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KAYNAKLAR

SUNUŞ
Teknolojinin hızla gelişimi bireylerin hayatında büyük değişime neden olmuştur.
Bireylerin hayatındaki bu değişim sağlıktan eğitime, eğlenceden ulaşıma birçok alanda
etkili olmuştur. Değişim yaşanan alanlardan biri de çocuğun işi olan oyundur. Çocuğun
hayatında tedavi, eğlence, eğitim amaçlı kullanılan ve çocuğun gelişimini, sağlığını
destekleyen oyun, günümüzde ekran tabanlı uygulamalarla farklı bir boyut kazanmıştır.
Ekran üzerinden oynanan çevrimiçi ve çevrimdışı oyunlar çocuğun gelişimine olumlu
katkı sağlamasının yanı sıra bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Bu
olumsuzluklardan biri oyun bağımlılığıdır.
21. yüzyıl becerileri ile çocuk ve gençlerden bilgi, medya ve teknoloji okuryazarlığı,
öğrenme ve yenilik, yaşam ve kariyer becerileri kazanması beklenmektedir. Tüm bunlar
teknolojinin doğru kullanımıyla mümkündür. Örneğin; yaratıcılık, yenilik, problem
çözme ve eleştirel düşünme teknoloji ile birleştiğinde ülkemizi mevcut durumdan daha
öteye götürebilecektir. Bu bağlamda çocuklar artık sadece öğrenen konumda değil,
etkileşimle öğrenen ve öğreten konumda olacaktır. Bu konum teknoloji ve dijital oyunla
da sağlanabilecektir. Fakat dijital oyunlar, özellikle çevrimiçi oyunlar çocuk ve ergenler
için risk faktörü olabilmektedir. Bu oyunlar oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi
teknoloji tabanlı bağımlılıklara neden olabilmektedir. 10. Kalkınma Planı’nda da teknoloji
tabanlı bağımlılıklardan internet bağımlılığının çocuklar ve gençler için önemli bir risk
faktörü olmaya devam ettiği belirtilmiştir.
Sağlık Bakanlığı olarak birey ve toplum sağlığını en üst düzeyde korumak ve geliştirmek,
sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümleri yüksek hizmet kalitesiyle sunmak
temel hedeflerimizdendir. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün görev ve hizmetleri
arasında ise “çocuk ve ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesi için farkındalığı ve bilgi
düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak” ve “bağımlılıkla mücadele konusunda,
toplumun ve bireylerin farkındalığını ve bilgi düzeyini arttırmaya yönelik çalışmalar
hazırlamak ve yürütmek” yer almaktadır. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce çocuk
ve ergenler için bir risk faktörü olarak ele alınan dijital oyun bağımlılığı ile ilgili bir çalıştay
düzenlenmiştir. Düzenlenen çalıştayda oyun bağımlılığı yaygınlığını, risk faktörlerini
belirlemek ve azaltmaya yönelik yol haritası çizmek hedeflenmiştir. Ayrıca Dijital Oyun
Bağımlılığı Çalıştayı’nın İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda yer alması da bu konuya verilen
önemin göstergesidir. Dijital oyun bağımlılığı ile ilgili ulusal düzeyde yapılan bu çalıştayın
sonuç raporunun ülkemizdeki tüm çocuklar için yapılacak çalışmalara yol göstermesini
ve yardımcı olmasını diliyor, çalıştayda emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
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ÖZET

Günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak davranışsal bağımlılıklar kapsamında
çeşitli bağımlılık türleri ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda ortaya çıkan ve yaygınlığı gün
geçtikçe artan bu bağımlılık türlerinden biri de dijital oyun bağımlılığıdır. Dijital oyun
bağımlılığında çocuk ve ergenler risk grubu olarak değerlendirilmektedir. Çocuk ve ergenlerin yanı sıra tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek önemli bir halk sağlığı
sorunu haline gelmektedir. Bu durum söz konusu bağımlılık türünün önlenmesi adına
atılması gereken adımların ivedilikle hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.
“Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı”, dijital oyunların çocuk ve ergenlerin sosyal, duygusal,
fiziksel, bilişsel ve dil gelişimleri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin neden, sonuç
ve çözüm önerileriyle ele alınması; olumsuz etkilerinden biri olan dijital oyun bağımlılığı
ile ilgili iletişim çalışmalarının çalıştay çıktılarından hareketle planlanabilmesi amacıyla
düzenlenmiştir.
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı”, Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Emine ALP MEŞE’nin katılımıyla 7-8 Kasım 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizdeki üniversitelerin Tıp, İletişim, Sağlık Bilimleri, Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyoloji, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hemşirelik, Radyo, Sinema ve Televizyon, Yeni Medya
ve İletişim, Dijital Oyun Tasarımı, Enformatik bölümleri ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dallarından konu hakkında çalışmaları olan 35 akademisyen ve Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Sağlık
Bakanlığının ilgili genel müdürlüklerinin katıldığı çalıştay iki gün sürmüş, 4 (dört) oturum
ve 4 (dört) farklı çalışma grubuyla gerçekleşmiştir.
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GİRİŞ

Bağımlılık; bilişsel, motivasyonel ve duygusal değişiklikler ile karakterize kalıcı,
kronik, tekrarlayıcı bir hastalıktır. Bir başka tanıma göre bağımlılık, bir uyarıcıya,
belli bir uyarıma, uyarım sağlayan etkinliğe psikolojik olarak dayanılmaz derecede bağımlı olma durumudur (Türk Dil
Kurumu [TDK], 2018). Bağımlılık, bireyi ve
çevresini sosyal, fiziksel ve ruhsal yönden
etkilemektedir. Bağımlılığın anlaşılması
güç yapısına karşın, başlıca üç önemli ve
temel özelliği vardır: Birincisi ‘o şey’ için
çok güçlü istek duymak, ikincisi zaman
kontrolünü kaybetmek, son olarak da ısrarcı olmaktır (Shaffer vd., 2000).
İnsanoğlunun bağımlılık sergilediği birçok kötü alışkanlığı vardır. Bunlar; alkol,
uyuşturucu, madde, sigara kullanımı gibi
bağımlılıklar olduğu gibi internet kullanma, dijital oyun oynama, alışveriş yapma, kumar oynama, yemek yeme gibi
davranışlara aşırı katılım da davranışsal

