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DAVETLİ KONUŞMACILAR
İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN UYGULANMASI GEREKEN EĞİTİM
PROGRAMLARINDA ZAMAN FAKTÖRÜNÜN ÖNEMİ
Doç. Dr. Mihalis (Michael) KUYUCU
Alanya HEP Üniversitesi, Antalya / Türkiye
20 yüzyıl dünyada teknolojinin en hızlı gelişim yaşadığı dönem olmuştur. Önce radyo sonra televizyon
ve doksanlarla beraber yaygınlaşan internet, toplumsal yaşam dinamiklerinin işleyişine radikal bir biçimde etki etmiştir. Teknolojide yaşanan gelişmeler toplumu her aşamada teknoloji ile daha da içiçe
yaşamasına neden olmuştur. Bu durum her geçen gün daha da artış göstermekte ve insanların teknolojiye
olan alışkanlıkları artmaktadır. Doksanlı yıllarda yaygınlaşmaya başlayan internet kullanımı özellikle
web 2.0 ve web 3.0 teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte iki binli yıllarda insanların en iyi arkadaşı
olmuştur. Bu arkadaş özellikle sosyal medyanın ortaya çıkması, internet hızının artması ve dolayısıyla
internet penetrasyonunun büyümesi ile beraber arkadaş olmaktan öteye geçmiş ailenin bir bireyine dönüşmüştür. İnternet’in sağladığı, multimedya içerik, e-ticaret ve eğlence- iyi zaman geçirme gibi faydalar toplumu her açıdan bir dijital dönüşüme zorlamıştır. Bu dijital dönüşüm ile beraber insanların ailesi
konumunda olan internet artık ailenin de ötesine geçerek insanın iç dünyasında onu tutsak eden bir bağımlılığa dönüşmüştür. İnternet bağımlılığı konusu ilk olarak 1995 yılında Ivan Golderg tarafından bilimsel olmayan bir aktüel varsayım ile dünya gündemine gelmiştir. 1996 yılında Young internet bağımlılığının bir psikiyatrik hastalık olduğunu savunarak konuyu bilimsel anlamda tartışmaya açan bilim
insanlarından biri olmuştur. İki binli yıllarla beraber yaşanan dijital dönüşüm insanların gündelik hayatta
daha fazla internet kullanmasına neden olmuştur. Özellikle sosyal medya aracılığı ile yaygınlaşan dijital
iletişim, insanların bu alışkanlığını bir tutkuya dönüştürmüştür. İnternet her yaştan insana ilgi duyacağı
bir içerik sunarak adeta bir virüs gibi insanların zihinlerine girmekte ve onları kendine esir etmektedir.
Bağımlılık olarak ortaya çıkan psikolojik etkiler insanların yaşam alışkanlıklarını da değiştirmektedir.
İnternet bağımlısı olan bir kişi internet için harcadığı zamanın kontrolünü kaybeder, günlük rutin işlerini
yapacak zaman ve konsantrasyon bulamaz, asosyalleşir. Özetle internet bağımlılığının ruhsal etkileri
çok ciddidir ve insanın yaşam koşullarını farkında olmadan değiştirmesine neden olur. Fiziksel etkiler
ise baş ağrısı, duruş bozukluğu, uyku bozukluğu, halsizlik, obezite gibi durumlarla kendisini gösterir.
Gerek ruhsal gerekse fiziksel etkiler insanların farkında olmadan sağlık ve yaşam kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. İnternet penetrasyonuna bağlı olarak artan bu durum özellikle 2020 yılında başlayan Covid-19 pandemisinde daha da hızlanmıştır. Kısıtlamaların yaşanması ve bir yıldan uzun süren
karantina dönemi küresel bazda insanların hayata dair tüm etkinlikleri internet aracılığı ile yapmasına
neden olmuştur. Bu durum bir kez daha internet bağımlılığı konusunu gündeme getirmiş ve internet
bağımlılığının önüne geçmenin artık bir zorunluluk olduğu konusu tartışmaya açmıştır. İnternet bağımlılığının önce kontrol altına alınması daha sonra düşürülmesi klinik bir olaydır. Bu konuda psikiyatrik
düzlemde bağımlılık tedavilerinin yapılması gerektiği gibi internet bağımlılığının ortaya çıkmaması için
bilinçlendirmelerin de yapılması gerekir. Bu bilinçlendirmenin odağında ise eğitim vardır. İnsanlara,
özellikle gençlere dijital medya konusunda eğitim verilirken bağımlılık konusuna da değinilmesi gerekmektedir. Bilinçli bir eğitim özellikle çocukların gelecekte internet bağımlılığı tuzağına düşmemesi için
uygulanması gereken ilk yöntemdir. Burada eğitimin zamanlaması birincil dereceden önem taşımaktadır. Bunun için önce aileler evlerinde, sonra ana okullarda ve devamında sırasıyla ilkokul ve liselerde
bu konuda eğitim verilmelidir. Ülkemizde birkaç yıl önce başlayan medya okuryazarlığı dersinden sonra
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gündeme gelen yeni medya okuryazarlığı dersinde amaçlanan hedeflere ulaşılamamış ve bu dersler sıradan birer teorik ders olarak kalmıştır. Öğretmenlerin angarya verdiği, öğrencilerinse angarya aldığı
hiçbir işlevi kalmayan medya okuryazarlığı ve yeni medya okuryazarlığı derslerinin müfredatlarının
yenilenmesi ve bu eğitimleri alanında uzman eğitimcilerin daha az teori ve daha çok uygulama ile sunması gerekmektedir. Buna ek olarak internet bağımlılığının gelecek nesillerde azaltılması için aynı adlı
dersin müfredata eklenmesi ve bu dersin ana okullarda başlatılması gerekmektedir. Çocuk yaşta başlayacak olan “İnternet bağımlılığı” dersinin eğitimcilerin yanı sıra psikiyatrlar tarafından verilmesi bu
eğitimin amacına ulaşmasında can alıcı noktadır.
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