
                                        

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
Teknoloji Bağımlılığının Belirtileri

Teknoloji bağımlısı bir kişi;
Ruhsal ve bedensel sıkıntılara rağmen teknolojiyi kullanmaya devam eder.
Bağımlı olduğu şeyle gittikçe daha çok vakit geçirmek ister.
Teknolojiyi istediği gibi kullanamazsa aksi, asabi ve öfkeli olur.
Bağımlı olduğu şeyi kullanmazken bile onu düşünür.
Bilgisayarda, tablette ve telefonda oyun oynarken ya da internette vakit 
geçirirken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsak ve oyunu bırakamıyorsak bu bir 
uyarı işareti olabilir. 
Sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanır.
Kimler Risk Altında?
Spordan uzak duran ve hareketsiz yaşamı tercih edenler,
Olumsuz ve bağımlı arkadaş çevresi bulunanlar,
Ders başarısı sürekli düşük olan ya da okul dışı
faaliyetlere karşı isteksiz olanlar,
Arkadaş edinme, iletişim kurma ve iletişimi devam ettirme becerileri az olanlar.
Aileleri teknolojiyi olumsuz ve bilinçsiz kullanan bireyler,
Sosyal ilişkilerinde kendini ifade etmekte güçlük yaşayanlar,
Aile içi çatışmalar yaşayan, sağlıklı iletişimi olmayan aile üyeleri,
Hayatlarında kaliteli vakit geçirebileceği aktiviteler bulunmayanlar.
Süreç Nasıl Başlar?
Deneysel Kullanım: Merak
Kişi herhangi bir şekilde bir site,  bir oyun, bir uygulama veya benzer  bir teknoloji 
ürününden haberdar  olur, onu merak eder ve dener.
Sosyal Kullanım: Grupla Olmak Kişinin belli bir teknolojik ürünü devamlı  ve düzenli 
olarak kullanan bir çevresi vardır. O çevreye girmek veya grup içinde kalmak üzere 
kendisi de kullanır. Grubun gündemine dâhil olur, dışında kalmaktan kurtulur.
Bağımlı Kullanım:  Sorunun Ağına Takılıp Kalmak Kişinin artık kullanmak için herhangi
bir sebebe ihtiyacı yoktur,  bütün zamanını ve eylemlerini sırf bağlandığı teknoloji 
ürününe  göre belirler ve o ürüne ayırır.
Operasyonel Kullanım: Belli Bir Amaç Gütmek Kişi zevk almak, problemlerden 
kaçmak, boş zaman doldurmak, can sıkıntısından kurtulmak, insanlardan uzak kalmak 
gibi amaçlarla bir teknolojik ürünü  kullanmaya başlar ve kullanmaya devam eder.

İçinde yaşanılan dijital çağda teknolojinin bilinçli kullanılması büyük önem 
kazanmıştır. Bu nedenle bu çağın içine doğan çocuk ve gençlerin teknolojiyle 



bilinçli bir şekilde temas kurmasına özen göstermek gerekmektedir. Türkiye 
Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitim Programı kaynaklı, Yeşilay’ın önerdiği ekran 
süreleri aşağıdaki gibidir:

✔0-3 yaş: Ekrandan olabildiğince uzak tutulmalıdır.
✔3-6 yaş: Günlük toplam süre en fazla 20-30 dk.
✔6-9 yaş: Günlük toplam süre en fazla 40-50 dk.
✔9-12 yaş: Günlük toplan süre en fazla 60-70 dk.
✔12+ yaş: Günlük toplam süre en fazla 120 dk.

Ne yapmalı?

Çocuklarınızı arkadaşları ile doğal yollardan görüşmeleri için yönlendirin, akran 
grupları içerisinde sosyalleşmesini sağlayın.

Çocuklarınızı yetenek ve ilgi alanlarına uygun spor dallarına yönlendirin.

Çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini destekleyin, onları bir araya getirecek aktivite
planlayın.

Çocuğunuzun bilgisayar kullanımını kontrol edin ve sanal ortamdaki arkadaşlarını 
tanıyın.

Bilgisayarlarınızda güvenli İnternet uygulamalarının olmasına özen gösterin.

Ne yapmamalı?

Akıllı telefon/tablet vb. gibi teknolojik aletleri çocukları teselli etmek, boş 
zamanlarını değerlendirmek ve susturmak için kullanmayın. Haftalık çizelgeler 
oluşturarak buna göre teknolojik alet kullanım planı oluşturun.

Sadece ekran süresine odaklanmayın, çocukların kontrolsüz ve uzun süre İnternet
kullanmasını denetleyin. İnternet filtrelerinden destek alınabilir.

Yemek ve çay saatlerinde bilgisayar başındaki çocuğa servis yapmayın, size 
katılması için teşvik edin. Sorumluluklarını onun yerine yüklenmeyin.

Televizyon veya İnternet benzeri teknolojik alet merkezli ev düzeni kurmayın. 
Teknolojik aletler ortak kullanım alanında olabilir.

Akıllı telefon/tablet vb. yoğun kullanımı olmaması için ona görevler verin ve aldığı 
görevleri yerine getirmesi için çocuğunuzu destekleyin.

Çocuğunuza İnternet kullanımının olumsuz süreçleri hakkında çok fazla mesaj 
vermeye çalışmayın. Çocuk çok fazla verilen mesajları unutur veya karıştırır. Sık 



sık aynı cümleleri kurmak sürecin önemini azaltacaktır. Az, doğru ve sizin için en 
önemli mesajı vermeye çalışın.

Çocuğunuza ahlak dersi vermeyin, eleştirme/suçlama yapmayın. Onun yaşadığı 
duyguları inkâr etmeyin, anlamaya çalışın. 
Yaralayıcı mesajlar kullanmaktan kaçının. Yaralayıcı mesajlar kullanıldığında 
iletişim bozulur ve iletişimin bozulması ile çocuk kendisini savunmaya başlar. Bu 
savunmalar sonucu çocuk içine kapanır veya sık sık yalan söyler.

Uzun süreli teknolojik alet kullanımını önleyemiyorsanız mutlaka bir uzmandan destek 
alın. 
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