bağımlılıklar olarak değerlendirilmekte
ve bireyin hayatını olumsuz olarak etkilemektedir.
Bağımlılık ile ilgili alanyazın incelendiğinde 2000’li yıllara kadar internet bağımlılığının, bağımlılık olup olmadığı tartışılmakta iken, günümüzde böyle bir
bağımlılığın varlığı kabul edilmektedir
(Doğan, 2013). Mayıs 2013’te yayınlanan
Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı 5.
Baskısı (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders- 5 [DSM-5]) ile kumar
oynama bozukluğu, bağımlılıklar kategorisine dâhil edilmiş ve “Madde ile İlişkili ve Bağımlılık Bozuklukları” kategorisinde “Madde
ile İlişkili Olmayan Bozukluk” başlığı altına
alınmıştır. Madde ile ilişkili olmayan bozukluklar tanı grubu DSM-5’te karşımıza çıkan
yeni bir kategoridir. Kumar oynama bozukluğu bu grupta sınıflanan tek davranışsal
bağımlılıktır.
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Bu yeni bakış açısı kumar oynama bozukluğunda olduğu gibi aşırı internet kullanma, video oyunu oynama, yemek yeme ve
alışveriş yapma gibi davranışsal bağımlılıkların da bağımlılık veya bozukluk kapsamında değerlendirilmesini sağlayarak
davranışsal bağımlılıklara ileri süreçlerde
tanısal açıdan yeni bir bakış açısı getirecektir. Henüz DSM-5’teki tanılar arasında
bulunmayan, ileri düzey araştırmalar yapılması önerilen ve kitabın üçüncü araştırma ekinde bulunan İnternet Oyun Oynama
Bozukluğu (Internet Gaming Disorder) bu
bağlamdaki adaylardan biridir.
DSM-5’te İnternet Oyun Oynama Bozukluğu (Internet Gaming Disorder) için önerilen
tanı ölçütleri:
1. İnternet oyunları ile zihinsel uğraş sergileme.
2. İnternette oyun oynamaktan uzaklaştırıldığında yoksunluk belirtileri gösterme.
3. İnternet oyunları ile uğraşmak için gittikçe artan miktarda zaman harcamaya
ihtiyaç duyma (tolerans).
4. İnternet oyunlarına katılmayı kontrol etmede yetersizlik yaşama.
5. Oyun oynamanın miktarı konusunda aile
14

üyelerini, terapistleri kandırma.
6. Oyunlar dışında geçmişteki hobilere ve
eğlencelere karşı ilgiyi kaybetme.
7. Psikososyal problemlere karşın oyun oynamaya devam etme.
8. Olumsuz bir duygu durumunu hafifletmek ya da durumdan kaçmak için oyun
oynama.
9. İnternet oyunları nedeni ile bir ilişkiyi,
işi, eğitimi veya kariyer imkanını tehlikeye
atma.
12 aylık bir süre içinde, önerilen dokuz
kriterden beş ya da daha fazla kriterin
karşılanması ve internetin genellikle diğer oyuncularla oyunlar oynama ile klinik
olarak önemli bir bozukluk ve sıkıntıya
yol açan sürekli ve tekrarlayıcı kullanımı
olarak tanımlanmıştır (American Psychiatric Association [APA], 2013). Bu bozukluk sadece kumar olmayan internet
oyunlarını kapsamaktadır. İş veya meslekle ilgili gerekli etkinlikler için internet
kullanımını kapsamamaktadır. Hastalığın
diğer eğlence amaçlı internet kullanımını
da kapsamaması amaçlanmıştır. Benzer
şekilde cinsel içerikli internet siteleri dış-

lanmıştır. İnternet Oyun Oynama Bozukluğu tanı ölçütleri, 2013 yılında DSM-5 ile birlikte üçüncü bölüme “tam geçerlik kazanması için daha çok araştırma gerekmektedir”
önermesi ile eklenmiştir (Şengül ve Büber, 2016).
Oyun Oynama Bozukluğu Haziran 2018’de, Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (International Classification of Diseases-11 [ICD-11], 2018) taslağında “Gaming Disorder” olarak
yerini almıştır. Oyun oynama bozukluğu, çevrimiçi veya çevrimdışı olarak gösterilebilecek sürekli veya tekrarlayan oyun davranışı (“dijital oyun” veya “video oyun”) ile karakterizedir (URL, 1).
Güncel kanıtlar, madde ile ilgili bağımlılıklar ve davranışsal bağımlılıklar arasında çeşitli
açılardan (yoksunluk belirtileri, tolerans gibi) örtüşen noktalar olduğunu göstermektedir. Her iki bağımlılığın da başlangıç dönemleri ergenlik ve genç erişkinlik dönemini
kapsamaktadır. Madde ile ilişkili olan bağımlılıkların etki ve sonuçları toplum tarafından daha iyi tanınırken; madde ile ilişkili olmayan davranışsal bağımlılıklar halk sağlığı
açısından olumsuz etki ve sonuçlar taşımasına rağmen bu tür bağımlılıkları tanıma ve
tanımlama ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’de 16-74 yaş arası internet kullanan bireylerin oranı %72,9’dur (TÜİK, 2018). TÜİK’in 2013 yılında 6-15 yaş grubu çocuklarla
gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre ise bilgisayar kullanımına ortalama
başlama yaşı 8, internet kullanımına ortalama başlama yaşı 9, cep telefonu kullanımına
ortalama başlama yaşı 10’dur. Çocukların %45,6’sı hemen her gün internet kullanmaktadır. 6-15 yaş grubu çocuklar interneti ilk sırada %84,8 ile ödev veya öğrenme amacıyla, ikinci sırada %79,5’i oyun oynama amacıyla kullanmaktadır. Çocuklar oyun oynarken
zamanı kontrol etmekte zorluk yaşamakta ve ebeveynlerinin sınırlama girişimlerine
tepki gösterebilmektedir (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
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[AACAP], 2015). Çevrimiçi oyun oynama, evde internet bağlantısının olması, haftalık
internet kullanım süresi, boş zaman etkinliği olarak internet kullanma internet bağımlılığı açısından risk etkenlerini oluşturmaktadır (Kocaman, Aktepe ve Sönmez, 2017). Bu
risk etkenleri dışında internet bağımlılığı yaygınlığı gün geçtikçe artmakta ve internet
uygulamalarını içeren bağımlılıklar ve/veya bozukluklar ortaya çıkmaktadır.
İnternet bağımlılığı yaygınlığı, dünyada yapılan çalışmalarda %1 ile %14 arasında değişmektedir. İnternet bağımlılık oranlarının çalışmalar arasında farklı olmasının sebepleri;
çalışmanın yapıldığı zamanların farklı olması, internet bağımlılığı için net bir ölçeğin geliştirilememesi, çalışmalarda kullanılan farklı yöntemler ve kültürel farklılıklar olabilir.
İnternet bağımlılığı açısından risk altındaki grubun yaygınlığı ise %5,2 ile %38 arasında
değişebilmektedir. Risk grubundakilerin oranının yüksek olması internete bağlı ortaya
çıkabilecek problemlerin küçümsenmemesi gerektiğini göstermektedir (Doğan, 2013).
Dijital oyun bağımlılığı yaygınlığı ise ülkeden ülkeye değişen kültürel yönü de olan bir
hastalıktır. Doğu Asya ülkelerinde dünyanın kalanına göre daha yüksek yaygınlık oranları bildirilmiştir. Güney Kore’de oyun bağımlılığı tanısı konulan çocukların %24’ünün
hastaneye yatırılarak tedavi edildiği, Japonya’da ise oyun bağımlısı çocukların teknolojiden uzak rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edildiği bilinmektedir (Şengül ve Büber,
2016). Uluslararası çalışmalara göre, oyun bağımlılığı yaygınlığı %0.6-15 arasında değişmektedir. Özellikle Çin, Kore ve Tayvan’da problemli çevrimiçi oyun oynama davranışlarının ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiği bildirilmiştir. Amerikan Tıp Birliği’ne
göre ise Amerikalı gençlerin %90’ı dijital oyun oynamakta ve %15’inin oyun bağımlısı olduğu tahmin edilmektedir (Yalçın Irmak ve Erdoğan, 2016). Türkiye genelinde ise oyun
bağımlılığı yaygınlığı tam olarak bilinmemektedir. Tüm bu sebepler, ülkemizde dijital
oyun bağımlılığı ile ilgili çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Son yıllarda ortaya çıkan ve yaygınlığı gün geçtikçe artan dijital oyun bağımlılığında çocuk ve ergenler
risk grubu olarak değerlendirilmektedir. Çocuk ve ergenlerin yanı sıra tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de giderek önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. Bu
durum söz konusu bağımlılık türünün önlenmesi adına atılması gereken adımların ivedilikle hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple dijital oyun bağımlılığıyla
ilgili mevcut durumu değerlendirmek ve bu duruma çözüm önerileri sunmak için Sağlık
Bakanlığı tarafından “Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı” düzenlenmiştir.
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ÇALIŞTAY SONUÇLARI

