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Addicta: The Turkish Journal on Addictions, quarterly, peer-reviewed journal published by the Turkish
Green Crescent Society, will publish a special issue in December 2021 focusing on “Gambling.”
Addicta: The Turkish Journal on Addictions is an international scientific journal for the publication of
research and studies encompassing all aspects of addiction and related disorders. It represents an
interdisciplinary forum for the exchange of recent data and emerging expert opinions. Furthermore, it
reflects the significance of designing a comprehensive approach for resolving the challenges with regard
to substance abuse and addiction in Turkey.
Addicta publishes peer-reviewed research reports on addictions, compiling research conducted among
various disciplines. Articles include theoretical, philosophical, and political essays; research papers;
research on addictive behaviors that include evidence-based clinical practice; clinical, epidemiological,
and human experimental case reports; and historical research related to addiction. In addition to original
research, the journal features both article and book reviews.
Gambling involves placing something of value at risk in the hopes of gaining something of greater value.
Gambling may include playing games of chance and betting with money or other items. Although evidence
of gambling can be found in early records of humanity, gambling has transformed over time and continues
to do so in the current age of the internet and digital technologies. Gambling when performed in excessive
or problematic fashions may lead to substantial psychological and economic harms to individuals, families
and society. Gambling often begins in childhood or adolescence, and adolescents have high rates of
gambling problems as compared to children or adults. As such, considering gambling and gambling
problems from a developmental perspective is important, particularly as gambling behaviors and
problems may substantially impact developmental trajectories. Concerns regarding gambling disorder as
a behavioral addiction and the insufficient number of gambling studies were emphasized in the WHO
Gambling Workshop hosted by Turkish Green Crescent Society in early December (the second to fourth)
of 2019 in Istanbul. Therefore, this special issue aims to contribute to the literature by prioritizing current
studies on the subject of “Gambling”.
Submissions related to this special issue may include research and book reviews on themes including but
not limited to the following:
• The definition of gambling and problem gambling

• The types of gambling
• The criteria for gambling disorder as an addiction
• Historical aspects of gambling
• How definitions and types of gambling and problem gambling may vary by country or jurisdiction
• Biological, social and cultural etiologies of gambling disorder
• Risky situations that may relate to gambling disorder
• Co-occurring psychopathologies and how they may related to gambling disorder
• Personality characteristics that may be related to gambling disorder
• Relationships between gambling disorder and negative life experiences
• Relationships between gambling disorder and other addictions, including other behavioral addictions
like gaming disorder
• Relationships between digital game addiction and gambling
• Gender and gambling
• Domestic violence and gambling
• Aspects of online gambling
• Clinical considerations relating to gambling disorder
• Youth gambling and problem gambling
• Adult gambling and problem gambling
• Policies, prohibitions and preventation studies of gambling and gambling disorder in various jurisdictions
• Animal models of gambling behaviors
• Approaches related to the prevention of gambling disorder
• Case presentations and case studies
• Gambling addiction treatment approaches
• Responsible gambling and harm mitigation considerations
• Outpatient and inpatient treatment services
The Editors of this special issue of Addicta: The Turkish Journal on Addictions invite contributions from
academics and researchers in the field of medicine, humanities, and social sciences. We encourage papers
from multidisciplinary perspectives. The deadline for paper submissions is September 30, 2021.
Authors are encouraged to submit manuscripts using our online service; papers sent through post/email
will not be considered. Papers submitted for publication in this journal must be in the form of a complete
manuscript that adheres to Addicta: The Turkish Journal on Addictions submission requirements, which is
clarified on the journal’s website: http://addicta.com.tr/en/notes-for-authors/.
We hope that you will be a part of this multidisciplinary effort to establish a general platform for Addicta:
The Turkish Journal on Addictions. Please respond to this invitation, and feel free to contact the Editors
for any further clarifications.

Please send any queries
marc.potenza@yale.edu.
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senembasgul@gmail.com

More information about the journal can be found at http://addicta.com.tr/en/.
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Kumar
Son Yazı Gönderme Tarihi:
30 Eylül 2021
Şaziye Senem Başgül (Prof. Dr., Çocuk ve Ergen Psikiyatristi), Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü,
(Gaziantep, Türkiye)
Marc Potenza (MD, PhD, Prof.), Yale Üniversitesi Kumar Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi Direktörü,
Yale Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Bağımlılık Araştırmaları Merkezi Direktörü, Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nörobilim ve Çocuk Çalışmaları Psikiyatri Profesörü, (Connecticut, Amerika Birleşik Devletleri)
Merih Altıntaş (Doç. Dr., Psikiyatrist), Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Psikiyatri Kliniği Eğitim
Sorumlusu, (İstanbul, Türkiye)

