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GÜVENLİ OKUL VE OKUL GÜVENLİĞİ 
 

 MASLOW→ İnsanın temel ihtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci basamağını  

                         → “Güvenlik” olarak belirlemiştir. 

 Bu kurama göre: insanın kendisini gerçekleştirebilmesi için  

 -Beden, iş, kaynak, sağlık, mülkiyet vb. konularda güven içinde olması gerekir. 
 

GÜVENLİ OKUL NEDİR? 

 Sağlıklı nesiller inşa edebilmek için dikkat edilmesi gereken hususların başında  

  → “OKUL GÜVENLİĞİ “gelmektedir.   
 Güvenin olmadığı ve korkunun hâkim olduğu okullarda  
   → Nitelikli öğrenmeden söz edilemez! ( Odaklanma/motivasyon sorunu) 
 

 Güvenli okulda  

 - Okul paydaşlarının kendilerini emniyette hissetmeli. 

 - Öğrenci, öğretmen ve diğer personel özgür ve güvenli hissetmeli. 

                                  (Fiziksel, sosyal, psikolojik ve çevresel yönden) 
 

 Sonuç:  

Güvenli okul ortamı inşa etme ve bu ortamları sürdürülebilir hâle getirmek için 

- Okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve diğer paydaşların  

   → Bu konuda bilgi sahibi olmaları gerekir. 
 
 

SİBER ZORBALIK VE SİBER MAĞDURİYET 

 -Öfke duygusu kontrol edilmediği takdirde davranışsal şiddete dönüşebilir.  
 Bireyler sözel, duygusal ve fiziki şiddet gösterebilir. 

   → Bu şiddet davranışları diğer insanlara zarar verici davranışlardır. 

       → “Zorbalık” da insanlara zarar verici şiddet davranışlarından biridir. 
 

ZORBALIK: Yaşça daha büyük ya da fiziksel olarak güçlü olan çocukların 

 - Kendilerinden küçük/güçsüz çocukları  

    → Sürekli olarak hırpalaması, eziyet etmesi ve rahatsız etmesidir. 

 Öğrencilerin okulda zorbalık davranışları  

 →Bireysel, akran grubu, okul ortamı, aile ve çevresel özelliklerle ilgili olabilir. 
 

BAĞIMLILIK VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI 

 Bağımlılık Nedir?  

 Herhangi bir maddenin zarar veren sonuçlarına rağmen  

  →Sürekli ve aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. →                                                                                           
 

 

 

Zorbalığın Ayırt Edici Özellikleri:  

 1. Zorbalık bilinçli ve isteyerek yapılır. (Söz veya eylemle) 

     Kurbana fiziksel, zihinsel, sosyal ya da psikolojik zarar verme amacı güder. 
 2. Bir kereye mahsus değildir! ( Tekrarlanıyor olması gerekir.)  

 3. Zorbalar eylemlerini bireysel veya grupla yapabilecekleri gibi 

     Kurbanlar da bu eylemlerden bireysel ya da grup olarak zarar görebilirler.  
 4. Kurban kendini koruyamayacak fiziksel veya zihinsel nitelikte olmalıdır. 

 5. Zorbalar genellikle bu eylemler sonunda kendilerine çıkar sağlar. 

 6. Zorbalar kurbanın acı çekmesinden, küçük düşmesinden zevk alırlar.  
 7. Zorbalar ve kurbanlar ile sergilenen zorbaca davranışlar dikkate alınmalıdır.  
 
 

 Siber Zorbalık: 

 BİT (özellikle internet) → Bilgiye ulaşma, saklama ve paylaşmada önemlidir. 

 Teknoloji ve internetin olumsuzluklarından biri de “Siber zorbalık”tır. 
 

 Siber zorbalık: Günümüzde özellikle çocuklar ve gençler arasında sıkça görülür 

 - Geleneksel zorbalık kavramından farklı olarak  
Bireylerin internet ve elektronik medya ile saldırgan davranışlarda bulunmasıdır. 
 

 
 

Geleneksel Zorbalık ve Siber Zorbalık:  

 Geleneksel zorbalıkta özellikle çocuklar diğerleri tarafından tanınır. 
   → Bu da kaygıyı artırdığından çocuklar genellikle siber zorbalığı tercih eder. 

