve 
sözlü yapısıyla tanımlanamaz. Daha çok tüm bu şeylerin 
bir göstergeler örgüsü olarak örgütlenmesidir (12).

Tüketim, az ya da çok tutarlı bir söylem içinde bir araya 
gelen tüm ileti ve nesnelerin sanal toplamıdır. Bundan bir 
anlam çıkacaksa o da tüketimin işaretlerin sistematik ma-
nipülasyonundan meydana gelen bir etkinlik olduğudur 
(12).

2.1.Tarihi Süreçte Tüketim

Toplumsal yaşama dair modern anlayışların oluşumunda 
19. yüzyılın göz ardı edilemez bir önemi bulunmaktadır. 
Birçok konuda olduğu gibi, tüketimi tartışma konusu ya-
pan ve sosyal bilimciler tarafından ilgi odağı haline ge-
tiren gelişmeler 19.yüzyılda ortaya çıkmıştır. Söz konusu 
bu gelişmelerin en önemlisi, tüketim odaklı kâr anlayışını 
merkeze alan kapitalizm olgusunun bu dönemde etkisini 
açıkça göstermesidir. Kapitalizmle birlikte mal ve hizmet 
üretiminin kitlesel boyutlara ulaşması tüketimi can alıcı 
bir noktaya taşımıştır. Feodal üretim tarzının zorunlu dö-
nüşümü ile gerçeklesen kapitalizm, sermayeye hâkim olan 
bir azınlık (burjuvazi) ile bu azınlığa emeğini satmak zo-
runda bırakılan bir çoğunluğun (proleterya) oluşturduğu 
üretim tarzına dayanmaktadır. Kapitalist üretim tarzında 
tüm eşyalardan emek gücüne kadar her şey alınıp satı-
lır ve bir meta biçimini alır. Bu noktada üretilen mallar 
para karşılığında satılmadıkça kâr elde edilemeyeceğinden 
tüketim, kapitalizmin devam edebilmesinde önemli bir 
bütünleyici unsur olmaktadır. Mal üretiminin kitleleşip, 
sermaye akısının, sömürgeciliğin hız kazanması ve kapi-
talizmin tüm dünyada egemen bir politika haline gelmesi 
her birimizi etkileyen değişmeleri teşkil etmektedir.

Sanayileşme de bu büyük değişimlerden biridir. Kapitalist 
ekonomi gerçek gücünü Sanayi Devrimi ile kazanmıştır 
(13). Sanayi Devrimi ile geleneksel tüketim algısından 
uzaklaşılmıştır. Özellikle, on dokuzuncu yüzyılın sonla-
rında belirginleşmeye başlayan modern tüketim kalıpları, 
bir ölçüde şehir ve onun banliyölerinden oluşan metro-
pollerdeki yaşantının bir sonucu olarak ortaya çıkmak-
tadır. Bu dönemde ortaya çıkan üretim ve tüketim ala-
nındaki değişmeler geleneksel tarzlardan kopmayı işaret 
eder. Geleneksel tüketimde giderilmesi gereken temel 
ihtiyaçlarla sınırlandırılırken, modern tüketimde istek ve 
arzular da yer almaktadır. Weber’in analizinde de olduğu 
gibi geleneksel köylülerin, tanımlanmış geçimlikten daha 
fazlası için çalışanlara tuhaf bakılması bu duruma örnek-
tir. İnsanlar artık yalnızca ekonomik açıdan değil, sosyal 
ve kültürel açıdan da tatmin olmak istemektedir. Tüketim 
bireyler için giderek daha farklı değerler kazanmaya başla-
mıştır. Arzulara dayalı düş kurmayla özdeşlesen bir dün-

yada tüketim artık simgesel bir role dönüşmüştür (13).

2.2. Gösterişçi Tüketim

İnsanlar, mal ve hizmetleri tüketerek temel fizyolojik ve 
güvenlik ihtiyaçlarını karşılarlar. Diğer taraftan, toplum 
içindeki bazı bireyler bu ihtiyaçlar dışında sadece başkala-
rını etkileme ve gösteriş amacıyla da tüketimde bulunabi-
lirler. Bazı bireyler için gösterişe yönelik mal ve hizmetle-
re olan talep, fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarından daha 
önde olabilir (14). Bu türde psikolojik tatmin sağlayan 
mal ve hizmetlere yapılan harcamalara gösterişçi tüketim 
denilmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi genel ola-
rak bakıldığında, gösterişçi tüketim adlandırılabilir. Bu 
nedenle kişiler tarafından bu alışveriş ve tüketimlerde 
lüks ve pahalı ürünler tercih edilmektedir. Bunun yanın-
da, tüketim davranışlarının sosyal statüyü işaret eden bir 
araç olarak ele alınması da en temel hareket noktalarından 
biri olarak görülmektedir. Bu bağlamda, insanların sosyal 
statüsü, onların göreceli zenginliklerinin bir fonksiyonu 
olarak kabul edilir ve bu zenginliğin diğerleri tarafından 
gözlemlenebileceği de varsayılır. Böylece bireyler tüketim 
kalıplarını, statü sağlayan mallar ve kendi ihtiyaçları için 
daha faydalı mallar arasından tercihlerle belirlemektedir. 
Bu teorik çerçeve Veblen tarafından ortaya konulan göste-
rişçi tüketim temel fikrine dayanmaktadır (15).

2.2.1.Veblen’in Gösterişçi Tüketim Kavramı

Veblen’e göre geçinme, tüketimin hayatın sürdürülmesi 
amacıyla yapılmasıdır. Dolayısıyla, çalışmak geçinmek 
için zorunlu olarak görüldüğünden toplum açısından 
yararlı ve üretken bir faaliyet olarak vurgulanmıştır. Bu 
çerçevede, Veblen’in insan davranışını ustalık içgüdüsüyle 
ilişkilendirdiği nokta önem kazanmaktadır (16).

Aslında tüketim de insan varlığının ve toplumun devam-
lılığı için zorunlu bir unsur olarak yorumlanmaktadır. 
Ancak Veblen tüketimi hayatta kalma boyutundan ile-
ri bir noktaya gittiğinde toplumsal bir sorun olarak ele 
almıştır. Bireysel tatminin toplumsal bağlamda bir statü 
arayışı olması Veblen’in eleştirdiği noktalardan bir tane-
sidir. Zenginliğin toplum yararına kullanılması yerine, 
israfa yönlendirilip bu davranışın her kesim tarafından da 
taklit edilmesi Veblen’in tepki gösterdiği bir husus olmuş-
tur (17). Veblen, tüketimin amacının hiçbir zaman sadece 
biyolojik ihtiyaçların tatmininden ibaret olmadığını ileri 
sürmüştür. Yukarıda da değinildiği üzere, her toplumda 
tüketim tüketicinin toplumsal statüsünü göstermek gibi, 
aynı derecede önemli olan diğer bir fonksiyona sahiptir. 
Kullandığı terimlerle Veblen, kültürel evrimin bir sonucu 
olarak aylak sınıfının ortaya çıkmasını mülkiyetin ortaya 
çıkışı ile ilişkilendirir (15).

