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Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur
twitter: @yavuzsamur

Bahçeşehir Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

ReÇeTe

Teşhis için link: goo.gl/URPVJC

Yeni nesil…

https://www.youtube.com/watch?v=Vpk7Eje9ZlQ

Dijital Bağımlılık

• Televizyon
• Bilgisayar
• İnternet
• Oyun

Kimler çocuğunu sokağa oyun 
oynamaya gönderiyor?

Çocuktan bunu beklemiyoruz

Veliden de bunu beklemiyoruz!

Sevgili Veliler
Tablet Bilgisayarlar
Ve Telefonlar sizin 

bebek bakıcınız değil!
Çocuklarınızın

Bunlarla zaman 
geçirmekten ziyade 
Fiziksel Etkileşime

ihtiyaçları var!

Reçete#1

Bağımlı olduğunu nasıl anlarsınız?

Semptomlar neler?

İnternet Bağımlılığı

� İnternet	uğruna	arkadaşlıkları,	sosyal	olayları,	ödevleri	
aksatıyorsa,

� Arkadaşları	bilgisayar	başında	çok	zaman	geçirdiği	için	
kızıyorsa,

� Yemek	vaktini	geçiriyor	ya	da	yemeğini	bilgisayar	başında	
yiyorsa,

� İnternet	yüzünden	sık	sık	uykusuz	kalıyorsa,
� Bilgisayarın	başında	oturmayı	dışarı	çıkıp	oynamaya	tercih	

ediyorsa,
� Bilgisayara	çok	vakit	ayırdığı	söylenince	sinirleniyorsa,
� Gerçek	hayatta	fazla	arkadaşı	olmayıp,	sürekli	internette	

tanıştığı	kişilerden	bahsediyorsa

Teşhis#1
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Oyun Bağımlılığı
• Bilgisayarda oynadıgım oyunu bitirmek için yemek yemeyi 

geciktiririm.
• Bilgisayar oyunu oynarken biri beni engellediginde sinirlenirim. 
• Bilgisayar oyunu oynama zamanının gelmesini dört gözle 

beklerim. 
• Çogu zaman bilgisayar oyunu oynamayı bırakmak istememe 

ragmen bırakamam.
• Bilgisayar oyunu oynamaya basladığımda bana verilen süreden 

daha uzun süre oyun oynarım.
• Bilgisayar oyunu oynamaya doyamam. 
• Bilgisayarda kaybettigim bir oyunu kazanmak için tekrar oyun 

oynama ihtiyacı duyarım.

Teşhis#2

Oyun Bağımlılığı
• Bilgisayarda oyun oynamama izin vermedikleri için aileme 

kızarım.
• Bilgisayar oyunu oynadıgım zaman kendimi yalnız hissetmem. 
• Bilgisayar oyunu oynarken kendimi, çogu zaman kendi kendime 

bir seyler söylerken bulurum.
• Arkadaslarımın beni kabul etmesi için ben de onların oynadıgı 

bilgisayar oyunlarını oynarım.
• Bilgisayar oyunu oynamadıgım zamanlarda bilgisayarda oyun 

oynayacagım zamanı hayal ederim.
• Bilgisayar oyunu bittikten sonra oyun esnasında yapmıs 

oldugum hataları düsun̈ürüm.
• Gerçek hayatta bilgisayardaki oyun karakterlerimin 

özeliklerini gösteririm.

Teşhis#3

Oyun Bağımlılığı
• Bilgisayarda oyun oynamak için ödevimi aksatırım.
• Bilgisayarda oyun oynadıgım için okula geç kalırım. 
• Okul dısındaki vaktimin çogunu bilgisayar oyunu oynayarak 

geçiririm. 
• Bilgisayarda oyun oynamayı dısarıda vakit geçirmeye tercih 

ederim. 
• Bilgisayarda oyun oynamak arkadaslarımla birlikte olmaktan 

daha eglencelidir. 
• Bilgisayar oyunu oynadıgım sur̈e hakkında yanlıs bilgi veririm.
• Bilgisayarda oyun oynamayı diger aktivitelere (spor yapma, tv 

izleme vb.) tercih ederim.