 Hatta normal hayatında zorbalık davranışları göstermemiş olanlar bile 

  - Tanınamadığı ya da bulunamayacağını düşündüğü için  
    →  Sosyal medyada zorbalık davranışları sergileyebilmektedir. 

 Ayrıca genellikle geleneksel zorbalık yapan bireyler ve çocuklar 

   → Siber zorbalığı da sıklıkla tercih etmektedir.  
 

 Çocukların siber zorbalığı tercih etmesinin nedenleri: 

  → Daha fazla izleyiciye ulaşmasıdır.  

  → Yazılı kelimelerin etkisi daha büyüktür. (Söz daha çabuk unutulur) 
  → Siber zorbalık her zaman her yerde uygulanabilir. 
 

Siber Zorbalık Nedenleri: 

 Bunlar genellikle  

 - İntikam alma /cezalandırma arzusu  

 - Popüler olma arzusu 
 - Aile içinde yaşanan sorunlar 

 - Düşük öz güven ya da  

 - Gerçek dünyada elde edilemeyen başarıyı sanal dünyada yakalama arzusu  
 - Siber zorbalık yaptığı kişi ile ilgili kıskançlıklar … 
 

Siber Mağduriyet: 

 Günümüzde daha fazla ergen ve çocuk siber zorbalığı maruz kalmaktadır.  

 Siber mağduriyet:  
 - Kişinin dijital teknolojiler aracılığıyla kendine zarar veren  

 - Saldırgan tutumlara maruz kalması ve 

 - Bunun da kişide mağduriyet oluşturması durumudur. 

 Siber mağduriyete maruz kalan ergen ve çocuklar  

 - Birçok akademik, duygusal, ilişkisel ve sosyal problemlerle karşılaşmakta ve 

 - Artan stres onlarda depresyon, kaygı, intihar vb. sonuçları tetiklemektedir. 
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Siber Zorbalığın Önlenmesi: 

 Ülkemizde ve dünyada siber zorbalığı önlemeye yönelik  
   → Çeşitli müdahale programları uzun yıllardır uygulanmaktadır. 
 

 Ülkemizdeki çalışmalar: 

 - Grup rehberliği şeklinde ve dijital teknolojilerin yer almadığı  
    → Önleyici programlardır.   
 

 Siber Zorbalığın Önlenmesinde Neler yapılabilir?  

1. Çocukların şifre kullanması / Kimseyle paylaşmaması 

2. Çocuğun sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarlarını uygulama. 
3. Siber zorbalara karşı çocuğunuzun asla karşılık vermemesi… 

4.Siber zorbalık yapanların ilgili makamlara bildirilmesi… 

5. Çocuklarla rahat bir iletişim iklimi oluşturma… 
6. Siber zorbalığın ne olduğunu çocuklara anlatma… 

7. Çocukların çevrim içi aktivitelerini (oyun vb.) gözlemleme… 

8. Uygulamalar ve çevrim içi platformlar hakkında bilgi sahibi olma ve bildirme 
9. Öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik zorbalık ve siber zorbalık seminerleri… 

10. Okul ve aile arasındaki iş birliği ve iletişimi artırma… 

11. Rehber öğretmenler zorbalığı ve siber zorbalığı önlemeye ve azaltmaya yönelik  
     grup çalışmaları yapılabilir.  
 

 Bağımlı bireyler 

  → Belirli bir maddeye karşı aşırı ve yoğun ilgi gösterirler. 

  → Bu tutum kişinin yaşamı boyunca sürebilir.  
  → Zararlarını bilmelerine rağmen o maddeleri kullanmaya devam ederler. 

  → Zamanla maddeye karşı tolerans geliştirler ve daha çok kullanmak isterler. 

       → Bırakma konusunda daha çok sıkıntı yaşarlar. 
 

Bağımlılık: Biyolojik, sosyal ve davranışsal boyutları vardır.  

                   → Yeniden tekrar eden bir rahatsızlıktır. 
 

Bağımlılık:  1) Fiziksel Bağımlılık 2) Ruhsal Bağımlılık 
 

1) Fiziksel Bağımlılık:  
 - Maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir.  

 - Madde alınmadığı zaman fizyolojik uyum bozulur. (Fiziksel belirtiler çıkar.)  
 

2) Ruhsal Bağımlılık:  

- Kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği 
   →Gereksinimlerini tatmin etme ya da giderme amacıyla o maddeye düşkünlük. 

