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ÖZET 

 
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL EĞİLİMLERİ 
 
Bu araştırma ortaöğretim öğrencilerinin dijital oyun bağımlılıklarının ne düzeyde 

olduğunu, öğrencilerin bağımlılık düzeyleri ile sosyal eğilimleri arasında bir ilişki olup 
olmadığını ele almaktadır. Aynı zamanda, dijital oyun bağımlık düzeyleri ile öğrencilerin sosyal 
uyumları, madde ve şiddetten kaçınma eğilimleri,  okul ve aile statüleri, hedef ve idealler 
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Öğrencilere ait özellikler cinsiyet, 
yaş, anne baba eğitim düzeyi, aile gelir düzeyi; dijital oyunlara ait özellikler ise oyun türü, oyun 
oynama süresi, oyun oynama araçları olarak ele alınmıştır. Araştırmanın evreni, 2019/2020 
eğitim öğretim yılında Mersin ili genelinde özel ve kamu ortaokullarında okuyan 6, 7 ve 8 sınıf 
ortaokul öğrencilerinin tamamıdır. Bu çalışmada kartopu örneklem tekniği kullanılmış olup, 
araştırmaya Mersinin 13 farklı ilçesinden farklı sosyoekonomik seviyelerinden 987 ortaokul 
öğrencisi katılmıştır. Araştırmada ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılıkları düzeyini 
belirlemek amacıyla “Ortaöğretim Öğrencilerinin Online Oyun Bağımlılığı Ölçeği”, ile ortaokul 
öğrencilerinin sosyal eğilimlerini ölçmek amacıyla “11-20 Yaş Öğrencilerde Sosyal Eğilimler 
Ölçeği” dijital ortam üzerinden uygulanmıştır. Araştırmada ortaokul öğrencilerin cinsiyet, yaş, 
sınıf, anne baba eğitim düzeyi, aile gelir düzeyi, oynadığı oyun türü, oyun süresi ve oynadıkları 
oyun araçları belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu kullanılmıştır.  Araştırmadan elde edilen 
bulgulara göre ortaokul öğrencilerinin bağımlılık düzeylerinin yüksek olduğu öğrencilerin % 
51,4’ü risk grubunda, % 29,2’si kontrol kaybının başladığı grupta, %10’u bağımlı grupta, % 8,8’i 
ise kontrolün bireyde olduğu grupta yer aldığı tespit edilmiştir. Yapılan ki-kare testi sonucunda, 
katılımcıların dijital oyun bağımlılık düzeyleri aile gelirleri, anne ve baba eğitim durumu ve 
yaşları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı; cinsiyet, oyun türü ile oyun oynama süresi 
arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ortaokul öğrencilerinin dijital 
oyun bağımlılık düzeyleri sosyal eğilimlerinde fark yaratıp yaratmadığına bakıldığında 
öğrencilerin sosyal uyum düzeylerinde ve aile statülerinde anlamlı bir farklılık olduğu 
gözlemlenmiş; maddeden kaçınma, şiddetten kaçınma davranışlarında, okul statülerinde ve 
hedef ideallerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun, Bağımlılık, Dijital Oyun Bağımlılığı, Sosyal Eğilim. 
 
Danışman: Doç. Dr. Mehmet Tahir KARABOĞA, Mersin Üniversitesi/Sosyal Bilimler Ve Türkçe 
Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 
 

 
SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ DIGITAL GAME ADDICTION AND SOCIAL TENDENCY 

 
   This research discusses the level of secondary school students’ digital game addictions 

and whether there is a relationship between the students’ level of addciton and their social 
tendencies. And also puts forward that if there is a significant relation between their digital 
game addiction level and students’ social adaptation, tendency of substance and violence 
avoidance, school and family status, aims and dreams. The features of students are gender, age, 
parents’ education level, income level; the features of the games are game type, gameplay 
duration, and gameplay tools. The population of research is all of the  students that study in 6th, 
7th and 8th grades of the public and private schools in Mersin.  In this research, Snowball 
Sampling Theory was used and 987 students from 13 different districts of Mersin attended to 
the research. In the research, ‘ Secondary School Students’ Digital Game Addiction Scale’ was 
used in order to identify the addiction levels of secondary school students and likewise ‘ Social 
Tendencies of The Students Between 11-20 Scale’ was applied on the internet in order to 
identify the tendencies of students. In the research, a self description form was used in order to 
get the necessary information about the students. According information obatined to the 
research, the level of addcition is high among the secondary school students. 51.4 % of the 
students are in the group of high risk, 29.2% of the students are in the group of losing control, 
10% of the students are in the addictive group and 8.8% of the students are in the controlling 
group. As a result of the Chi-Square Test, there is not a significant difference among  digital game 
addiction level, income, parents’ education anda ge; but there is a statistically significant relation 
between gender, game type and gameplay duration. When looked at whether the students’ 
addiction level makes difference on their social tendencies , it is observed that a significant 
difference at the social adaptaion level and family status; yet it does not a create a significant 
difference at the avoidance of substance and violance, school satatus and ideals.  
 
Keywords: Digital game, addiction, digital game addcition, social tendency 
 
Supervisor: Doç. Dr. Mehmet Tahir KARABOĞA, Mersin University/Department of Social 
Sciences and Turkish Education, Department of Social Studies Education, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

Bu bölümde, problem durumu, araştırmanın amacı ve önemi, araştırmaya ait sınırlılıklar 

sunulmuş ve araştırmada kullanılan terimlere ilişkin tanımlara yer verilmiştir. 

 

1.1 Problem Durumu 

 Bilişim çağı olarak nitelendirilen bir dönemde yaşıyoruz. Bilgisayar teknolojisinin 

gelişimiyle birlikte sosyal yaşam, eğitim, iletişim şekilleri başta olmak üzere hayatın her 

noktasına nüfuz etmiş ve yaşamın en önemli unsuru haline gelmiştir. Bilgisayar, cep telefonu ve 

internet teknolojileri ortaya çıktığından beri toplumların kültürlerini önemli boyutlarda 

etkilemiş elektronik kültür dediğimiz yeni sosyal ilişkiler ağı, davranış biçimleri, ahlak 

kurallarını da beraberinde getirmiştir.  

Dijital oyunlar bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi araçlarla genellikle internet bağlantısı 

üzerinden oynanan oyunlardır.  Dijital oyun oynama, internet ortamlarında eğlence ve boş vakit 

geçirme adına tüm toplumsal kesimler tarafından, özellikle de çocuklar ve gençler tarafından 

kullanılan ve yoğun zaman geçirilen önemli bir etkinliktir.  Dijital oyun endüstrisi, bugün 

dünyanın gelişmiş ülkelerinde yüksek gelir getiren bir sektör haline gelmiştir. Tüm dünyada 

küresel oyun pazarı yaklaşık 138 milyar dolar seviyesine ulaşmış, dünya genelinde 2,2 milyar 

insanın, Türkiye’de ise, yaklaşık olarak 50 milyon kişinin dijital ortamlarda oyun oynaması 

(Güvenli İnternet Merkezi, 2019) konunun önemini bize göstermektedir. 

Dijital oyunlar okullarda eğitim süreçlerinde öğrenim gören öğrencilerin okul başarısı, 

sosyalleşme, kimlik ve kişiliklerinin oluşumunda etkili olmasının yanında toplumsal değerlerin 

ve kültürün öğrenilmesinde önemli bir role sahiptir. Dijital oyunlar öğrencilerin birbiriyle 

iletişiminde doğal olmayan bir sosyalleşmeyi yaygınlaştırması, onların psikolojik, sosyal ve 

davranışsal özelliklerinde birtakım olumsuz sonuçlar beraberinde getirmesi itibariyle tartışma 

konusu olmaktadır.  Dijital ortamlarda şiddet içeriklerinin gittikçe yaygınlaşması beraberinde 

bağımlığı hatta intihar olaylarını gündeme getirmesi, bireylerin toplumsal ve bireysel yaşamları 

üzerinde ciddi bir takım etkilerinin görülmeye başlaması bu tartışmaları daha da önemli hale 

getirmiştir. 

Dijital oyun bağımlılığı, bireysel sağlığı ve günlük hayatı olumsuz şekilde etkilemesi ve 

yoğun bir şekilde dijital oyun oynama olarak ifade edilmektedir (Horzum, 2011). Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) bilgisayar oyunu bağımlılığını bir akıl sağlığı sorunu olarak kabul ettiğini 

bildirmiştir (Haber Türk, 2018). Dünyada ve Türkiye’de teknolojinin yaşamın her alanına 

derinden etkilemesi sonucu, internet ortamlarındaki sanal yaşam ile gerçek yaşam arasındaki 

dengesinin bozulması, bireylerin internet ortamlarında fazla zaman geçirme araçları ve 

olanaklarının artması dijital oyunların yaygınlık kazanmasına ve bağımlılık derecelerinin daha 

sık görülmesine neden oldu. Bu noktada öğrencilerin dijital medya kullanımı hakkında eğitilmesi 
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konusunun önemi gün geçtikçe artmaktadır. Çocukların okulda eğitim süreçlerine başlamadan 

erken yaşlardan başlayarak internet kullanımlarının bir bağımlılığa dönüşmemesi, iletişim 

teknolojilerine karşı daha sağlıklı bir ilişki ve tutum geliştirebilmeleri için eğitilmeleri bir 

gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

1.2. Problem Cümlesi ve Alt Problemler 

Ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılıkları ile sosyal eğilimleri arasında nasıl bir 

ilişki vardır? Araştırma soruları aşağıdaki gibi şekillenmiştir: 

1.Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri nasıldır? 

2. Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri öğrencilerin cinsiyet, yaş, aile 

gelirleri, anne-babanın eğitim seviyesi, oynadıkları oyun türü ile oyun oynama süreleri arasında 

bir ilişki var mıdır? 

3.Ortaokul öğrencilerinin sosyal eğilimleri nasıldır? 

4.Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri sosyal eğilimlerinde fark 

yaratmakta mıdır? 

 

1.3. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma ortaöğretim öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri ile sosyal 

eğilimleri arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik olarak yapılmıştır. Ortaya konan bu çalışma 

ortaokul öğrencilerin dijital oyun oynamada bağımlılık düzeylerinin belirlenmesinde ve 

belirlenen bağımlılık düzeylerinin öğrencilerin sosyal eğilimleri arasındaki ilişkinin tespit 

edilmesi açısından önemlidir. Toplumsal hayatın bütün alanlarına nüfuz eden dijital oyunları 

oynayan kişi sayısı ve oyun oynama sıklığı giderek artış göstermektedir. Eğlence ve boş zaman 

değerlendirme amaçlı oynanan dijital oyunlar oynama sıklığı ile birlikte bir süre sonra oynama 

kontrolü kaybolabilmekte ve bağımlığa dönüşebilmektedir. Kontrolün kaybolmasıyla birlikte 

oyun oynama alışkanlığı gittikçe artış göstermekte ve bu durum bireylerin çeşitli sorunlar 

yaşamasına sebebiyet verebilmektedir. Bireylerin yaşamında yer edinmeye başlayan oyun 

bağımlılığı birtakım sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışma, ortaokul 

öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin cinsiyet, anne baba eğitim düzeyi, anne 

baba gelir düzeyi, oyun oynama süresi vs. gibi değişkenler arasındaki ilişkinin olup olmadığını 

tespit etmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığının 

öğrencilerin sosyal uyumlarında, maddeden kaçınma davranışlarında,  şiddetten kaçınma 

davranışlarında,  okul ve aile statülerinde, hedef ve ideallerinde bir değişiklik yaratıp 

yaratmadığı belirlemeyi amaçlamıştır. 

Dijital oyun bağımlılığı ve sosyal eğilimler ile ilişkisi konusunu tercih edilme sebebini de 

şu şekilde açıklanabilir: 1 Dijital bağımlılığın gittikçe yaygınlaşması ve aile ile okul kurumlarını 
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ilgilendiren bir kamusal sağlık sorununa dönüşmesi.  2. Ortaokul eğitim dönemimin diğer 

dönemlere (lise ve üniversiteye) temel oluşturması, 3. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin bu yaş 

grubundaki öğrencilere ders vermeleri ve bu konuya ilişkin dikkat çekmelerindeki rolleri, 4. 

Dijital bağımlılığın ortaokul öğrencileri üzerinde nispeten daha az çalışılmış olması ve bu 

çalışmada elde edilen bulguları diğer eğitim (lise ve üniversite) düzeyindeki öğrencilerle 

karşılaştırabilme imkânı sağlamak, 4. Bu yaş grubundaki dijital bağımlılığı olan öğrencilerin 

sosyal özellikleri tanınmak ve sorunun çözümüne katkı sunmak oluştur. 

 

1.4. Araştırmanın Önemi  

Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte,  dijital oyunlarının popülerliğini gün geçtikçe 

artış göstermektedir. Araştırmada günümüzde oldukça yaygın olarak oynanan dijital oyunlara 

yönelik değerlendirmeler yapılmış ve ortaokul öğrencilerinin dijital oyunlara yönelik 

bağımlılıklarının ne ölçüde olduğu istatistiksel verilerle ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Ülkemizde dijital oyun bağımlılığının yıldan yıla artış göstermesi, oyun bağımlılığı belirtileri 

gösteren öğrencilerin sayısının hızla arttığını söylemek mümkündür. Oyun bağımlılık 

düzeylerinin farkına varılmaması ve kontrol altına alınamaması durumunda kişinin ciddi 

problemlerle karşı karşıya kalınacağı açıktır. Bu anlamda ülkemizde gün geçtikçe sayıları hızla 

artan dijital oyun bağımlılığına yönelik bilincin oluşturulması ve bununla mücadele 

yöntemlerinin geliştirilmesi son derece önem arz etmektedir. 

Teknoloji çağının, beraberinde getirdiği sosyal ve kültürel dönüşüm toplumun tüm 

kesimlerini derinden etkilemiştir. Çocuklar ve gençler dijital oyunların etkilerine son derece açık 

pozisyondaki kesimleri oluşturmaktadır. Bu nedenle genelde teknoloji bağımlılığı, özelde ise cep 

telefonlar ve bilgisayarlarla oynana dijital oyunların bağımlılığının sonuçlarına ilişkin bulguların 

tespiti, analiz edilmesi ve ortaya konulabilecek çözüm önerileri, başta eğitim süreçlerine devam 

ettiren öğrenciler olmak üzere, dijital oyunları ile vakit geçiren öğrencilerin bilinçli kullanıcılara 

dönüşmesi açısından son derece önemlidir. 

 

1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları  

Bu araştırma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mersin il sınırlarında 2019-2020 eğitim 

öğretim yılının 6, 7 ve 8 sınıflarında özel ve devlete ait okullarda eğitim gören ortaokul 

öğrencileriyle sınırlıdır.  

 

1.6. Tanımlar 

Dijital oyun: Bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlar üzerinden oynanan internet tabanlı 

oyunlardır. Dijital oyun; bilgisayar tabanlı, metin ya da görsellik üzerine inşa edilmiş, bilgisayar 

ya da oyun konsolu gibi elektronik platformlar üzerinde bir veya birden fazla kişinin fiziksel ya 
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da çevrimiçi ağ üzerinden birlikte kullanabildiği bir eğlence ve boş zaman aktivitesi yazılımıdır 

(Ankara Kalkınma Ajansı, 2016). 

Bağımlılık: Genel anlamda bir maddeye fiziksel olarak bağlanmayı ifade etmek için 

kullanıldığı gibi duygusal, ruhsal, fizyolojik tepkilerin ortaya çıkmasına neden olan bir eylemi 

bırakma ya da o eylemi uygulama noktasında kişinin kendi dürtülerini kontrol altına alamaması 

olarak tanımlanmaktadır (Söner ve Yılmaz, 2018, s.  59 ). 

Teknoloji bağımlılığı:  Kişinin teknolojik araçların kullanımına ayırdığı zamanın 

artması ve kişinin yaşamında giderek kontrol edilemez bir aşamaya ulaşması ile ilişkilidir. 

Dijital oyun bağımlığı: Dijital oyun bağımlılığı dijital ortamda ‘oyun oynama süresini 

kontrol edememe’, ‘diğer etkinliklere karşı ilgi kaybı’, ‘olumsuz sonuçlarına rağmen oynamaya 

devam etme’ ve ‘oyun oynayamadığı zaman psikolojik yoksunluk hissetme’ gibi belirtilerle 

görülen dürtü kontrol bozukluğu olarak nitelendirilmiştir (Yalçın Irmak, ve Erdoğan, 2016). 

Sosyal eğilim: Eğilim, bir şeyi sevmeye, istemeye ya da yapmaya içten yönelme, insanı 

birtakım şeylere yönelten meyil, temayül, içtepi olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2021).  Aynı 

zamanda Bireyin belli bir görüş, kanı, tutum ve davranışa olan yatkınlığı; yetenek ve beceri 

kazandıran bir ilgi alanına olan yakınlığı olarak ta ifade edilebilir. Sosyal eğilim toplumsal 

yaşamda ve gelişimde ortaya çıkan başlıca yönelişlerdir. 

Sosyalleşme: Toplumdaki mevcut ya da beklenen rolleri yerine getirmek için gerekli 

olan becerilerin, bilgilerin, değerlerin, eğilimlerin ve benlik algılarının özümsenmesi ve gelişimi 

olarak tanımlanmaktadır (Kenyon ve McPherson, 1974). 

Madde bağımlılığı: Alışılmış olan herhangi bir ilaç veya maddenin, kişi için psikolojik ve 

fizyolojik bir ihtiyaç haline gelmesi, alınması için engellenmesi imkânsız bir istek duyulması, 

alınan miktarın ve alınma sıklığının giderek artması, alınmadığı zaman yoksunluk belirtilerinin 

ortaya çıkması ve bu ilaç veya madde alınmadan günlük hayatın sürdürülmesinin imkânsız hale 

gelmesidir ( Tosun, 2008, s. 204). 

Şiddet: Öfke, düşmanlık, rekabet, engellenme, korku gibi durumlardan kaynaklanan ve 

karşısındakine zarar vermeyi, onu durdurmayı, ona engel olmayı ya da kendini korumayı 

hedefleyen fiziksel, sözel veya sembolik her türlü davranıştır. Aynı zamanda saldırganlık olarak 

ifade edilmektedir (Budak, 2000). 
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2. ALANYAZIN İNCELEMESİ 

Bu bölümde tez çalışmasının temel kavramları olan dijital oyun, dijital oyun endüstrisi, 

dijital oyun türleri, bağımlılık, dijital oyun bağımlılığı ve ortaokul öğrencilerin sosyal eğilimleri 

kavramları alanyazındaki temel bakış açıları temel alınarak açıklanmış ayrıca dijital oyun 

bağımlılığı ile ilgili yapılmış araştırmalar değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra araştırma 

sorularında dijital oyun bağımlılığı ve şiddet, dijital oyun bağımlılığı ve sosyalleşme, dijital oyun 

bağımlılığı ve okul, dijital oyun bağımlılığı ve aile ilişkileri, dijital oyun bağımlılığı ve madde 

kullanımı konularındaki alanyazın incelenmiştir. 

