
Hadi oynayalım!
Bilgisayar oyunları ve oynama hakkı

12-16 YAŞ GRUBU EBEVEYNLERI IÇIN
BILGISAYAR OYUNLARI HAKKINDA BILGILER

Risklerden koruyun: Çocuklar ve gençler bilgisayar oyunlarından 
zevk almalılar. Onları oyun kaynaklı zararlı etkilerden korumak 
için çocuklara ve gençlere yönelik yasal koruma ve USK (Eğlence 
Yazılımları Otokontrol Kurumu) yaş işaretleri dikkate alınmalıdır 
(bkz. Şiddet konulu broşür). Ayrıca oyun oynama süresini takip 
etmek ve uygun kuralları belirlemek (zaman konusundaki broşüre 
bakınız), oluşabilecek maliyetlerin farkında olmak (para ve veri 
konularına ilişkin broşürlere bakınız) ve küçüklerin yasal olarak 
korunmasına dikkat etmek (iletişim riskleri broşürüne bakınız) 
önemlidir. 

BAĞLANTI ÖNERİLERİ

NRW Oyun Danışmanlığı
Burada, gençlerin görüşlerini de içeren kılavuzlar ve eğitici oyun 
değerlendirmeleri bulunmaktadır.
www.spieleratgeber-nrw.de 

Spielbar.de 
Federal Sivil Eğitim Ajansı (BPB), oyunlar, güncel tartışmalar ve 
dijital oyunlar hakkında çevrimiçi olarak bilgi vermektedir.
www.spielbar.de 

games.jff.de 
Oyun tasarlamak için basit ve ücretsiz araçlar bulunmaktadır. 
Öneri ve talimatları aşağıda bulabilirsiniz.
www.games.jff.de 

Bilgisayar oyunları ve “Medya kültürü” konusunda daha 
 fazla bilgiye www.games.jff.de adresinden ulaşabilirsiniz.

DİĞER KONULAR HAKKINDAKİ BROŞÜRLER

Bana nickini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim!
Bilgisayar oyunları ve veri konusu

Para Para Para!
Bilgisayar oyunları ve para konusu

Oyuncu kızlar ve oyuncu delikanlılar
Bilgisayar oyunları ve cinsiyet konusu

Tam alnının ortasından!
Bilgisayar oyunları ve şiddet konusu

Kurban sensin!
Bilgisayar oyunları ve iletişim riskleri

Oyun çağının yıldızları
Bilgisayar oyunları ve medya kültürü

Hadi oynayalım!
Bilgisayar oyunları ve oynama hakkı

Kapat şunu artık!
Bilgisayar oyunları ve zaman konusu

games.jff.de adresinden ücretsiz indirilebilir.

Bilgisayar oyunları konusundaki Game Life ebeveyn bilgilendirme 
broşürleri, JFF Medya Eğitimi Enstitüsü ve Parabol Medya 
Merkezi tarafından, Bavyera Eyaleti, Aile, Iş ve Sosyal Işler Eyalet 
Bakanlığı'nın talimatı üzerine hazırlanmışlardır.
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AİLELER İÇİN TİPİK BİR DURUM

Kendi düşüncelerine göre oğullarının bilgisayar oyunları ile fazla 
zaman geçirdiği bir anne ve babanın konuşmasından bir alıntı.
Anne: “Yine bilgisayar başında uzun zamandır oturuyor.”
Baba: “Ben bunun yaşındayken çok farklı şeyler yapardık. Bunun 
neresi bu kadar eğlenceli anlayamıyorum.”
Anne: “Daha mantıklı işler yapabilir, örneğin bir kitap okuyabilir ya 
da buna benzer bir şey yapabilir. Neden ille de bilgisayar olacak ki?”

ÇOĞU EBEVEYN BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Kendinizle özdeşleştiremediğiniz bir şeye karşı anlayış göstermek 
çoğu zaman kolay değildir. Dolayısıyla, ebeveynlerin çocuklarının 
konsolda veya akıllı telefonda oyun oynamak yerine başka serbest 
zaman etkinlikleri ile meşgul olmalarını arzu etmeleri anlaşılabilir. 
Oyunlar salt bir eğlence ortamı olduğundan, ebeveynler çoğu 
zaman bilgisayar oyunlarında harcanan her anın zaman kaybı 
olduğunu düşünmektedir.