   → Madde bırakıldığında bazı ruhsal şikâyetler görülür.  
 

DSM-V (Psikolojik Tanı Kriterleri Kitabı)  

DSM-V’ye göre bağımlılık kavramının 3 temel özelliği vardır: 

1) Maddeye ulaşmak için engellenemez arzu ve istek 
2) Tolerans adı verilen kullanımın giderek artması 

3) Yoksunluk. 
 

Bağımlılıkların ortak özelliklerinden biri de  

-Madde ya da davranışa yönelik davranışları kontrol edememe ve 

  → Olumsuz etkilerine rağmen maddeyi/davranışı kullanmaya devam etmedir. 
 

AMATEM  

(Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezleri) 

Madde bağımlısı kişiler  

-Hastaneler bünyesinde kurulan AMATEM’den → Destek almalıdır. 
 

 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE İNTERNET BAĞIMLILIĞI 
 

Teknoloji Bağımlılığı:  

Teknoloji ve internetin bilinçsiz-kontrolsüz kullanımı ile ortaya çıkan  

 → Davranışsal bağımlılıklardır. 
 

 İnternet Bağımlılığı Kriterleri  
 

 İnternetin çok kullanımı→ Psikolojik, davranışsal ve duygusal problemler… 
 

 

 Bireyler  

 1) Kuramadıkları değerli hissettirecek ilişkileri → İnternet ortamında bulabilir.  

 2) Sosyal kaygılı çekinen bir genç→ İnternet sayesinde kendini ifade edebilir. 
 3) Değer görmeyen →İnternet/oyun ile saygınlık ve güç ihtiyacını karşılayabilir. 
 

 İnternet Bağımlılığı Nedenleri Nelerdir? 

 Sosyalleşme gereksinimi önemli bir neden olarak görülür: 
 1)Kişilerin gerçek kimliğini saklayarak olduğundan farklı bir şekilde göstermesi 

 2)Tanınmamanın verdiği rahatlıkla düşüncelerini açıkça paylaşabilmeleri 

 3)Yüz yüze iletişim yerine internet iletişimini daha kolay bulmaları  
 

 İnternet Bağımlılığı Belirtileri  

 Temelde, süreç açısından üç temel belirtinin olduğunu görüyoruz:  

 İnternet bağımlılığının belirtileri neler? 

 1) Davranışsal Belirtiler 2) Fiziksel ve Zihinsel Belirtiler  3) Sosyal Belirtiler 
   

 Davranışsal belirtiler neler? 

 - İnternette geçen sürenin giderek artması (Amaçlandığından daha uzun …) 
 - Kullanımla ilgili yalan söyleme -  Aşırı zihinsel uğraş 

 - İnterneti diğer problemlerden kaçış için kullanma 

 - İnterneti  yaşanan problemlere rağmen kullanmada ısrar etme. 
 

 Fiziksel ve Zihinsel Belirtiler neler? 

 1) İnternet kullanımının azalmasıyla birlikte anksiyete (kaygı bozukluğu) 

 2) İnternetle ilgili obsesif düşünceler ve hayallerde artış 
 3) Kurtulmak için isteğin olmaması 

 4)Durgunluk, uykusuzluk, panik atak ve kızgınlık hâllerindeki artış 

 5)Kan basıncı ve kalp dolaşım sistemi bozuklukları, stres, konsantrasyon eksikliği 
 6) Baş, mide ve kas ağrıları ile görme zayıflıkları 
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 Sosyal Belirtiler neler? 

 1) Önemli sosyal faaliyetlerinin internet yüzünden bırakılması 

 2) Azalan üretkenlikle birlikte yüksek gerilim ve rekabet ortamı oluşması.  
 

 

İNTERNET BAĞIMLILIĞININ SONUÇLARI 
 

Bu kişilerde bedensel, sosyal ve psikolojik sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 

Bedensel sonuçlar:  

- Beslenme sıkıntıları ciddi şekilde zayıflama ( Çok azı aşırı kiloludur)  
-  Sırt ağrıları, baş ağrıları, göz şikâyetleri + Vücut hijyeni de ihmal edilir. 

 

 Sosyal Sonuçlar: Gerçek dünyaya ait ilişkiler – hobileri azalır. ( Yalnızlaşır…) 
 

 Psikolojik sonuçlar:  

 - Kendine güvenmeme → Şüphe etme → Giderek korkaklık …→ Depresyon… 

- Ayrıca değersizlik ve çaresizlik duyguları da bu kişilerde baskındır. 
 