Varlığın ekonomik özelliği çalışmamak olan ve zamanını 
üretken olarak kullanmayanların yani aylak sınıfın ellerin-
de birikmesi, bu grubu el ile iş görmek zorunluluğundan 
kurtarmaktadır. Bu sınıftan olmak ve bu aidiyetle birlikte 
varlığa sahip olmak şerefli bir şey olarak görülmektedir. 
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Zira, emekten kaçış hem şerefli bir hareket sayılmakta 
hem de terbiyenin gereği ve servetin kanıtı haline gelmiş-
tir. Aylak sınıf, bu şerefli sınıftan olmalarını ve sahip ol-
dukları varlığı ve gücü, farklılaşmış bir tüketim şekli ile 
göstermişler ki, Veblen bunu “conspicuous consumpti-
on” yani “gösterişçi tüketim” olarak tanımlamıştır (15). 
Bu gösterişçi tüketim, aynı zamanda varlığın ekonomik 
olmayan şekilde harcanması ile aylak sınıfın yerini ve sta-
tüsünü belirtmektedir. Aylak sınıf üyeleri kendi aralarında 
prestij ve statü için rekabet etmektedirler. Veblen gösteriş-
çi tüketimi sergileyen aylak sınıfın özelliklerini açıklarken 
şu ifadeleri kullanmıştır:

“Çalışmayan kesimin barışsever centilmenleri, yiyecek, 
uyuşturucu, barınma, hizmet, süs eşyası, giyim kuşam, 
eğlence gibi her şeyin en iyisini ve en pahalısını tüketirler. 
Ancak bu centilmenlerin, her şeyin iyisini özgürce tüket-
me zorunlulukları ile yakından ilişkili olarak, bunları en 
iyi şekilde nasıl sergileyeceklerini bilmek zorunlulukları 
da vardır. Boş vakitlerde onların dolu hayatları gerektiği 
gibi yaşanmalıdır. Boş zaman başarının en büyük simgesi-
dir. Soylu tavırları ve yasam tarzları ile gösterişçi işsizlikleri 
ve gösterişçi tüketim standartları uyum içinde olmalıdır. 
Bu sınıf evlerini, iş yerlerini, eşlerini ve kız çocuklarını, 
zenginliklerini ve güçlerini sergileyecek araçlar olarak gör-
müştür. Nesnelerin müsrifçe tüketimi, imtiyaz ve asilliğin 
işaretleridir. Doğal olarak hayatın lüks ve konforlu nesne-
leri aylak sınıfa aittir (15).’’

Veblen’in çalışmasında aylak sınıf olarak tanımladığı grup 
zenginler sınıfı ya da kapitalist veya burjuva sınıf olarak 
kabul edebilmektedir. Ancak, en azından yaşadığı dönem 
dahilinde Veblen bu grubu hiç çalışmaya ihtiyacı olma-
yanlar olarak tanımlamıştır. Zira söz konusu grup, çalı-
şanların yarattığı fazla değerlerle geçinen gruptur. İnsanlık 
tarihine bakıldığında toplumların kendilerine yeter mik-
tarların üzerine çıkmaya başladıkları zaman özel mülk ve 
statü kavramlarının önem kazandıkları gözlemlenmekte-
dir. Çalışanlar artık değer yarattıkça, aylak grupların bu 
değerlere sahip olarak özel mülkiyetlerini ve dolayısıyla 
statülerini arttırmaları ve geliştirmeleri mümkün olmuş-
tur. Diğer bir ifade ile, statü ve özel mülkiyet arasındaki 
ilişki daha da önem kazanır hale gelmiştir. Özel mülkiye-
tin oluşmasıyla, toplumlarda hiyerarşiler oluşmaya başla-
mıştır. Böylece, sahip olunan mülkiyet miktarı hiyerarşide 
o kadar yüksekte olma anlamı taşımaya başlamıştır. Bu 
durumda mülkiyete sahip olmak insanlar için amaç hali-
ne gelmeye başlamış, bununla beraber insanların mal veya 
hizmet kullanımı ile fayda elde etme anlayışı değişmiştir 
(18).

Bununla beraber Veblen, zenginlik ve sosyal statü elde 
etme arasında ilişkiyi ele alırken ifşa etme kavramını asla 
göz ardı etmemiştir. Bir çalışmayan sınıf kuramı araştır-
ması yaptığı kitabında Veblen, bu sınıfın apaçık yaptığı 
veya belli belirsiz bir gayretle gizlemeye çalıştığı aşırı har-
camalarla üstünlüğünün reklamını yaptığı ve temel özel-
liği olan aylaklığını halkın görmesinden büyük bir zevk 

duyduğu tezini zenginleştirmiştir. Buna göre, zengin ve 
mal sahibi olmak, sosyal statü kazanmak için yeterli değil-
dir. Bir zenginliğe sahip olduğunuzun uygun şartlarla sun-
mak da gerekmektedir. Aksi takdirde, zenginliğin sosyal 
statü ve prestiji arttıracak herhangi bir etkisi olmayacaktır. 
Veblen’e göre, üst sınıf sahip olduğu yaşantıyı ve alışkan-
lıkları diğer sınıfların kıskanmacı tepkimeler göstermesine 
yol açacak şekilde kullanır. Aylak sınıf, varlık ve zenginli-
ğini gösterişçi tüketim yoluyla sergilemekten yana hareket 
eder (16).

Veblen’in sözünü ettiği aylak sınıf, toplumdaki yerini bir 
yandan tüketim biçimi ile farklı kılmaktadırlar. Veblen’e 
göre bir ürünün gösterişli olabilmesi ürünün nispi pa-
halılığının söz konusu olması gerekmektedir. Buna göre, 
toplumsal saygınlık hangi ürünleri satın aldığınızla ölçül-
mektedir. Veblen bunu saygınlığın parasal ölçüsü olarak 
ifade etmiştir (15). Bununla beraber daha önce de vurgu-
landığı üzere, ürünün hem tüketici hem de diğer bireyler 
nazarında cazip ve estetik olduğunun kabul edilmiş olması 
önemlidir. Gösterişçi tüketime konu olan mal ve hizmet-
lerin faydasından daha değerli olmalarının nedeni, onların 
güzel ve pahalı olmalarıdır. Örneğin, el yapımı altın bir 
kaşığın fiyatı on dolar olabilir. Fakat bu kaşık, fiyatı on ya 
da yirmi sent olan metal kaşıktan daha kullanışlı değildir. 
Temelde her iki kaşığın da kullanım amacı aynı olsa da, 
altın kaşığın kullanım amacı ile beraber değeri kat kat art-
maktadır. Bu kaşığın değerinin artmasının nedeni, altının 
güzellik duygusu vermesi ve toplumsal saygınlık kazandır-
ması olarak yorumlanmaktadır (14).

2.2.2.Gösterişçi Tüketimi Yönlendiren Faktörler

Tüketim kalıplarının oluşmasına neden olan en önemli 
faktör, gelir sahiplerini gösterişçi tüketime yönlendiren 
gösteriş unsurudur. Bunun yanında, gösteriş unsurları bi-
reylerin sahip oldukları gelir düzeyinin yanı sıra alışkan-
lıkları ile de yakından ilişkilidir. Bu çerçevede, gösterişçi 
tüketimi yönlendiren faktörlere göz atıldığında çeşitli un-
surlardan söz etmek mümkündür.  Bunlardan en önemli-
lerden bir tanesi ihtiyaçlardır. İnsanların hayatını devam 
ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu fizyolojik ihtiyaçlar, 
güvenlik ihtiyacı, aidiyet ihtiyacı, saygınlık ve kendini 
gerçekleştirme ihtiyaçları gibi çeşitli unsurlar vardır. (14).