Dijital oyunlar (bilgisayar, telefon, tablet vb. cihazlarda oynanan oyunlar)
bebek, çocuk ve ergenin gelişimini nasıl etkiler?

a) Dijital Oyunların Çocukların Sağlığı ve Gelişimi Üzerindeki Olumlu Etkileri Nelerdir?
Yapılan araştırmalar dijital oyunların çocuğun bilişsel, motor, psikososyal ve dil gelişimine katkı sağladığını göstermektedir. Dijital oyunların olumlu katkıları göz önünde bulundurulmalı ve her oyunun bağımlılık yapmadığı vurgulanmalıdır. Dijital oyunların yararlarından bahsederken içerik, yaşa uygunluk, oynanan süre gibi özelliklerin dikkate alınması
gerekmektedir. Eğitici, şiddet içermeyen, etkileşimli, çocuğun yaşına ve gelişimsel düzeyine uygun dijital oyunlar kontrollü oynandığı sürece çocuğun yararına olabilmektedir.
Çalıştay çıktılarına göre bu yararlar aşağıda sıralanmaktadır:
»» Etkileşimli oyunlar aracılığı ile sosyalleşme sağlanabilmektedir.
»» Bireylerin sosyal becerilerinin gelişimine katkı sağlamaktadır.
»» Sosyal destek içeriği olan oyunlar agresif düşünce, duygu ve davranışları azaltmakta; işbirliği, paylaşma, empati, yardımlaşma davranışlarını arttırmaktadır.
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»»

»»

»»

»»

»»
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Yabancı dil gelişimini, yaratıcılığı, problem çözme becerisini, sebep-sonuç
ilişkisi kurmayı, strateji oluşturma ve
geliştirme becerilerini desteklemektedir. Aynı zamanda çocuğun keşfederek öğrenmesine fırsat tanıyarak
kalıcı öğrenmeyi sağlamaktadır.
Eğitsel içerikli dijital oyunlar, öğrenme
güçlüğü yaşayan çocuklarda (disleksi,
diskalkuli) öğrenme çıktılarına katkı
sağlayabilmektedir.
Sosyal öğrenme yoluyla çocukların
farklı alanlara ilişkin gelişimine ve bilgilerinin artmasına katkı sağlamak- tadır.
Çocukların hastalıklar konusunda eğitimine, hastalığa ilişkin farkındalığın
arttırılmasına ve tedavi süreçlerine
yönelik motivasyonun korunmasına
katkı sağlamaktadır (Örneğin; diyabetli çocuklar).
Başarı duygusu ihtiyacının karşılanması;

»»

»»

»»

»»
»»
»»
»»

benlik saygısının artmasına ve özgüvenin gelişimine katkı sağlamaktadır.
Sorumluluk kazanmaya, özgüvenin güçlenmesine ve kendini ifade etmeye katkı
sağlamaktadır.
Geometri oyunları, yabancı dil oyunları
gibi oyunlar akademik başarıyı desteklemektedir.
Mouse ve klavye kullanımı el-göz koordinasyonunu desteklemekte, ince motor, görsel dikkat becerilerini ve uzamsal yeteneklerini geliştirmektedir.
Hızlı düşünüp çabuk karar verebilme yetisini geliştirmektedir.
Bilgi aktarımına ve yeni bilgi kazanımına
katkı sağlamaktadır.
Empati kurabilme özelliği kazandırmaktadır.
Dijital oyunlarla geçirilen süre, ergen hamileliği ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar
gibi risk faktörlerini azaltıcı bir işlev görmektedir.

b) Çocuğun Gelişimini Desteklemeye Yönelik Olarak Dijital Oyunlar Nasıl
Kullanılmalıdır?
Yapılan çalışmalar, eğitsel oyunların çocuğun gelişimine katkısı olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak oyunun yaşa uygunluğu ve oynanan sürenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Çocuklar, gelişim düzeylerine uygun içeriğe sahip oyunları oynamalıdır.
Çocuğun gelişimini destekleyen birçok dijital oyun bulunmaktadır. Öncelikle 0-18 yaş
arası çocukların teknolojik cihaz tecihlerinin ve bu cihazları kullanım süresinin araştırılması gerekmektedir. Bunlarla ilgili çocukların durumunu ortaya koyan ulusal çaplı bir
araştırma yapılmalıdır.
»»

»»

»»

Dijital oyunların kullanımına yönelik dijital
okuryazarlık konusunda eğitimler verilebilir.
Dijital oyunlar, yetişkinlerin rehberliğinde
etkileşimli olarak çocuğun gelişim düzeyine uygun ve belirli sürelerle sınırlı olmak
kaydı ile günlük yaşam düzenini olumsuz
etkilemeyecek şekilde kullanılabilir.
Eğlendirirken eğiten oyunlar tercih edilmelidir (TÜBİTAK tarafından önerilen
oyunlar gibi).

