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Teknoloji bağımlılığı 
nedir? 
Teknoloji bağımlılığı, teknolojiyi kullanmada  
ve onunla ilişkide kişinin iradesini  
kaybetmesi, kendini denetleyememesi  
ve onsuz bir yaşam sürememeye  
başlaması hâlidir. 



04 

Belirtileri neler olabilir? 

Teknoloji başında harcanan  
vaktin giderek artması  

Teknolojiden uzak kalınca huzursuzluk,  
uykusuzluk, öfke gibi yoksunluk belirtilerinin  

ortaya çıkması  

Ruhsal, sosyal, adli ya da bedensel  
bir sorun oluşturmasına rağmen  

teknolojinin kullanılmaya devam edilmesi 
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Belirtileri neler olabilir? 

Planlanandan daha fazla  
teknoloji karşısında kalınması 

Zamanın büyük çoğunluğunun fiilen  
ya da zihnen teknolojiyle geçirilmesi 

Teknolojinin, sorumlulukların  
(iş, okul, aile, bireysel temizlik gibi)  

yerine getirilmesini engellemesi Teknoloji başında geçirilen vakitle  
ilgili kontrolün kaybedilmesi 



Sebepler neler olabilir? 
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Kontrolsüz ve ölçüsüz kullanımın ne olduğuna dair bilgi eksikliği 

Bağımlılığın sonuçlarını bilmemek veya önemsememek 

Merak duygusunu kontrol edememek 

Bağımlı arkadaş çevresinin içerisinde bulunmak 



Sebepler neler olabilir? 
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Can sıkıntısı ve yapacak daha iyi bir şey bulamamak 

Dışlanma korkusuyla arkadaşlarının her istediğini kabul etmek 

Problemleri nasıl çözeceğini bilmemek ve  sorunları çözmek 
yerine teknolojiye yönelmek 

Sosyal ilişki kuramamak ya da kurarken güçlük çekmek 

Gerçek dünyada başarılamayan şeyleri  sanal dünyada 
elde etmeye çalışmak 
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Kimler risk altında? 

Spordan uzak duran ve hareketsiz yaşamı  tercih edenler 

Olumsuz ve bağımlı arkadaş çevresi bulunanlar 

Ders başarısı sürekli düşük olan ya da  okul dışı faaliyetlere karşı 
isteksiz olanlar 

Arkadaş edinme, iletişim kurma ve iletişimi  devam ettirme 
becerileri az olanlar 
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Kimler risk altında? 

Aile içi çatışmalar yaşayan, sağlıklı  iletişimi olmayan aile üyeleri 

Hayatlarında kaliteli vakit geçirebileceği  aktiviteler bulunmayanlar 

Sosyal ilişkilerinde kendini ifade etmekte güçlük yaşayanlar 

Aileleri teknolojiyi olumsuz ve bilinçsiz kullanan bireyler 
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Adım adım 
teknoloji 
bağımlılığı 



Bağımlı Kullanım:  Sorunun Ağına 
Takılıp Kalmak 
Kişinin artık kullanmak için herhangi bir 
sebebe ihtiyacı yoktur, bütün zamanını 
ve eylemlerini sırf bağlandığı teknoloji 
ürününe  göre belirler ve o ürüne ayırır. 
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Deneysel Kullanım: Merak 
Kişi herhangi bir şekilde bir site,  
bir oyun, bir uygulama veya benzer  
bir teknoloji ürününden haberdar  
olur, onu merak eder ve dener. 

Sosyal Kullanım: Grupla Olmak 
Kişinin belli bir teknolojik ürünü devamlı  
ve düzenli olarak kullanan bir çevresi 
vardır, o çevreye girmek veya grup 
içinde kalmak üzere kendisi de kullanır, 
grubun gündemine dâhil olur, dışında 
kalmaktan kurtulur. 