Özellikle de tüketim toplumunda, fizyolojik ve güven-
lik ihtiyaçlar gibi temel ihtiyaçlar dışında, bazı ürünlerin 
insanlara birinci derece ihtiyaçlarıymışçasına sunulması 
gösterişçi tüketimi yönlendiren faktörlerin başında gel-
mektedir. Bununla beraber, artan mal ve hizmet çeşitlili-
ği ile beraber tüketiciler, ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin 
maksimum faydalarından çok, reklamların da etkisi ile 
tüketim eğilimi göstermektedirler. Bu bağlamda, tüke-
ticilerin bilinçli olarak alışveriş yapmamaları ve kalite ve 
fiyat araştırmasına gitmemeleri ve alınan ürünün garanti 
belgesi ile kullanım kılavuzunu da okumadıkları göze göz-
lemlenmektedir (19).

Yukarıda belirtilen yönlendirici unsurların yanında takdir 
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ve sosyal statü kazanmaları bireyleri gösterişçi tüketime 
yönlendiren önemli bir faktördür. Bireyler üyesi oldukları 
toplumda bulundukları toplum katmanından, daha üst 
katmanda yer almak isterler. Bu unsur takdir kavramı ile 
ifade edilebilir (14).  Bireylerin takdir görme ve statülerini 
yükseltme istekleri, daha üst tabakada yer alanların tüke-
tim anlayışının kabul hatta taklit edilmesine yol açabil-
mektedir. Bunun yanında, gelir seviyesinin artması veya 
ani gelir artışlarının da gösterişçi tüketime yönlendiren bir 
faktör olduğu ileri sürülmektedir. Gelir seviyesindeki her 
artışın gösterişçi tüketime neden olacağı kesin olmamakla 
beraber, gelir düzeyi yükselmeden önce alınamayan birçok 
ürünün, ani gelir artışları ile satın alınabilir duruma geldi-
ği öne sürülmektedir.

Gösterişçi tüketimi gerçekleşmesinde sosyal ihtiyaçlar da 
oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bazı ürünler gösteriş 
amacı ile tüketilirken, birey kendisini o ürünler sayesinde 
olduğundan daha farklı bir statüye sahip olduğunu dü-
şünmeye başlar. Ancak, bunu sadece kendisinin düşünü-
yor olması da yetmemektedir. Ait olduğunu düşündüğü 
sınıf da eğer böyle düşünüyor ise artık amaca ulaşılmıştır 
(14). Bununla birlikte Ritzer, kitle iletişim araçlarının mo-
dern toplumda gösterişçi tüketime yönlendirmede önemli 
bir faktör olduğunu ileri sürmektedir. Gücü geniş kitle-
lere ulaşabilme özelliğine dayanan kitle iletişim araçları, 
bireysel kimliklerin oluşumuna ve dönüşümüne de katkı 
sağlamaktadır. Eğlenceli bir içerik sunan iletişim araçla-
rı, bireyin öz kimliğini oluşturması, güçlendirmesi ya da 
geliştirmesi, tüketim ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunlara 
sahip olması için düşünce ve eylem modelleri önermekte-
dir. Özellikle gençler, özdeşleşme yoluyla hayran oldukları 
yıldızların giyim kuşamından etkilenerek benzer ürünleri 
satın almaya yönelmektedir. Özellikle etkileşimli doğaları 
gereği iletişimi kişiselleştiren araçlar, yeni tüketim biçim-
leri önermektedir (20).

Yarattığı sanal çarşıda, zaman ve mekân kısıtlaması ol-
mayan internet aracılığı ile dünyanın her yerine hizmet 
ya da ürün satabilen popüler alışveriş siteleri, tüketicinin 
komutlarına kısa sürede yanıt verebilmektedir. Tüketimi 
kolaylaştırarak çekici hale getiren internet, giderek sanal 
müşterilerini çoğaltmakta ve gösterişsel tüketime dolaylı 
da olsa katkı sağlamaktadır. Tüm bu faktörler, bireylerin 
gösterişçi tüketimde bulunma davranışlarına yansımakta 
ve bireylerin gösteriş amacıyla pahalı ürün tüketme eği-
limlerine etki etmektedir.

3.TEKNOLOJIK GELIŞME

Bugün inkâr edilemeyecek gerçeklerden biri teknolojidir. 
Bir diğer gerçek ise bugün teknoloji kaynaklı birçok so-
runun ortada oluşudur. 1970’lerden bu yana teknolojik 
gelişmelerin baş döndürücü hızı aleni gözlemlenmekte-
dir. Bu gelişmeleri pek yakından takip edememenin, tam 
olarak kavrayamamanın tedirginliğini yaşanmaktadır. 
Bireylerden birçoğu teknolojiden ürküntü duymaktadır. 
Teknolojinin, ortaya çıkmasına yardımcı olduğu birçok 

toplumsal fayda, gün geçtikçe, bunların kullanımıyla or-
taya çıkan toplumsal sorunlarla dengelenmektedir. Bun-
lar, ferdin adil olmayan yöntemlerle manipüle edilmesi ve 
baskı altında tutulmasından, doğal çevrenin çok yönlü yı-
kımına ve dünyanın sınırlı doğal kaynaklarının ölçüsüzce 
tüketilmesine kadar varan sorunlardır. Toplumsal alanın 
sınırları içerisindeki hemen her türlü işin gerçekleştirilme-
si için bir tür makinaya gerek duyulması, modern yaşamın 
belirgin özelliklerindendir. Teknolojinin toplumdaki rolü-
nü anlamak, yalnızca kendi içinde değil, bizzat toplumu 
anlamamızın bir parçası olarak da önem kazanmıştır.

David Dickson, teknoloji ve alternatif teknolojiyi ele alır-
ken, “Ben; teknolojiye ilişkin çağdaş sorunların teknolo-
jinin doğasından olduğu kadar, onun kullanımından da 
kaynaklandığını ve aynı zamanda toplumsal ve politik et-
kilerin tesiri altında geliştiğini düşünüyorum.’’ demiştir ve 
şöyle eklemiştir: ‘‘Teknoloji, toplumda politik bir rol, güç 
dağılımı ve toplumsal denetimin işleyişi ile çok yakından 
ilgilidir.’’ (21). Burada Dickson önemli bir noktaya par-
mak basmaktadır. Çünkü dünyamız bu düşünceleri haklı 
çıkarır örneklerin oldukça bol ve etkili olduğu boğucu bir 
dönemi idrak etmektedir. Yine aynı konuda Schumacher 
ise şunları söylemiştir; ‘‘Açgözlülük günahı bizi makina-
ların gücüne teslim etmiştir. Açgözlülük kıskançlığın da 
yardımı ile çağdaş insanın efendisi olmasaydı giderek daha 
yüksek yaşam seviyelerine erişildikçe ekonomizm çılgınlı-
ğı zamanla geçerdi.’’