»»

»»

Ailelerin faydalanabileceği, oyunlarla ilgili
içerik ve yaşa uygunluk belirten ulusal bir
site kurularak başvurmaları sağlanabilir.
Dijital oyunların Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Gençlik
ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilerek, önerilen oyunlar listesi çıkarılması gerekmektedir.
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c) Dijital Oyunların Çocukların Sağlığı ve Gelişimi Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Nelerdir? Ne Zaman ve Nasıl Müdahale Edilmelidir?
Çocukların oynadığı oyunlar eğitsel oyunlarla sınırlı kalmamaktadır. Eğitsel olmayan
oyunlarla çocukların erken yaşta karşılaşması çocuğun gelişimini olumsuz etkilemektedir. Çocuk, gelişimine zarar veren oyunlarla da karşılaşabilmektedir. Bu sebeple oyunların yararlarının yanında çok ciddi zararları da bulunmaktadır.
Çalıştay çıktılarına göre dijital oyunların çocuğun sağlığı ve gelişimi üzerindeki olumsuz
etkileri aşağıda sıralanmaktadır:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Bazı dijital oyunlar, oyun bağımlılığına sebep olmaktadır.
Gündelik yaşam aktivitelerini aksatmakta ve günlük hayata uyumda problem oluşturabilmektedir.
Tüm dijital görüntüler 0-3 yaş aralığında gelişimsel sorunlara neden olabilmektedir.
Özellikle 0-3 yaşta konuşma ve ifade edici dil becerisinde sorunlara yol açabilmektedir.
Bağlanma sürecinde geçiş nesnesinin (battaniye, ayıcık gibi) yerini alabilmektedir.
Yanlış rol model sonucu davranış bozukluklarının gelişmesine neden olabilmektedir.
Gizlice para harcama, çalma gibi yanlış eylemlere itebilmektedir.
Uygunsuz sitelere girme riski oluşturabilmektedir.
Uzun süre oyun oynamaya bağlı olarak solunum ve dolaşım sistemiyle ilgili problemlere, obezite, ortopedik rahatsızlıklar, yeme bozuklukları, göz ve görme bozuklukları
gibi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir.

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

Uyku bozukluklarına ve düzensizliğine neden olabilmektedir.
Kişisel hijyenin aksamasına neden olabilmektedir.
İletişim kurma ve sürdürme problemlerine, bunun sonucunda da sosyal ilişkilerde
başarısızlığa yol açabilmektedir.
Oyuna ayrılan sürenin artması nedeniyle okul başarısının düşmesine, çocuğun doğal
gelişimini destekleyecek etkinlikleri tercih etmemesine ve başka beceriler geliştirmeye zaman ayıramamasına neden olabilmektedir.
Dijital oyun oynamayla ortaya çıkabilecek aşırı dopamin salınımı çocuklar ve ergenlerde beyin gelişimini engelleyebilmektedir.
Çocuklarda gerçeği değerlendirme yetisinin kazanılamamasına/bozulmasına neden
olabilmektedir.
Duygu düzenleme becerisinin gelişememesine neden olabilmektedir.
Yaş düzeyine uygun olmayan bilgi maruziyeti nedeniyle psikolojik travmaya sebep
olabilmektedir.
Olumsuz kimlik gelişimine, kişilik bozukluklarının ortaya çıkmasına yol açabilmektedir.
Yalnızlaşma, yabancılaşma ve toplumsal olaylara karşı duyarsızlaşmaya neden olabilmektedir.
Yardım etme, paylaşma, işbirliği yapma, empati kurma, koruma, rahatlama, teselli
etme, dahil etme gibi prososyal davranışların gelişiminin sekteye uğramasına veya
gelişmemesine sebep olmaktadır.
Başarısızlıkları oyunlarla giderebildiğini görmek oyuna daha fazla vakit ayırmaya
ve gerçek hayattaki etkileşimlerden kendini çekmeye neden olabilmektedir.
Şiddet içerikli oyunlar şiddete karşı duyarsızlaşmaya neden olabilmektedir.
Saldırganlık, heyecan arayışı, sosyal dışlanma gibi olumsuzluklara neden olabilmektedir.
Nitelikli zaman algısını bozulmasına sebep olabilmektedir.

Ne Zaman ve Nasıl Müdahale Edilmelidir?
Riskli durumların oluşmasını önleyici şekilde ebeveynlere ve okullara yönelik farkındalık artırıcı çalışmalar gerçekleştirilmeli ve bu durumlarda ne yapılması gerektiği
konusunda bir yol haritası çıkarılmalıdır. Ebeveynlerin, çocuklarında riskli durum
oluşmasını önleyici etkenler konusunda bilgilendirilmesi ve gerektiğinde nerelere
başvurulacağını bilmesi gerekmektedir. Okullarda da çocuklar bu konularda bilgilendirilmeli ve takip edilmelidir.
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d) Çocuk ve Ergenleri Oyun Bağımlılığına İten Faktörler Nelerdir?
Ailesel faktörler;
»» Anne baba ilgisizliği, bilgisizliği nedeniyle çocuklara yeterli uyaranın ve çocuklarla
kaliteli ilişkinin sağlanamaması,
»» Yetersiz denetim, tutarsız ve sağlıksız ebeveyn tutumları (ihmal, baskı, şiddet), aile
içi iletişim bozukluklarının olması,
»» Çocukların aşırı kontrol altına alınması veya çok serbest tutumla yetiştirilmeye çalışılması,
»» Ailelerin, çocuklarını yaşına ve gelişimine uygun şekilde yetenekleri doğrultusunda
etkinlik alanlarına yönlendirmemesi,
»» Ailenin teknoloji kullanımı konusunda olumsuz model olması,
»» Ailenin çocuğun beslenmesi, oyalanması veya istenilen davranışları sergilemesi için
teknolojik cihazları ödül olarak kullanması,
»» Sosyo ekonomik ve kültürel sorunların çocuğu ve ergeni dijital platformlara itiyor
olması,
»» Aile içi şiddet, aile içi bağımlılık sorunları çocuk ve ergenleri oyun bağımlılığına iten
ailesel faktörlerdir.
Bireysel faktörler;
»» Günlük hayatın problemleri, stresli yaşam olayları ve olumsuz duygulardan uzaklaşma isteği ile evde teknolojik cihazlarla meşgul olması,
»» Gruba ait olma, sosyalleşme ve rekabet ihtiyacının dijital oyunlarla karşılanması,
»» Sosyal gelişimdeki yetersizlik, yaşıtlarla iletişim kuramama ve sosyalleşememe,
»» Oyunun hikayesine uygun bir karakter (avatar) oluşturulması ile gerçek ortamda görülemeyen kabulün sanal ortamda görülmesi,
»» Cinsiyet, içe dönüklük, yalnızlık duygusu, sosyal kaygılar, sosyal beceri yetersizlikleri, düşük benlik saygısı,
»» Çocukta bağımlılık dışında farklı psikolojik bozuklukların olması gibi bireysel faktörler çocuk ve ergenleri oyun bağımlılığına itebilmektedir.
Çevresel faktörler;
»» Açık oyun alanlarının yeterli ve güvenli olmaması nedeniyle çocukların uygun açık
oyun alanı etkinliklerine katılamaması,
»» Okul çağı çocukları için zenginleştirilmiş serbest zaman etkinliklerinin sağlanamaması,
»» Serbest zaman değerlendirme olanaklarının yetersiz olması,
»» Ödevlerin internet üzerinden yapılmasıyla birlikte internet kullanımının kontrolsüz
ve hızlı bir şekilde keşfedilmesi,
»» Bazı platformlarla çocukların oyunlara kolay ve ücretsiz şekilde ulaşabilmesi,
»» Çocuğun etrafında kötü rol modellerin bulunması,
»» Akranların birbirini etkilemesi,
»» Fenomenlere özenilmesi (örneğin: sosyal medya fenomenleri, youtuberlar vb.) çocuk ve ergenleri oyun bağımlılığına iten çevresel faktörlerdir.
22

Oyuna bağlı faktörler;
Oyunun merak uyandırması, rekabet içermesi, kademeli geçiş ve skor sistemine sahip olması, oyunda ilgi çekici ses ve görüntünün yer alması, karakter oluşturabilme
olanağının olması, çok oyunculu çevrimiçi oyunlar ve bu oyunlardaki sohbet edebilme
özelliğinin olması bağımlılık riskini artıran oyuna bağlı faktörlerdir.