Teşhis#4

Oyun Bağımlılığı

https://www.youtube.com/watch?v=EglOsfErtaE

Sonuç#1

Nedenini araştır

• Geçici Kaçış
– Sıkıntılardan, gündelik hayatın zorluklarından

• Sosyal Olma
– Online arkadaş ortamı oluşturma, gerçek hayatta 

bulamadığını orda bulmaya çalışma, oyun sayesinde 
gerçek hayatta arkadaş grubuna katılma

• Mücadele Etme
– Engelleri, zorlukları başarma, yarış ve rekabet

• Sürekli Gelişme
– Oyun sürekli olarak geri bildirim verir ve ilerlediğinizi 

somut olarak görürsünüz, ulaşılabilir hedefler

Teşhis için:

Örnek… Neden?
https://www.youtube.com/watch?v=AQ3xtaF7FjA

Teşhisiniz ne?

Ne yapmalı

Kural#1

Lo and Behold (2016)
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Öneriler

• Yargılama!
• Tek bir nedeni yok 
• Başka etkinliklere, aktivitelere yönlendirme
• Ondan daha değerli bir şey bulma
• Ödül/Rüşvet olarak bunları verme!
• Yapılabilecek diğer etkinlikleri belirleme
• Yavaş yavaş süreyi azaltma, saatleri, dakikaları 

sınırlandırma
• Fiziksel/Gerçek etkinliklere daha çok ağırlık verme
• Aile ile sıkı işbirliği içinde olma
• Öğrencinin yakın arkaşlarıyla da işbirliği içinde olma

Peki hangi oyun?

Peki bunlar da ne?
Teşhis#5

Bunlara dikkat!
Teşhis#6
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LOL

Amannn oynasın 
nolcak

Oyun o, ne olabilir ki?

Peki dikkat etmedin ne olur?
https://www.youtube.com/watch?v=sfp9-JKZHOY

Peki ne oynayacak 
bizim çocuk?
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Little Big Planet

Civilization Civilization Age of Empires

Plants vs Zombies Plants vs Zombies
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Peki hocam ben ne oynayayım 
çocukla?

Ne oynuyorsunuz evde?

Eskiden… Eskiden… Eskiden…



1/11/17

7

Bakalım hatırlayacak mısınız?

Taş kuyulu olan oyun lastik

Peki bu? mikado Eskiden…
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Eskiden…

Kağıtlı kalemli oyunlardan i-ş-h-e-s…
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Oyunlardaki durum TV’de de var
TV

Teşhis#7

İnternet ve Güvenlik

Sadece bir şifresini paylaşmıştı…
https://www.youtube.com/watch?v=0hKPe63VLrk

Fotoğraf, bilgi, dosya

Bir resim…

Tüm hayatlarını mahvedebilir…
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Kişisel Bilgilerinize Dikkat
https://www.youtube.com/watch?v=YIIS7N5-8dQ

Sosyal 
Medya

Herşeyi paylaşmak zorunda değilsiniz, 
biraz da yemeğin/sohbetin tadını çıkarın

Narsizm

• Kendini aşırı 
sevme, aşırı 
güvenme ve 
büyük görmedir. 

Narsizm
Narsistik kişilik bozukluğu 
ise kişinin kendisiyle ilgili 
önemlilik, yeteneklilik 
duygularına fazlaca sahip 
olması, zihninin sürekli 
başarı kazanma ve önde 
olma ile meşgul olması, 
başkalarından üstünlük, 
sürekli ilgi ve hayranlık 
görme ihtiyacı, eleştiri ve 
değerlendirmeye aşırı 
tahammülsüzlük, empati 
yoksunluğu özellikleriyle 
tanımlanan bir kişilik 
bozukluğudur.

Pedofili?

Çocuğunuzla internette tanışacağım 
onunla sohbet edeceğim 

ve sonrasında sadece internet 
üzerinden tanıştığı benle dışarıda 

buluşmasını isteyeceğim
Sizce sizin çocuğunuz gelir mi?