 

2.1. Dijital Oyunlar  

Dijital oyunlar; bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlar üzerinden oynanan internet tabanlı 

oyunlardır. Dijital oyun; bilgisayar tabanlı, metin ya da görsellik üzerine inşa edilmiş, bilgisayar 

ya da oyun konsolu gibi elektronik platformlar üzerinde bir veya birden fazla kişinin fiziksel ya 

da çevrimiçi ağ üzerinden birlikte kullanabildiği bir eğlence ve boş zaman aktivitesi yazılımıdır 

(Ankara Kalkınma Ajansı, 2016). “Dijital oyun olgusu, bugün itibarıyla, monitör/ekran, fare, 

klavye/joystick gibi arabirimlerin dijital yazılımlar ile etkileşime girdiği, kuralları ve hedefleri 

bulunan sistemler bütünü olarak tanımlanabilir” (Vatandaş, 2020, s. 25). 

Dünya genelinde dijital oyun oynayan kişi sayısının 2018 yılı sonlarında yaklaşık 3 

milyar kişiyi bulacağı tahmin edilmekteydi, Türkiye’de ise 30 milyon olan oyuncu sayısının, 

2018 yılı içinde 50 milyonu geçeceği ifade edilmiştir (Bayzan, 2017). İçinde bulunduğumuz 2021 

yılı itibariyle Dünyada 3 milyardan fazla, Türkiye’de ise 50 milyondan fazla kişinin dijital oyun 

oynadığını ifade etmek mümkündür.  

Günümüzde ülkemizde 50 milyondan fazla insanın cep telefonu, bilgisayar veya farklı 

elektronik araçlarla dijital oyun oynamakta, bunun büyük bir bölümünü eğitim kurumlarında 

öğrenim gören çocukların oluşturmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ortaya konulan 

rakamlara göre, Türkiye'de 2018 yılında toplam çocuk nüfus sayısı 23 milyon olddur ve çocuklar 

Türkiye nüfusunun % 30’unu oluşturmaktadır. (TÜİK, 2018). Mustafaoğlu ve Yasacı (2018) 

farklı yaş gruplarında çocukların dijital oyun oynadıklarını 

 İlkokul düzeyindeki çocukların lise düzeyindeki öğrencilerine göre daha erken yaşlarda 

dijital oyun oynamaya başladığını, ortaokul düzeyindekilerin ise, ilkokul düzeyindekilere göre 

daha fazla dijital oyun oynamaya zaman ayırdıklarını belirtmişlerdir.  

Mustafaoğlu ve Yasacı’ya (2018) göre, çocuklarının dijital oyun oynama başlama yaşının 

1 ve 4 yaş arası olduğu, dijital oyun oynamaya ayırdıkları zamanın ise yaklaşık 3 saat olduğunu 

ifade etmişlerdir. Bu bağlamda dijital oyunların tüm farklı yaş grupları tarafından oynandığını, 

dijital oyunlara başlama yaşının da 3 yaş olduğunu ortaya koymuşlardır. Diğer taraftan 
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ülkemizde dijital oyun oynamanın cinsiyete göre farklılık gösterdiği, kadınlar % 42.8 oranında, 

erkekler ise % 57.2 oranında dijital oyun oynadıkları belirtilmiştir (Baş, 2020). 

Eğitim süreçlerinde farklı kademelerinde öğrenim gören çocukların cep telefonu, 

bilgisayar, tablet ve oyun konsolu gibi elektronik araçlar üzerinden oyun oynadığını bunların 

büyük bir bölümünün çevrimiçi dijital oyun oynayarak zaman geçirdiği söylenebilir. Milli Eğitim 

Bakanlığının gerçekleştirdiği “İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı” araştırmasında ortaokul 

öğrencilerinin % 40’ı akılı cep telefonu ile % 34’ü tablet ile % 30’u ise bilgisayar ile dijital oyun 

oynadığını belirtmiştir.  Lise öğrencilerinin % 35’i akıllı cep telefonu, % 30’u bilgisayar ile % 11’i 

ise tablet ile oyun oynadığını ortaya koymuştur (Çetinkaya, 2019).  Diğer taraftan ülkemiz, 

dünyada oyun sektörü açısında 18. sırada yer aldığı, oyunların en çok mobil telefonlarla 

oynandığını veriler bize göstermiştir. Türkiye Oyun Sektörü Raporunda 2019 yılı rakamlarına 

göre, ülkemiz mobil cep telefonu ile oyun oynamada diğer pek çok ülkeyi geride bırakmış, 

günlük en az bir defa oyun oynadığını belirten kişilerin oranı ise % 49 olarak ortaya konmuştur ( 

Baş, 2020). 

Geleneksel oyunlar olsun bazı dijital oyunlar olsun çocukların ruhsal, bilişsel ve 

davranışsal gelişimlerinde önemli rol oynar.  Bu tarz oyunlar çocukların sosyal ilişkileri 

geliştirmelerinde, dil ve iletişim becerilerinin geliştirmesinde, kendilerini ifade etmelerinde 

önemli katkılar sağlar. Aynı zamanda çocuğun karar verme tercihleri yapmasında, çevresini 

tanımasında, merak duygusunu karşılamasında problem çözmesinde önemli kazanımlar sağlar 

(Horzum,2011). Oyunlar sadece bireysel açısından değil, toplumsal kültürün gelişimi için de 

önemli bir fonksiyona sahiptir. Oyunlar toplumun kültürel değerlerini, normlarını, gelenek ve 

göreneklerini dil ve alışkanlıklarını, bireylere aktaran önemli araçlarından birisidir. Oyunlar 

sayesinde toplumsal ilişkiler, dayanışma ve kuralların yerleşik hale gelmesi sağlanmakta ve 

sürekli hale gelebilmektedir (Vatandaş, 2020). 

Oyun çocukların bilişsel, sosyal ve fiziksel alanlarda hüner ve yeterlik kazanmalarına 

olanak tanır. Oyun çocuğun fiziksel, zihinsel ve sosyal kapasitelerinin gelişmesine fırsat vererek 

toplum içindeki sosyal rolünün, özdeşiminin ve kendini diğer bireylerden ayıran özelliklerinin 

farkına varmasını sağlar. Çocuk oyun sırasında kendini ve çevresindekileri ifade etme olanağı 

bulur. Çocuğun gelişiminde yaşamsal bir önem taşımakta olan oyun, onun gelişimini 

yansıtmaktadır. Günümüzde bir çocuğun bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı gelişimi ve eğitimi 

için oyun, beslenme ve uyku kadar önemli bir ihtiyaç ve sevgiden sonra gelen en önemli ruhsal 

besin olduğu kabul edilmektedir (Pembecioğlu, 2006). Oyunun gündelik hayatın dışında yer 

alan, kurgusal bir etkinlik olduğu bilinir. Bununla birlikte oyuncuyu da tamamen içine çeken, 

gönüllü, özgür bir eylemdir. Oyunlar; her türlü maddi çıkardan uzak, verili kurallara göre, belli 

bir düzende, sınırları belirlenmiş yer ve zaman içinde gerçekleşir. Oyuncu ve kimi zamanda 
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seyirci kendinden geçer, coşar. Bu şekilde tanımlanan oyun, tarih boyunca, hayatın her alanında 

kültürün temel ögesi olarak varlığını sürdürmüştür (Huizinga, 2017). 

Dijital oyunlar çocukların gelişimi üzerinde olumu etkileri olduğu gibi bir takım olumsuz 

etkilerde olabilmektedir.  Pek çok dijital oyun çocukların bedensel, düşünsel, duyuşsal ve sosyal 

açıdan gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmekte, çocuğun kendisinine ve diğer bireylere 

yabancılaşmasına neden olabilmektedir. Rutin ve uzun süreli bir şekilde dijital oyun oynayan 

bireylerin yaşamında uzun vadede önemli derecede ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlar ortaya 

çıktığı pek çok araştırmacı tarafında ortaya konulmuştur. Dijital oyunlar psikolojik açıdan 

bireylerde yalnızlık, kaygı ve korku duygusu şiddette yönelme, yaşam tatminsizliği, depresyon 

ve duyarsızlaşma gibi sonuçlar (Mentzoni vd., 2011; Anderson vd., 2007) ortaya 

çıkarabilmektedir. 

Mustafaoğlu ve Yasacı (2018) Türkiye’de çocukların dijital oyunlara başlama yaşının 4,5 

olduğunu, günlük ortalama dijital oyun oyunama süresinin de 3 saat olduğunu söylemişlerdir. 

Mustafaoğlu ve Yasacı’ya (2018) göre, erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha çok dijital oyun 

oynadığını ve anne-babaların dijital oyunlardan kaynaklı çocuklarda kaygı, korku ve saldırgan 

davranışlar, içe kapanma,  asosyalleşme, yemek ve uyku düzenlerinde bozulma gibi sağlık 

sorunları gözlemlediklerini ifade etmişlerdir. 

Dünyada en çok oynanan dijital oyunlar ile Türkiye’de oynanan oyunların benzerlik 

gösterdiği ve bunların daha çok şiddet içerikli ve erkek çocukları tarafından sevilen oyunlar 

olduğu görülmektedir. Bu oyunların başında; League of Legends,  Counter Strike, GTA,  Wolf 

Team, Minecraft,  Metin2, Zula, Euro Truck ve Knight Online gelmektedir  (Yücel ve Şan, 2018). 

Avrupa ülkelerinin pek çoğunda bu tarz oyunların olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik bir 

takım uygulamalar yapılmakta ve ailelere rehberlik edilmektedir. Avrupa Oyun Bilgi Sistemi 

(PEGI) bu uygulamalardan biri olup dijital oyunları şiddet ve tehlike içeriklerine göre 

sınıflandırmaktadır. Avrupa’da PEGI sistemi 2003 yılından beri kullanılmakta olup ülkemizde ise 

buna benzer uygulamalar henüz görülmemektedir. 

 

2.1.1.  Dijital Oyun Türleri  

Genel olarak dijital oyunlar, endüstriyel yapı çerçevesinde, , savaş, macera, strateji, spor 

gibi çeşitli türler altında gruplara ayrılmaktadır. Sınıflamada kullanılan bu tür kategorileri 

incelendiğimizde, bireylerin satın alma konusunda teşvik edilmesini sağladığından oyunları 

hangi ölçütler çerçevesinde sınıflandırdığı açık değildir.  Oyunlar ticari ve eğlence amaçlı olarak 

sınıflandırıldığından gerçek özellikleri konusunda tam olarak bilgi sunulmamaktadır (Demirbaş, 

2015, s. 364).  

Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu (TÜDOF) dijital oyunları şiddet içerikli, eğitici, 

strateji, spor ve yarış, macera ve eğlence oyunları şeklinde türlere ayırmaktadır (Dinç, 2012). 
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Diğer bir sınıflandırmada oyunlar; ağ, macera, yarış, aksiyon, rol yapma veya canlandırma, 

simülasyon, spor ve strateji, yapboz olarak türlere göre sınıflandırılmaktadır. Oyun oynama 

eylemine göre ise “sanal ortamda konsol oyunları, PC oyunları ve çevrimiçi (online) oyunlar” 

olarak alt kategorilere ayrılmaktadır (Gürcan ve diğerleri, 2008). 

Kafai (2006) bilgisayar oyunlarını genel özelliklerine göre dört sınıfta gruplandırmıştır. 

Bunchman ve Funk (1996) oyunları sınıflandırırken “şiddet” temasını vurgulamışlardır. (Genel 

eğlence, Eğitsel, Hayali şiddet, İnsani şiddet, Şiddet içermeyen sporlar, Şiddet içeren sporlar). 

Herz (1997) ise oyunları daha detaylı olarak sınıflandırmış ve sekiz başlık altında incelemiştir. 

(Aksiyon, Macera, Dövüş, Rol tabanlı oyunlar, Simülasyon, Spor, Strateji). Ayrıca bu oyunlar, 

oyuncu katılım sayısına göre tek kişilik ya da çoklu oyuncular olmak üzere iki alt grupta da ele 

alınabilir (Binark ve Sütçü, 2008).  

Bu çalışmada bilgisayar oyunlarının içeriğine ve anlatı yapılarına göre yapılan 

sınıflandırılmalar göz önünde bulundurulmuştur. Bu durumda bilgisayar oyunları; savaş 

oyunları, spor oyunları, yarış oyunları, bilmece, bulmaca ve puzzle oyunları, simülasyon 

oyunları, masa oyunları şeklinde kategorilere ayrılmıştır. 

a. Savaş Oyunları: Kuralları, amaç ve hedefleri, geri bildirime dayanan, katılımı içeren, 

aksiyon, nişancılık, dövüş, silah, şiddet, öldürmeyi barındıran, karakterler kullanılan, masaüstü 

bilgisayar, cep telefonu veya tabletle oynanabilen tek kişilik veya grup olarak oynanabilen 

oyunlardır. İçinde şiddet barındıran aksiyon ve macera oyunları, dövüş oyunları, şiddet içeren 

çevirim içi oyunlar, rol yapma oyunları, strateji oyunları savaş oyunları kapsamında 

değerlendirilmiştir.  

Aksiyon/ Macera oyunları: Kabaca aksiyon filmlerinin dengi gibi düşünülebilir. Bol 

hareket ve hız içerir. Savaş ve şiddet unsurları da içerebilir. Bu terim, birinci şahıs nişancı oyun 

türüne eş değer olarak da kullanılır. Örnek olarak; Metro: Last Light, Half-Life, Crysis verilebilir. 

Lucas Arts, Tomb Raider, Call of Duty gibi oyunlar gösterilebilir (Wikipedia, 2020). Macera 

oyunları araştırma, keşif, bulmaca çözme gibi unsurları içeren, hikâyeye odaklı bir çeşit video 

oyunu türüdür. Bu türün bilgisayar platformunda örneği çoğunlukta olsa da konsol temelli 

macera oyunları da mevcuttur. Örnek olarak; Uncharted 3: Drake's Deception, Tomb Raider 

(seri), God of War verilebilir. GTA V(Grand Theft Auto 5), Uncharted 4 verilebilir.  Dövüş 

oyunları: Bu tür oyunlarda oyuncular belli bir karaktere veya oyunda sunulan seçeneklerden 

birine bürünerek dövüşerek oynanır. Örnek olarak; Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken (seri), 

Soul Calibur,  Tom Clancy’s The Division verilebilir (Wikipedia, 2020). 

Çevrimiçi Oyunlar: Çevrimiçi oyunlar internet üzerinden katılıp online olarak 

oynanabilen oyunlardır. Uzman Bilgisayar ve bazı taşınabilir çoklu ortam aygıtları ile bir ya da 

birden fazla kişinin, genel ağa (İnternet) bağlanarak bilgisayar oyunları oynanması paylaşımına 

"çevrimiçi oyun" denir. Örnek; World of Warcraft, Knight Online, Metin 2. Ayrıca çok oyunculu 



Meltem ÖZDEMİR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021 

 

9 
 

çevrimiçi savaş arenası anlamına gelen MOBA örnek verilebilir. TPS açılımı Third Person 

Shooter şeklinde olup tıpkı FPS türünde olduğu gibi Türkçe açılımı fazla bir şey ifade etmese de 

oyun kamerası karakterin tamamını görecek şekilde konumlandırılmıştır denilebilir. PUBG, GTA 

Serisi (Wikipedia, 2020). 

Rol yapma oyunları: Oyuncu belli bir durumda bir karakterin rolünü üstlenir. Var olan 

bilgi ve kaynakları kullanarak bu karakterin başına gelen sorunları çözmeye çalışır.  Örneğin; 

GTA serisi, League of Legends, Diablo, Left 4, Dead 2, Payday, Dark Age of Camelot, Everquest 

Ultima Online, Lord of the Rings, World of Warcraft, Black Isle, Metin2, Knight Online, Silkroad, 

Dragon Age, Origins, The Elder Scrolls V: Skyrim gibi oyunlar gösterilebilir (Wikipedia, 2020). 

Strateji Oyunları: Age of Empires, Command & Conquer, X com, Starcraft, Civilization, 

Total War gibi oyunlar. Battle for MiddleEarth, Generals, Civilization, Clash of Clans, Clash 

Royale, Last Empire-War Z, Clash of Kings, Game of War - Fire Age, 

b. Spor oyunları: Bu tür oyunlar daha çok bir spor alanından taklit ederek hazırlanmış bir 

platformdur. Bu tür oyunlarda spor türüne göre dallanma meydana gelmiştir. Örnek olarak 

futbol, basketbol, ralli oyunları örnek olarak gösterilebilir. Örneğin; Fifa, Footbal Manager, 2K16, 

Need for Speed gibi oyunlar gösterilebilir. FİFA 2017, PES 2017, NBA, 2K17 (Wikipedia, 2020). 

c. Yarış oyunları: Yarış oyunu, türü oyuncunun birinci şahıs ya da üçüncü şahıs 

perspektifinde, kara, hava ya da deniz taşıtlarının yarıştığı bir mücadeleye katıldığı video oyunu 

türüdür. Yarışmalar gerçek dünya yarış liglerini baz alıyor olabileceği gibi tamamen hayali bir 

kuruluma da sahip olabilir. Bu tür oyunların gerçekçiliği yüksek (Simülasyon) ya da düşük 

(Arcade) olabilir (Wikipedia,2020). 

d. Eğitsel amaçlı bilmece, bulmaca ve puzzle oyunları: Eğitsel oyunlar özellikle eğitim 

amaçlı tasarlanmış oyunlardır. Bu tür oyunlarla öğretilmek istenen bilgi veya davranış oyunun 

içine katılarak öğrencinin öğrenmesi sağlanır. Bu oyunlarda bazen soru cevap şeklinde öğretilen 

bilgi bazen de oyunun içinde tur atlamak vb aktiviteleri gerçekleştirmek için bilinmesi gereken 

bilgiler olarak verilebilir. Bunların dışında oyunda öğrenciye farkında bile olmadan öğreten 

oyunlar da vardır. Bilmece; yanıtlanması için sorulan şaşırtıcı ve eğlendirici sorulara bilmece adı 

verilir. Oyuncunun mantıksal ya da kavramsal problemler çözmesini gerektiren oyunlara 

bulmaca oyunu denir. Oyunların amacı genellikle farklı tipte nesneleri kullanarak istenen bir 

örüntüyü oluşturmaktır. Tetris, candy crash, mayın tarlası2048 ve Portal bu türün bazı 

örnekleridir. Puzzle türü isminden anlaşılacağı gibi bulmaca barındıran bir türdür. Bu türün 

içerisinde görevleri tamamlamak ve ilerlemek için çözmemiz gereken sorunlar genellikle 

yetenekten ziyade düşünme gerektiren bulmacalardan oluşmaktadır (Wikipedia, 2020). 

e. Masa oyunları: tavla, okey, kâğıt oyunları 
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f. Simülasyon oyunları: şehir kurma, uçak, otomobil Simülasyon oyunları gerçeğe yakın 

oyunlardır. ör. train simulator, bus simulator vb... Örnek olarak; Forza, LFS, MS Flight Simulator 

gibi oyunlar gösterilebilir. BitLife, AltLife ve Tycoon (Wikipedia, 2020). 