Oyun bağımlılığıyla ilgili çocukları bekleyen tehlikeler nelerdir? buna yönelik
çözüm önerileri nelerdir, nasıl olmalıdır?
Oyun bağımlılığı ile ilgili çocukları bekleyen tehlikeler;
»» Uygunsuz içeriklere maruz kalması,
»» Zararlı alışkanlıklara yönelmesi,
»» Akademik başarının düşmesi, okul işlevselliğinde ciddi kayıplar yaşaması,
»» Sosyal alandan uzaklaşması ve sosyalleşememesi,
»» Aile işlevlerinin bozulması,
»» Sorumlulukların ertelenmesi ve ihmal edilmesi,
»» İstismara maruz kalması,
»» Siber dolandırıcılığa maruz kalması,
»» Suça karışması,
»» Dil kullanımında bozulmaların meydana gelmesi ve argo sözcük kullanımının artması,
»» Konuşma ve yazma becerilerinin bozulması,
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»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Hayatın durağanlığına karşı oyunların daha renkli ve çekici olmasıyla birlikte çocuğun gitgide yalnızlaşması ve iletişim problemleri yaşaması, insanlarla ilişkilerinin
bozulması,
Bazı grup ya da örgütlerin faaliyetlerine maruz kalması,
Subliminal mesajlara maruz kalması,
Beslenme alışkanlıklarının bozulması,
Obezite gibi kronik hastalıkların ortaya çıkması,
Depresyon, anksiyete bozukluğu gibi psikolojik bozukluklar yaşaması,
Edineceği değerlere ilişkin kafa karışıklığı yaşaması,
Ego ideallerinin oluşumunda problemlerin ortaya çıkması,
Dijital oyunlarda para kazanılması nedeniyle eğitime devam etmeye gerek görmemesi,
Kumar alışkanlığı edinmesi,
Ailenin ekonomik durumunu zarara uğratmasıdır.

Çözüm önerileri;
»» Oyun bağımlılığıyla ilgili toplumsal farkındalık oluşturulmalıdır.
»» Çocukların kullanımı da dahil olmak üzere ülkedeki teknoloji kullanımını ortaya çıkaracak geniş çaplı bir araştırma yapılmalıdır.
»» Yasaklamaya yönelik çözümlerden ziyade çocuğun ilgi alanı farklı alanlara yönlendirilmelidir.
»» Medya okuryazarlığının yaygınlaştırılması ve okullar dışında da anne-babalara eğitimin zorunlu kılınması gerekmektedir.
»» Çocukla sağlıklı iletişim kurulmalıdır.
»» Fiziksel ve sanal ortamda ebeveyn kontrolü sağlanmalıdır.
»» Çocuğun fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi sağlanmalıdır.
»» Oyun, ödül ve/veya ceza olarak sunulmamalıdır.
»» Yazılımsal güvenlik önlemleri alınmalıdır.
»» Tüm teknolojik araçlarda aile filtresi kullanılmalıdır.
»» Çocuğun aile gözetiminde oyun oynaması sağlanmalıdır.
»» Çocuğun kullandığı teknolojik cihazın evin ortak kullanım alanlarında olması önemlidir.
»» Aile fertleri doğru rol model olmalıdır.
»» Çocuğun nerede, ne zaman, ne kadar, ne tür oyunlar oynayacağıyla ilgili aile içinde
tutarlı olunmalıdır.
»» Çocuk ve aile arasında internet olmadan zaman geçirilmesi için saat belirlenmelidir.
Çocuk ile birlikte dijital oyunların dışında oyunlar oynanarak nitelikli zaman geçirilmelidir.
»» Ebeveynlerin, ebeveyn tutumları ve iletişim ile ilgili eğitimler alması gerekmektedir.
»» Okuldaki çalışanların teknolojik cihazlar ve dijital oyunlar konusunda hizmetiçi eğitim alması ve gerekli durumlarda çocukları nerelere yönlendireceklerini bilmeleri
gerekmektedir.
»» Sağlıklı hayat merkezlerinin güvenli dijital oyun oynama konusunda aileleri bilinçlendirmesi ve ailelerle iş birliği içinde olması önemlidir.
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»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Kreşlerin fiziki şartlarının ve kreşlerde uygulanacak programların uygun, çalışacak
personelin nitelikli olması gerekmektedir.
Ebeveynlere, çocuklarının yaşlarına ve gelişim durumlarına göre nasıl ve hangi sürelerde teknolojik cihazları kullanabilecekleri konusunda farkındalık oluşturulmalı ve eğitimler verilmelidir.Anne babaların dijital oyun terimlerini öğrenmesi müdahale açısından
önemlidir. Anne babaları bilgilendirmek için web sitelerinin yaygınlaştırılması ve duyurulması, oynanan oyunların içeriğini gösteren, çocuklara yarar ve zararlarını ifade
eden bazı yabancı içerikli web sitelerinin Türkçeleştirilmesi, tehlikenin farkına varılması açısından önem taşımaktadır. Bunu yaparken Türkiye’de çocukların en çok hangi
oyunları oynadığının saptanması da gerekmektedir.
Yaşa göre dijital oyun bağımlılığı yaygınlığının araştırılması, risk haritasının çıkarılması gerekmektedir.
Çocuklara sadece oyun oynamayı değil, oyun yazmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bilim şenlikleri düzenlenmelidir.
Çocuklara yönelik oyunlarla ilgili bilgilendirici broşür ve web sitesi yapılmalıdır.
Okullarda yaşam becerileri ve sosyal beceriler eğitimi sistematik olarak verilmelidir.
internetyardimi.org gibi doğrudan destek alma platformlarının geliştirilmesi gerekmektedir.
Çocuk dostu okullar ve mekanlar geliştirilmelidir.
Aile dostu diziler ve filmler yapılmalıdır.
Dijital oyun üzerinden müdahale mekanizmasının olduğu bir sistem kurulmalıdır.
Merkezi dijital yaşam danışmanlık birimi kurulmalıdır.
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Çocuk ve ergenleri oyun bağımlılığından korumaya ve oyun bağımlılığını
engellemeye yönelik neler yapılabilir?

a) Aileler ne yapabilir?
•

Aileler, çocuklarını oyun bağımlılığından korumak için çocuklarının yaş aralığına uygun önlemler almalıdır.
»»

»»

»»
»»

»»