Operasyonel Kullanım: Belli Bir Amaç Gütmek 
Kişi zevk almak, problemlerden kaçmak, boş zaman  
doldurmak, can sıkıntısından kurtulmak, insanlardan  
uzak kalmak gibi bir amaçla bir teknolojik ürünü  
kullanmaya başlar ve kullanmaya devam eder. 



Hayatımızdaki gerçekler yerini 
sanallığa bıraktıkça,  
anı yaşama isteğimizi kaybederiz. 
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Teknolojiyi kullanmak 
ama nasıl? 

10 

Kullanma 
 
Kötüye kullanma 
 
Bağımlılık 
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Kullanma 
Sorumlu kullanım 
Kullanım ile kimseye zarar vermemek ve  
genel ahlaki kriterlerin sanal alemde de  
geçerli olduğunu unutmadan kullanım. 

Güvenli kullanım 
Kötü niyetli kullanıcıların kişiye zarar  
vermesini önleyecek, özel hayatı,  
mahremiyeti, güvenliği koruyacak  
şekilde kullanım.  
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Kullanma 
Aktif kullanım:  
Kullanımı sadece mevcut sanal malzemenin tüketilmesi olarak 
değerlendirmeyip sanal alemde herkesin yeteneğine ve ilgisine 
göre bir şeyler üretmeye çalışarak kullanım. 

İşlevsel kullanım:  
Sadece oyun ve sohbet değil günlük  
hayatı kolaylaştıracak site ve uygulamaları  
bilerek ve öğrenerek kullanım. 
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Kullanma 
Faydalı kullanım:  
Sanal alemdeki gerekli gereksiz her şeyi seçmeden  
süzmeden kullanmak değil işe yaracak site ve  
uygulamaları ayıklayarak kullanım. 

Bilinçli kullanım:  
Sanal alemdeki doğru bilgi kaynaklarını bilmek, yanlış bilgi ve 
yanlış bilgi kaynaklarını ayırt  edebilmek ve internette yazan 
her şeyi doğru bilgi diye kabul etmeyip gerektiğinde eleştirel 
de yaklaşarak düşünce ve davranış geliştirerek kullanım. 
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Kullanma 
Çevreci kullanım:  
Çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanım. 

Stratejik kullanım:  
Arama motorlarının çıktılarını kontrol 
ederek kullanım. 

Dürüst kullanım:  
Dolaşımda tutulan içeriğin telif haklarına 
riayet ederek kullanım. 
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Kullanma 
Sağlıklı kullanım:  
Yanlış duruş veya uzun oturuşlar sebebiyle  
bedene zarar vermeyecek şekilde kullanım. 

Bilgili kullanım:  
Temel teknoloji bilgisine sahip olarak kullanım. 

Sınırlı kullanım:  
Günlük süre sınırlarına uyarak kullanım. 
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Kötüye kullanma 

İnterneti denetimsiz, sınırsız ve amaçsız, 

Teknoloji kullanımını nasıl zararlı hale getiriyoruz? 

Gündelik yaşamı ve sorumlulukları aksatacak şekilde,  

Uzun süreli, 

Uygunsuz içeriklere maruz kalarak, 

Fiziksel, sosyal, psikolojik ve zihinsel gelişimi  
olumsuz etkileyecek biçimde kullandığımızda,  

bu kullanım bizim için zararlı hale gelir. 
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Kötüye kullanma 

Fiziksel Gelişim 

Kötüye kullanma aşağıdaki gelişim  
düzeylerini olumsuz etkiler: 

Psikolojik Gelişim 

Sosyal Gelişim 

Zihinsel Gelişim 

Manevi Gelişim 
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Fiziksel gelişim 
Uyku düzeni bozulabilir. 
Gençler daha fazla televizyon seyredebilmek, daha fazla 
internete girebilmek, daha fazla dijital oyun oynayabilmek ya 
da arkadaşlarıyla mesajlaşabilmek için daha az uyumaktadırlar. 