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından dört ayda bir yayımlanan Addicta: The Turkish Journal on Addictions
dergisinin 2021 yılı özel sayısının konusu “Kumar” olacaktır.
Addicta, bağımlılık sorununu ele alan araştırmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Derginin
amacı uluslararası ve disiplinler arası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, bağımlılıkla ilgili nitelikli
tartışmalar üretmek ve Türkiye’de bağımlılıkla ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamaktır. Bu
sebeple yayımlanacak çalışmalardan teknik yetkinliğin yanı sıra, bağımlılık tartışmalarına yeni ve özgün
katkı sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de bağımlılık alanında çalışma yapan kişilerin
ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.
Addicta’da Sağlık Bilimleri, Halk Sağlığı, Kriminoloji, Adli Tıp, Hemşirelik, Toksikoloji, Psikiyatri, Sosyoloji,
Psikoloji, Din Psikolojisi, Eğitim Bilimleri, Hukuk, İletişim, Felsefe ve Sosyal Hizmetler alanlarından (bu
alanların dışından da nitelikli) özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, politika analizleri, vaka
analizleri ve kitap değerlendirmeleri yayımlanmaktadır.
Kumar, beklenmedik sonuçların getirileri üzerine kazanç sağlamak umuduyla para veya değeri olan başka
bir meta ile şans, bahis ve talih oyunları oynamaktır. Kumar insanlık tarihi kadar eskidir, ancak bir
endüstriye dönüşmesinin sanayi devrimi ile birlikte olduğu kabul edilmektedir. Kumar, kişiye ve ailesine
olduğu kadar topluma da psikolojik ve ekonomik yönlerden büyük zararlar vermektedir. İnternet kullanımı
ve çevrimiçi oyunların hızla yaygınlaşması ve bu oyunların kumara hizmet etmesi, kumar sorununun
önümüzdeki yıllarda da hızla artacağına işarettir. Çünkü oyunlar çocukların savunmasız dünyasına kolayca
girmektedir. Çocukken edinilen kumar alışkanlığının önüne geçemezsek ilerleyen yıllarda kumar bağımlılığı
önlenmesi zor bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkacaktır. Kumar bağımlılığında giderek artan risk
ve kumar alanında yapılan çalışmaların yetersiz olduğu, Yeşilay’ın ev sahipliğinde 2-4 Aralık 2019
tarihlerinde İstanbul’da yapılan Dünya Sağlık Örgütü Kumar Çalıştayı’nda önemle vurgulanmıştır. Bu
nedenle, bu özel sayıda, “Kumar” konusuna ilişkin güncel çalışmalara öncelik verilerek alana katkıda
bulunmak amaçlanmıştır.
Özel sayıya gönderilecek yazılar, “Kumar” ana başlığı kapsamında olmak koşulu ile aşağıdaki konuları
ve/veya daha farklı temalar üzerine araştırmaları ve kitap incelemelerini içerebilir:
•
•
•

Kumar ve problemli kumar tanımları, türleri ve bağımlılık kriterleri
Kumarın tarihsel süreci
Ülkelere göre kumar ve problemli kumar tanımları ve türleri

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kumar bağımlılığının biyolojik, sosyal ve kültürel etiyolojisi
Kumar bağımlılığı açısından riskli durumlar
Kumar bağımlılığı açısından risk teşkil eden psikopatolojiler
Kumar bağımlılığı ile ilişkili olabilecek kişilik özellikleri
Kumar bağımlılığının olumsuz yaşam deneyimleri ile ilişkisi
Kumar bağımlılığının diğer bağımlılıklarla ilişkisi
Kumar bağımlılığı ve çevrimiçi/çevrimdışı oyun bağımlılığı ilişkisi
Cinsiyet ve kumar bağımlılığı
Aile içi şiddet ve kumar bağımlılığı
Kumar bağımlılığının kliniği
Kumar bağımlılığı ile komorbid psikopatolojiler
Çocuklar tarafından oynanan kumar ve problemli kumar
Yetişkinler tarafından oynanan kumar ve problemli kumar
Kumar ve kumar bağımlılığını önleyici ülke politikaları ve yasaklar
Kumar ve kumar bağımlılığını önleyici örnek çalışma modelleri
Kumar bağımlılığı tedavi modelleri
Kumar bağımlılığı ayaktan ve yatarak tedavi hizmetleri ve vaka sunumları

Addicta olarak beşeri bilimler, sosyal bilimler ve tıp alanlarındaki akademisyen ve araştırmacıların
katkılarını ve disiplinler arası bakış açısıyla yazılmış makalelerini bekliyoruz. Yazıların gönderilmesi için son
tarih 30 Eylül 2021’dir.
Yazarlardan makalelerini çevrimiçi servisimizi kullanarak göndermeleri beklenmektedir; posta veya eposta yoluyla gönderilen yazılar dikkate alınmayacaktır.
Bu dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar http://addicta.com.tr/yazarlara-notlar/ adresinde
belirtilen, Addicta’nın yazım kurallarına uygun bir biçimde düzenlenmelidir.
Addicta için genel bir platform kurmayı hedefleyen bu çalışmanın bir parçası olmanızı bekliyoruz. Her türlü
sorunuz için editörlerimiz ile senembasgul@gmail.com ve marc.potenza@yale.edu adresleri üzerinden
bağlantı kurabilirsiniz.
Dergi hakkında daha detaylı bilgiye http://addicta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