 CHİBBARO, RİCKS ve LANİER dijital bağımlılıkların önlenmesinde okul   

  psikolojik danışmanlarına/rehber öğretmenlere yönelik bir model önerdiler: 

 a) Profesyonel gelişim  b) Tüm okul çapında eğitim c) Aile ve toplum eğitimi  
 d) Öğrenci değerlendirmesi e) Önleyici çalışmalar   f) Kaynaklar 
 

GÜVENLİ OKUL VE İLETİŞİM 
 

 Öğrenme: Öğretmen-öğrenci arasındaki resmî ve gayri resmî iletişim ile olur. 
 → Etkileşimler aracılığıyla oluşturulan sosyal ilişkiler ağı içerisinde gerçekleşir. 

 Bu nedenle güvenli okul sadece fiziksel güvenlikle elde edilemez! 

   → Sosyal ve psikolojik yönleri de göz önünde bulundurmalıdır. 
 

 Etkili iki yönlü iletişim güvenli bir okul ortamı sağlanmasında  

                                                       → Bir ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 

Güvenli Eğitim İletişimi  
 

 Güvenli okul sadece fiziksel tedbirler ve kolluk mevcudiyeti ile sağlanamaz! 

 Buna bağlı olarak 2019’da MEB ve İçişleri Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü 

 “Eğitim ve Güvenlik Projesi”nde→ Güvenli eğitim iletişimi” kavramı geliştirildi. 
 

 Güvenli eğitim iletişimi: Zorunlu öğrenim çağındaki bireylerin  
    -    Eğitim hayatlarında karşılaşabilecekleri güvenlik sorunları ile ilgili  

        → Tüm paydaşlar arasındaki iletişimsel süreç ve becerileri kapsamaktadır.  
 

Güvenli eğitim iletişiminin sağlandığı bir ortamda sorunla karşılaşan çocuğun:  
 

 a. Bunun bir sorun olduğunu kavrayabilmesi 

 b. Sorunu; ailesi, öğretmenleri … ile doğru ve etkili biçimde paylaşabilmesi  
 c. Paylaşımı sonunda bir yardım alacağına dair beklentiye sahip olabilmesi 

 d. İletişim sonunda olumsuz bir sonuç ile karşılaşmayacağını bilmesi. 

     (İfşa edilme, hor görülme, dikkate alınmama, alay edilme, dışlanma vb.) 
 

 Güvenli eğitim iletişimi çocuk odaklı bir kavram olmakla birlikte  

 → Sadece çocuklarla değil tüm paydaşlarla iletişimin güvenli olması gerekir. 
 

 Bu durum  

 Kurum yönetimi, mevzuat, şartlar, sosyo-ekonomik yapıları…gibi pek çok unsuru 

 → Göz önünde bulundurmayı ve bunlara özgü stratejiler geliştirmeyi gerektirir. 
 

 Sorunların farklı kaynakları olabilmektedir.  

 Eğitim güvenliğine ilişkin sorunları  

 →Sadece okulun veya öğretmenlerin çözebileceğinin beklenmesi doğru değildir!  

 →Eveynlerle olan iletişim de öğrenci iletişim kadar önemli ve tamamlayıcıdır. 
 

 UNICEF  → Eğitim güvenliği konusunda farklı tehditler karşısında  

 Ebevey iletişiminde →Doğru tonun bulunmasına özel bir vurgu yapmaktadır.  
 
 

 Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesi için  
   →Tüm uygulayıcılar “çocuk merkezli” bir yaklaşımda olmalıdır. 
 

YABANCILARIN EĞİTİMİ VE EĞİTİM GÜVENLİĞİ 
 

Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve güvenliği 

  → İstikrarlı bir güvenliğin sürdürülmesini ifade eder.  

  → Bu durum evrensel insan hakları açısından da önemlidir.  
 

 Birçok ülkede bu öğrencilerin güvenliği eğitim kurumlarına devredilmiştir.   

 Çünkü eğitim kurumları→Resmî veya gayri resmî olarak önemli bir role sahiptir. 

 ( Eğitim ve öğrenimden sosyal yardıma - Öğrencilerin aileleriyle iletişimine -      
   barınmaya kadar önemli rolleri vadır) 
 

 Güvenlik olmadan → Sosyal yaşam hem anlamsız hem de tehlikelidir. 