 

2.1.2. Dijital Oyun Endüstrisi  

Dijital oyun endüstrisi, bugün dünyanın gelişmiş ülkelerinde yüksek gelir getiren bir 

sektördür. Tüm dünyada küresel oyun pazarı yaklaşık 138 milyar dolar seviyesinde ulaşmış, 

dünya genelinde 2,2 milyar insanın, Türkiye’de ise, yaklaşık olarak 50 milyon kişinin dijital 

ortamlarda oyun oynaması (Güvenli İnternet Merkezi, 2019) konunun önemini bize 

göstermektedir. Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, Türkiye’de, 2018’de 30 milyon olan 

oyuncu sayısının 2019’da 32 milyona çıktığını, toplam oyun pazarı cirosunun da 826 milyon 

dolar olduğunu söyledi (Baş, 2020).   

Dijital oyunlar kültür endüstrisinin önemli bir parçasıdır ve hızla gelişmeye devam 

etmektedir. 2017 verilerine göre dijital oyun pazarının %51’i mobil oyun, %24’ü bilgisayar 

oyunu ve %25’i de konsol oyunu satışlarından oluşmaktadır (Wijman 2018). Bu veriler ışığında 

dijital oyun endüstrisi, 2019'da 83,1 milyar ABD doları, dünya çapındaki gelirin 2025'te 101,5 

milyar ABD dolarına yükselmesi bekleniyor  (Statista 2020).  

Oyunların yüksek satış performansına sahip olması için, oyun firmaları çoğunlukla 

beğenilen ve büyük hayran kitlesine sahip sinema filmlerinin, televizyon içeriklerinin ya da 

romanların öyküleri ile bütünleşen dijital oyunlar geliştirmektedir. Kültür endüstrisinde üretilen 

bir öykünün ya da karakterlerin hayranlarına yönelik geliştirilen bu dijital oyunların, yüksek 

satış rakamlarına ulaşması daha kolaydır. Dijital oyun, dijital ve promosyonel kapitalizmin en 

önemli kültür endüstrisi ürünlerinden biridir ve meta değeri için üretilmiştir (Binark ve Sütçü, 

2008: 41). 

Postman (1995), küresel şirketlerin çocuk oyunlarını ticarileştirdiğini, sokak oyunlarını 

neredeyse ortadan kaldırdığını belirtmiştir. Postman aynı zamanda çocuk oyunlarının 

endüstrileşmesiyle birlikte çocuk kavramının içeriği de hızlı bir şekilde değiştiğini ifde 

etmektedir. Sormaz ve Yüksel (2012), küreselleşme süreciyle birlikte, çocuk kültürünün bir 

endüstriye dönüştürüldüğünü belirtmiştir. Sormaz ve Yüksel’e göre, kapitalist sitemin 

beraberinde getirdiği tüketim kültürü oyun ve oyuncak endüstrisi ortaya çıkarmış; buda çocuk 

oyunlarına yönelik bakış açısını değiştirmiştir.  

Dijital oyun endüstrisinin geçmişi uzak bir tarihe dayanmamakla birlikte diğer pek çok 

endüstriyel alanı geride bırakarak geçtiğini görüyoruz.  “Dijital oyun sektörü bir anlamda yazılım 

endüstrisi olarak sınıflandırılabilse de, gerekli olan oyun donanımı ve teknik altyapı gibi fiziksel 

unsurlarla da birçok farklı sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen önemli bir endüstri 

alanıdır” (Ankara Kalkınma Ajansı 2016, s.8-9). Dijital oyun sektörü eğlence endüstrisinin bir alt 
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alanı olarak işlev görür.  Kapitalist sistemde firmalar çocuk oyunlarını bir ticari sektöre 

dönüştürerek büyük kazançlar elde etmektedir. 2020 yılı itibariyle bu endüstriyel sektörün 

yaklaşık olarak 130 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenmekteydi (Akçetin vd. 2017).  

Binark’a (2009) göre, dijital oyunların tüketimi teşvik etmekte, kültür endüstrisi 

ürünlerini reklâmlarla desteklenmektedir.  Dijital oyunlardan beslenen ama diğer kültür 

endüstrilerinin formlarında üretilen meta değeri taşıyan yeni üretimler giderek daha fazla 

sayıda ortaya çıkmaktadır. Dijital oyunlar bu bağlamda, gündelik hayatın en önemli boş zaman 

geçirme etkinliği haline gelmiştir. Wolf (1999), yeni ekonomik sistemin öncülüğünü eğlence 

endüstrisinin oluşturduğunu ifade etmektedir.  

Adorno ve Horkheimer’ın (1996) kültür endüstrisi kavramıyla eğlencenin endüstriyel bir 

alana dönüşmesiyle ilişkili olduğunu ifade eder. Adorno ve Horkheimer’a göre, kültür endüstrisi 

ve eğlence endüstrisi içi içe geçmiş, buda eğlencenin beraberinde metalaştırılmasını getirmiştir. 

Onlara göre kültür endüstrisi, endüstriyel olarak üretilmiş eğlenceye dayalı ticari bir kültür 

olarak kitleleri uyuşturmakta ve kandırmaktadır. Bu endüstriyel yapı kitleleri eğlence ve 

özgürleşme vaadiyle kendisine çekmekte kaçış yolu sunarak kitleleri uyuşturmakta, tek 

tipleştirmektedir. Bugün kültür endüstrisi, sinema filmleri, dizi filmler, televizyon programları 

radyo, müzik programları ve dijital oyunları birlikte, içine reklam, halkla ilişkiler ve pazarlama 

endüstrilerini de içine alacak şekilde genişlemiştir. Bu bağlamda dijital oyun endüstrisini 

kültürel endüstrinin günümüzün en önemli parçası olarak düşünmek mümkündür. 

Dijital oyun endüstrisi içinde, oyun geliştiricileri, dağıtımcıları, yatırımcıları, oyuncuları, 

araştırmacıları, politika üreticileri ile bir pazar alanının oluşturur. Dijital oyun, endüstriyel bir 

üretim sonucu ortaya çıkarken kendisi de bir meta özelliği taşır.  Dijital oyunlar bir endüstriyi, 

endüstriyel bir yapılanmayı, örgütlü bir yapıyı, üretimi ve tüketim ilişkilerini yapısında 

barındırır (Sezgin, 2019). 

Kapitalizm ve eğlence endüstrisinin içine sıkışan boş zaman, sömürünün farklı 

boyutlarda yayılıp derinleştiği bir zaman dilimine işaret etmektedir. Boş zaman, metalaşarak, 

artıdeğer üretilmeyen, kontrolün bireyin kendisinde olduğu ve yaşamsal öneme sahip bir zaman 

dilimi olmaktan çıkmıştır. Eğlence ve çalışma, iş ve boş zaman ayrımlarının bulanıklaşması, iş ve 

yaşamın birbirine karışmasına yol açarken, çalışma pratiklerini, eğlence ve boş zaman algımızı 

içerecek biçimde gündelik hayatın örgütlenmesini ve varoluş biçimlerimizi dönüştürmüştür 

(Sezgin, 2019, s. 67).  

Sezgin’e (2019) göre dijital oyunları klasik oyunlardan farklılaştıran en önemli 

özelliğinin, endüstriyel yapılar tarafından üretilmiş bir ürün ve bir meta değeri taşımasıdır.  

“Dijital oyunlar ekonomik ve kültürel olarak hızla yükselen bir endüstriyel sektördür. Kültür bir 

meta olarak dijital oyun hem boş zaman ve eğlence endüstrisi içinde tüketim nesnesine dönüşür, 
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hem de endüstriyel organizasyonu bakımından üretimin nesnesi haline geldiğinde çalışma 

zamanına tekabül eder” (Sezgin, 2019,s. 80). 

Dijital oyun pazarı 2016 yılında 100 milyar dolara yakın bir büyüme gösterirken, 

2018’de yaklaşık % 13 oranında büyüme ile 138 milyar dolarlık bir sektör haline gelmiştir. Bu 

büyümeyi de % 41 oranında mobil oyunlara borçludur. Söz konusu rakamlardan da anlaşılacağı 

gibi, gelişmiş ülkelerde dijital oyun yüksek kazanç getiren bir endüstri olarak görülmekte ve 

buna bağlı olarak da pek çok yatırımcının ve kamusal fonların ilgisini çekmektedir (Sezgin, 

2019,s. 96). 

Kerr’e göre (2017) sınırları çok geniş ve bulanık olan dijital oyun endüstrisi sanat ve 

eğlence endüstrisinin bir parçası olarak yüksek ekonomik gelir getiren bir sektördür. Dijital 

oyun endüstrisi, pek çok ülkede farklı endüstriyel kategoriler altında yapılanmıştır. Dijital oyun 

sanayisinin ürünlerin kültürel endüstrinin bir kolu olarak sınıflandırılabilir. Dijital oyunlar emek 

ve üretim süreciyle de iç içe geçmiş, üretim ilişkileri ve ekonomi politik bağlamı içerisinde 

değerlendirilmelidir. Oyun endüstrisinde üretimi, dağıtımı ve tüketim süreçleri endüstrinin 

yapısıyla bağlantılıyken, endüstri de oyunun içeriğini ve yapısını belirlemektedir.  

 

2.2. Bağımlılık Kavramı  

Bağımlılık; bir maddenin veya davranışın ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara neden 

olmasına rağmen, madenin alımına veya davranışa devam edilmesi; bırakma istemine rağmen 

bırakamama veya davranışı kontrol edememe şeklinde tanımlanmaktadır (Egger ve Rauterberg, 

1996). Bağımlılık kavramı çoğu zaman kimyasal madde kullanımı çerçevesinde ele alınmakla 

birlikte davranışsal bağımlılıklar da madde kullanımındakine benzer özellikler 

gösterebilmektedir. Kumar, alışveriş, televizyon, internet kullanımı ve bilgisayar oyunları ile 

ilgili bağımlılıklar davranışsal bağımlılıklara örnek olarak gösterilebilir. “Davranışsal 

bağımlılıklar da tıpkı alkol-madde bağımlılıklarında olduğu gibi bağımlılığın ana bileşenleri olan 

fiziksel ve psikolojik bağımlılık belirtilerini zihinsel meşguliyet, duygu durum değişkenliği, 

tolerans, yoksunluk, kişilerarası çatışma ve tekrarlama gösterirler” (Griffiths, 2005). 

Bağımlılıklar kişi için bir şeyler başarır, ancak bu faydalar yanıltıcı veya anlık olsa da 

aslında olabilir. İnsanların bağımlılıklarında buldukları zihinsel zevk nedeniyle, onlar hakkında 

daha yoğun davranın. Tipik olarak heyecan, coşku ve neşe duyguları İnternet kullanımının 

bağımlılık yapıcı modellerini güçlendirmek. Bağımlılar çevrim içi olduklarında hoş duygular 

bulurlar. Çevrimdışıyken hissettiklerinin aksine. Bir hasta internetten ne kadar uzun süre uzak 

kalırsa, o kadar çok yoğun, böyle hoş olmayan duygular haline gelir. Birçok hasta için itici güç, 

kazanılan rahatlamadır  (Young, 1999, s. 8). 

Bağımlılık üzerine yapılan araştırmaların birçoğu bağımlılık-dopamin ilişkisi üzerinde 

durmaktadır. Dopamin, beynin çeşitli etkinlikleri yerine getirirken salgıladığı mutluluk 
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hormonudur. Yapılan aktivitenin sürekli tekrarlanması yani bir başka deyişle bireyin keyif aldığı 

teknolojik aracı sıklıkla kullanması sonucu dopamin artar. Ancak her yeni kullanımda ilgili 

madde ya da araca karşı bağımlılık durumu oluşur ve salgılanan dopamine karşı birey belirli bir 

süre sonra tolerans geliştirir. Bunun anlamı aslında şudur: Birey başta sınırlı bir şekilde 

kullandığı teknolojik aracın kullanım yoğunluğunu git gide arttırır çünkü ona karşı geliştirilen 

toleransı aşmanın yolu kullanım yoğunluğunu arttırmaktır. Bu döngü devam ederek bağımlılık 

oranını arttırır ve beyin artık yeteri kadar dopamin salgılayamadığı bir başka deyişle ilgili aracın 

kullanımı bireye mutluluk vermediği durumda artık kaygı ve geri çekilme semptomları 

görülmeye başlar (Perdew, 2015, s. 28). Bağımlılık durumu, maddeye, araca ve diğer bağımlılığa 

yol açan nesnelere göre çeşitli kategorilere ayrılmaktadır:  I. Psikolojik anlamda bağımlılık: 

Bireyin ruhsal anlamda madde veya teknolojik araca yönelik bağlılığıdır. Örneğin, teknolojik 

araçları kullandığında mutlu olma hali psikolojik anlamda ortaya çıkabilir. II. Fiziksel anlamda 

bağımlılık: Bireyin fiziksel anlamda madde veya teknolojik araca yönelik bağlılığını içerir. 

Örneğin, bağımlılığa yol açan ilgili araç kullanımının kesilmesi bireyi zora sokabilir veya sanal 

ortamda bulunma durumunu ve teknoloji kullanımını giderek arttırır dolayısıyla birey daha 

önceleri 1-2 saat durduğu bu ortamda çok daha fazla zaman harcayabilir. III. Yoksunluk: 

Bağımlılık oluşturan madde/araçtan mahrum kalma durumu olarak tanımlanabilir. Sürekli 

teknolojiyle iç içe olan bir kişi için bu durum artık bir yaşam biçimini temsil eder. Günlük 

alışkanlıkların sekteye uğraması, elinden oyuncağı alınan birey için yoksunluk durumu baş 

gösterebilir. Örneğin, sürekli cep telefonu kullanan bir bireyin elinden telefonunun alındığını 

düşünün… IV. Yoğun şekilde bağımlılık (addiction): Genellikle madde kullanımı üzerinden ortaya 

çıkan bu bağımlılık türünde bağımlı birey için tek amaç bağımlılık durumunu yatıştırmaktır. 

Dolayısıyla maddenin ya da nesnenin “kölesi” olma durumu ortaya çıkabilir (Küçükvardar, 

2019). 

Teknolojik bağımlılıklar televizyon izleme alışkanlığı şeklinde olabileceği gibi bilgisayar 

oyunları oynama bağımlılığı şeklinde de olabilir  (Söner ve Yılmaz, 2018, s. 59.).  2000’li yıllarda 

internet teknolojisinin gelişmesiyle birlikte yeni bağımlılık türleri ortaya çıkmıştır.  Bu süreçte 

dijital bağımlılık, Facebook ve instagram başta olmak üzere sosyal medya bağımlılığı, oyun 

bağımlılığı, cep telefonu bağımlılığı gibi bağımlılıklarda ortaya çıkmıştır. Bu bağımlılık türlerinin 

farklı yanları olmakla birlikte pek çok ortak tarafı da bulunmaktadır.  

Kaplan (2019), teknoloji bağımlılığının belirtilerini şu şekilde ifade etmektedir: Kişinin 

biraz zaman ayıracağım denilerek teknolojik araç ile saatlerce zaman harcanması. Bireyin 

çevresindeki insanlara teknolojik araç karşısında geçirdiği zaman hakkında diğer insanlara yalan 

söylemek. Uzun süreli dijital ekranlar karşısında kalmaktan dolayı fiziksel sorunlarla 

karşılaşmak. Kendi kimliğini gizleyerek farklı bir kişiliğe bürünmek ve insanlarla yüz yüze 

konuşmaktan ziyade teknolojik ürün ile konuşmayı tercih etmek. Bilgisayar veya cep telefonunu 
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kullanmak için yemek öğünlerinden, derslerinden veya yüz yüze görüşmelerinden ödün vermek. 

Bilgisayar veya telefon karşısında fazla zaman harcadığı için suçluluk duymak. Bir yandan ekran 

karşısından zevk alırken diğer yandan suçluluk duygusu hissetmek, bu anlamda duygu ikilemleri 

yaşamak. Bilgisayar veya cep telefonu ekranından uzak kalındığında bazen gergin, bazen de 

boşluktaymış hissetmek. Gece geç saatlere kadar bilgisayar veya cep telefonu karşısında kalmak 

şeklinde sıralamaktadır. 

İnternet bağımlılığının nedenlerini, iki farklı şekilde ele alınabilir. Bunlardan birincisi 

internete erişimi, internetin kullanım amacı gibi internetin yapısı ve içeriği ile ilişkili iken; Diğeri 

ise, bireyin yaşadığı psikolojik sorunlar, ailevi sorunlar veya bazı sosyal nedenler internet 

bağımlılığını tetiklemesine neden olabilmektedir. 

TBMM’nin 2020 yılında yaptığı Meclis Araştırma Komisyonu Raporunda dijital 

bağımlılığın nedenlerini araştırmakta ve buna şu şekilde cevaplar vermektedir:  Teknoloji 

kullanımı ile beyindeki haz bölgesi harekete geçirerek dopamin denilen bir madde salgılar. Daha 

Önce yaşanan hazza ulaşmak için beyin daha fazla teknoloji kullanma gereksinimi duyar. Bunun 

sonrasında beyin daha fazla dopamin salgılar. Bu anlamda beyin teknolojik araç kullanıldığında 

yüksek,  kullanılmadığında ise düşük düzeyde dopamin salgılar. Teknoloji kullanılmadığında ise 

azalan dopamin sayısı, bunu artırmak için daha yüksek ödüle ihtiyaç duyar ve ödül merkezinin 

çalışması bozulur. Nörobiyolojik açıklama sadece bağımlılığın beyindeki kimyasal sürecini 

açıklamaktadır (TBMM, 2020 ). 

TBMM’nin Meclis Araştırma Komisyonu Raporunda bağımlılığa yol açan bireysel 

nedenlerin kişiden kaynaklanan sebeplerle teknolojiye yönelimi ve teknolojiyi problemli bir 

şekilde kullanması olarak belirtilmektedir. Diğer bir değişle, bağımlılığa yatkınlık, özgüven 

eksikliği, çocukluk döneminde yeterli eğitim alamama gibi faktörler bağımlılıkla mücadele 

edebilmeyi zorlaştırdığını ifade edilmektedir. Teknoloji bağımlılığının nedenleri şu şekilde 

sıralanmıştır:  “1 Gerçek dünyanın stresinden, sorumluluklarından ve problemlerinden kaçış, 2. 

Bireyselleşme, yalnızlaşma, depresyon, kaygı, stres, kişilik bozukluğu, üzgün hissetme gibi 

psikolojik ve ruhsal problemler, 3. Sosyal etkileşim, arkadaş edinme, bir gruba ait olma, sevgi, 

ilgi, sosyal destek, mutluluk gibi ihtiyaçlar ve duygusal açlık, 4. Özgüven ve özsaygı eksikliği, 

kendini beğenmeme, 5. Kimlik arayışı ve kimlik sorunları, 6. Can sıkıntısı ve teknolojinin yerini 

alacak alternatiflerin yetersizliği, 7. Motivasyon kaybı ve amaçsızlık (sanalda amaç edinme, en iyi 

oyuncu, sosyal medya fenomeni), 8. Çekingenlik, agresyon, içe kapanıklık, asosyallik, sosyal fobi, 

Heyecan ve farklı deneyim arayışı gibi bireysel arzu ve istekler” (TBMM, Meclis Araştırması 

Komisyonu Raporu, 2020, s. 50). 

