
ANKÜ ÖZEL OKULLARI

Teknolojiye Bağımlı
YAŞAMA!

Ÿ Bağımlılık Nedir?
Ÿ Teknoloji Bağımlılığı Nedir?
Ÿ Teknoloji Bağımlısı Olduğunuzu    

Nasıl Anlarsınız?
Ÿ Teknoloji Derken?
Ÿ Ne Zarar Var Ki?
Ÿ Nasıl Bağımlı Olunur?
Ÿ Teknolojiden Yararlanmak Ama 

Bağımlı Olmamak İçin...

TEKNOLOJİDEN YARARLANMAK AMA 
BAĞIMLI OLMAMAK İÇİN...

BİR ÇOCUK BAĞIMLI OLDUĞUNDA

KAYNAK:
http://www.yesilay.org.tr

B�lg�sayar ve tablet kullanmak artık onun �ç�n yemek 
yemek, su �çmek g�b� öneml� olur. 

Bu aşamaya gelen çocuklar b�lg�sayardan ayrı kalamazlar. 

Ayrı kaldıklarında mutlu olamazlar.

Canları dışarı çıkmak, gezmek yer�ne hep b�lg�sayar 
oynamak �ster.
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TEKNOLOJİDEN YARARLANMAK AMA 
BAĞIMLI OLMAMAK İÇİN...

Ekran başında geç�rd�ğ�n�z sürey� azaltın.

S�z�n yaşınızdak� b�r çocuğun ekran başında en fazla 
kalab�leceğ� süre 60 dak�ka yan� 1 saat. 

Teknoloj� kullanımınızı sınırlayın.

Böylece kend�n�ze sınır ç�zm�ş olursunuz.

Mesela akşam oyun oynamak yer�ne a�len�zle b�rl�kte vak�t 
geç�reb�l�rs�n�z.

Teknoloj�den yararlanma ve kend�n�zle teknoloj� 
kullanımınız arasına sınır koyma konusunda a�len�zden 
yardım �stey�n. Böylece büyükler�n�z�n tecrübeler�nden 
yararlanmış  olursunuz.

A�len�zle ve öğretmenler�n�zle bu konuda konuşarak s�ze 
en uygun sürey� bel�rley�n.

Zaten sınırlı zamanlarda yaptığınız teknoloj�yle �l�şk�l� 
�şler�n�z�n ve çalışmalarınızın hemen ardına b�r arkadaş 
buluşması veya zorunlu b�r �ş planlayın. Böylece ölçüyü 
kaçırmazsınız.

Teknoloj� kullanımıyla �lg�l� kend�n�ze hedefler bel�rley�n. 

Böylece amaçsız ve boşu boşuna b�r kullanıma kend�n�z� 
kaptırmamış olursunuz.

Günde ne kadar teknoloj� vs. kullanacağınızı a�le ve 
öğretmenler�n�ze sorarak bel�rley�n. Bel�rled�ğ�n�z süreye 
mutlaka uyun.

Odanıza, ev�n çeş�tl� yerler�ne, b�lg�sayar ekranının yanı 
başına teknoloj� bağımlılığının s�ze neler kaybett�receğ�n� 
hatırlatan sözler ve görseller asın.  Böylece zararlarını 
sürekl� hatırlar ve d�kkatl� kullanırsınız.

Arkadaşlarınızla oyun oynamaya ve spora vak�t ayırın.
Böylece b�lg�sayar başında olduğu g�b� harekets�z 
kalmazsınız.

Sanal değ�l gerçek b�r arkadaş çevres�nde bulunarak 
akt�v�teler oluşturun, yen� arkadaşlıklar ed�n�n. Böylece 
gerçek hayatla bağlantınız daha güçlü olur.

Yapmak �sted�kler�n�z� l�steley�n, l�sten�zdek�ler�nden 
b�r�n� yaptıktan sonra l�sten�z�n en sonuna yen� b�r 
�steğ�n�z� yazın.

Böylece hayatınızda teknoloj� dışında da önem verd�ğ�n�z 
şeyler olduğunu sürekl� hatırlarsınız.

Sıfır teknoloji değil, 
sınırsız teknoloji değil,

yeterince teknoloji.

