
Kapat şunu artık!
Bilgisayar oyunları ve zaman konusu

12-16 YAŞ GRUBU EBEVEYNLERI IÇIN
BILGISAYAR OYUNLARI HAKKINDA BILGILER 

Bu durumda gençler de günlük hayatını belirleme konusunda 
zorluk çekmeyeceklerdir.
Birlikte müzakere etmek kuralların gençler tarafından kabul 
edilme ve tüm katılımcılar için de uygun olması şansını artırır. Yine 
ebeveynlerin görevi, kararlaştırılan kurallara uyulmasına dikkat 
etmektir. Bu da özellikle ergenlik döneminde uğraştırıcıdır, yine de 
cesaretinizin kırılmasına izin vermeyin. 

Örnek olmak ve diğer serbest zaman aktiviteleri için cezbetmek: 
Aile ve arkadaşlık ortamı diğer serbest zaman etkinlikleri için 
cezbedici olmalıdır. Bilgisayar oyunu veya akıllı telefon meraklısı 
ebeveynler de bir rol modeli oluştururlar. Bunu önce siz bilin!

Dikkatli olun: Gençlerin sık sık ve uzun süreler boyunca şiddetli 
biçimde oyun dünyasına dalmalarının farklı nedenleri olabilir 
(örneğin yeni bir oyun keşfedilmiştir, oyunda çok heyecanlı 
bir nokta aşılmaktadır, aşk acısı ve aile içi stres gibi kısa süreli 
sorunlar olabilir). Bu gibi durumların çoğunda oynama davranışı bir 
müddet sonra “normalleşir”. Ancak normalleşmemesi durumunda 
dışarıdan yardım alma ihtiyacı doğar. Olabildiğince erken müdahale 
edebilmek için ebeveynler bu nedenle - sadece bilgisayar oyunları 
ile ilgili değil - genel olarak dikkatli ve konuşmaya hazır olmalılar.

Destek arama: Oyun oynayan diğer gençlerin ebeveynleri ile 
fikir alışverişinde bulunmak faydalı olabilir. Bu kişiler de iyi ve 
kötü tecrübeler edinmişlerdir ve değerli önerilerde bulunabilirler. 
Ancak önemli olan kendi çocuğunuz ve aileniz için uygun kuralları 
bulmaktır. Görüşülen hiçbir kurala uyulmaması ve ciddi endişe 
duymanız durumunda eğitim danışma merkezlerine veya çocuk 
doktorlarına başvurabilirsiniz. Burada duruma uygun öneriler 
alabilir ve olası diğer adımları görüşebilirsiniz.

BAĞLANTI ÖNERİLERİ

Bavyera eyaletindeki eğitim danışma merkezleri
Bavyera Eyaleti Aile Bakanlığı burada eğitim danışmanlığı 
konusunda çok yönlü bilgi ve müdahale noktası sunmaktadır.
www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung

klicksafe.de
Sanal ortamda daha fazla güvenlik isimli AB hareketi kullanım 
süreleri ve kurallar hakkında bilgi vermektedir.
www.klicksafe.de/eltern/kinder-von-10-bis-16-jahren/
nutzungszeiten-und-regeln/
Burada ayrıca bilgisayar oyunu bağımlılığı hakkında arka plan 
bilgileri ve danışmanlık kurumlarının bir listesini bulabilirsiniz.
www.klicksafe.de/themen/digitale-spiele/digitale-spiele/
computerspielsucht 

ELTERNTALK
Landesarbeitsstelle Bayern e.V. Derneğinin Gençliği Koruma 
Hareketi [Aktion Jugendschutz] Projesi, ebeveynlerin moderatörlü 
toplantı seanslarında eğitim konularını (özellikle medya, tüketim, 
bağımlılık önleme ve sağlıklı büyüme) tartışmalarına yardımcı olur.
www.elterntalk.net 
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AİLELER İÇİN TİPİK BİR DURUM

Bir baba sinirlenmiş halde oğlunun odasına girer, ancak oğlu 
kafasında kulaklık takılı halde ekrana odaklanmıştır ve kendisini 
dikkate almaz. Akşam yemeğine gelmesi konusunda birkaç 
defa uyarılmasına karşın delikanlı yemeğe gelmeyi reddeder ve 
babasının kendisini rahat bırakmasını ister. 