Olmaz demeyin…

https://www.youtube.com/watch?v=ICm89b1HFPI

Rahatsız hissedildiğinde hemen iş 
işten geçmeden aksiyon alınmalı

• E-posta, Web sitesi, Sosyal paylaşım siteleri
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Gerçek olmayan kullanıcı isimleri
kullanılmalı ama aile ile paylaşılmalı

Akıllı Telefon Bağımlılığı

Bağımlı mısınız?

Akıllı Telefon Bağımlılığı
Her maddeye 1 ile 6 arasında puan verin

1. Akıllı telefon kullanmaktan dolayı planladığım işleri aksatırım. 
2. Akıllı telefonu kullanmaktan dolayı derslerime odaklanmakta, ödevlerimi 

yapmakta ve işlerimi tamamlamakta güçlük çekerim. 
3. Akıllı telefon kullanmaktan dolayı el bileğimde veya ensemde ağrı hissederim..
4. Akıllı telefonumun yanımda olmamasına tahammül edemem. 
5. Akıllı telefonum yanımda olmadığında sabırsız ve sinirli olurum. 

6. Kullanmasam da, akıllı telefonum aklımdadır.
7. Günlük yaşamımı aksatmasına rağmen akıllı telefonumu kullanmaktan 

vazgeçemem. 

8. İnsanların twitter veya facebook üzerindeki konuşmalarını kaçırmamak için 
sürekli akıllı telefonumu kontrol ederim. 

9. Akıllı telefonumu hedeflediğimden daha uzun süre kullanırım. 
10. Çevremdeki insanlar akıllı telefonumu çok fazla kullandığımı söylerler. 

10 ile 60 arasında kaç veriyorsunuz kendinize?

• Ne zaman ne kadar süreyle bilgisayar/cep
telefonu/tablet ile internet kullanacağınızı

• Hangi sitelere girebileceğinizi, neler
yapabileceğinizi çocuğunuzla birlikte
belirlemelisiniz!

Mümkün olduğunca bildirimleri kapatın

Sizi ele geçirmesine izin vermeyin

Bunu nasıl 
yapıyor peki?

Yemek	
masasında…

Bunun	
gerçekleşmesine	
“siz”	bari	izin	
vermeyin!
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Yatağınızda… Yada siz yattığınızda, çocuk… • Rol model olmak çok önemli
• Siz kitap okuyor musunuz da çocuğunuzdan 

okumasını bekliyorsunuz? 
• Siz sürekli TV başındayken, elde telefonlayken çocuk 

ne yapsın?

Çocuk da zamanla aynen böyle 
olacak, olmasın L

Hep bu teknolojiler bizi asosyal yapıyor

Hayır efendim, biz yapıyoruz...

Veli olarak:

• Sürekli olarak çocuğunun akademik gelişimini takip
et! Ondan sonra konuş!

• Çocuklarınızla internette zaman geçirin
• İlgi alanlarına dikkat edin
• Sanal dünyada sahipsiz bırakmayın, doğruyu yanlışı

siz gösterin
• Üye oldukları ve takip ettikleri siteler hakkında bilgi

sahibi olun
• Çocuklarınıza faydalı internet siteleri önerin gerekirse

okulla işbirliği yapın

Arama motorları
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Veli olarak

• Çocuklarınızın arkadaşlarıyla özel paylaşımları
olabilir onların özeline saygı duymalısınız

• Mantıklı olmayan kurallar koymamalısınız
• Tehlikeleri, olumsuzlukları öğrenmeli (şu an 

olduğu gibi) ve bunları çocuklarınızla
paylaşmalı ve onlara yardımcı olmalısınız

• Model olmalısınız (her konuda)
• www.ihbarweb.org.tr

Ayarlar – Genel – Kısıtlamalar Veli olarak

• Bilgisayarı evin tüm aile bireylerine açık bir 
alanına yerleştirin.