3.1.Popüler Kültürün Tüketim Kültürüne Dönüşümü: 
Teknoloji Tüketimi

Popüler kültür kavramı 16.yüzyılda halka ait anlamın-
da değersiz, aşağı anlamında kullanılırken, sanayileşme 
ve beraberinde kapitalist anlayışla birlikte ticarileşen bir 
kavram olarak, yaygınca tercih edilen ya da çok beğenilen 
bir anlama karşılık gelmiştir. Bu anlamda popüler kültür, 
toplumun çoğunluğu tarafından beğenilen ve tüketilen 
hâkim kültür anlayışıdır (22). Diğer bir ifade ile popüler 
kültür, bir toplumda yaygın biçimde paylaşılan inanışlar, 
pratikler ve nesnelerdir. İnsanların ortak payda da buluş-
tuğu alandır. Ya da popüler kültür, gündelik yaşam için-
de, kitle iletişim araçlarında üretilen kültür ürünleridir. 
Popüler kültür ile pazarlanmak istenen her türlü ürün de 
düşünce biçimi hedef kitleye aşılanmaya çalışılır. Bu şek-
liyle, popüler kültürün verdiği mesajlar ve ortaya koyduğu 
beğeni, kitle iletişim araçları ile kültürel değerleri, dahası 
bireylerin kimliklerini doğrudan etkileyerek şekillendirir 
(23). İdeolojik anlamda ise kapitalist sınıfın, kültürel de-
ğerleri kendi ideolojileri doğrultusunda bezeyerek hedef 
kitleye sundukları kültürdür. Alemdar ve Erdoğan (24), 
benzer şekilde Marksist yaklaşımda popüler kültür, ide-
olojik bir aygıt olarak halk üzerine gelişmişlik adı altında 
örtük ya da açık şekilde uygulanan, kültür endüstrisi tara-
fından üretilip dağıtılan bir kitle yönetim aracıdır. Bu an-
layış içinde popüler kültür, mal üretim tüketim ilişkisinde 
tüketim lehine gelişen, tekrar tekrar üretilen ve insanın 
bağlı olduğu sosyal ve kültürel çevresiyle değişen belirli 
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bir yaşam tarzıdır.

Günümüzde insanlar artık ne ürettiklerine göre değil ne 
tükettiklerine göre tanımlanmaktadır. Hatta neyi tüketip 
neyi tüketmeyecekleri ya da ne kadar tüketeceği konusun-
da karar verici çoğu kez üretenler, yani çok uluslu şirketler 
olmaktadır. Öyle ki ekonomik açıdan tüketimin, popü-
ler kültür öğeleriyle avantajlı hale getirilmesi tüketicilerin 
benzer davranışlarda bulunmasına yol açmakta ve bunun 
sonucu olarak insanlar arasında paylaşılan tüketim de-
ğerlerinde bir birlik ve yakınlaşma olmaktadır. İnsanların 
yaşam tarzları, tercihleri, davranışları, alışkanlıkları artan 
şekilde küreselleşmenin önemli bir sunucusu olan popü-
ler kültür öğeleriyle yeniden biçimlenmektedir. Bunu pek 
çok kere yaşadığımız sosyal ve kültürel çevrede görebilme-
miz mümkündür. Neredeyse diğer kültürlerle aynı yemeği 
yiyoruz; aynı içeceği içiyoruz, aynı giyiniyoruz, kısaca aynı 
beğeni içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla, kullanılan eşyalara ve 
teknolojik ürünlere hatta gündelik yaşamdaki davranışlara 
kadar birçok pratiklerde küreselleşmenin, özelde popüler 
kültürün izlerini görmek mümkündür. Küresel serma-
yedarlar özellikle medyanın gücünü kullanarak gelişmiş 
toplumların tüketim davranışlarını, diğer toplumlara veya 
hedef olan kitleye, benzer tüketim davranışı göstermeleri 
yönünde özendirici yayınlar yapmaktadırlar. Bu kapsam-
da, popüler kültür öğelerinin insanların davranışlarını 
yönlendirici bir güç olarak kitleler, toplumlar tarafından 
kabulü, insanların gündelik yaşamında her geçen gün 
kendisini daha fazla hissettirmekte, tartışılmakta antropo-
lojik anlamda bir yönüyle tüketim bireyin yaşam biçimi 
olmaktadır (25).

Teknoloji ve onun sunduğu ürünler ise günümüzde en 
çok tüketilen popüler kültür eşyalarıdır. Aynı zamanda 
teknolojik ilerlemeler, insanlık tarihinde yaşanan kültürel 
gelişmelere karşılık bulan, değişimin ve gelişiminin önem-
li bir simgesi olarak kabul edilmektedir: Ortaçağ, Yakın-
çağ, bilgi çağı, gelişmiş toplum, gelişmemiş toplum gibi 
kavramlar altında yapılan sınıflandırmalar bir yönüyle 
teknolojik anlamlardır. Teknolojide ortaya çıkan gelişme 
ve buluşlar, toplumların sosyal kültürel yaşamını özelde 
ise bireyin gündelik yaşamını doğrudan etkilemektedir. 
Özellikle 18.yüzyıl sonları ve 19.yüzyıl başlarında sanayi 
devrimiyle yaşanan teknolojik gelişmeler, günümüz top-
lum anlayışında doruk noktasına çıkmıştır. Başta elektro-
nik eşyalar olmak üzere pek çok teknolojik ürün artan hız-
la tüketilmektedir. Hatta bir rivayete göre on sene ya da 
yirmi sene sonraki cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi 
eşyaların modellerinin şimdiden hazırlandığı ve tüketim 
kültürünün bir parçası olarak bekletildiği söylenmektedir.

Kavram olarak teknoloji geniş anlamda, araştırma, geliş-
tirme, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmeti kapsayan 
bir sanayi sürecinin, en etkin ve verimli bir şekilde kulla-
nımını amaçlayan, bilimsel bilgi, bir bilim ya da beceri-
lerin hepsidir. Ya da teknoloji, insanın tekrar tekrar üret-
tiği, doğayla olan ilişkisinde kullanabilmek adına ortaya 
koyduğu teknik bilgiler ve becerilerdir (26). Bu anlamda 

teknoloji, kültürel evrimin bir parçası olarak insanın çev-
reye uyum sağlama çabasıdır. Bu varsayıma göre Basalla 
(27) geleneksel anlamda insan yaratımı olan pek çok nes-
ne ya da şey, doğal ortama uyum göstermemizi sağlayan, 
fayda nosyonunu karşılayan araçlardır. Ancak günümüzde 
teknoloji, bundan çok daha öte bir mana taşır. Teknoloji 
her şeyden önce kültür, üretim ve tüketim ilişkisi içinde 
ifade bulan bir anlama ulaşır. Bu anlayış içinde teknoloji, 
insanlar tarafından üretilen, uyarlanma sürecinin bir par-
çası, bağlı olduğu toplumsal çevreyi kontrol etmek ya da 
dönüştürmek amacıyla kullanılan araç, gereç ve bilgilerin 
tümüdür (26).