ÇOĞU EBEVEYN BU KONUDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Çocukların neredeyse her boş dakikayı bilgisayar ya da akıllı 
telefon başına geçirmeleri ebeveynleri huzursuz etmektedir. 
Özellikle de giderek özgürleştikleri ve ebeveyn müdahalesi 
istemedikleri ergenlik çağında giderek daha fazla kişinin sana 
dünyaya dalması endişeye neden olabilir. Görünen o ki ergenler 
diğer etkinlik ve hobileri ihmal etmektedirler. Sıklıkla ergenlik 
dönemindeki bir davranış değişikliği bilgisayar oyunları ile 
ilişkilendirilmektedir. Ebeveyn itirazı veya isteklerine sıklıkla 
agresif tepkiler verilmektedir. 

GENÇLER BU DURUM HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR OLABİLİR

Özellikle oyuna dalmış, arkadaşları ile yazışırken veya oyunda 
önemli bir görevi tamamlamanın hemen öncesinde, tam da bu 
anda, anlaşılan mahremiyetin ne olduğunu bilmeyen ebeveynler 
rahatsız etmektedir. Ebeveyn talepleri özgür iradeye müdahale 
olarak kabul edilmektedir. Ne zaman ve ne kadar oynayacaklarını 
gençler kendisi belirlemek isterler. Okumak veya futbol gibi 
hobilere rıza göstermeyi bırakın, bunlar teşvik bile edilmektedir. 
Ancak bilgisayar oyunu oynamak olan en sevdikleri meşguliyet ise 
her daim olumsuz karşılanmaktadır.

PEKİ KONU NE?

Gençler neden fazlaca oynamak istiyor? Çocuk ve gençlerin bir 
bilgisayar oyununu hemen bitir(e)memelerinin birkaç nedeni 
bulunmaktadır:

 Oyunların yapısı ve oyun tasarımı: Bir tur oyun uzun 
sürebilir (örneğin 1 ile 2 saat arasında olabilir) veya 
kayıt noktaları çok seyrektir. Bu durumda oyun aniden 
sonlandırılırsa güncel oyun ilerlemesi kaybedilir. Online 
oyunlarda oyundan hemen çıkmak oyunda cezaya de 
neden olabilir (örneğin takımdan çıkarılma veya oyunda 
engellemeler ile karşılaşılabilir).

 Sosyal konular: Bilgisayar oyunları günümüzde 
genellikle online ortamda başka kişiler ile, genellikle 
arkadaşlarla, oynanmaktadır. Bir oyundan erken 
çıkılması diğer oyuncuları kızdırır. Ayrıca diğerleri 
tarafından açıkça dalga geçilmek de gençler için ayrıca 
çok utanç verici olabilir. Muhtemelen arkadaşlar da 
dinleyecekleri için (mikrofon ve kamera bağlantıları 
ile), müdahale olması durumunda bir utanma da söz 
konusudur.

 Sanal dünyalara dalmak: Gelişim dönemindeki zorluklar, 
günlük hayattaki zorlayıcı durumlar (örneğin okulda, 
arkadaşlar arasında veya ailede), oyun dünyasının çok 
daha cazip görünmesine yol açabilir.
 

Bilgisayar oyunları bağımlılık yapabilir mi? Bu soru günümüzde 
uzmanlar arasında yoğun olarak tartışılmaktadır. 2018 yılından 
beri oyun rahatsızlıkları için bir tanı (“oyun bozukluğu”) 
bulunmaktadır. Oyuncuların sadece bir azınlığı, genellikle 
de diğer sosyal ve fiziksel sorunları ile bağlantılı olarak, 
bundan etkilenmiştir. Bunun göstergeleri olarak aşağıdakiler 
gösterilmektedir: Oynama süresine hakim olamama, diğer günlük 
işlerin, ilgilerin ya da hobilerin neredeyse tamamen ihmal edilmesi 
ve oyunlardaki sürekli olumsuz sonuçlara rağmen oynamanın 
giderek artması. Ebeveynler değerlendirme konusunda dikkatli 
olmalılar: Çok oyun oynamak tek başına bir fiziksel hastalık 
göstergesi değildir. Endişe durumlarında eğitim veya bağımlılık 
danışma merkezlerine danışın.

 

NE YAPILABİLİR?

Oyun konusundaki tartışmalar genellikle “oynama süresinden” 
kaynaklanır. Burada ebeveyn ve gençlerin farklı beklentileri 
çarpışır. Tartışma her iki taraftan da yorucu olarak kabul 
edilmektedir. Çoğunlukla kurallara uyma konusundaki başarısız 
denemelerin ardından sinirler tükenir ve bunun üzerine de 
sıklıkla ebeveynler pes eder. 