 → Mutlak güvenlik oldukça zordur.( Önemli olan riskleri en aza indirgemektir.) 
 

 Yabancı öğrencilere empati kurmak onlarla iletişimi kolaylaştıracaktır. 
 

KİMLİK OLUŞUMU 
 

 Aile önemlidir. (En iyi aile içi eğitim doğru örnek vererek yaşamaktır.) 

 Yabancı çocuğun okuldaki başarısı da →Aileye ve okul aile ilişkisine bağlıdır. 
 

 - Çocuğun içinde büyüdüğü coğrafyanın özellikleri 

 - Konuşmakta olduğu dil, etnik köken, inanç ve ailenin yaşam felsefesi  
    → Bir çocuğun kimliğinin oluşmasında çok büyük bir önem taşımaktadır.  

 “Her birey, içinde yaşadığı kültürün mührünü kimliğinde taşır.” 
 

Yabancı Öğrencilerin Güvenliği  
 

 Eğitim kurumlarında yabancı uyruklu öğrenciler 

 - Kendilerine en çok benzeyenlerle iletişim kurma eğilimindedir.  
 

 Ebeveyn/öğrenci için “güvenlik” → Okul seçerken “en önemli” önceliktir. 
 

 Okul güvenliği yalnızca okul ortamının güvenliği ile sınırlı değildir!  
 - Çocuğun/okul personelinin → Okula gitmek amacıyla evinden ayrıldığı andan 

başlayarak → evine gelinceye kadarki tüm aşamaları içerir.  
 

 
 

MODÜL 9                                            2 -B        KISA KISA DEĞERLENDİRME 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Başka bir ülkeden özellikle de savaş nedeniyle göç eden yabancı uyruklu aileler  

  Travma nedeniyle çocuklarının güvenliği için korku, endişe, panik içindedir.  

   →  Okul güvenliği onların kaygılarını azaltacaktır.  
 

  Okul güvenliği genel olarak bakıldığında  

  - Arkadaşlarından gelecek şiddet olaylarına karşı güvenlik 
  - Öğretmenlerin fiziksel şiddetine maruz kalma konusunda güvenlik 

  - Doğal afetlere karşı güvenlik      - Sağlık ve temizliğe ilişkin güvenlik 

  - Cinsel istismara karşı güvenlik    - Psikolojik ve duygusal güvenlik 
  - Etnik ve siyasi görüş konularındaki güvenlik  boyutları olarak ele alınır. 
 

Okullarda Fiziksel, Psikolojik ve Sosyal Güvenlik 
 

 Küresel bir politika sorunu olan yabancı öğrencilerin güvenliğinin  

  →  Yalnızlık, ayrımcılık ve izolasyon boyutları da vardır.  
 

Psikolojik güvenlik:Yabancı öğrencilerin kültürel uyumu için çok önemlidir. 
 → Uyumsuzlukların telafi edilmesine ve kabul duygusuna aracılık edebilir. 
 

Sosyal güvenlik: Yapılan çalışmaların ne kadar yararlı olduklarının 
    → Ölçülmesi ve değerlendirilmesinde yabancı vatandaşların 

    → Söyledikleriyle yaptıkları arasındaki farkın iyi okunmasıdır. 
 

FARKLILIKLARDA FARKINDALIK  
 

 

 Okul güvenliğinde → Etnik ve siyasi görüş konusundaki güvenlik önemlidir. 
Bu öğrenciler → Dışlanmamalı, psikolojik şiddete maruz kalmamalıdır. 
 
 

 Türkçenin önemi → Kültürün taşıyıcısı olmasındadır. 
 -Aile/çevre Türkçe konuşuyorsa  

  → Çocuğun kimlik yapısı Türk öğrencilerle ortak noktalar içerecektir. 

  → Aile içi iletişim kimlik oluşumunun temel yapısı hâlindedir. 
 

0-4 yaşlarında ebeveynleri tarafından dil konusunda desteklenen çocuğun 

→Başarılı olabilme ihtimali daha yüksektir. ( Ama çoğu çocuk faydalanamıyor) 
 

 Eğiticinin bilmesi gereken husus  

  →Kültürlerin birbirine ulaşamadığı yerlerde ön yargının oluşabileceğidir. 