Dinç (2015) gençlerin teknoloji kullanımı eğitimi almadıklarından daha fazla televizyon 

seyretmekte, internete girmekte, dijital oyun oynamakta; dolayısıyla da uyku düzenleri 

bozulmakta ve buda onların tüm yaşantılarına yansıyarak fiziksel ve psikolojik sağlıklarına zarar 
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verdiğini belirtmektedir.  Dinçe göre, yapılan bilimsel çalışmalar uykusuzluğun saldırganlığa 

neden olduğu ortaya konmuştur. “Bir gece uykusuz bırakılan sağlıklı bireylerde, huzursuzluk ve 

duygusal oynaklık gözlendiği ve saldırganlık düzeyinde artış olduğu ileri sürülmüştür. 

Çocuklarda ve ergenlerde saldırganlığın uyku yoksunluğu ile ilişkili olduğu, uyku bozukluğunun 

tedavi edilmesi ile davranım sorunlarında iyileşme olduğu bildirilmiştir” (Dinç,2015, s. 44). 

Arısoy (2009) internet bağımlılarının % 50’sinde başka bir psikiyatrik bozukluk 

bulunduğunu ifade etmiştir. En sık rastlanan bozukluklar madde kullanımı % 38, duygu durum 

bozukluğu % 33, anksiyete bozukluğu %10, psikotik bozukluk %14, depresyon %25 olduğunu 

belirtmiştir.  Bu kişilerin % 38’nin en az bir başka bağımlılığının daha olduğu ve bunlar arasında 

en sık kompülsif alışverişin %19, kumar oynamanın %10, piromaninin %10 ve kompülsif seks 

bağımlığının %10 bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu kişilerin bazılarında narsizm, anti sosyal 

kişilik bozukluğu olabildiğini ve özellikle de dürtü kontrol bozukluğu ya da madde bağımlılığı 

sorunu olanların interneti daha yoğun ve patolojik bir düzeyde kullandıkları ifade edilmiştir 

(Arısoy,2009, s. 59). 

Savcı ve Aysan (2017), teknolojik bağımlılıkların çocukların ve gençlerin arkadaş ve aile 

ilişkilerine zarar verdiğini belirtmiştir. Savcı ve Aysan’a göre, bu durum kişinin kendisini sahip 

olduğu ilişkilerin bir parçası olarak görmesini de engelleyebilmektedir. Dolayısıyla teknolojik 

bağımlılıklara sahip kişilerin var olan sosyal bağlılık düzeyleri düşmekte veya sosyal bağlılık 

gelişimi örselenebilmektedir. Teknoloji bağımlılığına sahip olan kişilerin iletişim becerileri ve 

sosyalleşmeye düzeyleri azaldığından sosyal bağlılıkları da zayıflayabilmektedir.  

 

2.2.1. Madde bağımlılığı 

Madde bağımlılığı, “alışılmış olan herhangi bir ilaç veya maddenin, kişi için psikolojik ve 

fizyolojik bir ihtiyaç haline gelmesi, alınması için engellenmesi imkânsız bir istek duyulması, 

alınan miktarın ve alınma sıklığının giderek artması, alınmadığı zaman yoksunluk belirtilerinin 

ortaya çıkması ve bu ilaç veya madde alınmadan günlük hayatın sürdürülmesinin imkansız hale 

gelmesidir” ( Tosun, 2008, s. 204). 

Arıkan’a (2012) göre, bağımlılık yapan maddelerin ortak özellikleri şu şekildedir: “1. 

Madde alındığında davranış, düşünce ve duygu durumunda değişme yapar. 2. Alan kişi kısa 

sürede gerçeklerden kopar; Maddeler ilk alındığı zaman ortaya çıkan rahatlama, yatışma, keyif 

alma, sarhoşluk, uyarılma, hayal alemine dalma, hoşnutluk ve bunun gibi birçok belirtiler nedeni 

ile kişi dış dünya yerine bu sahte hayal ortamını tercih etmeye başlayabilir. 3. Kişi karşı 

koyulması çok zor bir istek ile madde arama davranışı içine girer 4. Giderek alınan maddenin 

miktarı artar.  Kişi maddeyi kullanma sıklığını ve miktarını gittikçe artırmak zorunda kalır. 

Çünkü gittikçe alınan doz ve sıklık aranan, ihtiyaç duyulan sahte iyilik halini oluşturamayacaktır. 

5. Sonuç bağımlılıktır” (Arıkan, 2012, s. 247). 
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Bağımlılık, tüm toplumların çözmeye çalıştığı, mücadele ettiği önemli bir hastalıktır. 

Özellikle genç bireyler arasında yaygın olarak görülebilen bu hastalık, aynı zamanda ülkelerin ve 

toplumların geleceğini de olumsuz etkileyebilmektedir. Ülkeler bazında bir yandan bu hastalığı 

önlemeye yönelik çabalar, diğer taraftan da bu hastalığın tedavi edilmesine yönelik çalışmalar 

yürütülmektedir. 

Bağımlılığa neden olan temel faktörler uyuşturucu, bireysel, sosyal ve çevresel faktörler 

olarak gösterilmektedir. Bu faktörlerin, birbirlerini olumsuz etkilemeleri, uyuşturucu 

bağımlılığının da temel nedenleri olarak değerlendirilmektedir. Bağımlılığın ilk nedeni, öncelikle 

korku, yalnızlık, üzüntü, sıkıntı, gibi duygu durumlarının yaşanması ve yaşamdaki zorlukların 

üstesinden gelemeyen bireyin çözümü uyuşturucuda aramasıdır. Diğer bir neden ise, aile, 

akraba, arkadaşlıklar, okul, ortamlarında yaşanan olumsuzlukları içeren sosyal çevredir.  

Bahar (2018), erken çocukluk döneminde öfkeli, sinirli olan, erken yaşlarda davranış 

sorunları yaşayan bireylerin madde kullanımına daha yatkın olduklarını, içine kapanık, 

duygularını ifade edemeyen kendini gerçekleştiremeyen bireylerde madde kullanımı ve 

bağımlılık riskinin yüksek olduğunu ifade etmektedir. Bahar’a göre, “gelişen teknolojiyle birlikte 

yeni bir düzlemde oluşan iletişim ve ulaşım ağı, faydaları beraberinde uyuşturucu madde gibi 

zararlı ürünlere de erişimi kolaylaştırmaktadır. Sosyal medya ve internet üzerinden uyuşturucu 

alışverişi de, uyuşturucu maddenin teminini kolaylaştıran ve dolayısıyla kullanımı ve bağımlılığı 

arttıran nedenlerden birisi olarak göze çarpmaktadır” (Bahar,2018, s. 25) 

Bahar (2018), ailede iletişim eksikliklerinin, çatışmaların ebeveynlerin çocuklara kötü 

rol model olasının aile ve toplum yaşamında huzursuzluk oluşturabilmekte olduğunu 

sürecin,çocukları ve gençleri depresyona sürükleyebildiğini ifade etmektedir. “Depresyon 

içerisindeki çocuklar ve gençler, sağlıklı karar vermekte güçlük çekmekte, uyuşturucu 

tuzaklarına düşme olasılıkları artmaktadır. Uyuşturucu madde kullanımı tüm dünyada olduğu 

gibi Türkiye’de de büyük bir sorun olup; devletin ve sivil toplum kuruluşlarının en çetin 

mücadele verdiği alanların başında gelmektedir” (Bahar,2018, s. 30). 

Madde bağımlılığının bir tek nedeni olmamakla birlikte birçok nedenden birini 

bağımlılığa kesin olarak göstermekte olası görünmemektedir. Fakat yapılan çalışmalar madde 

bağımlılığına neden olan bazı etkenler ortaya konabilmiştir. Ögel’e (2014) göre risk yaratan 

etkenler şunlardır: 1. Ebeveynlerin de psikolojik problemleri ya da bağımlılığı olması, 2. Çocuk 

ve ebeveynleri arasındaki bağlanma, ilgi, sevgi eksiklikleri, 3. Koşullu sevgi verilmesi, 4. Arkadaş 

çevresinin madde kullanan ya da suç işleme, madde kullanımı gibi yanlış davranışlara yatkın 

olması, 5. Okul başarısında düşüklük, 5. Şiddet görme, zayıf sosyal becerilere sahip olmak 

sıralanmaktadır. 

 

2.2.2. Teknoloji Bağımlılığı 
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Teknoloji bağımlılığı, kişinin teknolojik araçların kullanımına ayırdığı zamanın artması 

ve kişinin yaşamında giderek kontrol edilemez bir aşamaya ulaşması ile ilişkilidir. Bu araçları 

başlangıçta bir araç olarak kullanırken daha sonraki süreçte kullanımın armasıyla birlikte bir 

amaca dönüşebilmektedir.  Teknoloji bağımlılığı, cep telefonu, televizyon, bilgisayar ve internet 

bağımlılığı gibi bağımlılıklar biçiminde ele alınabilmektedir.  Uzunca bir süre teknolojik araç, 

ortam ya da benzeri bir durumla vakit geçiremediği zaman sinirlilik, depresyon vb. durumlar 

ortaya çıkabilir. Ya da aşırı kullanım sonucu oluşan fiziksel yorgunluğun sağlığı olumsuz yönde 

etkilemesi söz konusu olabilir (Küçükvardar, 2019, s. 76). 

Küçükvardar’a göre (2019) teknoloji bağımlılığına yol açabilecek teknoloji kullanımı ve 

sanal ortama ilişkin uygulamalar da madde bağımlılığına benzer şekilde beyinde iç kimyevi 

madde salgılatması nedeniyle kimyasal madde bağımlılığındakine benzer bir etki oluşturur. 

“Zihnin iletişimsel süreçlerine etki eden bağımlılıkta bilgi elde etme, aktarma ve anlamlandırma 

süreçleri de olumsuz etkilenir. Teknoloji bağımlılığı temel olarak davranışlardaki bozuklukları 

içerir ancak çok yoğun ve uzun süre kullanım ile maddesel bağımlılıktaki semptomların ortaya 

çıkması söz konusu olabilir” (Küçükvardar, 2019, s. 76). 

Griffiths (1999) teknolojik bağımlılığının özelliklerinden bahsederken; dikkat çekme, 

duygu durum değişikliği, tolerans, geri çekilme, çatışma gibi özelliklerinin olduğunu ifade eder. 

Henderson (2001), madde bağımlılığı ve davranış bağımlılığının ortak noktalarına dikkat 

çekerek yapılan eylemin ya da davranışın kontrol edilememesi ve olumsuz sonuçlarına rağmen 

bu davranışların ya da eylemlerin sürdürülmesi eğilimi olarak belirtmiştir.   

Kimyasal ya da davranışsal bağımlılık konuları üzerinden yürütülen tartışmalarda, sağlık 

alanında yer alan doktorlar bağımlılığı kimyasal bozukluk olarak nitelendirmektedir. Yani ilaç 

kullanımının beynin kimyasal yapısını etkilemesi gibi. Buradaki çıkarımdan hareketle sanal 

bağımlılığın bir dürtü-kontrol problemi olduğu ifade edilebilir çünkü sadece davranışlarını 

etkileyen bir bağımlılıktır. Zihinsel sağlık kuruluşlarında çalışan araştırmacılar çeşitli 

davranışların bir süre sonra bağımlılığa yol açabileceğine yönelik görüş belirtmektedirler. Sanal 

bağımlılık davranışı da dopamin ile bağlantılı ve kullanımına karşı toleransın sürekli arttığı bir 

davranış bozukluğudur (Perdew, 2015, s. 35). 

 

2.3. Dijital Oyun Bağımlılığı  

Günümüzde alkol ve madde bağımlılığının yanı sıra, dijital teknolojiler ile birlikte ortaya 

çıkan yeni tür davranışsal bağımlılıklar ortaya çıkmıştır. Bunların en önemlisi ise dijital oyun 

bağımlılığıdır. Dijital oyun bağımlılığı bir davranış bağımlılığı biçimi olarak kabul edilmekle 

birlikte, dijital ortamlarında uzun süre kontrol dışı kullanımını ifade eden bir kavram olarak 

tanımlanmaktadır (Grüsser, Thalemann, 2006). Dijital oyun bağımlılığı kimi zaman bilgisayar 

oyun bağımlılığı, sanal oyun bağımlılığı ve online oyun bağımlılığı gibi kavramlar ile de 
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nitelendirilmektedir. Dijital oyun bağımlılığını teknoloji bağımlılığının alt alanlarından biri 

olarak değerlendirilebilir. Ancak alan yazın incelendiğinde daha önce kullanılan “bilgisayar oyun 

bağımlılığı”, “internet oyunu bağımlılığı” gibi kavramlar yerine artık  “dijital oyun bağımlılığı” 

kavramı kullanılmaya başlandığı görülmektedir. 

Dijital oyunlar genelde boş zaman faaliyeti olarak değerlendirilse de günümüzde birçok 

kişi için bir bağımlılık bir yaşam biçimine dönüşmüştür. Davranış kontrol bozukluğu olarak 

nitelenen dijital oyun bağımlılığı toplumsal ve psikolojik sorunlara, duygu ve düşüncel 

bozukluklarına neden olmasına rağmen aşırı oyun oynama isteğinin kontrol edilemediği, 

davranış kontrol kaybı olarak nitelendirilmektedir (Vollmer vd. 2014).  

Lemmens, vd. (2009), dijital oyun bağımlılığı kavramını bilgisayar oyun bağımlılığı 

kavramı çerçevesinde; bireyin, bilgisayar, video ya da internet tabanlı oyunları, aşırı ve 

tekrarlayıcı şekilde oynaması; sosyal ve duygusal problemlerle sonuçlanmasına karşın yoğun 

oyun oynama davranışını kontrol edememesi olarak tanımlanmaktadır. Dijital oyun bağımlılığını 

olabilmesi için bir takım kriterler öngörülmektedir. Bunlar; 1.İnternet oyunları nedeniyle zihnin 

meşguliyeti. 2- İnternet oyunlarının ortadan kaldırıldığı durumda görülen geri çekilme 

semptomları. 3- İnternet oyunlarına harcanan zamanın giderek arttırılması. 4- Oyun 

oynamadaki kontrolün yitirilmesi ve başarısız denemeler. 5- Psikolojik olumsuz durumların 

oluştuğunun bilinmesine rağmen aşırı kullanıma devam edilmesi. 6- Daha önceki hobiler, 

aktivitelere yönelik ilginin azalması. 7- Ruhsal yaşanan sıkıntıları internet oyunlarıyla giderme 

yönünde kaçınma durumları. 8- Aile üyeleri, terapistler ve diğer ilgi kişilerin, bireyi oyun 

oynama yönündeki uyardığı durumlar. 9- Oyun oynama uğruna önemli ilişkilerin, aile bağlarının, 

iş süreçlerinin ikinci plana itilmesi durumları  (Küçükvardar, 2019). 

Haziran 2018’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bilgisayar oyun bağımlılığını resmi olarak 

bir sağlık problemi olarak tanınmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, bilgisayar oyunları bağımlılığının, 

resmen ruhsal sağlık problemi kategorisine alındığını açıkladı. "Oyun rahatsızlığı" olarak 

isimlendirilen hastalık, DSÖ tarafından Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması (ICD) tanı 

kılavuzunun 11'inci versiyonunun listesine eklendi. DSÖ, "oyun rahatsızlığını", kişinin ilgi alanı 

ve günlük aktivitelerini belirlemede sorun oluşturan ve sürekli tekrar eden ciddi bir bağımlılık 

ve şiddetli bir davranış modeli olarak nitelendirdi. Hastalığın belirtileri arasında ise oyun 

oynama sıklığı, yoğunluğu ve süresi, diğer aktiviteler arasında oyuna verilen önceliğin seviyesi 

ve tüm olumsuzluklara rağmen artan sıklıkla oyun oynamaya devam edilmesi gösterildi 

(Anadolu Ajansı, 2018).  

 

Sağlık Bakanlığının (2018) hazırladığı “Dijital oyun bağımlılığı” çalıştayı sonuç 

raporunda, günümüzde teknolojik gelişmelere bağlı olarak davranışsal bağımlılıklar kapsamında 

çeşitli bağımlılık türlerinin ortaya çıktığı, son yıllarda ortaya çıkan ve yaygınlığı gün geçtikçe 
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artan bu bağımlılık türlerinden birinin de dijital oyun bağımlılığı olduğu vurgulanmıştır. Dijital 

oyun bağımlılığının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek önemli bir halk sağlığı 

sorunu haline geldiği belirtilmiştir.  

Pek çok bağımlılık türü gibi dijital oyun bağımlılığının da pek çok olumsuz sonuçları 

olmaktadır. Kişinin ve yakın çevresinin günlük hayatını, toplumsal ve iş yaşamını olumsuz 

etkilemesi, kişinin sorumluluklarını ihmal etmesi en kolay tespit edilen olumsuzluklardır. 

Kasatura (1998), bağımlılık konusunda risk grubuna giren kişiler için kalıtımsal 

yatkınlık, güçsüz benlik yapısı, strese dayanıksızlık, özgüven eksikliği, bireyselleşmeyi 

desteklemeyen aile ortamı, yeni değerler arayışı, bağımlı yetiştirilmek, boş zamanların 

değerlendirilememesi, olumsuz arkadaşlar, kendini tanımamaya dayanan başarısızlık, 

heyecansal sorunlar, aile yapısı gibi etkenler sıralamaktadır. 

Young (2009) bağımlılık sürecinin ilerlemesini durdurulması açısından bağımlılık 

belirtilerinin fark edilmesinin önemli olduğunu belirtir. Young’a göre, bilgisayar oyun 

bağımlılığında ilk olarak birey sorumluluklarını ihmal etmekte, zihni sürekli oyun oynamayı 

düşünmekte, oyun oynadığını çevresinden saklamakta, gittikçe sosyallikten uzaklaşarak sosyal 

ortamlarda zaman geçirmek yerine bilgisayarda oyun oynamayı tercih eder hale gelmektedir. 

Kişinin ailesi tarafından kendisine bilgisayar oyununa fazla zaman geçirdiği söylendiğinde bunu 

kabul etmeyerek öfke, saldırganlık gibi tepkisel davranışlar sergileyebilmektedir. Bağımlılık 

davranışında gözlemlenen bu tepkisel davranışlar, madde bağımlıklarında olduğu gibi gündelik 

birtakım sorunlardan kaçış olarak yorumlanmaktadır. Kişi bilgisayar oyununu aşırı aşırı 

oynamasının kendisine verdiği zararların farkında olmasına rağmen aşırı oyun oynamaktan 

vazgeçememektedir (Young, 2009). 

 

2.3.1.  Dijital Oyun Bağımlılığına Neden Olan Faktörler 

Vatandaş (2020), dijital oyun bağımlılığının oluşmasında dijital oyunların rekabet, 

kazanma hırsı, başkasının üzerinde hâkimiyet kurma, kendisini başkasına ispat etme gibi bazı 

özelliklerinden kaynaklandığını belirtir.  Vatandaş aynı zamanda kapitalist eğlence endüstrisinin 

önemli bir parçasını oluşturan dijital oyunlardaki rekabet faktörüne dikkat çekmektedir. Dijital 

oyunlar gençlere kazanma hırsını aşılamakta ve diğerler bireyler üzerinde hâkimiyet kurma 

imkânı sunabilmektedir. Bu sanal rekabet sonucunda bireyler birbirlerine üstünlüklerini ispata 

çalışmaktadır. 