»»
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0-18 ay grubu: Özellikle 0-18 aylık çocukların ekran (televizyon, bilgisayar telefon,
tablet vb.) ile tanıştırılmaması ve ailelerin çocuklara bu konuda model olmaması gerekmektedir.
18 ay-2 yaş grubu: Çocuk merak ediyorsa, ebeveyn eşliğinde, teknolojik aygıtı (televizyon, bilgisayar telefon, tablet vb.) çocuğun eline vermeden günde en fazla 15
dakika eğitsel paylaşımlar (yaşına uygun yapboz çalışması, müzik aletlerini kullanma gibi) yapmak uygundur.
3-5 yaş grubu: Yetişkin gözetimi altında veya beraber oyun oynamak şartıyla 1 saatten fazla olmayacak şekilde teknolojik cihazları kullanması uygun olacaktır.
6-8 yaş grubu: Çocuk, belirlenen süre kadar izin verilmesi ve çocuğun günlük yaşam aktivitelerini aksatmaması kaydıyla ailenin gözetiminde teknolojik aygıtları kullanabilir [2016/AAP (American Academy of Pediatrics) ’nin önerdiğine göre].
9-11 yaş grubu: Günlük yaşam aktivitelerini ve sosyal etkileşimini aksatmamak koşuluyla akademik aktiviteler dışında en fazla 2 saat olacak şekilde ailenin gözetiminde teknolojik araçları kullanabilir.
12 Yaş ve üzeri; Çocuk, günlük yaşam aktivitelerini ve sosyal etkileşimini aksatmaması kaydıyla ailelerin uygun gördüğü ve çocukla uzlaştığı kadar teknolojik araçları
kullanabilir.

•

Ailelere yönelik genel öneriler:
»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

»»

Çocukların, soyut işlem dönemi (1112 yaş) öncesi teknolojik araç sahibi
olmasına izin verilmemelidir.
Aileler, dijital oyunlar konusunda
yasak koymak yerine bilinçli kullanımı sağlamalı ve sınır koymalıdır.
Çocukların ekran başında geçirdikleri zamanı aileler kontrol etmeli ve
içerik denetimi yapmalıdır.
Aileler, çocuk veya ergeni dijital
oyun bağımlılığından korumak için
onlara alternatifler sunmalıdır.
Ebeveynler, çocukları ile oyunun
parçası olarak etkileşim içinde olmalıdır.
5 yaşından itibaren çocuklar, yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre sanat ve spora yönlendirilmelidir.
Aileler, çocuğun kullandığı tüm
oyunların yüksek kaliteli (gelişimsel özelliklerine uygun, gerçekçi ve
çocuğun gelişimine katkıda bulunacak eğitsel nitelikli) olmasına dikkat
etmeli ve oyunlar satın alınırken
ebeveynler çocuğa eşlik etmelidir.
Oyunlar satın alınırken üzerindeki

»»

»»

»»

»»

»»

güvenlik kodlarına dikkat edilmelidir.
Aileler, çocuklarının sosyalleşmesi
için açılan/açılacak nitelikli kreşlere
yönlendirmelidir.
Ebeveynler, büyük kardeşlerde bilgisayar, telefon, tablet gibi teknolojik aygıtlar var ise, küçük kardeşin
bu teknolojik aygıtlarla erken tanışmasını engellemek için önlemler
almalıdır.
Ebeveynler, çocukların yaşına uygun olarak evde veya dışarıda, çocuklarıyla geleneksel oyunlar oynamalı ve çocukları bu oyunlara teşvik
etmelidir.
Ebeveynler, çocuğun odasında teknolojik cihazın bulundurulmamasına ve var olan teknolojik cihazların
ortak kullanım alanlarında kullanılmasına dikkat etmelidir.
Sanal dünya ile gerçek dünya ayrımının farkına varılması için çocuğun
oynadığı oyunlar ve sonuçları hakkında, çocuk ile ebeveyn paylaşımlarda bulunmalıdır.
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»»

»»

»»

»»

»»

»»
»»
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Güvenli ve bilinçli internet kullanımı
hususunda ebeveynler bilgilenmeli
ve çocuklarına kişisel verilerini (ikametgâh adresi, telefon vs.) kimse
ile paylaşmamaları konusunda uyarılarda bulunmalıdır.
Aileler, çocuğun temel kodlama ve
tasarım gibi becerileri destekleyici
dijital oyunları geliştirmesine imkan
tanımalı ve onları teşvik etmelidir.
Aileler, çocuğun ekran karşısında
ilgilendiği içeriğin (oyun programı,
herhangi bir uygulama, tv programı vb.) çocuğun yaşına ve gelişim
düzeyine uygun olmasına dikkat etmelidir.
Ebeveynler dijital oyun bağımlılığı
belirtilerine yönelik bilgi sahibi olmalıdır.
Ebeveynler, filtreleme programları
konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Çocuğun kullandığı teknolojik araçlara güvenlik yazılımları ve filtreleme
programları kurulmalıdır.
Ebeveynler, Twitch ve Discord gibi kanallar konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
Aileler taciz, çocuk pornografisi, siber

»»

»»

»»

»»

»»
»»

»»

zorbalık gibi çocuk istismarı ve internette işlenen diğer suç unsurları konusunda
ihbarweb.org.tr’ye bildirim yapmalıdır.
Aileler, çocuğun uyku saatinden en az
bir saat önce teknolojik cihazları kapatmalıdır.
Aile üyeleri kendi oynadıkları oyun türü
ve süresi konusu da dahil olmak üzere
çocuğa uygun rol model olmalıdır.
Aileler oyunu, ödül, ceza, oyalama, susturma, uyutma, yemek yedirme gibi
amaçlarla çocuğa sunmamalıdır.
Aile çocuğu ile birlikte iken, gerçek
yaşamdaki olumsuz olay örneklerini
kullanarak, çocuğu dijital oyunlardaki risk ve tehlikeler konusunda
bilgilendirmelidir.
Aile, çocuğun oyun arkadaşları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Aileler, çocuğun okul yaşamı hakkında bilgi sahibi olmak için veli
toplantısı ve veli konferanslarına
düzenli olarak katılmalıdır.
Aileler, çocuğun teknolojik araçlardaki ekran kullanımının bir zeka
göstergesi olmadığı konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

b) Öğretmenler ne yapabilir?
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Öğretmenler, özellikle çocukların teknolojik cihazlara olan ilgileri konusunda gözlem yapma, keşfetme, tanıma ve yönlendirme açısından bilinçli olmalıdır.
Öğretmenler, dijital oyun bağımlılığı belirtilerine yönelik farkındalık sahibi olmalıdır.
Öğretmenler, olumsuz ebeveyn tutumları (aşırı koruyucu aile tutumu gibi) konusunda ailelerle farkındalık çalışmaları yapmalıdır.
Çocuklar kültür, sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirilmelidir.
Eğitim sistemi dijital unsurlara uygun olarak yeniden düzenlenmelidir.
Öğretmenler, bilişim teknolojileri konusunda gerekli donanıma sahip olmalıdır ve bu
konuda Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitimler düzenlemelidir.
“Öğrenci Dostu Okul” teması benimsenmeli ve bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır.
Çocukta okul ile ilgili sorunlar görüldüğü zaman, psikolojik danışman ve aile arasında iletişim kurularak, sorunun dijital oyunlarla ilişkisi olup olmadığı belirlenmelidir.
Çocuğun, teknolojik araçları okul ortamında öğretim amacı dışında, oyun amaçlı
kullanmaması konusunda kurallar belirlenmelidir.
Öğretmen, dijital oyunlar konusunda çocuklara rol model oluşturacak tutumlar sergilemelidir.
Öğretmen, dijital oyunlar konusunda aile ile işbirliği içinde olmalıdır.
Dijital oyunların riskleri ve tehlikeleri, internet kullanım güvenliği gibi konularda bilişim teknoloji öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar işbirliği yaparak, öğrencileri ve
aileleri bilgilendirmelidir.
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c) Kamu kurumları neler yapabilir?
»»
»»