Saldırganlık seviyesi ve dürtüsel davranışları artar,  

Dikkat eksikliği artar ve böylece öğrenme süreci 
olumsuz etkilenir. 

Uyku düzeni bozulduğunda ve ihtiyaç duyulan 6-8 saat arası 
uyku alınmadığında kişinin; 
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Fiziksel gelişim 
Beslenme sorunları oluşabilir. 
Teknolojiye bağımlı yaşayan kişilerde zamandan kazanmak için 
şekerli gıdalar (abur cubur vs.) ve fast food tüketimi çok 
fazladır. Bu durum dengesiz ve sağlıksız beslenmeye ve kişinin 
aşırı kilo almasına neden olur. Ayrıca şeker vücutta bağımlılık 
oluşturan bir maddedir ve vücuda ihtiyaçtan fazla enerji verir. 
Bu enerji atılmadığında dürtüselliği arttırır. 
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Fiziksel gelişim 
Hareketsiz yaşam, hem sağlık için zararlı hem de 
zihinsel, psikolojik açıdan da zararları vardır. 
Var olan enerji spor ile faydalı bir şekilde 
atılmazsa kişi sakin kalamayabilir, 
dikkatini yoğunlaştıramayabilir. 
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Psikolojik gelişim 
Psikolojik gelişimde bireyin kendini ilgileri, yetenekleri ve 
kabiliyetleri doğrultusunda tanıması, artılarının eksilerinin 
farkında olması, eksik yönlerini geliştirmesi ve kendisiyle 
barışık olması beklenir. 

Teknolojinin amaçsız ve sınırsız kullanımıyla birey kendine 
psikolojik gelişim için gerekli olan bu soruları soramayabilir,  
bu zamanı bulamayabilir ve bu ihtiyacı hissetmeyebilir. 

Bunlar olmadan da duygularını yönetebilmesi, iradesini 
güçlendirip kendine söz geçirebilmesi, bir hedefe odaklanıp 
peşinden gidebilmesi çok zor olur hatta hiç mümkün olmaz. 

Ben kimim? 
Bilmek  

Kabul Etmek 
Uyum Sağlamak 

Artılarım 
Eksilerim 
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Psikolojik gelişim 

İrade: İnsanın kendine söz geçirebilmesidir. Teknolojik aletler, 
kişinin iradesini yavaş yavaş ele geçirir. 

Kahraman: Örnek alınacak kişi ve karakterlerdir. İnternet 
ortamında ve oyunlardaki kahraman özellikli modeller, olumsuz 
özellikleri olan modellerdir. Sağlıklı kahraman rol modelleri 
internet ortamında yok denecek kadar azdır. 

Psikolojik gelişimde 5 önemli ihtiyaç vardır. Teknoloji 
bağımlılığı oluştuğunda psikolojik gelişim zarar görür ve bu 5 
ihtiyaç sağlıklı bir şekilde giderilemez: 
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Psikolojik gelişim 
İrade: Bireyin, bir yetişkin ile konuşabilmesi, ona kendini 
anlatabilmesi ve gerektiğinde ondan yardım alabilmesi 
önemlidir. Teknolojiye bağımlılık yalnız kalmayı ve bu ihtiyacı 
internet ortamında gidermeyi beraberinde getiriyor. 

Refik (Yol Arkadaşı): Hedef arkadaşı demektir. Psikolojik 
gelişimde sağlıklı akran ilişkileri çok önemlidir. Sağlıklı bir akran 
ilişkisi ve hedefleri ortak akranlarla iletişim, psikolojik gelişimi 
olumlu etkileyecektir. Teknoloji bağımlılığında birey sağlıklı 
hedef arkadaşlarını internet ortamında bulamayabilir. 
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Psikolojik gelişim 
Hedef: Kişinin kendisi, bugünü ve geleceği ile ilgili hedefleri 
olmalıdır. İnternet ortamında uzun zaman geçiren ve bağımlı 
hale gelen kişilerin gerçek hayatta hedef koymakta 
zorlandıkları gözlemlenmektedir. 
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Sosyal gelişim 
Bireyin yakın çevresiyle düzenli ve derinlikli, uzak 
çevresiyle de seviyeli ve mesafeli bir ilişki kurması, 
sağlıklı sosyal gelişim için önemli bir kriterdir. 