ÇOĞU GENÇ BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Çocuklar ve gençler oyunlar konusunda tamamen farklı 
bir bakış açısına sahiptir. Sınırsız olanaklar, heyecan verici 
dünyalara dalmalarına, arkadaşlarıyla eğlenmelerine, rahatlayıp 
yorgunluklarını atmalarına izin vermektedir. Başarı duygularına 
sahipler ve kabul alıyorlar. Bilgisayar oyunlarını, diğer hobilerden 
ve boş zaman etkinliklerinden hiçbir şekilde geride olmayan bir 
meşguliyet olarak görmektedirler. 

PEKİ KONU NE?

Kültür varlığı olarak bilgisayar oyunları: Her ne kadar 
bilgisayar oyunları göreceli olarak kısa bir geçmişe sahip olsa 
da (ilk video oyunları 1970'lerde geliştirildi), artık kültür varlığı 
olarak kabul edilmektedirler. Bu durum, çoğu zaman çok 
karmaşık hikayeler ve büyüleyici sanal dünyalar, oyun içeriğinin 
çok farklı, kısmen sanatsal gösterimleri ve yaygın kullanımıyla 
toplumumuz üzerinde etkisinin küçümsenmeyecek düzeyde 
olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Oyun oynama hakkı: Ilke olarak, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 
(Madde 31), çocuklara ve gençlere oyun oynama hakkı 
vermektedir. Bu doğal olarak günümüzde dijital oyunları 
da içermektedir. Çocuklarının hobilerinin yaşlarına uygun 
olmasını sağlamak ve onları risklerden korumak, ebeveyn 
veya vasinin sorumluluğundadır. Aynısı bilgisayar oyunları için 
de geçerlidir. Oyunlardaki çeşitlilik çok geniş olup, çok farklı 
görevleri, gereksinimleri ve olası yüklemeleri içermektedir. Oyun 
deneyimini yaşa uygun hale getirmek için bir çerçeve oluşturmak 
ve oyun oynama kontrolden çıktığı zaman sınır koymak 
önemlidir. 

NE YAPILABİLİR?

Oyunlara karşı tutumunuzu sorgulayın: Bilgisayar oyunlarıyla 
ilgili önyargılarınız nelerdir? Sizin için önemli değerler nelerdir? 
Çocuğunuzun oyun oynaması sizde neleri tetiklemektedir? 
Neyden korkuyorsunuz, oyun oynama ile hangi olumsuzluk 
meydana gelebilir? Bunu çocuğunuzla tartışın. Çocuğunuzun 
bilgisayar oyunları tercihini kötülemeyin, bunun yerine eleştirel 
davranın ve eleştirilerinizi gerekçelendirin. 

Oyunlar hakkında bilgi edinin: Ek olarak, çocuklarınızın 
oynamak istediği oyunlar hakkında bilgi edinin - örneğin burada, 
YouTube gibi video portallarında hemen hemen her bilgisayar 
oyunu hakkında bulabileceğiniz “Let's Play” (“Hadi Oynayalım”) 
videolarını izleyin. Burada genellikle oyunlar hakkında iyi bir 
izlenim verilmektedir. Bazen diğer ebeveynlerle olan fikir 
alışverişi de yardımcı olur. Veya çocuğunuzun oyunlarının 
gösterilmesini ve açıklanmasını, hatta onlarla birlikte oynamayı 
da deneyebilirsiniz.

Oyun kültürünü zenginleştirin: Bilgisayar oyunları ürün 
yelpazesi çok çeşitlidir. Çok tercih edilen ve öğretici oyunlar 
hakkında öneriler alın. Özellikle indie oyunları alanında birçok 
heyecan verici oyun konsepti ortaya çıkmaktadır. Çocuğunuzu, 
yalnız oynamaktan ziyade başkalarıyla birlikte oynamaya teşvik 
edin. Aynı zamanda, örneğin çocuğunuzun kendi oyunlarını 
tasarlamasına ve yarının oyunlarını şekillendirmesine yardımcı 
olarak onun yaratıcılığını teşvik edin. Bunu yapmak, ücretsiz 
ve basit araçlarla çok kolaydır. Aşağıda, talimatlar, güncel ve 
tavsiye edilebilir bilgi sayfaları ile ilgili bağlantılar bulacaksınız.

Bilgisayar oyunları ve “Zaman” konusunda daha fazla bilgiye 
www.games.jff.de adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar oyunları ve “Veriler” konusunda daha fazla bilgiye 
www.games.jff.de adresinden ulaşabilirsiniz.