Teknoloji, insanların ilgisini, eylem ve davranışlarını, ger-
çeği algılayış biçimini, kısaca insanın doğasını doğrudan 
etkilemektedir. Günümüzde bilgisayar ve internet tekno-
lojileriyle tüketicilerin düşünceleri, eylem ve davranışları 
değiştirilebilmekte, küresel kültür adı altında yapay bir 
yaşam biçimi oluşturarak tüketici kimliği şekillenebilmek-
tedir. Diğer bir ifade ile kimlikler, sanal olarak oluşturu-
lan imajlar yoluyla üretilmektedir. Sanayi toplumunda ön 
planda olan üretim yerini, süreç içinde tüketim almakta 
ve buna bağlı olarak yeni tüketici davranışlarıyla oluşan 
yeni tüketim kalıpları ortaya çıkmaktadır. Teknolojinin 
sürekli gelişmesi, küreselleşme ile yayılması ve değişmesi 
bireyleri sürekli olan bir tüketime alıştırmakta, bu durum 
ise teknolojik araçlara bağımlı bir kişilik yaratmaktadır. 
Bu amaçla, teknolojik imkânlardan yararlanarak yeni tü-
ketici bilgileri ve yeni tüketim nesneleri belirlenmekte ve 
bunun için de her türlü teknolojik sağlayıcıdan yararlanıl-
maktadır. Esasen teknoloji, toplumlar arasında sınıfsal ay-
rımlara da neden olmaktadır. Teknoloji ve uygulama araç-
ları, teknolojiyi üreten ve pazarlayan ülkeler tarafından, 
teknolojinin olanaklarından faydalanmak isteyen tüketici 
toplumlar üzerinde hegemonik bir araç, bir güç unsuru 
olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla tüketimde belirleyici 
olan; sadece tüketicinin eylemleri değil, teknolojinin biz-
lere sunduğu denetim ve gözetim getiren bir anlayış ol-
maktadır. Ancak teknolojinin insanlara daha iyi bir yaşam 
kalitesi sunması, mutluluk vaat etmesi teknolojinin bahse 
konu olan olumsuzluklarının göz ardı edilmesine neden 
olmaktadır (28-29).

Teknolojinin toplumsal yaşamı kolaylaştırdığı bilinen bir 
gerçektir. Genel olarak, insan yaşamında meydana gelen 
değişim ve dönüşümler insanları teknolojiye bağımlı kıl-
maktadır. Öyle ki, günümüz toplumsal yaşamda bu önem 
daha da artmaktadır. Neredeyse teknolojinin olmadığı bir 
yaşam mümkün gözükmemektedir. En azından böylesi bir 
olasılık pek çok toplumun insanı için söylenebilir. Örne-
ğin pek çok teknolojik nesne, kendi toplumumuzda çok 
hızlı bir şekilde tüketilmekte ve tüketiciler arasında sosyal 
sınıfın neredeyse kalktığı bir tüketim hızı yaşanmaktadır. 
Pek tabii buradaki temel faktörün küreselleşmenin ya da 
onun getirisi olan kapitalist odaklı bir tüketim anlayışının 
toplumların geneline hâkim olmasıdır (30).

Dolayısıyla, günümüzde teknoloji inanılmaz bir hızla ge-
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lişmekte piyasaya çıkan teknolojik ürünlerde aynı hızla 
tüketilmektedir. Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi ve 
tüketilmesi kimileri açısından endişe yaratırken, kimileri 
ise teknolojide meydana gelen gelişmelerden ve tüketimin 
artmasından gayet memnun olmaktadır. Örneğin, daha 
bir ay önce son teknoloji olarak tanıtılan bir cep telefo-
nu ya da bir bilgisayar bir ay sonra eski model teknolojik 
ürün olarak kayıtlara geçmektedir. Hal böyle olunca pek 
çok model ve fiyat seçeneği olmakta ve bu durum, tüke-
tici açısından kafa karışıklığı yaratmaktadır. Ancak tüm 
bu kafa karışlığına rağmen eski model bir ürün yeni ge-
lişen teknolojik ürünle değiştirilmektedir. En azından bu 
durumdan, bağımlığı her geçen gün artan, bilinçsiz bir 
şekilde tüketen ve bundan memnun olan tüketici profili 
için söylenebilir (30).

Bugünün dünyasında teknolojik gelişmeyle ilgili ya da tü-
ketimle akla gelebilecek pek çok ürün elektronik sembol-
lerle temsil edilmektedir. Bunların içerisinde en bilindik 
tüketim eşyaları ise yeni nesil televizyon, cep telefonu ve 
bilgisayarlardır. Bu türden elektronik ürünler, artan hız-
la hem ülkemizde hem de birçok toplumda ihtiyaca ba-
kılmaksızın tüketilmektedir. Örneğin, dünya nüfusuna 
oranla cep telefonu kullanım oranı giderek artmaktadır. 
Dünya çapında, 2002 yılında 1 milyarın üzerinde bulu-
nan cep telefonu sayısı 2012 yılında yaklaşık 6 milyara 
çıkmıştır. Bilgisayar destekli mobil iletişim aracı olan akıl-
lı telefon satışları ise bir önceki yıla göre %32 oranında 
artarak 2013 itibariyle 958.8 milyona ulaşmıştır. Örne-
ğin, ülkemizde satılan cihazların %74’ünü akıllı telefon-
lar oluşturmaktadır. Türkiye’de tüketiciler 2014’ün ilk 9 
ayında akıllı cep telefonuna, geçen yılın aynı dönemine 
göre neredeyse 2 milyar lira daha fazla harcamada bu-
lunmuş ve ödenen tutar 9.2 milyar liraya ulaşmıştır (31). 
Benzer durum, bilgisayar ve yeni nesil televizyon ürünleri 
için de söylenebilir. Araştırma şirketleri yapmış olduğu 
analizlerde milyarlarca bilgisayar olacağını ve bu sayının, 
sadece milyonunun yenileceği ve yenilenebilecek nitelikte 
pek çok bilgisayarın geri dönüşümü olmadan çöpe atıla-
cağını belirtmiştir.

3.2.Tüketim ve Teknoloji

İnsan, tabiatı gereği üreten ve tüketen bir varlıktır. Bu 
özelliği onu görev, sorumluluk ve karşılaştığı sorunlar 
açısından diğer canlılardan farklı kılmaktadır. Bu nedenle 
insan tarih boyunca hep bu özelliğinin gerektirdiği çaba ve 
davranışlar içinde olmuş veya olma durumunda kalmıştır. 
Tüketim insan için ne kadar zorunlu ise, üretimde o ka-
dar zorunludur. Bu, onun yaşamasının bir gereğidir. İnsan 
üretim ve tüketim sürecinde belli bazı yol ve yöntemler 
kullanmaktadır ki buna bir anlamda teknoloji diyebiliriz. 
Onun için teknolojik gelişme kavramı aynı zamanda üre-
tim ve tüketim metotlarındaki ilerlemeyi de ifade etmek-
tedir  (32).

Tarih boyunca çeşitli zaman ve mekanların kendine özgü 
teknolojileri olmuştur. Modern anlamda teknolojik geliş-

me sanayi devrimi sonrasında üretim ve tüketim teknik-
lerindeki ilerlemeyi anlatmak için kullanılmaktadır. Bu 
dönemde teknoloji alanındaki gelişmeler o denli hızlı ol-
muştur ki yüzyılımıza damgasını vurmuş ve teknoloji çağı 
kavramı literatürümüzde yerini almıştır. Teknolojideki 
gelişmeler bilimdeki gelişmelerle paralellik taşımaktadır.

Yüzyılımız teknoloji çağı olarak adlandırılmaktadır. Bilim 
ve teknikteki gelişmelere paralel bu teknolojinin felsefe 
boyutunda ise tüketim ve tüketim toplumu kavramları 
vardır. Her olgunun bir sonucu olacağından hareketle di-
yebiliriz ki, teknoloji çağının da birçok sorunları var ettiği 
açıktır.