»»
»»

»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Kurumlar (Sağlık Bakanlığı, özel televizyon kanalları, RTÜK, BTK, MEB, TÜİK, YÖK vb)
arasında, dijital oyun bağımlılığı ile mücadele konusunda işbirliği sağlanmalıdır.
Aile hekimliği uygulamaları çerçevesinde çocuğun tüm gelişim alanları (bebeğin fiziksel-ruhsal gelişimi gibi) için çocuk gelişimci, psikolog ve fizyoterapi uzmanlarının yer
aldığı bir ekibin kontrolünde çocukların düzenli takibi sağlanmalıdır.
Dijital oyun bağımlılığı olan çocuklara terapötik destek sağlanmalıdır. Kamu kurumlarında internet ve dijital oyun bağımlılığı poliklinikleri oluşturulmalıdır.
Dijital oyun bağımlılığı konusunda risk altında olan çocukların yönlendirilebileceği birimler oluşturulmalı ve geliştirilmelidir (sağlıklı hayat merkezleri, rehberlik araştırma
merkezleri gibi).
Dijital oyun bağımlılığıyla ilgili çalışmaları yürüten kurumlarda, mesleki personel olarak çocuk gelişim uzmanları, psikiyatrlar, psikologlar, sosyologlar, sosyal hizmet uzmanları, etkin ve yoğun olarak istihdam edilmelidir.
Yukarıda bahsi geçen personellere bu alanda hizmet içi eğitimler verilmelidir.
Çocukların gelişimlerini, yetenek ve becerilerini destekleyici yönde uygulamaların
ve oyunların geliştirilmesi devlet tarafından desteklenmeli ve finanse edilmelidir.
Oyun içerikleri ve oyun alanları yetkili kurumlarca denetlenmelidir. Bunun için bir denetleme kurulu oluşturulmalıdır.
PEGI derecelendirme sistemine Türkiye dahil edilmelidir.
İnternet ve oyun kullanımı ile ilgili halka yönelik eğitimler, uzman kişiler tarafından
yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile yaygınlaştırılmalıdır.
Türk kültürüne uygun şekilde konuyla ilgili ölçme değerlendirme araçları geliştirilmelidir.

»»

»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»

Ulusal ölçekte veri toplayıp, ülke profili ve risk haritası çıkarılmalıdır. Veriler periyodik olarak standart şekilde toplanmalı ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Ulusal verilerin toplanmasında kurumlar (Sağlık Bakanlığı, BTK, MEB, TÜİK, YÖK vb.) arası
eşgüdüm sağlanmalıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yapılan/yapılacak dijital oyun bağımlılığı konusundaki araştırmalara kolaylık sağlamalı ve destek olmalıdır (izin ve diğer prosedürler).
İlgili sivil toplum kuruluşları aracılığı ile (Alternatif Bilişim Derneği, Türkiye Bilişim
Derneği, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği, Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, Yapım
ve Yayıncıları Derneği) çocuklar ve aileleri, öğretmenler ile öğrencileri bir araya getirilip dijital oyunlar konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır (Örn: MicrosoftODTÜ Teknokent işbirliği).
Yükseköğretim programlarında lisansüstü programlara bilişim teknolojileri kapsamında seçmeli ve zorunlu dersler eklenmelidir.
Temel kodlama ve tasarım gibi becerileri destekleyici dijital oyunlar, kamu sektörü öncülüğünde ve özel sektörün desteğiyle yaygınlaştırılmalıdır.
Devamlı güncellenen içerikleri açık bir şekilde sunan ve kategorilere ayrılmış ulusal
online oyun platformu (pegi.info gibi) oluşturulmalıdır.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin korunması konusunda yaptırımlar uygulamalıdır.
İnternet kullanımı sonucunda, farkında olarak veya olmayarak adli sonuçlar oluşturabilecek durumlara karışma riski konusunda aileler bilgilendirilmelidir (kamu spotları,
belediye imkanları, okul desteği, Emniyet Genel Müdürlükleri, BTK çalışmaları).
Nitelikli personeli olan kreşler ve okul öncesi kurumlar yaygınlaştırılmalıdır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve belediyelere bağlı gençlik merkezlerinde çocukları hareketli yaşama yönlendiren oyunların (artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik oyunları da
dahil olmak üzere) sunulacağı ortamlar oluşturulmalıdır.
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»»

»»

»»

»»

»»

Cinsel taciz, çocuk pornografisi, siber
zorbalık gibi çocuk istismarı unsurlarını barındıran ve oyun adı altında sunulan yapıları ihbar etmek üzere mobil
uygulamalar ve web siteleri (Yeşil Dedektör uygulaması şeklinde) geliştirilmelidir.
Okuma yazma seferberliği gibi dijital
okuryazarlık seferberliği başlatmak
gerekmektedir. Tüm kurumlar bu konuda işbirliği içinde olmalıdır.
Medya okuryazarlığı anaokulundan
itibaren başlatılmalı, ilköğretim ve ortaöğretimde zorunlu bir ders haline
getirilmelidir.
Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda
diğer bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar
arasında işbirliği yapılarak il ve ilçelerde dijital oyun bağımlılığı konusunda
koruyucu ve önleyici temelli birimler
kurulmalıdır.
Ailelerin ve eğitimcilerin dijital oyun
bağımlılığı konusunda danışmanlık
alabileceği bir ağ kurulmalıdır.