Telefonun çeksin,
ama seni içine
çekmesin

İnternete bağlı ol,
bağımlı olma.



BAĞIMLILIK NEDİR?

Bağımlılık, �nsanın b�r şeye bağımlı olması, onsuz 
yaşayamaması, onsuz olduğunda aşırı mutsuz olmasıdır.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI NEDİR?

Teknoloj� bağımlılığı, teknoloj�y� kullanmada ve onunla 
� l � ş k � d e  k � ş � n � n  � r a d e s � n �  k a y b e t m e s � ,  k e n d � n � 
denetleyememes� ve onsuz b�r yaşam  sürememeye 
başlaması hâl�d�r.

Azı karar, çoğu zarar.

TEKNOLOJİ BAĞIMLISI OLDUĞUNUZU 
NASIL ANLARSINIZ?

Teknoloj� hayatımızı kolaylaştırdığı g�b� 
b�z� es�r de alab�l�r.

Ÿ Devamlı b�lg�sayar oyunu oynamak �st�yorsanız,

Ÿ Oyun oynamadığınız zamanlarda aklınız hep oyunlarında 
kalıyorsa,

Ÿ B�lg�sayar oyunları  yüzünden uykusuz kal ıyor, 
dersler�n�ze çalışmıyor  ve  başarısınız  düşüyorsa,

Ÿ B�lg�sayar, tablet vb. başındayken zamanın nasıl geçt�ğ�n� 
fark etm�yorsanız,

Ÿ B�lg�sayar, tablet vb. yüzünden arkadaşlarınızdan uzak 
kalıyor  ve  a�len�zle  arasınız  bozuluyorsa,

Ÿ Yemekler�n�z� b�le b�lg�sayar, tablet vb. başında  
y�yorsanız

OYUN
KONSOLLARI

BİLGİSAYAR, TV
VE TELEVİZYON

TELEFON
VE TABLET

TEKNOLOJİ DERKEN?

İNTERNET VE
SOSYAL MEDYA

NE ZARAR VAR Kİ?

NASIL BAĞIMLI HALE GELİNİR?

MERAK
EDİYORUM

ARKADAŞLARIM
OYNUYOR

YAPACAK
HİÇBİR ŞEY YOK

BEN
ONSUZ YAPAMAM

MERAK EDİYORUM

Merak güzel b�r duygudur. İnsan hayatında pek çok güzel şey� 
merak yoluyla keşfeder. Ancak  bazen çocuklar arkadaşlarında 
gördükler� b�r tablet oyununu merak ed�p araştırırlarken, 
kend�ler�n� aşırı derecede oyun oynarken bulab�l�rler.

ARKADAŞLARIM OYNUYOR

Çocuklar arkadaşlarından etk�len�rler. Sırf onlarla aynı şeyler� 
yapmak �ç�n aynı tablet ve b�lg�sayar oyunlarını oynamak, aynı 
d�z�ler� seyretmek �sterler. Bu şek�lde başlayan b�lg�sayar ve 
tablet oyunları b�r süre sonra bağımlılığa dönüşeb�l�r.

YAPACAK HİÇBİR ŞEY YOK

Boş zamanımızı faydalı uğraşlarla değerlend�rem�yorsak 
b�lg�sayara yöneleb�l�r�z. Bazen canımız sıkılır. Can sıkıntımızı 
b�lg�sayarda oyun oynayarak g�dermek �ster�z. Zamanla bu 
alışkanlığımız bağımlılığa dönüşeb�l�r. 

Teknoloj�n�n, b�lg�sayarın doğru kullanıldığında pek 
çok faydası vardır. Ancak aşırı kullanıldığında c�dd� 
zararları olab�l�r. Teknoloj� kullanım süres� arttıkça, 

Çok oturdukları �ç�n 
kem�kler� güçlü olmaz. 

Arkadaşlık
kurma şansı azalır.

D�kkat�n� toplaması zorlaşır.
Ödev ve �şler�n� yaparken
aklına oyun, tablet gel�r.

Beyn�
tembelleş�r.

Sosyal çevren� sosyal medya �le kısıtlama


