Üsküdar Üniversitesi 4. Uluslararası İletişim Günleri
4. Uluslararası İletişim Günleri 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde Üsküdar
Üniversitesi Merkez Yerleşke’de gerçekleştirildi.
Türkiye’nin insan ve toplum ruh sağlığı temalı ilk üniversitesi olan Üsküdar
Üniversitesi, Dijital Bağımlılığı davranış bilimleri ve iletişim boyutları ile
tartışmaya açtı.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlenen
4. Uluslararası İletişim Günleri alandan önemli isimlere ev sahipliği yaptı. Açılışını Üsküdar
Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatri Profesörü Prof. Dr. Nevzat TARHAN’ın yaptığı
sempozyumda, Dijital Medya Çağı ve Bağımlılık, Dijital Bağımlılığın Psikolojik Boyutu, Dijital
Bağımlılığa Nörobilimsel Dokunuşlar, Dijital Bağlılık mı Bağımlılık mı ve Dijital Bağımlılık ve Etik
başlıklı oturumlar gerçekleşti. Türkiye ve İngiltere’den üniversitelerin iletişim fakültelerinin
yanı sıra Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü ve NPİstanbul Hastanelerinden de katılımcılar
konuştu.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR’ün ev sahipliğinde
düzenlenen konferansta Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR ile Durham Üniversitesi’nden Dr.
Gerald MOORE ana konuşmacı olarak yer aldı.
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat TARHAN, açılış konuşmasında Durham
Üniversitesinden Dr. Gerald Moore’un sunumunda ele aldığı dopaminin beynin haz maddesi
olduğunu hatırlatarak “Dopamin maddesinin iletişimin konusu olması, iletişimin nörobilimle
birleşmesi aslında bilimin geleceğini de görmektir, yakalamaktır. Şu anda haz peşinde koşan
bir insanlık mı var, haz bağımlılığı mı oluşuyor, insanın yaşam amacı değişti mi, insan niçin
yaşıyor, bunlar popüler kültürde yapılan tartışmalar. Bu tartışmaların Durham Üniversitesinde
yapılan bir çalışmaya konu olması ve bunun Üsküdar Üniversitesinde konuşulması çok önemli”
dedi. Sosyal davranış açısından kuşakların iyi analiz edilmesi gerektiğini, analiz edilmesi

gereken konulardan birinin de dijital bağımlılık olduğunu belirten Tarhan, “İnternet kuşağının
risklerinden birisi de teknolojinin beyindeki ödül ceza sistemini bozması ve bağımlılık
yapmasıyla çok yakından ilgili. Beyindeki ödül ceza sistemi haz duygusu ile ilgili. Haz
duygusunun temel maddesi de dopamin ve dopamini artıran şeyler. Bağımlılığa ödül
yetmezliği sendromu deniyor. İnternet de tıpkı madde gibi ödül yetmezliği yapıyor, internetin
olmadığı bir ortamda kişi krize giriyorsa ve günlük işlerini aksatıyorsa bağımlılık başlamış
demektir” dedi.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR yaptığı açılış
konuşmasında “Dijital bağımlılık mıdır bağlılık mıdır, özgürlük müdür, sınırlılık mıdır
tartışacağız. Konunun iki boyutu var, bir tarafta iletişim boyutu diğer tarafta psikolojik boyutu.
Bu sene kapsamımızı genişlettik, önümüzdeki yıllarda sosyolojik, kültürel, sağlık bilimleri
boyutları da tartışmalara eklenecek” dedi.

Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil ATASOY’un yaptığı
“Dijital Medya Çağı ve Bağımlılık” başlıklı ilk oturumda sempozyumun iki ana konuşmacısı
Dijital Bağımlılık ile ilgili önemli saptamalarda bulundular. Durham Üniversitesinden Dr. Gerald
MOORE, “Dengesizlik, Bozukluk ve Dopamin Etkisi: Teknoloji Her Zaman Bağımlılık Yapmıştır,
Dijital Medya Neden Farklı Olsun?” başlıklı sunumunda bağımlılık ve dopamin ilişkisi üzerinde
duran Dr. Gerald Moore, bağımlılıkta beynin neden daha fazla istediğini şöyle açıkladı:
“Biz ne zaman keyif ve heyecan hali yaşıyorsak beyinde yüksek seviyede dopamin salgılanıyor.
Dopamin haz alınan o hareketin devamının yapılmasını sağlıyor. Bize haz veren bir davranış
tekrarlanarak yapıldığında dopamin seviyesi yükselmeye başlıyor, o seviyenin hep korunması
ya da yükseltilmesi adına o harekete devam edilmesi gerekiyor. Kişi aslında yaptığı şeyden
nefret ediyor ancak dopamin salgısı o kadar yüksek seviyede ki o davranışı tekrarlatıyor. Biz

yıllardır bağımlı insanların o hareketi ya da davranışı hoşlandıkları için yaptıklarını zannederdik
fakat işin dopaminle ilgili olduğu anlaşıldı” dedi.

Türkiye'de iletişim biliminin kurucu isimlerinden Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR ise “Geleneksel
Medyadan Dijital Medyaya İletişim Bilimlerinin Serüveni” başlıklı sunumunda yeni teknolojileri
üreten ülkelerin bu teknolojinin kullanılması konusunda da söz sahibi olduğunu belirterek, “Bu
aracı kim icat ettiyse o kullanır, kim bunu yarattıysa ve denetliyorsa o kullanır” dedi. Hiçbir
dönemde hiçbir devletin kendi yarattığı olanakları titizlikle korumanın dışında hiçbir şey
yapmadığını belirterek “O nedenle bu gerçekleri yan yana koyarsanız adına iletişim bilimleri
dediğimiz bilimin gerçekten gelişmesini istiyorsanız tarihinin ortaya çıkmasını, gelişmesini ve
neyin neden yapıldığı konusunun aydınlatılmasına mecburuz” diye konuştu. Alemdar, genç
iletişimcilere kendi tarihimizi ve geçmişimizi öğrenmelerini tavsiye etti.
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İletişim Günleri, TRT’de yayınlanan Pelin Çift ile Gündem Ötesi programının sunucusu PELİN
ÇİFT’i de ağırladı. Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı Başkanı Prof.
Dr. Sinan CANAN ile bir söyleşi gerçekleştiren Pelin Çift, mesleğe adım atarken yaşadığı
deneyimleri paylaşarak “Mutlaka bir hedefiniz olsun, özellikle iletişim fakültesinde okuyan
arkadaşlar mezun olmayı beklemeden çalışın. Önce kendinize inanın ve asla yılmayın, sonuna
kadar güveneceğiniz yol arkadaşınız olsun” tavsiyesinde bulundu.

İletişim günlerinin ikinci gününde Aydın Üniversitesinden Doç. Dr. Deniz YENGİN, Üsküdar
Üniversitesinden Dr. Tacettin ERTUĞRUL ve Bahçeşehir Üniversitesinden Öğr. Gör. Sercan
ÇALDAK'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Dijital Bağlılık mı Bağımlılık mı' başlıklı panel
gerçekleştirildi.
İkinci günün son oturumunda ise Üsküdar Üniversitesinden Prof. Dr. Süleyman İrvan
moderatörlüğünde Nişantaşı Üniversitesinden Doç. Dr. Zeynep Özarslan, Kadirhas
Üniversitesinden Doç. Dr. Burak Özçetin, Arel Üniversitesinden Doç. Dr. Gülüm Şener ile
Araştırmacı-Yazar Dr. Aslı Telli'nin katılımıyla 'Dijital Bağımlılık ve Etik' başlıklı panelde etik her
yönüyle tartışıldı.

İki gün süren etkinlik Akbank Kısa Film Festivali Ödüllü Kısa Filmler Gösterimi ile son buldu.

https://uskudar.edu.tr/tr/icerik/2233/dijital-bagimlilik-2-gun-suren-4-uluslararasi-iletisimgunlerinde-tartisildi-