Dijital oyun bağımlılığına neden olan aileden kaynaklı nedenlere baktığımızda 

ebeveynlerin çalışmak zorunluluğu, yoğun iş temposu, çocuğa yeterince zaman ayırılmaması 

çocuğu bağımlılığa iten önemli bir neden olarak karşımıza çıkabilmektedir. Diğer taraftan 

ebeveynlerin dijital araçlar ile kurdukları sağlıksız ilişki ve yoğun kullanımı çocuğa olumsuz 

yansıyabilmekte anne ve baba bu anlamda kötü bir rol model olabilmektedir. Anne ve babaların 
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ev içi ortamda yoğun internette zaman geçirmesi, televizyon ekranı karşısında saatlerce kalması 

çocuklara yeterince zaman ayırmasını engelleyebilmekte, çocuklarla sosyalleşme, iletişim kurma 

şefkat ve ilgiyi göstermesini azaltmayı beraberinde getirmektedir. Anne ve babanın ev 

ortamında yaptıkları ile çocuğa söyledikleri arasındaki tutarsızlık, çocuğa baskı uygulaması, 

teknolojik aracı çocuğa ödül aracı olarak sunması ve bir oyalama aracı olarak ortaya koyması 

çocuğun dijital araçlara bağımlılığını beraberinde getirebilmektedir. 

Dijital oyunların ve oynanma nedenleri ve dijital oyunları bireyler açısından çekici kılan 

bir takım nedenlerin olduğunu görmekteyiz.  Demir ve Hazar (2018) Dijital oyunların 

günümüzde dijital yerli olarak nitelendirilen yeni kuşağın en önemli uğraşlarından birisi haline 

geldiğini söylemektedir. Bu kuşağı dijital ortamlara yönlendiren nedenler ise şu şekilde 

belirtilmektedir: bireylerin kafalarını boşaltma ve eğlence isteği, çevredeki insanlarla yaşanan 

sorular, iletişimsizlik, var olan ortamdan uzaklaşma arzusu, gerçek hayatta 

gerçekleştiremediğini sanal dünyada gerçekleştirme arzusu gibi faktörler sıralanmaktadır.  

Dijital oyun bağımlılığın nedenlerini dijital oyunların özelikleri ile açıklayan Tekkurşun 

Demir ve Mutlu Bozkurt’a göre “bireylerin boş zamanı değerlendirme ve oyunda bir üst aşamaya 

geçme arzusu, geçilen yeni seviyedeki ortama duyulan merak, ilgi ve oyunda bulunduğu aşamayı 

atlamanın verdiği mutluluğun yanı sıra; oyunlardaki ödül (kupa, güç, vb..) elde etme çabası, 

günlük sohbet konuları içinde dijital oyunların yer alması, bulunan her fırsatta dijital oyun 

oynama hissinin yaygınlaşması gibi faktörler dijital oyun oynama tutumunun belirleyicisidir” 

(Tekkurşun Demir ve Mutlu Bozkurt, 2019, s. 4). 

Tüzün ve diğerleri (2013), bireylerin dijital oyun bağımlılığını erken yaşlarda başlayarak 

dijital teknolojilerle içli dışı olmaya bağlayarak 3 yaşına gelen bir çocuğun hızla mobil telefon ve 

tablet kullanmayı öğrendiğini, bu cihazların renkli ve eğlence dolu dünyasının çocukları 

cezbettiğini ve onlar açısından vazgeçilmez hale dönüştüğünü belirtmektedir. Bununla birlikte 

dijital oyunları çekici kılan, oyunların motivasyon faktörü, kimlik sunumu, sosyal ilişkiler, 

öğrenme, başarı, ödüller, fantezi, merak, kontrol ve sahiplik gibi unsurlar oyunların 

özelliklerinden kaynaklı dijital bağımlılığı getiren unsurlar olarak sıralanmaktadır.   

Goodwin’e (2018) göre, çocuklar bir bilgisayar oyunu oynadığında genellikle ödül ya da 

takdir toplar, bu da dopamin seviyelerini aniden yükseltmelerine neden olur. Goodwin, oyun ile 

ödüllere ve takdirlere koşullu hale gelen çocuğun gittikçe daha fazla dopamin istediğini, bu 

yüzden bir oyunu ya da bir tableti kapamalarının istendiğinde çocuklarda dopamin krizine yol 

açtığı ve beraberinde için öfke nöbetini harekete geçirdiğini ifade etmektedir. 

 

Dijital oyunları oynayan bireyler açısından çekici kılan bir takım özellikleri Yee (2006) 

şu şekilde sıralamaktadır. Oyunlarda güç elde etme isteği, rekabet, oyunların ödül sunması, 

başarma duygusu yaşatması, oyuncuların sanal zenginlik veya statü elde etme arzusu olarak 
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ifade edilebilir. Çevrimiçi dijital oyunlar oyuncularla birbiriyle sohbet etme imkânı sunması, 

uzun süreli ilişki sağlaması, grup ruhu dayanışması ve memnuniyeti olarak sıralanmaktadır. 

Prensky (2001)’e göre bilgisayar oyunları eğlence formatında olup keyif verdiği, 

oynamanın bir formatı olup ilgi çektiği, kuralları ile planlama içerdiği, hedefleri ile motivasyon 

sağladığı, akış sağlayıp uyarlanabildiği, geri bildirimler ile öğrenmeyi sağladığı, etkileşimli 

olmasıyla bir şeyler yapmaya teşvik ettiği, kazanma söz konusu olduğu için ego tatmini sağladığı, 

adrenalini artırması, yaratıcılığı geliştirmesi, sosyal grupların oluşmasına olanak sağlaması, 

gösterim ve hikayelerle kişiyi duygusal olarak etkilemesi gibi nedenlerle oyuncular tarafından 

tercih edilmektedir. Güngörmüş’e (2007) göre, bilgisayar oyunları konusunda çalışmalar yapan 

araştırmacılar bilgisayar oyunlarında olması gereken bazı özellikler belirlemişlerdir. Bu 

özellikler; kurallar, amaçlar ve mücadele ortak özellikleri olup; duygusal uyarıcılar, hayal gücü-

yaratıcılık, gizem, sunum-öykü, kontrol, geribildirim ve etkileşim ise oyundan oyuna değişebilen 

bazı özellikler olarak sıralanmaktadır. 

Birçok aile ve öğretmen çocukların ders çalışmadaki isteksizliği ve bilgisayar oyunlarıyla 

geçirilen vakitteki istekliliğine dair şikâyette bulunmaktadır. Bu durum bilgisayar oyunlarının 

çocukların ilgilerini çekme ve onları motive etme açısından oldukça güçlü olduğunu ortaya 

çıkarmakta, bu da tekrar tekrar oyun oynama isteğini beraberinde getirmektedir. Bu yönüyle 

düşünüldüğünde bağımlı, oyunla bütünleşir ve tüm hayatında onu yaşamaya başlar. En önemli 

göstergesi çocukların oyunlardaki karakterlerle kendilerini aşırı ilişkilendirmeleridir (Horzum, 

2011).  

 

2.3.2. Dijital Oyun Bağımlılığının Sosyal Eğilimlerle İlişkisi 

TDK'ya (2021) göre, eğilim kelimesi anlamı şu şekildedir: Bir şeyi sevmeye, istemeye 

veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül etme anlamında kullanılmaktadır. Koçak ve Köse 

(2014) çalışmalarında bilgisayar oyunlarının, ergenlerin aile, okul ve arkadaşlık ilişkilerini, 

dolayısıyla da ergenin sosyalleşme sürecini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. 

Çocukların bilgisayar oyunu oynama istek ve arzuları, bu oyunlar için ayırdıkları 

zamanda dikkate değer bir artış olduğu; bu eğilimden dolayı çocukların sosyal ortamlarından 

koptuğu bildirilmektedir (Vessey, Yım-Chıplıs ve Mackenzıe, 1998). Arriaga ve diğerleri (2006) 

tarafından yapılan çalışmaların sonuçlarına bakıldığında; şiddet içerikli bilgisayar oyunları 

oynamanın, düşmanlık duygularında doğrudan bir artışa neden olduğu görülmektedir. 

 

2.3.2.1. Dijital Oyun Bağımlılığı ve Şiddet  

Dijital oyun bağımlılığı ve şiddet ilişkisi dünyada ve ülkemizde uzun yıllardan beridir 

farklı bilim alanlarının üzerinde durduğu bir tartışma konusudur. Yapılan araştırmaların pek 

çoğunda dijital oyunların büyük bir oranında şiddet içerdiğini göstermektedir. Paksu, (2004) en 
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çok oynanan 81 dijital oyun üzerine yapılan bir araştırmada, oyunların toplam süresinin % 

98’sinde şiddet öğelerinin bulunduğu, % 90’ında oyuncunun, oyundaki karakterleri yaralayarak 

ve % 69’unun da öldürerek fazladan puan kazandığı tespit edilmiştir.   

Yapılan başka bir araştırmada öğrencilerin % 64’ünün şiddet içerikli bilgisayar oyunu 

oynadığı, % 36’sının ise şiddet içerikli bilgisayar oyunu oynamadığı saptanmıştır (Burak ve 

Ahmetoğlu, 2015). Oyunların büyük bir çoğunluğunun şiddet içerikli olması; çocukların ve 

gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir (Güney, 2008). Dijital oyunların çocuklarda ve 

gençlerde saldırgan düşünce ve duyguları arttırdığı (Gentile ve diğerleri, 2007) ifade edilmiştir. 

Markey ve Scherer (2009), Dijital oyunların bireylerde düşmanlık duygusunu arttırdığı ifade 

etmektedir. Dünyada yaygınlaşan bilgisayar oyunlarının büyük bir bölümü şiddet içerikli 

(Buckley ve Anderson, 2006) olduğu ifade edilmiştir. 

Şiddet içeren dijital oyunlarda temelde düşmanlık, rekabet, yenmek, öldürmek, 

saldırmak, güçlü olmak ve kazanmak gibi ölçütler üzerinde inşa edilmiştir. Ekran karşısında 

saatlerce dijital oyun oynayan çocuk, tek başına odasında sanal başarıya ve hedefe ulaşabilmek 

için haftalar aylar hatta yıllarını harcayabilmektedir. Kişi bu sanal hedefleri başarmak ve 

kazanmak için daha çok zaman ayırmaya başlar. Süreçle oyun oynama zamanını, kendisini, 

kontrol edemez hale gelir bu da çocuğun ailesi ve sosyal çevresiyle kopmasını beraberinde 

getirir.   

Zamanlarının büyük bir bölümünü dijital oyunlar oynayarak geçiren bireylerde bir takım 

psikolojik, davranışsal ve sosyal sorunlar yaşaması kaçınılmaz olabilmektedir. Karaaslan’a göre, 

çocuklar oynadıkları oyunlarda temsil edilen karakterlerle özdeşleşebilmekte ve mesajın 

içeriğindeki şiddet öğelerinden etkilenebilmektedirler. Ancak oyunun uzamı içinde bu durumun 

farkında değillerdir. “Çocukların kısa ve uzun dönem bu oyunların tüketicisi olmaları, gündelik 

yaşamlarında şiddet ve şiddet olmayanın sınırları bulanıklaşabilmekte, gerektiğinde şiddeti bir 

sorun giderme biçimi olarak başvurulabilmektedir” (Karaaslan, 2015, s. 807). Selimen (2016), 

son yıllarda Amerika ve Avrupa ülkelerinde çocuk ve gençler tarafından gerçekleştirilen okul 

baskınların pek çok insanın ölümüyle sonuçlandığına, bu olayları gerçekleştiren çocuk ve 

gençlerin uzun süre şiddet içeren dijital oyunlar oynadıklarına dikkat çekmektedir.  Dolu ve 

diğerlerine (2010) göre, bir dijital oyununun şiddet içerikli oyun olarak değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği bazı kriterlere göre belirlenebilmektedir. “Oyunda bir veya daha fazla 

karakterin diğerlerine fiziksel zarar vermeye çalışıyor olması, başkasına verilen fiziksel zararın 

bir şekilde ödüllendiriliyor olması, başkasına verilen fiziksel zararın eğlenceli veya komik olarak 

yansıtılıyor olmasıdır” (Dolu ve diğerleri, 2010, s. 56). Çakır’a (2013) göre, uzmanlar şiddet 

içerikli bilgisayar oyunları oynamanın 5 önemli etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Bunlar şiddet 

içerikli bilgisayar oyunların saldırgan algılayışları ve hisleri arttırdığı, saldırgan davranışları 

arttırdığı ve sosyal davranışları azalttığı yönündedir. 
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Dijital oyunlardaki şiddet içeriği gerçek ile sanal olanı birbirinden ayırt edemeyen 

çocuklar açısından ciddi bir sorun teşkil edebilmektedir. Çocuklar dijital dünyada gördüğünü 

şiddet görüntülerini model alarak taklit edebilmekte ve şiddet eyleminin normal bir davranış 

gibi görebilmektedir. Yapılan araştırmalar, şiddet içeren dijital oyunların gerçek hayattaki 

şiddette neden olabileceğini göstermiştir. Ruschmann (2010), eğlenceye dönüştürülmüş 

şiddetin şiddeti kabul edilebilir forma dönüştürdüğünü,  bu da şiddetti tüketen kişinin şiddete 

karşı duyarsızlaşmasını beraberinde getirdiğini belirtir. Ruschmann’a göre şiddet barındıran 

eğlenceye maruz kalmanın, bireyin dünyanın güvensiz bir yer olduğu fikrinin oluşmasına yol 

açabildiğini aynı zamanda toplumsal yaşamda diğer insanlara karşı güvensizlik duyabileceği 

ifade eder. Bu anlamda şiddet içerikli dijital eğlence oyunlarını çocuk sağlığını tehdit eden bir 

kapsamda değerlendirmek gerekir. 

Şiddet içerikli bilgisayar oyunu oynamanın sonucunda fiziksel tepkiler ve saldırganlık 

artarken sosyal davranışlar azalmaktadır (Gentile ve Anderson, 2006).  Sosyal öğrenme 

kuramına göre çocuklar saldırgan davranışları olumlu bir sonuç getireceğini düşündükleri için 

gerçekleştirmektedirler. Saldırgan davranışlar çocuklar tarafından kısmen gözlem kısmen de 

kişisel deneyimler ile öğrenilmektedir. Çocuklar bir başkasının saldırgan davranışının olumlu 

sonuç aldığını veya kendisinin saldırganlık yoluyla hayal kırklığına uğramaktan kurtulduğunu 

deneyimlediklerinde saldırganlıkları pekişmektedir. Saldırganlık çocukların sosyal bilgileri 

işleme biçimlerindeki aksaklıklardan ortaya çıkmaktadır. Olaylara önyargılı bakış açıları sonucu 

saldırgan tepkiler gösterebilmektedirler (Perry, Perry ve Boldizar, 1990). 

Kaygı, korku ve endişe olarak da ifade edilen ve birçok davranış problemine eşlik eden 

temel bir duygudur. Normal insanların yaşamlarında sıklıkla hissettiği bu duygu kaygı 

bozukluğu olan kişilerde şiddeti ve süresi farklılık göstermektedir. (Davison ve Neale, 2004). 

Sosyal anksiyete bozukluğu olarak da bilinen sosyal fobide başkaları tarafından olumsuz tepki 

alma ve utanç verici durumların ortaya çıkmasından duyulan korku nedeniyle kişinin 

sosyal/akademik/mesleki yeterliliği olumsuz etkilenmektedir (Ammerman, McGraw, Crosby, 

Beidel ve Turner, 2006). 

Çocukta sürekli tedirginlik ve kaygılı ruh hali, huzursuzluk, odaklanma güçlükleri, 

yorgunluk, kolay öfkelenme, uyku ile ilgili problemler ve gerginlik hali durumlarından en az 

birinin 6 ay sürmesi genel anksiyete bozukluğu olarak tanılanmaktadır (APA, 2013). Genel 

anksiyete bozukluğu olan çocuklar ödevler, sınavlar gibi okul performansı, spor veya müzik gibi 

alanlardaki performansları, dış görünüşleri, arkadaşlık ilişkileri, mükemmel olma isteği, ailevi 

konular, sağlık ve toplumsal konular gibi çeşitli alanlarda gerginlik ve sıkıntı yaşayabilmektedir 

(Weems, Silverman ve La Greca, 2000). Karaaslan’a (2015) göre çocuklar dijital oyunlardaki 

şiddet öğelerinden etkilendiğinin farkına bile varmamakta ve oyundaki karakterlere 

özdeşleşebilmektedirler. Dijital oyunların uzun ve kısa vadede etkileri olabilmekte gündelik 
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hayatta şiddet olan ve olmayanın sınırlarını bulanıklaştırabilmekte, şiddet bir sorun gideren bir 

başvuru eylemine dönüşebilmektedir. 

Çocuklarda görülen saldırganlığa şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının rekabet veya 

engellenme duyguları neden olabilir. Özellikle kazanma/kaybetmeye dayalı şiddet içerikli 

oyunlarda çocuk çoğu zaman yenilir, yenildikçe de daha fazla hırs yapar ve bu durum daha fazla 

öfkeye ve saldırganca davranışın görülmesine yol açabilir (Burak ve Ahmetoğlu, 2015). Toksöz’e 

(1999) göre; şiddet içerikli bilgisayar oyunu kahramanın diğer karakterlerle sürekli kavga 

etmesini gerektirmektedir. Bu kavga oyundaki her hangi bir karakterin diğerini mağlup etmesi 

veya öldürmesi ile sonlanmaktadır. Gerçek yaşamda oyun bu kasıtla oynanmasa bile, yaşanan bu 

sürekli çatışma hali, oynayan kişinin saldırganlık düzeyinde artışa neden olabileceği 

düşünülmüştür (Toksöz, 1999). 

Şiddet içerikli bilgisayar oyunu oynamanın bireylerin yaşamı ve davranışları üzerinde 

birtakım önemli sonuçları getirebilmektedir. Gentile, Anderson (2006) şiddet içerikli dijital 

oyunların; fiziksel reaksiyonu ve saldırganlığı artırdığını, saldırgan duyguları artırdığı ve sosyal 

davranışları azalttığını belirtmiştir. 

 

2.3.2.2. Dijital Oyun Bağımlılığı ve Sosyalleşme 

Sosyalleşme, bireyi toplumsal sistemin bir parçası haline getiren kişinin sosyal kurallara 

uymasını sağlayan bir öğrenme süreci olarak tanımlanır. İnsanların doğumuyla başlayıp 

ölümlerine kadar süren sosyalleşme, hem bireysel, hem de toplumsal bir varlık olarak gelişim 

gösterdikleri bir sürece tekabül eder. Birey sosyalleşme sayesinde içinde bulunduğu sosyal 

hayatın kurallarını, kültürünü, yaşam tarzını, davranış alışkanlıklarını öğrenir. Sosyalleşme 

toplumun bireyden beklediği rolleri yerine getirmek amacıyla gerekli olan birtakım bilgileri, 

becerileri, değerleri, eğilimleri öğrenmelerine olanak tanır (Kenyon ve McPherson, 1974). 