Gençlerin ilgilerine saygı gösterim: Bilgisayar oyunları günümüzde 
gençlik kültürünün bir parçasıdır. Kendi gençliğinizi düşünün: Sizin 
de ebeveynlerinizle paylaşmak istemediğiniz alanlarınız vardı. Aynısı 
günümüzde sanal dünya için geçerlidir (bkz. Oyun hakkı broşürü).

Sınır koymak ve kendine sınır koymayı öğrenmek: Ancak 
kendine sınır koymak gençler için genelde zordur. Bu konuda 
ebeveynlere görev düşer! Burada amaç yalnızca oyun ve diğer 
etkinlikler arasında bir denge oluşturmakla kalmayıp, ayrıca 
gençlerin kendilerine sınır koymayı da öğrenmeleridir.

Kural belirleme ve bu kurala uyma: Oynama süresi 
müzakerelerinin “basit” çözümleri bulunmamaktadır. Ancak çoğu 
ailenin tecrübesinden zaman çerçevelerinin oluşturulması ve 
açık kuralların birlikte belirlenmesi ve bunların ihlal edilmesinin 
sonuçlarının kararlaştırılması bu yaş dönemi için en uygun seçenek 
olarak kendini kanıtlamıştır (bunun için link önerilerine de bakın). 
Böylece birlikte haftalık oynama süresi belirlenebilir. Bu kural tabi 
ki ebeveynlerin diğer koşul ve şartları ile de somutlaştırılabilir 
(örneğin ödev sırasında oyun oynamama veya akşam yemeği için 
belirlenmiş kesin saatler). Her kuralın tabi ki istisnaları vardın, 
ancak bunlar gerçekten de istisna olarak kalmalıdır. Belirlenmiş 
olan zaman dilimlerinin gençlerin ve ailelerin günlük hayatına 
kolayca entegre edilebilmesi önemlidir.

Bilgisayar oyunları ve “Oyun Oynama Hakkı” konusunda daha 
fazla bilgiye www.games.jff.de adresinden ulaşabilirsiniz.
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tarafından açıkça dalga geçilmek de gençler için ayrıca 
çok utanç verici olabilir. Muhtemelen arkadaşlar da 
dinleyecekleri için (mikrofon ve kamera bağlantıları 
ile), müdahale olması durumunda bir utanma da söz 
konusudur.

 Sanal dünyalara dalmak: Gelişim dönemindeki zorluklar, 
günlük hayattaki zorlayıcı durumlar (örneğin okulda, 
arkadaşlar arasında veya ailede), oyun dünyasının çok 
daha cazip görünmesine yol açabilir.
 

Bilgisayar oyunları bağımlılık yapabilir mi? Bu soru günümüzde 
uzmanlar arasında yoğun olarak tartışılmaktadır. 2018 yılından 
beri oyun rahatsızlıkları için bir tanı (“oyun bozukluğu”) 
bulunmaktadır. Oyuncuların sadece bir azınlığı, genellikle 
de diğer sosyal ve fiziksel sorunları ile bağlantılı olarak, 
bundan etkilenmiştir. Bunun göstergeleri olarak aşağıdakiler 
gösterilmektedir: Oynama süresine hakim olamama, diğer günlük 
işlerin, ilgilerin ya da hobilerin neredeyse tamamen ihmal edilmesi 
ve oyunlardaki sürekli olumsuz sonuçlara rağmen oynamanın 
giderek artması. Ebeveynler değerlendirme konusunda dikkatli 
olmalılar: Çok oyun oynamak tek başına bir fiziksel hastalık 
göstergesi değildir. Endişe durumlarında eğitim veya bağımlılık 
danışma merkezlerine danışın.

 

NE YAPILABİLİR?

Oyun konusundaki tartışmalar genellikle “oynama süresinden” 
kaynaklanır. Burada ebeveyn ve gençlerin farklı beklentileri 
çarpışır. Tartışma her iki taraftan da yorucu olarak kabul 
edilmektedir. Çoğunlukla kurallara uyma konusundaki başarısız 
denemelerin ardından sinirler tükenir ve bunun üzerine de 
sıklıkla ebeveynler pes eder. 

Gençlerin ilgilerine saygı gösterim: Bilgisayar oyunları günümüzde 
gençlik kültürünün bir parçasıdır. Kendi gençliğinizi düşünün: Sizin 
de ebeveynlerinizle paylaşmak istemediğiniz alanlarınız vardı. Aynısı 
günümüzde sanal dünya için geçerlidir (bkz. Oyun hakkı broşürü).

