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Değerli velimiz,

Teknolojinin insana faydaları sayısızdır. Ancak kontrolsüzce ve sınırsız kullanılmasının özellikle çocuk ve 
gençlerde; düşünce süreçlerinde bozulma, sosyal gelişimde gerilik, öz güven düşüklüğü, yüksek sosyal kaygı 
düzeyi ve saldırganlık eğilimi gibi zararları görülmüştür. 

Mart ayı bülteni olarak, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele’nin (TBM) hazırladığı Teknoloji Bağımlılığı broşürü ve 
bültenini sizlerle paylaşıyoruz. Hepimizin hayatında büyük yer kaplayan teknoloji ve kullanımı ile ilgili bilgiler 
içeren bültenimiz keyifli okumalar dileriz.

Bağımlılık Nedir?

Bağımlılık, insanın bir şeye bağımlı olması, onsuz yaşayamaması, onsuz olduğunda aşırı mutsuz olmasıdır.

Teknoloji Bağımlılığı Nedir?

Teknoloji bağımlılığı; teknoloji ile ilgili araçları(telefon, tablet, laptop vb.) kullanmada kişinin sağlıksız bir şekilde 
fazla zaman geçirerek, kendini denetleyememesi ve onsuz bir yaşam süremez hale gelmesidir.

Teknoloji Bağımlılığı Neleri İçerir?

• Televizyon 

• Telefon 

• Tablet 

• Bilgisayar oyunları 

• Oyun konsolları 

• İnternet 

• Sosyal medya

Örneğin bir çocuk;

Devamlı bilgisayar oyunu oynamak istiyorsa,

Oyun oynamadığı zamanlarda aklı hep oyunlarında kalıyorsa,

Bilgisayar oyunları yüzünden uykusuz kalıyorsa, 

Derslerine çalışmıyor ve başarısı düşüyorsa,

Bilgisayar, tablet, televizyon vb. başındayken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsa,

Arkadaşlarından uzak kalıyorsa ve ailesiyle arası bozuluyorsa,

Yemeklerini bile bilgisayar, tablet vb. başında yemek istiyorsa

... o bir teknoloji bağımlısıdır.
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BAĞIMLILIĞIN AŞAMALARI 

Merak ile oyun vb. bağımlılık yapan teknolojik unsurlar ile tanışmak: İlk tanışmadan sonra tekrar kullanma 
isteği oluşuyorsa bağımlılığın başladığının göstergesidir. 

Teknoloji bağımlılığının olduğu sosyal ortamlara girmek: Bu tarz ortamlara girmek ve özellikle grup tarafından 
kabul edilmek için teknoloji kullanım süresi gittikçe artar. 

Eğlenmek ya da problemlerden kaçmak için teknolojiyi kullanmak: Can sıkıntısı, arkadaşsızlık, aile ve okul ile 
ilgili problemler yaşandığında bunları unutmak için oyun vb. şeylerle teknoloji kullanım süresi gittikçe artar. 

Bağımlı kullanım evresi: Kişi artık oyun oynamak veya bir uygulamayı kullanmak için herhangi bir sebebe 
ihtiyaç duymaz ve bütün vaktini teknoloji ile iç içe geçirir.

NEDEN BAĞIMLI OLURUZ

“Merak ediyorum!”

Merak güzel bir duygudur. İnsan hayatında pek çok güzel şeyi merak yoluyla keşfeder. Ancak bazen merak 
yoluyla çocuklarınızı bağımlı hale getirebilecek şeyler ( oyunlar v b.) ile karşılaşabilirsiniz.

Bu nedenle teknoloji ile ilgili merak ettiklerini mutlaka ebeveyn veya öğretmenleri gibi büyüklerinin desteğiyle 
araştırmasını söylemeliyiz.

“Ama arkadaşlarım oynuyor!

Arkadaşlarımız bizim en eğlenceli vakit geçirdiğimiz insanlardır. Çocuklar arkadaşlarıyla her zaman etkileşim 
ve iletişim kurarak güzel vakitler geçirmelidir. Ancak unutmayın ki arkadaşları arasında bağımlı hale gelmiş 
olanlar (oyun vb. teknoloji bağımlılığı) varsa onları örnek almamalı, hatta bu konuda onlarla sohbet ederek 
yaptıklarının yanlış olduğu konusunda onları uyarabilmelidir.

“Ama ne yapabilirim? Canım çok sıkılıyor!”