Bakıroğlu (2013) ise sosyalleşmeyi insanın kimliği ve kişiliğinin oluşması, toplumda var olan 

değer ve normlarının bireyle öğretilmesi süreci olarak ifade eder. 

Sosyalleşmeyi gerçekleştiren aile, okul, medya ve sosyal çevre gibi 4 temel sosyalleşme 

aracından bahsedilebilir. Aile, bireyin dünyaya gözünü açtığı dünyaya ilk yer, çocuğu topluma ve 

geleceğe hazırlandığı, sosyalleşmenin ilk gerçekleştiği temel kurumdur.  

Bireyler sosyalleşmenin kazanımlarından olan konuşma dili ve hayata ilişkin temel 

bilgileri ailede öğrenir. Aileden sonra sosyalleşmeyi sağlayan temel kurumlardan biri de 

okuldur.  Okul, bireylere yaşama ve toluma ilişkin beceri, bilgi, tutum ve davranış kazandırır. 

Okulda öğrenilen bilgi ve beceriler sayesinde bireylerde birtakım davranış değişiklikleri 

meydana gelir. Okul insanların kişiliğine ve geleceğine yön vererek toplumsal yaşayışlarını, 

davranışlarını, düşüncelerini, kişiliklerini şekillendirir.  
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Aile ve okul gibi diğer bir sosyalleşme aracıda kitle iletişim araçları değdiğimiz medya 

kurumudur. Medya dediğimiz dijital ortamlarda bireyler yüz yüze olmasa da sanal bir şekilde 

etkileşime geçmekte ve sosyalleşebilmektedir. Dijital oyunlar sanal sosyalleşmeyi sağlayan 

ortamlardan birisidir.  

Doğu’ya (2006) göre, dijital oyunlarda mekânlar gerçek olmadıklarından ötürü, tüm 

duygu ve düşünceler ikon ve işaretler ile iletilmektedir. Dijital oyunlarda kurulan sanal iletişim 

bireylerin gerçek yaşamdaki ilişkilere yabancılaşmasına neden olabilmektedir. “Oyuncular 

zamanların büyük bölümünü bu ortamlarda geçirdiklerinden yüz yüze iletişimden uzaktır. Sanal 

gerçeklik ve simülasyon, bilgisayar oyunlarının temel dayanağını oluşturan platformlardır. Sanal 

gerçeklik, kullanıcının bilgisayar tarafından simüle edilen çevreyle etkileşim kurmasına olanak 

tanıyan teknolojidir” (Doğu, 2006, s. 145). Juul (2003), dijital oyunlarda sunulan sanal 

karakterlerin kurallar ve davranış öğretmesi itibariyle insan ilişkilerini şekillendirme özelliğine 

de sahip olabildiğini ifade eder. 

Dijital oyunları çocuğu hareketsiz bıraktığı için ileriki zaman süreçlerinde obezite, göz ve 

duruş bozuklukları gibi olumsuz sağlık sorunlara neden olabilmektedir. Çocuğun dijital ekranlar 

karşısında geçireceği zaman süreci uzadıkça, anne-babasıyla iletişimi gerileyebilmekte ve 

bozulabilmektedir. Dijital oyun oynamaya ayrılan vakit arttıkça gerçek yaşamda diğer insanlarla 

olan sosyal ilişkiler zayıflatabilmekte ve asosyalleşmeye neden olabilmektedir. 

Dijital oyunlarının bireyleri etkilediği diğer bir boyut ise bireylerin arkadaş çevresidir. 

Horzum (2011), çocukların arkadaş çevreleriyle beraber oyun oynaması onların sosyal ilişkileri, 

iletişim ve dil becerilerinin gelişmesinde ve kendini ifade edebilme ile paylaşım olgusunu 

edinebilmesinde önemli bir role sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu sosyal ilişki biçimi yüz 

yüze olan sosyalleşme şeklinin yerini tam olarak tutmadığı söylenebilir. Anderson ve Bushman  

(2002) ise, dijital oyunların çocukların yardımseverlik duygularını körelttiğini ve çocukların 

olumlu sosyal davranış göstermelerine engel olduğunu belirtirler. Vessey, Yım-Chiplis ve 

Mackenzie (1998), Dijital oyunların bireylerin sosyal davranışları azalttığı ve sosyal ilişkileri 

zayıflattığını belirtilirler.  

 

2.3.2.3. Dijital Oyun Bağımlılığı ve Okul 

Pek çok araştırma bize göstermektedir ki, zamanlarının pek çoğunu dijital ekranlar 

karşısında oyun oynayarak geçiren öğrencilerin okul başarılarının olumsuz yönde etkilendiğini 

göstermektedir. Bu oyunlar öğrencinin ihtiyacı olduğu temel bilgi ve becerileri barındırmadığını 

söylemek mümkündür.  

Birçok aile ve öğretmen çocuklarının ders çalışmadaki isteksizliği ve bilgisayar 

oyunlarıyla geçirilen vakitteki istekliliğine dair şikâyette bulunmaktadır. Bu durum bilgisayar 

oyunlarının çocukların ilgilerini çekme ve onları motive etme açısından oldukça güçlü olduğunu 
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ortaya çıkarmakta, bu da tekrar tekrar oyun oynama isteğini beraberinde getirmektedir. Bu 

yönüyle düşünüldüğünde bağımlı, oyunla bütünleşir ve tüm hayatında onu yaşamaya başlar. En 

önemli göstergesi çocukların oyunlardaki karakterlerle kendilerini aşırı ilişkilendirmeleridir. Bu 

ilişkilendirme de ölüme giden olayları ortaya çıkarmaktadır (Horzum, 2011).   

Kelleci’ye (2008), göre, bilgisayar oyunları çocuklar açısından bazı avantajları olmasına 

rağmen aşırı ve kontrolsüz kullanımdan kaynaklı birtakım kaygılara ve korkulara neden 

olabilmekte, kişisel becerilerin gelişmesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Kelleci internet kullanımı ve bilgisayar oyunlarının çocukların ve gençlerin günlük 

yaşamlarını, akademik başarılarını ve ruh sağlıklarını önemli ölçüde etkilediğini ve bu yönü ile 

de araştırmacıların ilgisini çeken güncel bir konu olduğunu belirtir. Kelleci’ye göre, yeni 

teknolojileri çocukların ve gençlerin anti sosyal davranış bozuklukları, fiziksel, sosyal, bilişsel ve 

psikolojik gelişim sorunları yaşamalarına neden olmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

(2017) dijital oyunların çocuklar üzerindeki bazı olumsuz etkileri ve getirdiği riskleri şu şekilde 

ifade etmiştir: “Dil gelişiminde aksamalara ve gelişim geriliğine sebep olması. Zaman israfına ve 

erteleme davranışının yerleşmesine sebep olması. Duygu kontrollerinde zorluk yaşama ve kişilik 

bozuklukları. Asosyalleşme ve aile içi iletişimi azaltması. Sanal ile gerçeklik arasındaki farkı ayırt 

etmede güçlük.  Şiddet unsurları içerikleri sebebiyle saldırgan duygu, düşünce ve davranışların 

gelişmesine sebep olması. Ders çalışma, kitap okuma ve fiziksel aktivitelere katılma zamanlarını 

azaltması sebebiyle akademik ve kişisel başarıyı olumsuz etkilemesi. Bağımlılık, obezite, dikkat 

bozukluğu gibi sağlık problemlerine sebep olması.  Kötü dil gelişimi.  Çocukların çevrim içi 

tehditlere açık hâle gelmesi vb.” (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2017, s. 13). 

Çetinkaya (2019), yapılan araştırmaların aşırı bilgisayar ve internet kullanımının 

özellikle okul çağındaki çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerini, sosyal ilişkilerini olumsuz 

yönde etkilediğini ifade etmektedir. Bu sorunlar sağlık problemleri, aile ilişkilerindeki aksama, 

gündelik ve eğitim hayatında verimsizlik ve başarısızlık şeklinde olabilmektedir. Anderson, 

Gentile ve Buckley (2007) 12-18 yaş grubundaki gençlerin yoğun bilgisayar ve internet 

kullanımlarının derslerinde başarısızlığa sebep olduğunu belirtmektedir. Dijital oyunların 

öğrencinin akademik başarısını ve okul performansını olumsuz yönde etkilediği ifade 

etmektedir. 

Binali (2015) 367 lise öğrencisi ile yapmış olduğu çalışmada internet bağımlılık 

düzeyleri ile akademik başarı durumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve öğrencilerin not 

ortalamaları yükseldikçe interneti kullanım sürelerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Taçyıldız 

(2010, s.50) yapmış olduğu araştırmasında internet bağımlısı olmayan öğrencilerin akademik 

başarılarının daha yüksek olduğunu bulmuştur. Çetinkaya (2013, s.108) ilköğretim öğrencileri 

ile yapmış olduğu çalışmasında öğrencilerin akademik başarıları ile internet bağımlılık puanları 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Lise öğrencileri ile yapılan başka bir 
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araştırmada akademik başarıları yüksek olan öğrencilerin internet bağımlılık puanlarının daha 

düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Toraman, 2013, s.74). 

 

2.3.2.4. Dijital Oyun Bağımlılığı ve Aile İlişkileri 

Son yıllarda şiddet içeren dijital oyunların oynanmasının giderek yaygınlaşması, aileleri 

bu oyunları oynayan çocukların gelecekleri konusunda kaygılandırmıştır. Çocuklar zamanlarının 

büyük bir bölümünü bilgisayar ekranı başında geçirirken aileler çocukları ile sağlıklı iletişim 

kuramadıklarından,  çocukların sosyal hayattan kopmalarından rahatsızlık duymaktadırlar.  

Gürcan ve diğerleri (2008) yaptıkları çalışmada, dijital oyunlardaki kullanım artışının ve bu 

oyunlarda sunulan etkileşimin ve iletişim boyutlarının aile içi ilişkileri olumsuz yönde 

etkileyebildiğini ifade etmişlerdir. 

Çocuklarda dijital oyun bağımlığının oluşmasında anne ve babaların çocuklarına 

gösterdikleri yaklaşım önemli derece rol oynamaktadır. Çetinkaya’ya (2019) göre, çoğunlukla 

anne ve babalar çocuklarını oyalamak adına verdikleri tabletlerin, cep telefonların kontrolsüz 

kullanımı çocuğu ilerleyen yaşlarda oyun bağımlılığına sürükleyebilmektedir. Çocukların dijital 

oyun oynama alışkanlığı ailede başlar ve aileden bağımsız ele alınamaz. Çocuk dijital medyayı 

nasıl tüketeceğini öğrenemezse, bilgisayara, cep telefonuna, tablete mahkum edilirse, kullanıma 

sınırlama uygulamazsa, çocuğun dijital oyun bağımlısı olması kaçınılmaz hale gelebilmektedir. 

Çocukların dijital dünya hakkında yeterli bilgi donanım ve eğitimden yoksun olmaları, ev 

ortamında yalnız olmaları, dijital medya araçlarına kolay ulaşabilmeleri, onların bu araçlarla 

daha çok zaman geçirmelerine neden olmaktadır. Günlük hayatın problemlerinden kaçma, 

stresli bir hayattan uzaklaşma, bir gruba dâhil olma isteği, sosyallik ihtiyacı, yalnızlık duygusu, 

arkadaşlık ihtiyacı gibi unsurları çocukları dijital oyunlara yönelten nedenler arasında 

gösterebiliriz (Karaboğa,2019). Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan “Çevrimiçi Aile 

Güvenliği Enstitüsü” (FOSI), çevrimiçi dünyayı çocuk ve aileler için daha güvenli bir ortam haline 

getirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda iyi bir dijital ebeveyn olmak için bazı tavsiyelerde 

bulunmaktadır (Küçükvardar, 2019, s. 116). 

1- Çocuklarınızla konuşun: Bu basit gibi bir adım gibi görünüyor ancak iyi dijital 

ebeveynliğin bir numaralı göstergesi; çocuklarınızla iletişim kurmaktır.  

2- Kendinizi eğitin: Bir ebeveyn olarak teknolojiyi çocuğunuzdan öğrenmek yerine ona 

yol gösterici olun.  

3- Ebeveyn kontrollerini kullanın: Tüm önemli işletim sistemleri, arama motorları, cep 

telefonu sağlayıcıları ve oyun platformları çocuklarınızın çevrimiçi deneyimini yönetmenize 

yardımcı olmak için ücretsiz ya da ucuz ebeveyn denetimleri sağlar. Bunlar mutlaka 

kullanılmalıdır.  
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 4- Teknoloji konusunda temel kuralları belirleyin: Birçok ebeveyn çocuklarının dijital 

kullanımı için kurallar oluşturma konusunda nereden başlayacağını bilmiyor. Ancak akşam 

yemeğinde çocuğunuzun yanında cihaz bulunmaması ve geceleri telefonlarının teslim edilmesi 

gibi basit ev kuralları uygulanabilir. Çocuklarınız koyduğunuz kuralları ihlal etmeleri halinde 

çevrimiçi ayrıcalıklarını kaybedeceklerini ve yaptırımların ne olacağı konusunda açık ve tutarlı 

olduğunuzu bilmelerini sağlayın.  5- Takip edin ancak saplantılı olmayın: Çocuklarınızı Twitter 

ve YouTube'da takip edin. Ama çocukları gizli gözetlemek (stalking) yerine konuşup onlarla 

güven oluşturun.  6- Keşfedin ve paylaşın: Koyduğunuz kuralları uygulan çocuklarınızı 

ödüllendirin. Onlarla beraber çevrimiçi oyunlar oynayabilir, film izleyebilir ya da başka bir 

aktivite de bulunabilirsiniz.  7- İyi bir dijital rol model olun: Kendi dijital alışkanlarınıza dikkat 

edin, koyduğunuz kuralları da kendinizin çiğnediği bir rol model olmak çocuklarınızın sizi hafife 

almasına neden olabilir. Çocuklarınız hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak söylediklerinizden 

çok ne yaptığınıza çok daha fazla dikkat edecekler (Küçükvardar, 2019, s. 116). 

Sağlıklı anne baba ve çocuk bağı, çocuğun duygusal sağlığı için oldukça önemli olmakla 

beraber bu bağın oluşmasında anne baba ve çocuğun sosyal etkileşimi de büyük rol oynar. Anne 

ve babanın çocukla kurduğu etkileşim çocuğun güven, inanç, emniyet, karşılıklı ilişki, mizah ve 

keyif duygularını yaşamasını sağlar. Bu etkileşimin eğlenceli bir biçimde sürdürülmesi anne 

baba ve çocuk arasında bağ oluşmasını ve bu bağın sonraki yıllarda kalıcı olmasını sağlar (Solter, 

2018).  

Bireylerin yaşamında, aile veya arkadaş gibi önemli kişilerin eksikliğinin yaşandığı 

durumlarda, bireyler, bu ihtiyacı karşılamak adına çeşitli arayışlar içine girmektedirler. Kullanım 

özellileri nedeniyle iletişim araçları ise bireylerin bu eksikliklerini tamamlamaya uygun araçlar 

olarak görülmektedir (Bayraktutan, 2005). 

Çocuğun duygusal gelişimini belirleyen en önemli unsurlardan birisi anne baba ve çocuk 

arasındaki iletişimdir (Kasatura, 2002). Teknolojik aletlerin çocukları tarafından yoğun 

kullanılması (saatlerce bilgisayar başında kalma vb.) anne ve babaların son yıllarda dile getirmiş 

oldukları en önemli sorunlardan biri olmuştur. Bu durum aile bireylerinin birbirlerinden 

uzaklaşmasına ve ilişkilerinin zayıflamasına yol açmaktadır (Yıldırım, 2006). Bu görüşü 

destekleyen bir araştırmada aileler, çocuklarının bilgisayar oyunları ile erken yaşlarda 

karşılaştıklarını, çocuklarının bilgisayarla oynamasıyla ilgili endişelendiklerini belirtmişlerdir 

(Çakır, 2013). Günümüzde özellikle çocukların bilgisayar oyunlarında uzun süreler geçirmesi, 

bilgisayar oyun bağımlılığı riskiyle birlikte aile ilişkilerinde de çeşitli problemler yaşanmasına 

neden olabilmektedir. Aile ortamı çocuğun ileride nasıl bir yetişkin olacağı konusunda güçlü bir 

etkiye sahiptir. Sağlıksız aile ortamında yetişen ve aile üyeleri ile sağlıklı ilişkiler geliştiremeyen 

çocuklar, bilgisayar oyun bağımlılığı gibi risklere açık hale gelmektedirler (Karacaoğlu, 2019,s. 

31). Bilgisayar oyun bağımlılığı üzerinde pek çok risk faktörü bulunmaktadır. Özellikle kişinin 
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aile ortamı, öz saygısı ve sosyal etkileşimleri de bağımlılıkta önemli risk faktörleri olarak 

belirtilmiştir (Şakiroğlu ve Akyol, 2018). Son yıllarda yapılan araştırmalarda bağımlılık eğilimi 

ile anne baba tutumları arasında ilişki olduğu (Çakmen, 2004) ve bilgisayar ve oyun 

bağımlılığının aile ile iletişimde güçlükler yaşanmasına neden olduğu (Koçak ve Köse; 2014; 

Yiğit, 2017) tespit edilmiştir. 

Aileler, internet bağımlılığı konusunda önlem almalı ve çocukların enerjisini daha sağlıklı 

aktivitelere yönlendirmelidir. Sportif ve sanatsal faaliyetler ergenlerin gelişimine olumlu katkı 

sağlayabilir. Aile içinde sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı ilişkiler geliştirilmeli ve çocukların 

aileleri ile daha fazla zaman geçirmesi sağlanmalıdır. Aile ile çocuk arasında internet kuralları 

oluşturulmalı ve bilgisayarın çocuğun odasında olmasındansa, evdeki ortak kullanım 

alanlarından birinde bulunmasına özen gösterilmelidir. Beslenme alışkanlıklarının aileden 

kazanıldığı düşünürse ailelerin; şekerden zengin, karbonhidratlı gıdaları tüketimine dikkat 

etmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlığı çocuklarına kazandırmaya özen göstermesi önemli bir 

husustur. (Yıldırım, 2016, s. 111). 

Gençlerde bilinçli ve kontrollü internet ve dijital oyun kullanma davranışlarının 

oluşmasında temel ilke ailede güven, demokrasi, destek, güçlü iletişim ve olumlu ebeveyn-çocuk 

ilişkisinin geliştirilmesidir (Irmak ve Erdoğan, 2016, s. 134). Dijital oyunlara fazla zaman ayıran 

çocuklar, ailesine ve arkadaşlarına daha az vakit ayırır hale gelirken aynı zamanda çevresi ile 

çatışma yaşama ya da ilişkilerini koparmak zorunda kalabilmektedirler.  