Sınır koymak ve kendine sınır koymayı öğrenmek: Ancak 
kendine sınır koymak gençler için genelde zordur. Bu konuda 
ebeveynlere görev düşer! Burada amaç yalnızca oyun ve diğer 
etkinlikler arasında bir denge oluşturmakla kalmayıp, ayrıca 
gençlerin kendilerine sınır koymayı da öğrenmeleridir.

Kural belirleme ve bu kurala uyma: Oynama süresi 
müzakerelerinin “basit” çözümleri bulunmamaktadır. Ancak çoğu 
ailenin tecrübesinden zaman çerçevelerinin oluşturulması ve 
açık kuralların birlikte belirlenmesi ve bunların ihlal edilmesinin 
sonuçlarının kararlaştırılması bu yaş dönemi için en uygun seçenek 
olarak kendini kanıtlamıştır (bunun için link önerilerine de bakın). 
Böylece birlikte haftalık oynama süresi belirlenebilir. Bu kural tabi 
ki ebeveynlerin diğer koşul ve şartları ile de somutlaştırılabilir 
(örneğin ödev sırasında oyun oynamama veya akşam yemeği için 
belirlenmiş kesin saatler). Her kuralın tabi ki istisnaları vardın, 
ancak bunlar gerçekten de istisna olarak kalmalıdır. Belirlenmiş 
olan zaman dilimlerinin gençlerin ve ailelerin günlük hayatına 
kolayca entegre edilebilmesi önemlidir.

Bilgisayar oyunları ve “Oyun Oynama Hakkı” konusunda daha 
fazla bilgiye www.games.jff.de adresinden ulaşabilirsiniz.
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Kapat şunu artık!
Bilgisayar oyunları ve zaman konusu

12-16 YAŞ GRUBU EBEVEYNLERI IÇIN
BILGISAYAR OYUNLARI HAKKINDA BILGILER 

Bu durumda gençler de günlük hayatını belirleme konusunda 
zorluk çekmeyeceklerdir.
Birlikte müzakere etmek kuralların gençler tarafından kabul 
edilme ve tüm katılımcılar için de uygun olması şansını artırır. Yine 
ebeveynlerin görevi, kararlaştırılan kurallara uyulmasına dikkat 
etmektir. Bu da özellikle ergenlik döneminde uğraştırıcıdır, yine de 
cesaretinizin kırılmasına izin vermeyin. 

Örnek olmak ve diğer serbest zaman aktiviteleri için cezbetmek: 
Aile ve arkadaşlık ortamı diğer serbest zaman etkinlikleri için 
cezbedici olmalıdır. Bilgisayar oyunu veya akıllı telefon meraklısı 
ebeveynler de bir rol modeli oluştururlar. Bunu önce siz bilin!

Dikkatli olun: Gençlerin sık sık ve uzun süreler boyunca şiddetli 
biçimde oyun dünyasına dalmalarının farklı nedenleri olabilir 
(örneğin yeni bir oyun keşfedilmiştir, oyunda çok heyecanlı 
bir nokta aşılmaktadır, aşk acısı ve aile içi stres gibi kısa süreli 
sorunlar olabilir). Bu gibi durumların çoğunda oynama davranışı bir 
müddet sonra “normalleşir”. Ancak normalleşmemesi durumunda 
dışarıdan yardım alma ihtiyacı doğar. Olabildiğince erken müdahale 
edebilmek için ebeveynler bu nedenle - sadece bilgisayar oyunları 
ile ilgili değil - genel olarak dikkatli ve konuşmaya hazır olmalılar.

Destek arama: Oyun oynayan diğer gençlerin ebeveynleri ile 
fikir alışverişinde bulunmak faydalı olabilir. Bu kişiler de iyi ve 
kötü tecrübeler edinmişlerdir ve değerli önerilerde bulunabilirler. 
Ancak önemli olan kendi çocuğunuz ve aileniz için uygun kuralları 
bulmaktır. Görüşülen hiçbir kurala uyulmaması ve ciddi endişe 
duymanız durumunda eğitim danışma merkezlerine veya çocuk 
doktorlarına başvurabilirsiniz. Burada duruma uygun öneriler 
alabilir ve olası diğer adımları görüşebilirsiniz.