SONUÇ

Her durumun olumlu ve olumsuz yanları olduğu gibi 
teknoloji kullanımının da birçok olumlu ve olumsuz yanı 
bulunmaktadır. Teknoloji kullanımının olumlu yanlarına 
bakıldığı zaman yüz yüze olmayan ilişkinin güven verici 
mesafesi ilk sıralarda gelmektedir. Bunun dışında evden 
dışarı çıkmadan kişisel bankacılık işlemlerini yapmaktan, 
marketten alışverişinizi eve getirtmeye ve diğer insanlarla 
haberleşip dünyada olan biteni takip etmeye varan olum-
lu yönleri de bulunmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında 
dünyada ve ülkemizde sosyal hayatı etkilemeye başlayan 
teknoloji kullanımının, başta çocuklar ve gençler olmak 
üzere nüfusun büyük çoğunluğunu etkisi altına aldığı 
görülmektedir. Böylelikle teknoloji kullanımının kontrol-
süz olması durumu söz konusudur ve bireyler teknolojiye 
bağımlı hale gelmektedirler. Bu durumun ana sebepleri 
arasında tüketim kültürünün değişmesi sayılabilmektedir.

Günümüz toplumunda bireyler kendilerini ifade ederken 
sahip oldukları araç gereçleri, ürünleri kullanmaktadırlar. 
Böylelikle satın alınan ürünler zamanla sembolik anlamlar 
kazanmaktadır. Teknolojinin gün geçtikçe hayatımızın bir 
vazgeçilmezi haline gelmesi ve yaşanılan gelişmeler birey-
leri teknolojik tüketime yönlendirmektedir. Satın alınan 
teknolojik ürünlerin pahalı ve güzel olması sosyal anlam-
da benlik ispatı için bir araç/gösterge haline gelmiştir. 
Kullanılan telefonun markası ve pahalı olması, bilgisaya-
rın taşımış oluğu özellikler, tabletin/saatin estetik özellik-
leri gibi genel olarak teknolojik ürünlerin sahip olduğu bu 
özellikler gösterişçi bir tüketimdir.

Daha önce de belirtildiği gibi genel olarak bakıldığında, 
gösterişçi tüketim kişinin çevresine statü veya prestijini 
göstermek amacı ile yaptığı tüketimler olarak adlandırı-
labilir. Bu nedenle kişiler tarafından bu alışveriş ve tüke-
timlerde lüks ve pahalı ürünler tercih edilmektedir. Bu-
nun yanında, tüketim davranışlarının sosyal statüyü işaret 
eden bir araç olarak ele alınması da en temel hareket nok-
talarından biri olarak görülmektedir. Bu bağlamda, insan-
ların sosyal statüsü, onların göreceli zenginliklerinin bir 
fonksiyonu olarak kabul edilir ve bu zenginliğin diğerleri 
tarafından gözlemlenebileceği de varsayılır. Böylece birey-
ler tüketim kalıplarını, statü sağlayan mallar ve kendi ih-
tiyaçları için daha faydalı mallar arasından tercihlerle be-
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lirlemektedir. Bu teorik çerçeve Veblen tarafından ortaya 
konulan gösterişçi tüketim temel fikrine dayanmaktadır.

Çok eski dönemlerden bu yana süregelen bir olgu olarak 
gösterişçi tüketim, genel olarak kişinin çevresine statüsünü 
veya prestijini göstermek amacı ile yaptığı alışverişler şek-
linde tanımlanmaktadır. Gösterişçi tüketimin temelinde, 
alınan ürünlerin çevre tarafından prestij göstergesi olarak 
algılanması yatmaktadır. Bu çerçevede yapılan bu çalışma-
da gösterişçi tüketim kavramı irdelendikten sonra, küresel 
dünyada onu yönlendiren faktörler ele alınmış; bu tüketi-
min bir toplum veya grup içinde belirli bir statü göstergesi 
olarak nasıl kullanıldığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Bunun 
yanında, gösterişçi tüketimin motivasyonlarının ve yeni 
araçlarının da üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Günümüz 
teknoloji çağında tercih edilen araçlar bu kapsamda tek-
nolojik ürünler olmaktadır. Gösterişçi tüketim kavramı, 
Veblen’in sosyal sınıflar üzerine yaptığı çalışmalarda de-
taylı olarak ele alınmıştır. Veblen’in en ses getiren yapıtı 
olan Aylak Sınıfın Teorisi, bu konuda ayrıntılı açıklama-
ları içermektedir. Veblen gösterişçi tüketimi üst sınıf ve 
bunlara benzemeye çalışan diğer sınıflar tarafından, gös-
teriş amaçlı olarak yapılan alışverişler olarak yorumlamış-
tır. Veblen, gelişmiş endüstriyel toplumlarda, lüksün ve 
ihtiyaç dışı tüketimin bireyin kendisini gösterişçi tatmin 
isteğini sunma yolu olarak öne çıkardığını belirtmektedir. 
Bu çerçevede tüketmek, normal bir tavır olmaktan çıkarak 
bireyin yeni imgeler, statüler, prestij göstergeleri edindiği 
ve bunu başkalarını kıskandırma içgüdüsüyle yaptığı bir 
eyleme dönüşmektedir. Ürün veya marka ile ilgili çevre-
den gelen beğeni veya imrenme gibi tepkiler kişinin ürün-
den tatmin olmasını sağlamaktadır.

Kişinin çevreden beğeni alması için kullanmış olduğu 
ürünleri ve sembolik olarak gösterişçi unsur, bir şekilde 
diğer bireylere sunulmalıdır. Günümüzde sayısız sosyal 
medya hesabı ile bu durum kolaylıkla gerçekleştirile-
bilmektedir. Gidilen pahalı mekânlar, kullanılan kişisel 
ürünler, teknolojik araçlar bu sosyal medya hesaplarından 
paylaşılmaktadır. Beğeni arttıkça kişinin gösterişçi tatmini 
de artmaktadır. Bu sebeple gün içinde yapılan her aktivite, 
tüketilen her şey paylaşılmakta bireyler bu eylemi yapabil-
mek için teknolojik ürünlerini uzun süreler kullanmak-
tadırlar. Teknolojik ürünlerin bizzat kendileri gösterişçi 
bir araç iken, böylelikle teknolojik ürünler üzerinden de 
gösterişçi tatmin sağlanmaktadır.

Her geçen gün yeni uygulamalar yazılım güncellemeleri 
teknolojik ürünlere iletilmektedir. Bu durumda satın alı-
nan ürünün işlevinin artması amacıyla bireyler bu konuda 
takiplerini sürdürmekte ve gerekli yüklemeleri yapmakta-
dırlar. Fakat sistem yeni ürünün satın alınması için eski 
ürünlere bahsedilen bu sürümleri desteklememektedir. 
Yani gelişen teknoloji aynı zamanda bireyin yeni ürünleri 
satın alması için güç kullanmaktadır. Böylelikle bireyler 
fiziksel olarak teknolojiye bağımlı hale gelmektedirler. 
Elbette sahip olunan yeni ürün ile ulaşılan aplikasyon sa-
yısının artması, bireylerin teknolojik ürün ile geçirdikleri 

süre zamanı artırmaktadır. Hayatımızda vazgeçilmez bir 
konuma yerleşen teknolojik ürünlerin kullanım işlevleri 
ve kişi başına düşen kullanım süreleri her geçen gün doğ-
ru orantılı bir şekilde artmaktadır. Süregelen kontrolsüz 
kullanımı söz konusu olduğunda ise kimyasal bağımlılık-
lardan çok daha zararlı olduğu bilinen davranış bağımlı-
lıklarına sebep olacaktır.