»»

»»

»»

»»

»»

İlgili kamu kurumları; topluma, ailelere, öğretmenlere ve çocuklara yönelik dijital okuryazarlık ve özelde dijital
oyunlar konusunda (kamu spotu, TV
programları, broşürler, hizmet içi eğitimler, konferanslar vb. yolu ile) bilgilendirmeler yapmalıdır.
Oyunların
derecelendirilmesi
(PEGI-ESRB gibi) konusunda Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından çalışmalar yapılmalıdır.
Kamu kurum ve kuruluşları, dijital
oyun bağımlılığı konusunda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarını ve
sivil toplum kuruluşlarını kapsayacak
politikalar geliştirilmelidir.
Ailelerin, guvenliweb.org.tr de bilinçlendirmeye yönelik yayınlanan içeriklerden yararlanması sağlanmalıdır.
Dijital oyun bağımlılığı konusu,
100/2000 YÖK doktora bursundaki
öncelikli alanlara eklenmelidir.

d) Akademisyenler Ne Yapabilir?
»»
»»
»»
»»
»»

»»
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Aileler ve çocuklarla, mevcut durumu ortaya çıkaracak nedenselliğe ve çözüm önerilerine yönelik araştırmalar yapılmalıdır.
Kamu kurumlarına, konu ile ilgili yol haritası çizilmesi konusunda her türlü danışmanlık ve destek sağlanmalıdır.
Teknolojik araçların kullanımı ve dijital oyun bağımlılığı konularında çocuklara, ailelere ve öğretmenlere yönelik bilgilendirici çalışmalar yapılmalıdır.
Oyunların çocuğun gelişimine etkileri konusunda bebeklik dönemini de kapsayacak
şekilde farklı yaş gruplarıyla çalışmalar yapılmalıdır.
Çocuk ve ergenler için yazılacak kitaplarda “dijital oyunlar”, “oyun bağımlılığı”, “dijital
oyunların yararları”, “dijital oyunların zararları”, “dijital oyun geliştirme” temaları ele
alınmalıdır.
Oyun bağımlılığı ile ilgili ulusal ve uluslararası kongreler düzünlenmelidir.

Oyun bağımlılığında medyanın (iletişimin) rolü nedir? Nasıl olmalıdır?

a) Nasıl bir iletişim metodu izlenmelidir?
»»

»»

»»

»»

Dijital oyun bağımlılığı konusunda önleyici ve koruyucu içerikler hazırlanmalı ve kısa aralıklarla sanal marketlerde ve sosyal medya platformlarında
(Twitch, Youtube, Facebook, Twitter
vb.) paylaşılmalıdır.
Hedef kitle olarak ebeveynlere yönelik; geleneksel medya araçlarında (TV,
radyo, dijital gazete…) zorunlu kamu
spotları yayınlanmalıdır.
Televizyonda yayınlanan kamu spotlarına, farkındalık projesinin web sayfasının ve sosyal medya hesaplarının
bağlantısı (link) eklenmelidir.
Çeşitli bakanlıklar tarafından, farklı üniversitelerin iletişim fakültesi ve

»»

»»

»»
»»

güzel sanatlar fakültesi ile işbirliği kurularak, çocukların dijital oyun bağımlılığı konusunda proje ve içerik geliştirmesine olanak sağlanmalıdır.
Twitch, Discord gibi kanallarda oyun,
yayını ve yayıncılarıyla ilgili veriler toplanıp elde edilen analizler çerçevesinde gerekli önlemler alınmalıdır.
Medya etiği geliştirilmeli ve medya
etiğinin yaygınlaştırılarak uygulanması sağlanmalıdır.
Medya çalışanlarına medya okuryazarlığı eğitimi verilmelidir.
Televizyon kanallarında dijital oyun
bağımlılığı ile ilgili risk ve tehditleri dile
getiren haber ve program yayınları
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»»
»»

yapılmalıdır. Çocukların izleyeceği saatlerde sunulan haberlerde oyun isimleri kullanılmamalıdır.
Çocuklar ve gençler tarafından izlenen programlara dijital oyun bağımlılığı ile ilgili
mesajlar yerleştirilmelidir.
Sosyal medya kanallarında ve web sitelerinde oyunları özendirici reklamların engellenmesi için gerekli güvenlik yazılımları kullanılmalıdır.

b) Hangi iletişim mecraları kullanılmalıdır?
»»
»»
»»
»»
»»
»»
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Hazırlanan bilgilendirici videolar dijital oyun marketlerinde yayınlanmalıdır.
Hedef kitle olarak ebeveynlere yönelik geleneksel medya araçları kullanılmalıdır.
Sosyal medya, web ağları, televizyon, radyo kullanılarak çocuklar bilinçli kullanım
hakkında bilgilendirilmelidir.
Çevrimiçi eğitim içeriklerinin içine konuyla ilgili mesajlar yerleştirilmelidir.
Commonsense.org gibi dijital medyayla ilgili bilgilendirici bir platform ivedilikle oluşturulmalıdır.
Oyun bağımlılığına yönelik yapılan farkındalık çalışmalarında mesajlar basılı materyallerden ziyade dijital kanallar kullanılarak verilmelidir.

c) İletişim çalışmalarında hedef kitle kimler olmalıdır? (Gençler, Aileler, Medya vb.)
»»

»»

Hedef kitle (aileler, çocuklar ve gençler, öğretmenler, kamu, medya, dijital
oyun sektörü gibi) detaylı olarak belirlenmeli ve içerikler belirlenen hedef
kitleye uygun tasarlanmalıdır.
Risk altındaki gruplar hedef kitle olarak belirlenmelidir.

»»

Çocuk ve ergenlere temas eden tüm
meslek grupları önemli bir hedef kitle
grubudur.

d) İletişim çalışmalarında dil nasıl olmalıdır?
»»
»»

»»
»»
»»
»»

“Dijital oyun bağımlılığı” yerine, “dijital oyunları kullanım bozukluğu” ifadesi kullanılmalıdır.
Dijital oyunlarla ilgili medya içeriklerinde kavramların doğru kullanılmasına ve ortak
bir dil benimsenmesine yönelik medya çalışanları bilgilendirilmeli ve bu konuda bir
medya kılavuzu hazırlanmalıdır (Örneğin; Mavi Balina’nın bilgisayar oyunu olarak lanse edilmesi gibi durumlardan kaçınılmalıdır).
Kullanılacak olan iletişim dili görsel, görsel-işitsel, yazılı ve sözel formlarda olmalıdır.
İletişim dili, kullanılan medya ve hedef kitlenin özelliklerine göre belirlenmelidir.
İletişim dili didaktik veya özendirici olmamalıdır. Samimi, yapıcı, kavrayıcı ve kapsayıcı olmalıdır.
Yaş gruplarına göre doğrudan veya dolaylı bir dil kullanılmalıdır.
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e) İletişim çalışmalarında yeni medya ögeleri veya sosyal medyanın
yeri ve kullanımı nasıl olmalıdır?
»»

»»

»»
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Dijital yaşamın çocuğun gelişimi ve sağlığı üzerindeki etkileri konusunda, ilgili bakanlıkların sosyal medya hesaplarından danışman görüşleri, kısa videolar, karikatürler, bilgilendirici metinler paylaşılmalıdır.
Çocuklara ve gençlere hitap eden tanınmış kişilerin (dizi oyuncuları, sporcular vb),
dijital oyun bağımlılığı konusunda yapılan önleyici ve koruyucu kampanyaları kendi
sosyal medya hesaplarında paylaşmaları ve söz konusu kampanyalara destek olmaları sağlanmalıdır.
Sosyal medya platformlarına uygun, paylaşıma açık, kısa, vurucu ve etkili videolar
paylaşılmalıdır.
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