 

2.3.2.5. Dijital Oyun Bağımlılığı ve Madde Kullanımı 

Gelişen bilgisayar ve internet teknoloji ile birlikte madde bağımlılığına ek olarak yanında 

yeni bağımlılık türleri ortaya çıkmıştır. Madde bağımlılığı olarak adlandırılan sigara, alkol ve 

uyuşturucu gibi zararlı maddelerin yanında sanal bağımlılık, cep telefonu bağımlılığı, sosyal 

medya bağımlılığı oyun bağımlılığı gibi bağımlılık türleri eklenmiştir. Bu yeni bağımlılık türleri 

son yıllarda araştırmacıların dikkatini çekmektedir.   

Çavuş, Ayhan ve Tuncer’e göre bağımlılık, “fizyolojik ve psikolojik işlevleri yerine 

getirmek için belli maddeleri almak zorunda olmak, bir yandan hayatın olağan akışını bozarken, 

diğer taraftan alınan maddenin karakterine bağlı olarak ruh ve beden sağlığını olumsuz 

etkilemektedir. Dolayısıyla bu durum bir sendrom olarak nitelenmekte ve bağımlılık bir çeşit 

beyin hastalığı” olarak tanımlanmaktadır (Çavuş, Ayhan ve Tuncer, 2016, s. 271). Ögel’e göre 

“Bağımlılığın boyut ve türüne ilişkin iki nokta öne çıkmaktadır. Birincisi bağımlılığın psikolojik 

boyutudur. Yani kişinin ruh sağlığına etki eden, alışkanlıkla açıklanan ve giderildiğinde haz, 

doyum ve rahatlama meydana getiren bağımlılıktır. İkinci türde ise fiziksel bağımlılık söz 

konusu olmaktadır. Bu durumda maddenin varlığına karşı fizyolojik bir istek ortaya çıkar. 

Madde alınmadığında vücudun geliştirdiği uyum bozulur ve fiziksel belirtiler gözlenir” (Ögel, 
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2014, s. 18). Tarhan ve Nurmedov’a göre, madde bağımlılığı sonucunda bireyin fiziksel ve 

psikolojik durumunda yaşanan değişikliklerin bir benzeri dijital bağımlılıklar için de geçerli 

olmaktadır. Bağımlılığa neden olan maddelerin uyarıcı kimyasal özellikleri var olduğu gibi, 

dijital alışkanlıklar da beyinde kimyasal madde salgılanmasına neden olabilmektedir (Tarhan ve 

Nurmedov, 2011). Beyindeki bu değişiklikler beynin işleyişini, alışkanlıkları, belleği ve 

öğrenmeyi etkileyebilmektedir. 

Şengül ve Büber (2016),  dijital oyun bağımlılığının, tüm psikiyatrik hastalıklarda olduğu 

gibi davranışsal bir bağımlılık olduğunu, birey gerçek hayat ilişkilerini oyun bağımlılığına 

kurban ettiğini ifade ederler. Şengül ve Büber’e göre, boş zaman etkinlikleri, uyku, eğitim ve işin 

yerini süreçle oyunlar almakta, oyun bağımlılığı olan kişilerde dikkat sorunları, düşük akademik 

başarı, yalnızlık, saldırganlık gibi durumlar gözlenebilmektedir. Griffiths (2003), internet oyun 

bağımlılığı gelişimini belirli basamaklara ayırmıştır. Ona göre kişi önce internet üzerinden 

oynanan oyunları ara sıra oynamaya başlamaktadır. Daha sonra kişi zamanla gerçek dünyadan 

kaçmak için ya da keyif almak için oyun oynama miktarını arttırmaya başlamaktadır. Zamanla 

kişide tolerans gelişmekte ve kişi aynı keyfi almak için daha fazla oyun oynamaya başlamaktadır. 

Sonrasında kişi oyun oynamadığı zamanlar yoksunluk belirtileri ortaya çıkmakta, kişi oyun 

oynayamadığında sıkıntılı, depresif hale gelmektedir. Kişi zamanla ilişkilerinde, işinde evinde 

problem yaşamaya başlamakta ve daha önce ilgilendiği hobilerine karşı ilgisini kaybetmektedir. 

Son olarak da kişi oyun oynamayı bıraksa bile depreşme yaşamakta ve tekrar oyun oynamaya 

geri dönmektedir. Griffiths (2005), diğer bağımlılıklar gibi bilgisayar oyun bağımlılığında da 

biyopsiko sosyal süreçlerin rol oynadığını bildirmiştir. Bu biyopsikososyal süreci açıklarken 

davranışın dikkat çekici olması yani bireyin zihnini meşgul edebilmesi, bireylerin bu davranışı 

duygularını düzenlemek, gerçek yaşam zorluklarından kaçmak ve hoşnutluk hissetmek için 

kullanması, davranış engellendiğinde kaygı, aşırı tepkinin görülmesi, davranışın sonucunda 

kişilerarası çatışmaların gelişmesi önemli bileşenler olarak belirtilmiştir. 

 

2.4. Dijital Oyunlar İle İlgili Alanyazın Araştırmaları 

Dijital oyunlar ile ilgili araştırmalar son 20 yıl içinde artmaya başlamış yıllar içinde 

önemi gittikçe artan disiplinler arası bir çalışma konusuna dönüşmüştür.  Dijital oyunlar 

üzerinde yapılan araştırmaların başını iletişim ve eğitim bilimleri çekmektedir. Dijital oyunlar 

bugün tüm dünyada en çok dikkat çeken eğlence araçlarının başında gelmektedir.  

Dijital oyunlarındaki büyük ilgi araştırmacıları bu oyunlarının farklı açılarından 

araştırmasına yöneltmiştir. Oyunlardaki şiddet unsurlarından bağımlılığa, oyun tercihlerindeki 

demografik yapılardan oyunlarının eğitsel ortamlarda kullanımının gerçekleştirilmesine kadar 

çok geniş bir alanda oyun çalışmaları yürütülmektedir (İnal ve Kiraz, 2008).  
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İletişim bilimleri ya da sosyoloji gibi alanlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalara 

baktığımızda, dijital oyunların farklı boyutlarda, alternatif bir söylem ve eleştirel bir bakış açısı 

ile ele alındığı görülmektedir.  Sezgin’e göre, Türkiye’de dijital oyun çalışmalarının farklı 

disiplinlerden beslendiği, farklı katmanlara odaklanılarak çalışıldığı görülmektedir. İletişim 

bilimleri dışındaki disiplinlerde ve özellikle eğitim bilimlerinde, dijital oyun ve oyun oynama 

konusunun bağımlılık ve şiddete yönlendirme gibi sorunsallar temelinde ele alındığı söylenebilir   

(Sezgin, 2019, s. 54). 

Kurtbeyoğlu (2018). “Çocuklarda dijital oyun bağımlılığı ve obezite arasındaki ilişkinin 

değerlendirilmesi” isimli yüksek lisans tez çalışmasında, Kayseri ili merkezinde bulunan üç farklı 

devlet ortaokulunda eğitim gören yasları 12- 14 yıl arasında, üç farklı sosyoekonomik düzeyde 

yer alan kız ve erkek çocuklar dâhil edilmiştir. Çocukların sorulara verdikleri cevaplar 

doğrultusunda dijital oyun bağımlılığı ve obezite arasında ilişki incelenmiş olup, cinsiyet 

bağlamında Erkeklerin kızlara nazaran dijital oyun bağımlılığı puanlarının yüksekliği göze 

çarpmaktadır. Okullara göre dijital oyun bağımlılığı ölçek puan durumları incelendiğinde; orta 

ve düşük sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerinin riskli grupta yer alan kısmı, sosyoekonomik 

düzeyi yüksek olan öğrencilerden daha yüksek bulunmuştur. Oyunlara ayırılan sürenin 

cinsiyetlere dağılımına bakıldığında erkeklerin 4 saat ve üzeri zaman ayırdığı, kızların erkeklere 

oranla sürelerinin düşük olduğu tespit edilmiştir.  Dijital oyun oynama süresi günde iki saat ve 

daha az olan öğrencilerin sosyoekonomik düzey verileri incelendiğinde en yüksek oran %90.6, 

orta sosyoekonomik düzeyde iken, sırasıyla düşük sosyoekonomik düzeyde ise %85.3 ve yüksek 

sosyoekonomik düzeyde %81.8 olarak bulunmuştur. Cinsiyetlere göre fiziksel aktivite anketi 

puan incelendiğinde erkeklerin kızlara göre puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Dijital oyun oynama sırasında kızların %36.5’i hazır besinleri tercih ederken, erkekler %15.1’i 

kola ve gazlı içecekleri tercih ettiği,  Oyun oynama sırasında atıştıran grubun dijital oyun 

bağımlılığı ölçek puanı diğerlerine göre ( atıştıran ve bazen atıştıran) yüksek olduğu tespitler 

arasındadır.  Araştırma sonucunda dijital oyunlar karsısında geçirilen sürenin arttıkça fiziksel 

aktiviteyi azaltıcı yönde şekillendiği ve süreç boyunca hazır gıdaların tüketilmesini teşvik ettiği 

söylenebilir. Dijital oyun bağımlılığı sürecinde beslenme alışkanlığı ve obezite riskinin 

artabileceği yönünde sonuçlara ulaşılmıştır.   

Orhan (2018),”10-14 yaş arasındaki çocukların fiziksel aktivite seviyesi, dijital oyun 

bağımlılığı ve dikkat düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi” isimli yüksek lisans tez 

çalışmasında, Kırşehir ili Mucur ilçesinde 1 ortaokulda  eğitim öğretim gören 5.,6.,7 ve 8. sınıf 

,10-14 yaşları aralığında  toplam 245 çocuk (kız=131, erkek=114) katılmıştır. Çalışmaya katılan 

İlköğretim Öğrencilerine ait veriler,  Crocker, Bailey, Faulkner, Kowalski, ve Mcgrath, tarafından 

1997 yılında geliştirilen “Fiziksel Aktivite Soru Formu” ile Hazar ve Hazar (2016) tarafından 

geliştirilen “Çocuklar İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği” ve dikkat düzeyleri ise Brickenkamp 
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(1962) tarafından geliştirilen “D2 Dikkat Testi”, 11-14 yaş grubu için Türkiye’ye uyarlama 

çalışması ise Toker (Toker, 1998; 1990) tarafından yapılan testler ile belirlenmiştir. Çalışmaya 

katılan çocuklardan büyük bir kısmını dikkat düzeylerinin yüksek, dijital oyun bağımlılığı 

açısından risksiz grupta yer aldığı ve fiziksel aktivite seviyesinin ise orta seviyede olduğu 

belirlenmiştir. Sonuç olarak, çocukların fiziksel aktivite seviyelerinin artmasının dijital oyun 

bağımlılığını azaltıcı etkisi olduğu ifade edilmektedir. Çocukların dijital oyun bağımlılıkları 

artmasının dikkat düzeyleri üzerinde azaltıcı etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu durum çalışmaya 

katılan öğrencilerin büyük kısmının dikkat düzeylerinin yüksek ve dijital oyun bağımlılıklarının 

çok düşük bulunması ile desteklemektedir.  

Aksel (2018)” Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı ile öz denetim ve sosyal 

eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi” isimli yüksek lisans tez çalışmasının örneklemini, 

2017-2018 eğitim öğretim yılında Ordu ili Ünye ilçe merkezindeki devlet ortaokullarının 7. 

sınıflarına devam eden 80’i kız, 88’i erkek olan 168 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma ilişkisel 

tarama modelinde tasarlanmış olup, verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi 

kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında Hazar ve Hazar (2017) tarafından geliştirilen “Dijital 

Oyun Bağımlılığı Ölçeği”, Moilanen (2005) tarafından geliştirilen, Türkçeye uyarlaması Harma 

(2008) tarafından yapılan  “Ergenlerde Öz-Denetim Becerileri Ölçeği ”ve Tekin, Özkara ve 

arkadaşları (2007) tarafından geliştirilen “Sosyal Eğilimler Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan 

çalışmada cinsiyet değişkeni ele alındığında Erkek öğrencilerin dijital oyun bağımlılık 

düzeylerinin kızlara nazaran yüksek olduğu, Özdenetim yeterlilikleri ve özdenetim başarısının 

düşük olanlarda dijital oyun bağımlılığının yüksek olduğu, dijital oyun bağımlılık düzeyi 

yükseldikçe şiddet yöneliminin arttığı, oyun oynama süresinin bağımlılık oluşturmada etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fiziksel aktivite düzeyinin oyun bağımlılığı olanlarda azaldığı, 

sporun bağımlılığı önlemede etkin olabileceği, kitap okumanın öğrencilerin öz denetim 

başarısını ve öz denetim yeterliliğini arttırdığı, kitap okuyan kısmın sosyal uyumlarının daha 

yüksek olduğu, şiddet eğilimlerinin düşük olduğu ve olumsuz hedef-ideallerinin daha düşük 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İletişim ve oyun için kullanılan araçlardan akıllı telefonu olan 

öğrencilerin sosyal eğilimlerinin daha düşük olduğu, tableti olanların ise sosyal eğilimlerinin 

yüksek,  olumsuz-hedef ideallerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. 

Aktaş (2018),” Ortaokul öğrencilerinde internet ve dijital oyun bağımlılığının psikolojik 

sağlamlık ve saldırganlıkla ilişkisi” isimli yüksek lisans tez çalışmasında araştırmanın evrenini 

Kars merkezdeki 2017-2018 öğretim yılında 6 ortaokulda öğrenim gören 2204 öğrenci, 

örneklemini ise 889 öğrenci oluşturmuş olup, (%51.8’i erkek, %48.2’si kız) 894 öğrencinin verisi 

değerlendirilmiştir. Kesitsel olarak tasarlanan çalışmada, Young (1996) tarafından geliştirilen ve 

Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliği Bayraktar (2001) tarafından yapılan “İnternet 

Bağımlılık Ölçeği”, Lemmens ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen Türkiye’de geçerlik ve 
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güvenirliği Irmak ve Erdoğan tarafından 2015 yılında yapılan 12-18 yaş arası “Dijital Oyun 

Bağımlılığı Ölçeği” kullanılmıştır. Smith ve arkadaşları tarafından 2008 yılında geliştirilmiş ve 

Türkçe geçerlik ve güvenirliği Doğan (2015) tarafından yapılmış olan  “Kısa Psikolojik Sağlamlık 

Ölçeği” ile Buss ve Perry tarafından 1992 yılında geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlaması Madran 

(2012) tarafından yapılan “Agresyon Ölçeği” ile genel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada 

cinsiyetler arasında farka göre, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla internet ve 

dijital oyun bağımlılığı düzeyinin yüksek olduğu, sınıf düzeyi arttıkça internet ve dijital oyun 

bağımlılığının arttığı, anne ve babanın eğitim düzeyi arttıkça, öğrencilerin internet ve dijital 

oyun bağımlılığının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Evde bilgisayar ve internet olmasının, 

bilgisayarın çocuk odasında bulunmasının, günlük internet kullanım süresi ve günlük ortalama 

internette oyun oynama süresi ve yaş arttıkça internet bağımlılığının beraberinde dijital oyun 

bağımlılığının arttığı tespitler arasındadır. İnternet ve dijital oyun bağımlılığının psikolojik 

olarak etkileri sonucu fiziksel ve sözel saldırganlık ile agresif davranışları arttırdığı, psikolojik 

sağlamlıkta azalma olduğu tespit edilmiştir.  

Ücan (2018),” Algılanan sosyal destek ile dijital oyun bağımlılığı arasındaki ilişkinin 

incelenmesi” isimli yüksek lisans tez çalışmasında araştırmanın evrenini İstanbul ili Fatih 

ilçesindeki resmi üç ortaokulun 8.sınıf öğrencileri arasından random seçilen 350 öğrencisi 

oluşturmaktadır. Araştırma verileri aşamasında, Hazar ve Hazar (2017) geliştirdiği “Çocuklar 

İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği” ve Yıldırım’ın (1997) geliştirdiği  “Algılanan Sosyal Destek 

Ölçeği” (ASDÖ) ile “Sosyo-demografik Bilgi Formu” uygulanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin 

internet bağımlılığı seviyesinin düşük oranda olduğu, anne ve babanın eğitimi düzeyi 

yükseldikçe dijital oyun bağımlılığı oranının yükseldiği ve aileden alınan sosyal destek algısının 

eğitimi düzeyi yükseldikçe artmakta olduğu belirlenmiştir. Akademik başarısı yüksek olan 

öğrencilerde algılanan sosyal destek düzeyinin de yüksek olduğu, cinsiyetler açısından 

erkeklerin sosyal destek puan ortalamasının kız öğrencilerden daha yüksek olduğu tespitler 

arasındadır. Dijital oyun bağımlılığı alt boyutları incelendiğinde, orta düzey aile geliri olanların 

ve 13 yaşındaki öğrencilerin Bireysel ve Sosyal Görevlerin/Ödevlerin Ertelenmesi puan 

ortalamasının diğerlerinden yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, sosyal destek algısı 

arttıkça dijital oyun bağımlılığının azalmakta olduğu ve katılımcıların sosyal desteği hissetmekte 

olduğu tespit edilmiştir. 

Aydın Özgür (2019),” 2018 yılında Edirne merkez ilçe ve merkeze bağlı köylerde 10-14 

yaş arası ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı, buna etki eden faktörler ve sağlıkla 

ilişkili yaşam kalitesi” isimli yüksek lisans tez çalışmasında, araştırmanın evrenini Edirne İl 

Merkezi ve merkeze bağlı köylerde 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim gören toplam 6892 

öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya çok aşamalı tabakalama örnekleme yöntemi ile belirlenen 

10 okuldan 648 öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmanın örnekleminin 328’ini (%50.6) kız 
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öğrenciler, 320’sini (%49.4) ise erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama 

aracı olarak sosyo-demografik form, Hazar ve Hazar tarafından 2017 yılında geliştirilmiş  

“Çocuklar İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği” ve Baydur ve ark. tarafından 2016 yılında geçerlik 

ve güvenirlik çalışması yapılmış olan “Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği” yer almıştır. Yapılan 

araştırma sonucunda katılımcıların bağımlılık düzeyleri cinsiyetin yanında yaşa göre de 

değişmekte olup, Erkelerin kızlardan iki katından daha fazla bağımlık oranlarına ulaştığı 

belirlenmiştir. Yaş arttıkça öğrencilerin riskli ve bağımlı gruplardaki oranlarının da artığı, 

başlama yaş düştükçe bağımlılık durumunun arttığı gözlenmiştir. Kendisine ait odası olan 

çocukların yarından fazlası, kilolu ve obez grupta yer alan çocukların yarıya yakını dijital oyun 

bağımlılığı(DOB) açısından riskli ve bağımlı grupta olduğu tespitler arasındadır. Çocukların oyun 

oynamak için sırası ile telefon, bilgisayar, tablet ve oyun konsolunu tercih ettikleri, oyun konsolu 

ile oynayan çocukların yarısının riskli ya da bağımlı grupta yer aldıkları belirlenmiştir. Oyun 

araçlarının kendi odasında olması ve Macera-Aksiyon oyunlarının bağımlılık riskini arttırdığı, 

katılımcıların en çok Rol Yapma Oyunları oynadıkları ilk üç oyunu olarak Mine Craft, FİFA, CS GO 

olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin dijital oyunu genellikle gerçek arkadaşlarıyla, haftada yedi 

saatin altında ve evde oynadıkları, özellikle internet bağlantılı oyunları tercih ettikleri 

belirlenmiştir. Haftada 14-21 saat arasında oyun oynayan öğrencilerin yarıdan fazlası, oyun 

arkadaşını sanal dünyadan edinen ayrıca internet kafede oyun oynayanların yarıdan fazlasının 

riskli ya da bağımlı grupta yer aldığı gözlenmiştir. Çevrim içi oyun oynayan öğrencilerin bağımlı 

gruptaki oranlarının diğer gruba göre 7 kat fazla olduğu, riskli grupta yer alanlara göre ise 8 kat 

fazla olduğu gözlenmiştir. Okulda oyun oynamayan öğrencilerin DOB puan ortalamaları yüksek 

bulunmuş olup bu durum bir risk faktörü olarak belirlenmiştir. Gelir düzeyi ile DOB puan 

ortalaması ters orantılı olduğu, Anne eğitim düzeyinin düşüklüğü öğrencilerin risk grubunda yer 

almasını arttırdığı, DOB koruma açısından en uygun öğrencileri başka aktivitelere yönlendirme 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak dijital oyun bağımlılığı ile ortaokul öğrencilerinin 

yaşam kalitesi ile ilişkisi incelendiğinde öğrencilerin, DOB düzeyi yükseldikçe yaşam kaliteleri 

düşmekte olduğu tespit edilmiştir. 