Boş vakitler faydalı şeylerle değerlendirilmediğinde canımız sıkılabilir ve teknolojik araçlara yönelip onlarla 
vakit geçirebiliriz. Bu nedenle boş vakitlerinizi aileniz ile birlikte planlayın. Örneğin beraber sohbet etmek, 
resim yapmak, hikaye yazmak, ailece etkinlikler yapmak gibi güzel şeylerle boş vakitlerinizi değerlendiriniz.
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BAĞIMLILIĞIN ZARARLARI

YOKSUNLUK: Yoksunluk, alıştığımız bir şeyden ayrı kaldığımızda onun yokluğunu güçlü bir şekilde 
hissetmektir. Kişi bağımlısı olduğu teknolojik aracı kullanmadığı zaman psikolojik olarak güçsüz, çaresiz, kaygılı, 
stresli ve sinirli olabilir. Ayrıca baş ağrısı, terleme, uykusuzluk ve aşırı mutsuzluk da hissedebilir.

SORUMLULUKLARDA AKSAMA: Teknoloji bağımlıları ders çalışma başta olmak üzere birçok sorumluluğunu 
yerine getirmede zorluk yaşarlar.

UYKU PROBLEMLERİ: Uzun süre ekran başında olmak gibi birçok nedenden dolayı uyku düzenleri bozulur.

DERS BAŞARISI: Teknoloji ile çok vakit geçiren kişilerin ders çalışmaya ayırdıkları vakit gittikçe azalır. 

SOSYAL İLİŞKİLER: Teknoloji bağımlıları dış çevre ile iletişimi azalttıkları için sosyal iletişiminde, arkadaşlık 
ilişkilerinde sorunlar yaşar.

YEMEK DÜZENİ: Genellikle yemek ihtiyaçlarını teknolojik araçların başında giderirler. Yemek vakitleri sürekli 
değiştiği için sağlıksız beslenirler. 

SAĞLIK PROBLEMLERİ: Uzun süre hareketsiz kalmak, ekrana uzun süre bakmak gibi nedenlerden dolayı 
özellikle fiziksel rahatsızlıklar oluşur. (Göz rahatsızlıkları, boyun tutulması, omuz ağrıları vb.) 

KONTROLDEN ÇIKMA: Teknoloji bağımlıları teknoloji ile dengeli vakit geçiremedikleri için teknolojinin esiri 
haline gelirler.

TEKNOLOJİ BAĞIMLISI OLMAMAK İÇİN

Ekran başında geçirilen süreyi azaltın. İlkokuldaki bir çocuğun ekran başında en fazla kalabileceği süre 60 
dakika yani 1 saattir. Tavsiyemiz okul zamanında hafta içi hiç bilgisayar ya da tablet açılmamasıdır. Hafta sonu 
oynanması daha doğru olur. 

Sanal değil gerçek bir arkadaş çevresinde bulunarak aktiviteler oluşturulmalı, yeni arkadaşlıklar edinilmedir. 
Böylece çocuğunuzun gerçek hayatla bağlantısı daha güçlü olur.
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Çocuğunuz yapmak istediklerini listeleyebilir, listesindekilerinden birini yaptıktan sonra listesinin en sonuna 
yeni bir isteğini yazabilir. Böylece hayatında teknoloji dışında da önem verdiği şeyler olduğunu sürekli hatırlar.

Aile olarak geçirdiğiniz ortak vakitlerin olmasına ve bu vakitlerde herkesin birlikte olmasına özen gösterin. 
Özellikle kahvaltı ve akşam yemeklerini beraberce yemeğe dikkat edin. 

Spor yapmak vücutta biriken enerjiyi sağlıklı bir şekilde boşaltmayı sağlayacağından bağımlılığın tedavi 
sürecini kolaylaştırabilecektir.

Yeni şeyler öğrenmek ve okumak insanın zihnini canlı tutar ve zamanını faydalı faaliyetlerle geçirmesine katkı 
sunar.

KAYNAKÇA

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü - TBM Eğitim Programı

ÖZEL ANTALYA KOLEJİ MURATPAŞA İLKOKULU 
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

Etkinlik Önerisi: Hayalini Kur!
Bir gün evinizdeki tüm televizyon, telefon, tablet ve bilgisayarlar bozulsaydı, sizce o gün nasıl 

geçerdi? Hayal etmesini ve yazmasını isteyin.

Etkinlik Önerisi: Başka Başka!
Hiç düşündünüz mü? Teknolojik aletlerin başında geçirilen zamanlarda başka neler 

yapılabilir? Şimdi düşünme vakti... Bakalım neler neler yapılabilirmiş? Düşünmesini ve 
yazmasını isteyiniz.
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