• İnternet kullanımı için belirli kurallar koyun;
– Her gün çevrimiçi olma süresini belirleyin
– Ödevler bitinceye dek İnternette gezinme, anlık ileti 

yasağı
– Sohbet odalarına ve erişkin içerikli sitelere girme 

yasağı
• İnternet üzerinden ulaştığı bilgilerin tümünün 

doğru olmadığını, bilgileri sorgulaması 
gerektiğini anlatın hatta gösterin

Yeni bir kullanıcı ekleyin (Denetim Masası –
Kullanıcı Ekleme)

Windows
• Standart kullanıcı hesabına yönelik Ebeveyn Denetimleri'ni açmak için
• Ebeveyn Denetimleri'ni açmak için Başlat düğmesini , Denetim Masası'nı ve ardından Kullanıcı 

Hesapları ve Aile Koruması altından Herhangi bir kullanıcı için ebeveyn denetimlerini 
ayarla'yı tıklatın.  Yönetici parolası veya onay istenirse, parolayı yazın veya onay verin.

• Ebeveyn Denetimleri'ni ayarlamak istediğiniz standart kullanıcı hesabını tıklatın. Standart kullanıcı 
hesabı henüz ayarlanmadıysa, yeni hesabı ayarlamak için Yeni kullanıcı hesabı oluştur'u tıklatın.

• Ebeveyn Denetimleri altında, Açık, geçerli ayarları uygula'yı tıklatın.
• Çocuğunuzun standart kullanıcı hesabı için Ebeveyn Denetimleri’ni etkinleştirdikten sonra, 

aşağıdaki ayarlardan denetlemek istediklerinizi belirleyebilirsiniz:
• Zaman kısıtlamaları. Çocukların bilgisayarda oturum açabilecekleri zamanları denetlemek için 

zaman sınırları belirleyebilirsiniz. Zaman sınırları, çocukların belirli saatlerde oturum açmasını önler. 
Haftanın her günü için farklı oturum açma saatleri ayarlayabilirsiniz. Kendilerine ayrılan zaman sona 
erdiğinde oturum açmış durumdaysalar, oturumları otomatik olarak kapatılır. Daha fazla bilgi için 
bkz. Çocukların bilgisayarı ne zaman kullanabileceğini denetleme. 

• Oyunlar. Oyunlara erişimi denetleyebilir, bir yaş derecelendirme düzeyi seçebilir, engellemek 
istediğiniz içerik türlerini belirleyebilir ve belirli oyunlara izin vermek isteyip istemediğinize karar 
verebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Çocukların oynayabileceği oyunları seçme. 

• Belirli programlara izin verme veya engelleme. Çocukların kullanmasını istemediğiniz 
uygulamaları çalıştırmasını engelleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Çocukların belirli 
programları kullanmalarını önleme.

Saatleri siz belirleyin

Veli olarak

• Çocuğun İnternet’teki gezilerini çocuğun 
bilgisi dahilinde denetleyin; 
– İzleyen, filtreleyen programlar 
– Girdiği siteleri ziyaret etmek
– Uygunsuz ve sakıncalı yerlere giriyorsa bir süre 

yasak koymak
• Çocuğunuzla bir anlaşma yapın ve bu kurallar 

çerçevesinde davranmazsa İnternet 
kullanımını yasaklayacağınızı açıkça belirtin.

Reçete

Türk Telekom Turkcell
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Son sözler!!!

• Çocuklarınızın zamanları çok çok değerli, onunla 
oyun oynamayı tercih ederek geçirmek de kitap 
okuyarak geçirmek de onların elinde!

• Günde 1 saatten fazla teknolojik aletlerle vakit 
geçirilmesi doğru değil!

• Teknolojik cihazların karşısındaki vücut sağlığına 
dikkat edilmeli! Oturuş, hareketsizlik, sürekli 
bakış, ışık…

• Çocuklarınızın şifrelerinin sizlerle paylaşabiliyor 
olması çok önemli

Reçete

Son sözler!!!

• İnternette gezinirken mutlaka karşınıza istenmeyen 
pencereler açılacaktır ve gözünüz çarpacaktır, tam bu 
noktada ne yaptıkları çok çok önemli! 

• Kesinlikle tanımadığınız kişilerle internet ortamında 
sohbet etmesinler!

• Kamera kullanımına çok dikkat edilmeli! Fotoğraflara 
dikkat edin! İleride karşınıza çıkabilir, unutmayın!