Birey, hem yakın çevresiyle ilişkisinde ve 
iletişiminde, hem de uzak çevresiyle ilişkisinde ve 
iletişiminde duygularını, düşüncelerini ve 
ihtiyaçlarını kırmadan ve kırılmadan ifade 
edebilmelidir. 
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Sosyal gelişim 
Sağlıklı sosyal becerilere sahip olmak isteyen bir 
kişi toplumun içerisinde yer alarak, toplumun 
kültürünü, gelenek ve göreneklerini, toplumun 
kabullerini ve retlerini bilerek ilişkilerini 
şekillendirmelidir. 

Teknolojinin kötüye kullanımında sosyal gelişim 
için gerekli, düzenli ve derinlikli ilişki ihtiyacı 
giderilememektedir. Bu durum da sosyal gelişimi 
olumsuz etkilemektedir. 
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Zihinsel gelişim 
Zihinsel gelişimin sağlıklı olabilmesi için aşağıdaki tutum ve 
davranışlara ihtiyaç vardır: 

Bilgiyi sevmek 

Doğru ve faydalı bilgi kaynaklarına yönelmek 

Okumak, görmek, düşünmek 

Bilgi kanallarını doğru kullanmak 

Zihni temiz tutmak 
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Zihinsel gelişim 
Şayet teknoloji kullanımı, kişinin zihinsel 
kapasitesini boşa kullanacak şekilde gereksiz 
bilgiyle doldurmasına sebep oluyor ve bilgi o 
kapasitenin içerisinde kendine yer bulamıyorsa, 
yanlış ve zararlı bilgiler kişinin hayat kalitesini 
olumsuz etkiliyorsa veya zihin seyredilip 
unutulan eğlence görüntüleriyle dolmuş ve bilgi 
sevgisi kaybedilmiş ise teknolojinin kötüye 
kullanımı söz konusudur. 
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Manevi gelişim 
Teknoloji bağımlılığı bireyin manevi gelişimine 
de zarar verebilir. Gerçek hayattan uzaklaşmak 
ve sanal hayatı, hayatın merkezine koymak 
aşağıdaki ve benzeri zararları beraberinde 
getirebilir.  
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Manevi gelişim 
Çocuklarda özellikle: 

Teknoloji bağımlılığı, çocukların iç 
dünyasının ve hayal gücünün fakirleşmesine 
neden olabilmektedir. Bu durum, manevi 
gelişimin zarar görmesine ve çocukların 
büyüme süreçlerinin yavaşlamasına sebep 
olmaktadır. 
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Manevi gelişim 
Çocuklarda özellikle: 

Tam olarak ne istediğini bilmeyen ama “ısrarla bir 
şeyler isteyen” çocukların maymun iştahları 
ölçüsüzce beslendiğinde, yaşamlarının ilerleyen 
yıllarında, ne istediğini bilmeyen tatminsiz 
yetişkinlere dönüşürler ve o yetişkinler, neler satın 
alsalar da içlerinde giderilemeyen bir boşluk hissiyle, 
yani manevi açlıkla yaşamlarını sürdürürler. 
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Manevi gelişim 
Ayrıca; 

Değerlerin zarar görmesi, 

Aile ilişkilerinin zarar görmesi, 

Yalnızlık duygusunun artması ve gerçek 
ilişkilere ihtiyaç duyulmaması  

gibi zararlar gözüküyorsa manevi gelişim zarar 
görüyor demektir ve bu durumda teknolojinin 
kötüye kullanımından bahsedilebilir. 