BAĞLANTI ÖNERİLERİ

Bavyera eyaletindeki eğitim danışma merkezleri
Bavyera Eyaleti Aile Bakanlığı burada eğitim danışmanlığı 
konusunda çok yönlü bilgi ve müdahale noktası sunmaktadır.
www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung

klicksafe.de
Sanal ortamda daha fazla güvenlik isimli AB hareketi kullanım 
süreleri ve kurallar hakkında bilgi vermektedir.
www.klicksafe.de/eltern/kinder-von-10-bis-16-jahren/
nutzungszeiten-und-regeln/
Burada ayrıca bilgisayar oyunu bağımlılığı hakkında arka plan 
bilgileri ve danışmanlık kurumlarının bir listesini bulabilirsiniz.
www.klicksafe.de/themen/digitale-spiele/digitale-spiele/
computerspielsucht 

ELTERNTALK
Landesarbeitsstelle Bayern e.V. Derneğinin Gençliği Koruma 
Hareketi [Aktion Jugendschutz] Projesi, ebeveynlerin moderatörlü 
toplantı seanslarında eğitim konularını (özellikle medya, tüketim, 
bağımlılık önleme ve sağlıklı büyüme) tartışmalarına yardımcı olur.
www.elterntalk.net 

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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ebeveynlerin görevi, kararlaştırılan kurallara uyulmasına dikkat 
etmektir. Bu da özellikle ergenlik döneminde uğraştırıcıdır, yine de 
cesaretinizin kırılmasına izin vermeyin. 

Örnek olmak ve diğer serbest zaman aktiviteleri için cezbetmek: 
Aile ve arkadaşlık ortamı diğer serbest zaman etkinlikleri için 
cezbedici olmalıdır. Bilgisayar oyunu veya akıllı telefon meraklısı 
ebeveynler de bir rol modeli oluştururlar. Bunu önce siz bilin!

Dikkatli olun: Gençlerin sık sık ve uzun süreler boyunca şiddetli 
biçimde oyun dünyasına dalmalarının farklı nedenleri olabilir 
(örneğin yeni bir oyun keşfedilmiştir, oyunda çok heyecanlı 
bir nokta aşılmaktadır, aşk acısı ve aile içi stres gibi kısa süreli 
sorunlar olabilir). Bu gibi durumların çoğunda oynama davranışı bir 
müddet sonra “normalleşir”. Ancak normalleşmemesi durumunda 
dışarıdan yardım alma ihtiyacı doğar. Olabildiğince erken müdahale 
edebilmek için ebeveynler bu nedenle - sadece bilgisayar oyunları 
ile ilgili değil - genel olarak dikkatli ve konuşmaya hazır olmalılar.

Destek arama: Oyun oynayan diğer gençlerin ebeveynleri ile 
fikir alışverişinde bulunmak faydalı olabilir. Bu kişiler de iyi ve 
kötü tecrübeler edinmişlerdir ve değerli önerilerde bulunabilirler. 
Ancak önemli olan kendi çocuğunuz ve aileniz için uygun kuralları 
bulmaktır. Görüşülen hiçbir kurala uyulmaması ve ciddi endişe 
duymanız durumunda eğitim danışma merkezlerine veya çocuk 
doktorlarına başvurabilirsiniz. Burada duruma uygun öneriler 
alabilir ve olası diğer adımları görüşebilirsiniz.

BAĞLANTI ÖNERİLERİ

Bavyera eyaletindeki eğitim danışma merkezleri
Bavyera Eyaleti Aile Bakanlığı burada eğitim danışmanlığı 
konusunda çok yönlü bilgi ve müdahale noktası sunmaktadır.
www.stmas.bayern.de/erziehungsberatung

klicksafe.de
Sanal ortamda daha fazla güvenlik isimli AB hareketi kullanım 
süreleri ve kurallar hakkında bilgi vermektedir.
www.klicksafe.de/eltern/kinder-von-10-bis-16-jahren/
nutzungszeiten-und-regeln/
Burada ayrıca bilgisayar oyunu bağımlılığı hakkında arka plan 
bilgileri ve danışmanlık kurumlarının bir listesini bulabilirsiniz.
www.klicksafe.de/themen/digitale-spiele/digitale-spiele/
computerspielsucht 

ELTERNTALK
Landesarbeitsstelle Bayern e.V. Derneğinin Gençliği Koruma 
Hareketi [Aktion Jugendschutz] Projesi, ebeveynlerin moderatörlü 
toplantı seanslarında eğitim konularını (özellikle medya, tüketim, 
bağımlılık önleme ve sağlıklı büyüme) tartışmalarına yardımcı olur.
www.elterntalk.net 

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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