Bu davranış bağımlılıklarının bir alt boyutu olan teknoloji 
bağımlılığının belirtileri şunlardır: ‘Yalnızca birkaç daki-
ka diyerek teknolojik ürün ile saatler harcamak. Sosyal 
çevreye ekran karşısında geçirilen zaman hakkında yalan 
söylemek. Uzun süre bilgisayar/telefon kullanmaktan 
dolayı fiziksel sorunlardan şikâyet etmek. Anonim bir 
kişiliğe bürünmek, insanlarla teknolojik ürün üzerinden 
konuşmayı yüz yüze konuşmaya tercih etmek. Teknolojik 
ürünü kullanmak için yemek öğünlerinden, derslerden ya 
da randevulardan ödün vermek. Bilgisayar/telefon başın-
da çok fazla zaman geçirdiği için suçluluk duyuyorken bir 
yandan da büyük bir zevk almak ve bu iki duygular arasın-
da gidip gelmek. Bilgisayardan/telefondan uzak kalındığı 
zaman gergin ve boşluktaymış gibi hissetmek. Gece geç 
saatlere kadar bilgisayar/telefon başında kalmak.’ Durum-
ları ile karşılaşıldığında tehlike söz konusudur ve profes-
yonel destek alınması gerekmektedir.

Bu araştırma, tüketim kültürünün değişmesi ile günü-
müzde kendinden oldukça söz ettiren teknoloji bağım-
lılığı üzerinedir. Veblen’in gösterişçi tüketim kavramı ve 
teknoloji bağımlılığı konusu ile bağ kurulmuş ve süreçler 
incelenmiştir. Böylelikle tüketim sosyolojisinde, teknoloji 
bağımlılığı üzerine gösterişçi tüketim unsuru bağlamında 
bir araştırma yapılmış olup, ulaşılan sonuçlar olumludur.
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YAZARLARA BİLGİ

Tanımlama 

Güncel Bağımlılık Araştırmaları dergisi alkol/madde 

ve davranışsal bağımlılıklar ile tedavileri konusunda 

günceli yakalamakla ilgilenen klinisyenler ve sağlık 

profesyonelleri için açık erişimli ve hakemli bir 

dergidir. Dergi orjinal makaleler, gözden geçirmeler, 

uzman görüşleri ve söyleşilere ev sahipliği ederek 

bağımlılık ve ilişkili bozuklukların tüm yönlerine ilişkin 

güncel bilgi sağlamaktadır. Güncel Bağımlılık Dergisi 

yayınlama ücreti talep etmemekte ve yılda dört kez 

yayınlanmaktadır. 

Sunulan yazılar hızla değerlendirilerek 30 gün 

içerisinde ilk sonuca ulaşır. Kabul edilen yazılar 45 

gün içerisinde online ilk olarak yayınlanır ve kabulden 

3-6 ay sonra basılı şekilde yayınlanır. Dergi makale 

gönderme, değerlendirme ve izleme süreçlerinde 

online sistem kullanmaktadır. Yazıların değerlendirme 

süreci derginin danışma kurulu üyeleri tarafından 

yapılır; bir yazının yayınlanabilmesi için en az iki 

bağımsız değerlendirmecinin onayını takiben editörün 

onayı gerekmektedir. 

Genel İlkeler ve Yayın Politikası 

Güncel Bağımlılık Araştırmaları dergisinin kapsamı 

madde ilişkili bağımlılıklar ve davranışsal bağımlılıklar 

üzerine genetik, nörobiyolojik, klinik ve psikolojik 

araştırmaları içeren bağımlılık pratiğindeki 

gelişmelerdir. Dergi madde ile ilişkili bozukluklar ve 

davranışsal bağımlılıklar üzerine orjinal araştırma, 

gözden geçirme ve uzman görüşü gibi tam makale ve 

vaka sunumları, mektuplar ve öneriler gibi kısa söyleşi 

sunumlarını kabul eder. 

Güncel Bağımlılık Araştırmaları dergisi, uluslararası 

araştırma ve yayın etiği standartlarına uymaktadır. 

Bu bildirge Committee on Publication Ethics (COPE), 

Council of Science Editors (CSE), World Association of 

Medical Editors (WAME) ve International Committee of 

Medical Journal Editors (ICMJE) adlı kuruluşların dergi 

editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel 

alınarak hazırlanmıştır ve COPE tarafından yayınlanan 

temel prensip klavuzlarını tavsiye eder. WAME http:// 

www.wame.org/policies-and-resources ve ICMJE       

http://www.icmje.org/recommendations/browse/

about-the-recommendations/ 

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere 

başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve 

her bir yazar tarafından onaylanan makaleler Güncel 

Bağımlılık Araştırmaları dergisinde değerlendirilmek 

üzere kabul edilir. Yazıların daha önce yayımlanmamış 

ya da yayımlanmak üzere başka dergiye gönderilmemiş 

olması gerekir. Yayımlanmak üzere kabul edilen 

yazıların yayın hakları ‘Telif Hakkı Devir Formu’yla 

dergiye devredilir. Yayımlanan yazılar için herhangi bir 

karşılık ödenmez, bir ücret alınmaz. 

Editör ve dil editörleri dil, imla ve kaynakların Index 

Medicus’ta geçtiği gibi yazılmasında ve ilgili konularda 

tam yetkilidir. Eğer makalede daha önce yayınlanmış 

alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, 

yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve 

bunu makalede belirtmek zorundadır. Gerekli izinlerin 

alınıp alınmadığından yazar(lar) sorumludur. 

Güncel Bağımlılık Araştırmaları dergisine yayınlanmak 

üzere gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin 

ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar 

listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak 

eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Yayına kabul 

edilmeyen makale, resim ve fotoğraflar yazarlara geri 

gönderilmez. Dergimiz, yayın etiğinin kötüye kullanımı 

ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda COPE tarafından 

geliştirilen Yayın Etiği Akış Şemalarını temel alır. Bu 

konudaki ayrıntılı bilgi için lütfen şu adrese başvurunuz: 

http:// publicationethics.org/resources/flowcharts 

Yazarlık ve yazar sorumlulukları konusundaki ICMJE 

yönergeleri için şu adrese başvurunuz: http://www.

icmje.org/recommendations/browse/roles-and-

responsibilities/ 

Güncel Bağımlılık Araştırmaları dergisi açık erişimli 
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bir dergidir. Bu nedenle bilimsel literatürün internet 

aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler 

olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, 

kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, 

tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak 

aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir 

biçimde kamuya ücretsiz açık olması anlamına 

gelmektedir. Bu tanım Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi 

bildirisi ile uyumludur. 

Dil 

Güncel Bağımlılık Araştırmaları dergisi yayın dili 

Türkçe ve İngilizcedir. 

Yazım kuralları 

Yazılar A4 boyutlarında her kenarda 2.5 cm. kenar 

boşluğu bırakılarak, çift satır aralıklı yazılmalı ve 

e-posta ile gönderilmelidir. Araştırmalarda ve özgün 

yazılarda kelime sayı sınırlaması yoktur. Kelime sayısı 

olgu sunumunda 1250, editöre mektup, kitap ve tez 

tanıtımında ise 500 sözcüğü geçmemelidir. 

Makalelerde aşağıdaki sıra takip edilmelidir ve 

her bölüm yeni bir sayfa ile başlamalıdır: 1) başlık 

sayfası, 2) özet, 3) metin, 4) teşekkür / 5) kaynaklar 

ve 6) tablo ve/veya şekiller. Tüm sayfalar sırayla 

numaralandırılmalıdır. 