• Eve yabancı birini almıyorsanız, kamerayla da bunu 
yapmalarına izin vermeyin!!!

• Kişisel bilgilerinizi hiçbir yerde kullanmayın!

Reçete

Takip etme

Son sözler!!!

• Farkında olmadan küfrediyorlar! Kullanılan dile dikkat 
edin! Unutmayın kullanılan kelimeler de aynı resimler 
gibi rahatlıkla paylaşılabilir ve hakklarında delil olarak 
kullanılabilir!

• Kişisel profillerinizi sadece sizin tanıdığınız kişilere 
görünür hale getirin!

• Çocuklarınızla konuşun, sohbet edin, oyunlarla ilgili 
girdikleri sitelerle ilgili… Hep ders konuşmayın!

• Ve unutmayın her hareketleri takip edilebilir, hepsi 
kayıt altında tutuluyor (siteler, gönderilenler, 
alınanlar, neler yaptığınız, izlediğiniz…)

Reçete

Unutmayın

Önemli olan teknolojik aletin kendisi değildir
Onun içinde neler yaptığıdır

Hangi websitesine girdiği
Hangi uygulamayı kullandığı

Hangi kanalı izlediği
Kimlerle konuştuğu, görüştüğü…gibi

Bu konuda onlarla konuşun siz önerilerde 
bulunun!

Reçete:

Nereye bakayım?
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Teşekkürler J

Soru?

@yavuzsamur

Cinsel İstismar

• Türk Ceza Kanunu’nun 103.maddesine göre
Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç 
yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.
– Cinsel istismar deyiminden; Onbeş yaşını 

tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte 
fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği 
gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her 
türlü cinsel davranış, Diğer çocuklara karşı sadece 
cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir 
nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel 
davranışlar anlaşılır.

Müstehcenlik

• Türk Ceza Kanunu’nun 226.maddesine göre
Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya 
sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların 
içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya 
dinleten, bunların içeriklerini çocukların 
girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da 
alenen gösteren, görülebilecek şekilde 
sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, 
söyleten Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve 
adlî para cezası ile cezalandırılır.

Hakaret
• Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesine göre Bir 

kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek 
nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya 
sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve 
saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis 
veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun 
gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en 
az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.Fiilin, 
mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir 
iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen 
cezaya hükmolunur.

• Türk Ceza Kanunu’nun 126.maddesine göre Hakaret suçunun 
işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü 
kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun 
şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum 
varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

Haberleşmenin gizliliği ihlali

• Çocuklar tarafından cep telefonu kullanılarak en çok 
işlenen suç türlerinden biri de haberleşmenin gizliliğini 
ihlal suçlarıdır. Türk Ceza Kanunu’nun 132.maddesine göre
Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden 
kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle 
gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişiler 
arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa 
eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini 
diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen 
ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla 
yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Özel hayatın gizliliği

• Günümüzde neredeyse her çocuğun internet bağlantısı 
özellikle akıllı cep telefonları bulunmaktadır. Bu cihazlar 
aracılığıyla özellikle okullarda çekilen bazı 
uygunsuz görüntülerin saniyeler içerisinde tüm okulda 
ver sonrasında internet sitelerinde yayılması mümkün 
olabilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesine 
göre Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin 
görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal 
edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişilerin 
özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı 
olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın 
yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Bilişim suretiyle hırsızlık

• Özellikle oyun internet sitelerinde item olarak 
belirtilen ve para karşılığında satılabilen oyun araç ve 
gereçleri, silahları, karakterler, canlar ve benzeri, 
materyallerin çeşitli hileli yöntemleriyle çalındığı 
gözlemlenmektedir. Eylemin gerçekleştiriliş şekli 
itibariyle bilişim suçu olarak da nitelendirilebilecek bu 
durumlar kanaatimizce bilişim hırsızlığı olarak 
değerlendirilmelidir. Türk Ceza Kanunu’nun 
142.maddesine göre Bilişim sistemlerinin kullanılması 
suretiyle hırsızlık suçunun ilenmesi halinde üç yıldan 
yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