  → Bunu aşmak için çok kültürlülük üzerine öğrencilere bilgi vermelidir. 
 

Yabancı öğrencilerin sınıf durumlarını iyileştirmek ve onları motive etmek için  

 → Farklı alanlardaki becerilerini de kullanmak mümkündür. 
     Başka beceriler sayesinde → Öz güvenin artmasına destek verilebilir.  

      GARDNER’in “Çoklu zekâlar teorisinden yararlanmak yararlı olacaktır. 

     (Zihinsel, duygusal, sosyal, fiziksel, görsel, sanatsal, müziksel ve kreatif zekâ) 
 
 

GÜVENLİ OKUL KAPSAMINDA SOSYAL UYUM – ENTEGRASYON  
 

 Sosyal uyum: Ev sahibi toplumla ilişki kurmak için geçirilen değişimlerdir. 

  → Bilişsel, duygusal ve davranışsal ilişkili birçok faktör içermektedir. 

 Sosyal uyum  
Göçmen hem kültürel kimliğini korur hem de yeni topluma adapte olur. 
 

 Asimilasyon ise bireyin sahip olduğu kimliğini bırakıp  

  →Yalnızca yeni toplumun kültürel değerleriyle yaşamına devam etmesidir. 
 

Kültürel uyum →  1) Psikolojik uyum 2) Sosyokültürel uyum  
 

1) Psikolojik uyum: Stres ve başa çıkmada iyi oluş ve memnuniyet ile ilgilidir. 

2) Sosyokültürel uyum: Güncel yaşamdaki sosyal beceriler ve öğrenme odaklıdır 
 

 

 

 

 

ALTIN ÜÇGEN  
 

 Altın Üçgen olarak nitelenen 

   →Aile-okul ve sosyal çevre üçlüsü arasındaki sağlıklı iletişimin  

          →Eğitim süresi boyunca gerçekleşmesi gerekmektedir. 
 

Yabancı Uyruklu Çocukların Eğitim ve Okul Güvenliğine İlişkin  

Yapılan Çalışmalar ve Eğitim Politikaları  
 

 Yabancı çocukların eğitim ve okul güvenliğine ilişkin “YAŞ” faktörü 

  Okullara hızlı ve kolay adapte olmada → Kilit bir rol oynar.  

 Bir çocuk ne kadar küçükse → Geçiş yapması o kadar kolaydır. 

 Küçük çocuklar ağır bir şekilde etkilenmeden yeni sosyal bağlar oluşturabilir. 

 (Kendi ülkelerinden gelen ilk sosyal bağlarını kaybetme duygusu hissetmez!) 
 

OYUN BAĞIMLILIĞI 
 

 - Geleneksel oyunlarda doğal olan bazı sınırlamalar vardır.  

 - Hatta geleneksel oyunların büyük çoğunluğu tek başına oynanmaz! 

  Fakat internet - teknolojik gelişmeler - Sanal oyunlar ve yapay zekâl ile 

→ Zaman, yer, katılımcı gibi kısıtlayıcı veya sınırlayıcı durumlar görülmez!     

    → 7/24 kesintisiz oyun oynama imkânı vardır. 
 

 Günümüz oyunları bireylere tek başına tüm özgürlükleri sağladığı için  

→ Dışsal bir kontrol sağlanamamaktadır. 

 → Bireyler oyun oynamada → Öz denetim ve öz kontrollerini iyi kullanmalıdır. 
 

Oyun Bağımlılığını Tanımlama  
 

 Erkekler kızlardan iki kat daha fazla oyun oynamaktadır.   

 Oyun bağımlılığı → Genetik ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterir. 

 - Her oyun bağımlılık yapmaz!  

 - Her oyun her bir bireye aynı etkiyi yapmaz!  

 - Her oyun zararlı olmaz! ( Her oyun sağlıksız da değildir!) 
    →  Eğlence, rahatlama ve hatta sosyalleşme sağlayan oyunlar da vardır.  
 

Sanal oyun bağımlılığı diğer bağımlılık türleri gibi toplumda  

   →  Açık ve net olarak fark edilememektedir!  
 

WHO  (Dünya Sağlık Örgütü) 
 

WHO → Oyun bağımlılığından “hastalık” olarak söz etmektedir.  
            → Oyun bağımlılığını “davranış bozukluğu” olarak tanımlar. 

 

 