Başlık 

Başlık sayfasında, yazarların adları, akademik 

unvanları ve yazışılacak yazarın tam adres, telefon ve 

faks numaraları ile e-mail adresi mutlaka bulunmalıdır. 

Özet ve Anahtar Sözcükler 

Özetler bir makalenin birçok elektronik veri tabanında 

yer alan en belirgin kısmı olduğundan, yazarlar özetin 

makalenin içeriğini doğru olarak yansıttığından emin 

olmalıdır. Özet çalışmanın temeliyle ilgili bilgi vermeli 

ve çalışmanın amacını, temel prosedürleri, ana 

bulguları ve temel çıkarımları içermelidir. Çalışmanın 

ya da gözlemlerin yeni ve önemli yönleri belirtilmelidir. 

Araştırma yazılarında Türkçe ve İngilizce özetler en az 

400 ve en fazla 500 kelime arasında olmalı ve aşağıdaki 

gibi yapılandırılmalıdır. Yaz içerik olarak sırasıyla; 

Amaç/ Objective; Yöntem(ler)/ Method(s); Bulgular/ 

Results; Sonuç(lar)/Conclusion(s) kısımlarından 

oluşturulmalıdır. Başlıklarıyla Türkçe ve İngilizce 

özetler derleme ve olgu sunumlarında 100-200 sözcük 

arasında yazılıp Index Medicus’a göre 3-8 anahtar 

sözcük eklenmelidir. 

Giriş 

Giriş bölümünde konunun önemi, tarihçe ve bugüne 

kadar yapılmış çalışmalar, hipotez ve çalışmanın 

amacından söz edilmelidir. Hem ana hem de ikincil 

amaçlar açıkça belirtilmelidir. Sadece gerçekten 

ilişkili kaynaklar gösterilmeli ve çalışmaya ait veri ya 

da sonuçlardan söz edilmemelidir. 

Yöntem 

Yöntem bölümünde, veri kaynakları, hastalar 

ya da çalışmaya katılanlar, ölçekler, görüşme/ 

değerlendirmeler ve temel ölçümler, yapılan işlemler 

ve istatistiksel yöntemler yer almalıdır. Yöntem bölümü, 

sadece çalışmanın planı ya da protokolü yazılırken 

bilinen bilgileri içermelidir; çalışma sırasında elde 

edilen tüm bilgiler bulgular kısmında verilmelidir. 

Bulgular 

Ana bulgular istatistiksel verilerle desteklenmiş olarak 

eksiksiz verilmeli ve bu bulgular uygun tablo, grafik ve 

şekillerle görsel olarak da belirtilmelidir. Bulgular 

yazıda, tablolarda ve şekillerde mantıklı bir sırayla 

önce en önemli sonuçlar olacak şekilde verilmelidir. 

Tartışma 

Tartışma bölümünde, o çalışmadan elde edilen verileri 

yazın taramasında elde edilen verileri destekleyen 

ve desteklemeyen yönleri ile irdelenmeli benzer ve 

farklılıkları varsa açıklanmalıdır. Çalışmanın önemli 

yanları ve bunlardan çıkan sonuçları vurgulanmalıdır. 

Gerektiğinde yeni hipotezler ortaya konmalı, ancak 

bunların yeni hipotezler olduğu belirtilmelidir. Giriş 

ya da sonuçlar kısmında verilen bilgi ve veriler 

tekrarlanmamalıdır. 

Tablo, Grafik ve Şekiller 

Tablo ve şekiller ayrı sayfaya konmalı, yazıdaki yeri 

belirtilmelidir. Yazı içindeki grafik, şekil ve tablolar 

numaralandırılmalıdır. 

Teşekkür 

Yazının sonunda kaynaklardan önce yer verilir. Bu 

bölümde kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi 

nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri yer alır. 

Kaynaklar 

Kaynaklar yazının sonunda ‘Kaynaklar’ başlığı altında 

bildirilmelidir. Kaynaklar metindeki geçiş sırasına 

göre numaralandırılıp dizilmelidir. Tüm kaynaklar 

metinde belirtilmelidir. Metin içinde ise parantez 

içinde belirtilmelidir. Yazar sayısı altıdan azsa tümü, 

altıdan çoksa, ilk altısı belirtilerek ‘ve ark.’ ifadesi 

kullanılmalıdır.

Tek tip kurallar esas olarak Amerikan Ulusal Tıp 

Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) 
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tarafından uyarlanmış olan bir ANSI standart stilini kabul 

etmiştir. Özetler, kişisel görüşmeler, yayımlanmamış 

yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir. Dergi isimleri 

Index Medicus’taki şekilleriyle kısaltılmalıdır. 

Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. 

Kaynaklar aşağıdaki örneklerdeki gibi gösterilmelidir. 

1. MedLine’da yer alan ve kısaltması MedLine’a göre 

yapılan dergi makalesi için; 

Nurmedov S, Metin B, Ekmen S, Noyan O, Yilmaz O, 

Darcin A, Dilbaz N. Thalamic and Cerebellar Gray 

Matter Volume Reduction in Synthetic Cannabinoids 

Users. Eur Addict Res. 2015;21(6):315-20. 

2. MedLine’da yer almayan ve kısaltması olmayan dergi 

makalesi için; 

Güz H, Önder ME. Alkol bağımlılığının farmakolojik 

sürdürüm tedavisi. 3P (Psikiyatri, Psikoloji, 

Psikofarmakoloji) Dergisi,1996; 4 (Ek Sayı 2): E37-E43. 

3. Baskıdaki makale için; 

Littlewhite HB, Donald JA. Pulmonary blood flow 

regulation in an aquatic snake. Science 2002 (in press). 

4. Bildiri – Yayımlanmış; 

Yazar, A. (Yayın Yılı). Bildiri Adı. A. Editör (Ed.). Kitap Adı 

(sayfa numaraları). Yayın Yeri: Yayınevi. 

5. Bildiri – Yayımlanmamış; 

Konuşmacı,(Ay yyyy). Bildiri Adı [Bildiri]. Toplantı Adı, 

Toplantı Yeri. 

6. Poster; 

Yazar, A. (Ay yyyy). Posterin Adı [Poster]. Toplantı Adı, 

Toplantı Yeri. 

7. Kitap bölümü için örnek;

Yazar, A. (Yayın Yılı). Yayın adı. A. Editör (Haz./Ed.). Kitap 

adı (Yayının sayfa numaraları). Yayın yeri: Yayınevi. 

8. Kitap çevirisi için; 

Yazar, A. (Yayın Yılı). Kitap adı (A. Soyadı, Çev.). Yayın 

yeri: Yayınevi. (Kaynak yapıtın yayın yılı). 

9. Tez; 

Yazar, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. Yüksek lisans/Doktora/ 

Sanatta yeterlik tezi, Üniversite Adı, Yer. 

Makalenin Gönderilmesi: 

Güncel Bağımlılık Araştırmaları dergisine yazı 

gönderimi, web sitesi www.currentaddiction.org & 

http://my.ejmanager.com/car/ üzerinden yapılmakta 

olup hakem süreçlerinin takibi de bu yolla 

yapılabilmektedir. 

Yazışma Adresi: 

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz

Elektronik posta adresi: car@uskudar.edu.tr 

Tel & Faks: 02166330633 

Adres: Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Sok. No:18 34768 

Ümraniye/İstanbul/Turkiye