Karaman Yaşar (2019),” Ortaokul öğrencilerinin gözünden dijital oyun ve dijital oyun 

bağımlılığı: Kocaeli ili örneği” isimli yüksek lisans tez çalışmasında, dijital oyun bağımlısı olan ve 

olmayan ortaokul öğrencilerinin dijital oyun alışkanlıkları ve etkileri ile dijital oyun ve dijital 

oyun bağımlılığı algılarının araştırılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden 

Fenomenolojik araştırma desenlerine uygun olarak tasarlanan çalışmada, çalışma grubunu 

Kocaeli ilinden farklı okullardan seçilen 43 ortaokul öğrencisi oluşmaktadır. Hazar ve Hazar 

(2016) tarafından 10-14 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik geliştirdiği “Çocuklar İçin Dijital 

Oyun Bağımlılığı” adlı ölçek ve dijital oyun ve dijital oyun bağımlılığına yönelik algılarını ortaya 

koymak için hazırlanan sorulara ek olarak görüşmeler esnasında öğrencilerin verdikleri 



Meltem ÖZDEMİR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021 

 

35 
 

cevaplardan yola çıkarak yeni sorular sorulabilmesine imkân vermesinden dolayı yarı 

yapılandırılmış görüşmeler tercih edilmiştir.  Bulgular verilerin özelliği ve amaca uygunluğu 

korunarak veri kodlaması yapılmış, geçici temalar oluşturulmuştur. Kesişen temalar belirlenerek 

aynı tema altında toplanmış ve kod-tema ilişkisi kurulmuştur. Bulgular araştırma sorularıyla 

ilişkilendirilerek yorumlaması yapılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık yarısının dijital oyun bağımlısı olduğu 

görülmüştür (43 ortaokul öğrencisinin 19’u dijital oyun bağımlısı). Öğrencilerin tamamına 

yakınının dijital oyun ve dijital oyun bağımlılığı farkındalığına sahip olduğu, olumsuz sonuçları 

açısından göz rahatsızlıklarına, akademik başarısızlığa ve sosyal izolasyona sebep olduğunu dile 

getirmişler ve ayrıca araştırmacı katılımcılarla aynı sonuçlara ulaşılmıştır. Dijital oyunlarla aile 

üyeleri aracılığıyla tanışanların çoğunlukta olduğu. Oyun oynama süresi incelendiğinde 8-14 

saat oyun oynadığı ifade edenlerin bağımlılık düzeyinde yer almadığını, bağımlı öğrencilerin 22-

28 saat oyun oynadığı, 36 saat ve üzeri oyun oynayan öğrencilerin tamamının bağımlık 

düzeyinin yüksek olduğu, katılımcıların oyun oynamaya başlama yaşının 3 yaş civarında 

olduğunu, sıklıkla 6 yaşından itibaren dijital oynandığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların oyun 

araçlarında ilk sırada akıllı telefon olduğu ve bilgisayar, tablet, oyun konsolu ve TV’nin takip 

ettiği görülmüş olup, bağımlıların kendine ait akıllı telefonu oranının yüksek olduğu, en çok 

strateji oyunları oynadıkları tespitler arasındadır. Bağımlı olmayanların zekâ ve bulmaca 

oyunları tercih ettiği görülmektedir. Öğrencilerin en çok PUBG adlı aksiyon FPS türündeki oyunu 

oynadığı görülmüş, bu oyunu sırasıyla Zula,  League of Legends, ve GTA oyunu takip etmiştir. 

Bahsi geçen 4 oyun da silahlı, çevrimiçi ve çok oyunculu aksiyon oyunları olduğu görülmüştür. 

Oyuncuların temel hedefinin kazanma, seviye atlama ve en iyi olma olduğu, bu durum içinde 

hissedilen mutluluğun oyunla ilgili ters giden süreçlerde ise yerini sinirlenmek gibi duygulara 

bıraktığını,  oyun süresinin ve bu duygusal değişimlerin oyunu gerçek hayatla 

ilişkilendirilmesinin beraberinde öğrencileri bağımlılığa götürdüğü sonucuna ulaşılmıştır. 

Bağımlı öğrencilerin oyunu hayatlarında temel ihtiyaçlarının ve dışarı çıkmanın önüne 

yerleştirdikleri ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin dijital oyun bağımlılığının sigara, alkol ve 

uyuşturucu maddeye benzediğini, bağımlı kişilerin saldırgan, sabırsız ve unutkan davranışlar 

sergilediklerini, sosyal çevreden oyun oynayabilmek için uzaklaştıklarını, hatta intihar riski 

taşıdıklarını ifade etmişlerdir.   Öğrenciler dijital oyunların en çok yabancı dil gelişiminde katkı 

sağladığı ve yeni arkadaş edinme veya oyunlarla ilgili sohbet ederek arkadaş ilişkilerini 

geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. Öğrenciler dijital oyunların olarak akademik başarının 

düşmesi, dikkat dağınıklığı, unutkanlık, sorumluluklarını ihmal etme, sosyal ortamlardan 

uzaklaşma ve aile ilişkilerindeki bozulma gibi olumsuz etkileri olduğunu dile getirmişlerdir.  

Sonuç olarak; Oyun türünün bağımlılıkta risk faktörü olabileceği görülmüştür. 
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Kestane (2019),” Dijital oyun bağımlılığının ilköğretim ikinci kademe çağındaki 

öğrencilerin akademik başarısı ile ilişkisi ” isimli yüksek lisans tez çalışmasında, araştırmanın 

evrenini Gaziantep ili Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‟ne bağlı olarak okuyan 234 devlet, 

266 imam hatip ve 197 özel olmak üzere toplam 697 ilköğretim öğrencisi oluşturmuştur. 

Çalışmada ilişkisel tarama modelinde uygulanıp, demografik özelliklerle dijital oyun bağımlılığı 

arasındaki ilişki ile dijital oyun bağımlılığının akademik başarıya etkisi incelenmiştir. Veri 

toplama aracı olarak sosyo-demografik form ve Arıcak (2017) tarafından geliştirilen “dijital 

oyun bağımlılığı ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan araştırmada cinsiyete göre erkeklerin kızlara göre 

dijital oyun bağımlılığı daha yüksek çıktığı, özel ortaokulda okuyan ve gelir düzeyi yüksek 

olduğu ailelerin çocuklarının teknolojik imkânlara ulaşabilme imkânı çoğalmakta bunun 

sonucunda oyun bağımlık düzeyinin de yükselmekte olduğu tespit edilmiştir. ailenin eğitim 

durumu oyun bağımlılığına etkili görülmezken, çocuklar da olumsuz duygular büyük bir etken 

olarak göze çarpmaktadır. Başarı durumu düşük öğrencilerin oyun bağımlılığı riskinin yüksek 

olduğu düşünülmektedir. Özel ortaokulda okuyan öğrencilerde daha sık görülen sorumluluk ve 

sosyal ortamlardan uzaklaşma oyun bağımlılığı için bir ölçüt olduğu tespit edilmiştir.  Öğrenciler 

olumsuz duygulara kapıldığında daha çok oyuna yöneldiği, bu gerekçelerle oynanan oyunun 

bağımlılığının gelişmesinde büyük bir etken olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  

Terlemez (2019), “Dijital oyun bağımlılığı ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki” isimli 

yüksek lisans tez çalışmasında, lise öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı, kişilik özellikleri ve 

psikolojik faktörler arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın evreninin Antalya 

ili Muratpaşa ilçesinde lisede öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklemi 

ise TED Antalya Koleji’ne kayıtlı çoğunluğu 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinden oluşan 100 erkek lise 

öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada katılımcılara araştırmacı tarafından hazırlanan 

Demografik Bilgi Formu, Lemmens ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen Türkçeye 

uyarlanması Irmak ve Erdoğan (2014) tarafından yapılan “Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği”, Atilla 

Turgay (1995) tarafından geliştirilen geçerlik ve güvenilirlik çalışması Güney ve arkadaşları 

tarafından yapılan “Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu Ölçeği” ile La Greca ve Lopez 

(1998) tarafından geliştirilen “Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeği”, 2013 yılında Osman Zorbaz 

tarafından 14-17 yaş aralığı için uyarlaması yapılan ölçekler uygulanmıştır. Ayrıca Kişilik 

nitelikleri ve yetkinliklerini ölçmek amacıyla Donahue ve Kentle (1991) tarafından geliştirilen, 

Alkan tarafından 2007 yılında geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan “Beş Faktörlü Kişilik 

Ölçeği” ve Oyun Tipleri Ölçeği uygulanmıştır. 

Araştırmanın bulgularına göre, Oyun tipleri arasında, öğrencilerin yaygın olarak 

oynadıkları spor ve aksiyon oyunları olduğu saptanmıştır. Taktik oyunları, yap-boz oyunları, 

Role-playing oyunları, simülasyon oyunları ve macera oyunları oynayan öğrencilerin sosyal 

kaygı ve dijital oyun bağımlılığı puanları anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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Öğrencilerin sorumluluk ve deneyime açık olma puanları incelendiğinde taktik oyunları, macera 

oyunları, Role-Playing ve simülasyon oyunları çerçevesinde yüksek bulunmuştur. Evdeki kişi 

sayısının fazlalığı dijital oyun bağımlılık puanında yükseklik arz ederken, tek çocuk olma 

durumu DEHB, aşırı hareketlilik/dürtüsellik alt boyutundaki puanlarda anlamlı düzeyde 

yükseklik tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin beş faktörlü kişilik 

özellikleri ile dijital oyun bağımlılığı arasında ilişki olmadığını; fakat oyun tercihleriyle kişilik 

boyutlarının farklılık gösterdiği bulunmuştur. Günde 1-3 saat arasında oyun oynayanlarda 

deneyimlere açıklık puanları yüksek iken; günde 3 saat üzerinde oyun oynayanların dijital oyun 

bağımlılığı puanları yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak; Sosyal kaygı ile dijital oyun bağımlılığı, 

dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik/dürtüsellik ve DEHB ile ilişkili faktörler pozitif yönlü anlamlı 

ilişkilidir. 

Atak (2020),” 10-14 yaş arasındaki çocukların dijital oyun bağımlılığı ile sosyal becerileri 

arasındaki ilişkinin incelenmesi” isimli yüksek lisans tez çalışmasında, dijital oyun bağımlılığı ve 

sosyal beceri düzeylerini belirlemek, bazı değişkenler üzerinden dijital oyun bağımlılığı ve 

sosyal beceri arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır.  Çalışmanın örneklem grubu kolayda 

örneklem yoluyla oluşturulmuştur. Ankara ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 2 Ortaokul da 

2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 5, 6, 7, 8.sınıf öğrencileriyle sınırlandırılmıştır. 

10-14 yaş aralığındaki araştırma grubunda 419 ortaokul öğrencisinden, 210’u kız; 209’u erkek 

öğrenci seçilmiştir. İlişkisel tarama modeli kullanılan çalışmada, elde edilen veriler Hazar ve 

Hazar’ın 2017 yılında geliştirdikleri “Çocuklar için Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği” ve 

Kocayörük’ün 2000 yılında geliştirdiği “Sosyal Beceri Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırmada okul, 

sınıf ve cinsiyet değişkenleri dijital oyun bağımlılığı açısından incelenmiş olup, Erkek 

öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla dijital oyun bağımlılığı daha yüksek bulunmuştur. Sınıf 

değişkeninin açısından dijital oyun bağımlılığının üzerinde orta düzeyde etkisi olduğu tespit 

edilmiştir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere nazaran sosyal beceri düzeyi düşük çıkmıştır. 

Ayrıca 6. sınıfların sosyal beceri düzeyi ve dijital oyun bağımlılık düzeylerinin diğer sınıflara 

göre yüksek olduğu saptanmıştır. Dijital oyun bağımlılık düzeyde anlamlı düzeyde yüksek olarak 

belirlenen grubun ise sosyal beceri düzeyi düşük bulunmuştur. Cinsiyet değişkeninin dijital oyun 

bağımlılık düzeyinde kız öğrenciler az riskli grupta iken, erkek öğrenciler riskli grupta olduğu 

tespit edilmiştir.  Sonuç olarak ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılıklarının az riskli 

düzeyde, sosyal beceri düzeylerinin ise yüksek olduğu ve belirli değişkenlerin bu düzeyleri 

değiştirdiği saptanmıştır. Dijital oyun bağımlılığı düzeyinin artmasına bağlı olarak sosyal 

becerilerin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Marufoğlu (2020),” Ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığının fiziksel aktivite ve 

uyku alışkanlıklarına etkisinin araştırılması” isimli yüksek lisans tez çalışmasında, 9-14 yaş arası 

ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığının fiziksel aktivite ve uyku alışkanlıklarına olan 
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etkisinin ne düzeyde olduğu araştırılmıştır. Çalışmaya Van ilinde bulunan 2 Ortaokulun eğitim 

öğretim gören 5., 6., 7. ve 8. Sınıf 100 öğrenci (%56’sı kız ve %44’ü  erkek) ve aynı çocukların 

ebeveynleri katılmıştır. Araştırmada, Hazar ve ark. 2017 yılında geliştirdiği “Çocuklar için Dijital 

Oyun Bağımlılığı Ölçeği” , 1997 yılında Kowalski ve ark. tarafından oluşturulmuş, geçerlik ve 

güvenirlik çalışması Sert ve ark. tarafından “İlköğretim Öğrencileri Fiziksel Aktivite Soru Formu”  

ile Fiş ve ark. tarafından Türkçe güvenilirlik ve geçerliliği yapılan “Çocuk Uyku Alışkanlıkları 

Anketi” kullanılmıştır.  Çalışmaya katılan kız öğrencilerin %63’ü, erkek öğrencilerin ise 

%73’ünün dijital oyun oynadığı, yüksek düzeyde bağımlı ve bağımlı grup içerisinde cinsiyet 

acısından erkeklerin daha yüksek oranlara sahip olduğu, cinsiyetler arasında fiziksel aktivite 

seviyelerinin farklı olmadığı tespit edilmiştir.  Anne-baba eğitim düzeyine göre fiziksel aktivite 

arasında bir ilişki olmadığı, babanın eğitim durumu “lise” olan öğrencilerin dijital oyun 

bağımlılığının daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ailenin ekonomik durumu arttıkça 

fiziksel aktivite puanlarının yüksek olduğu, oyun oynama süresi günde üç saatten fazla olan 

öğrencilerin bağımlılık düzeyinin daha yüksek olduğu, oyun oynama sürecinin uyku ve uyanıklık 

süresinde değişiklik sağlamadığı ve akademik başarıya etki etmediği tespit edilmiştir. Fiziksel 

aktivite açısında sınıf düzeyi yükseldikçe fiziksel aktivitenin azaldığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı ile fiziksel aktivite ve uyku 

alışkanlıkları arasında bir ilişki olmadığı tespit edildi. 

Delebe (2020),” Ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı ile bazı fiziksel 

parametreler ve akademik başarı durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi” isimli yüksek 

lisans tez çalışmasında, Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Osmaniye ili 

Merkez ilçesinde ortaokul düzeyinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın 

örneklemi küme örnekleme yöntemine göre belirlenmiş olup, çalışma 2019-2020 eğitim-

öğretim döneminde eğitim görmekte olan 5. ,  6. , 7. ve 8. Sınıftaki 2 Ortaokulun öğrencileriyle 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 11-14 yaş aralığında 505 öğrenci (kadın=280 erkek = 225) ile 

yapılmıştır. Araştırma; nicel araştırma modeline göre tasarlanmış ve betimsel, ilişkisel ve 

nedensel-karşılaştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veriler Hazar ve Hazar’ın 2016 yılında 

geliştirdikleri “Çocuklar için Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği”, Crampton tarafından geliştirilen  

“Kardiovasküler Verim Testi” kullanılmıştır. Ayrıca Sistolik Kan Basıncı ve Kalp Atım Sayısının 

Ölçülmesi, Otur-Uzan Esneklik Testi, Mekik Testi, Şınav Testi gibi parametrelerle, milli eğitim 

bakanlığının fiziksel uygunluk ölçümlerinde yeterlilik tablosuna göre kaydedilen değerin 

yeterliliği tespit edilmiştir. BKİ Değerlerinin Hesaplanması ve Kişisel Bilgi Formu Elde edilen 

verilerinde analizler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların %55,6’sı az riskli, 

%34,5’i riskli, % 8,9’u bağımlı,%1 yüksek düzeyde bağımlı olduğu belirlenmiştir. Erkek 

katılımcıların kadın katılımcılara göre, sporcu lisansı olanların olmayanlara göre bağımlılık 

düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İkamet ettiği adreste internet bağlantısına 
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sahip olanların olmayanlara göre, dijital oyun oynama aracına sahip olanların olmayanlara göre 

bağımlılık düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dijital oyun bağımlılığının ortaokul 

çocuklarında çocukların oyun çağında olmalarından dolayı esneklik ile ilişkisi olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Dijital oyun bağımlılığının üst bölge kaslarının (omuz, göğüs, kol, sırt üst) 

ve alt bölge kaslarının (karın, bacak, kalça, sırt alt) kassal dayanıklılığını düşürebileceği 

sonucuna ulaşılmıştır. Baba eğitim düzeyi farklılık olamazken, kısmen de olsa anne eğitim düzeyi 

düştükçe dijital oyun bağımlılık düzeyinin artabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Aile aylık gelir 

durumu arttıkça dijital oyun bağımlılığının artabileceği, dijital oyun bağımlılığının akademik 

başarıyı düşürebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak; dijital oyun bağımlılığı çocuklarda 

akademik başarı durumlarını ve kardiovasküler verimi düşürdüğü, bazı bölgesel kassal 

dayanıklılığı azalttığı görülmüştür. 
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3. YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde sırasıyla araştırma modeli, evren ve örneklem, veri toplamada 

kullanılan ölçme araçları ve verilerin analizine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

 

3.1. Araştırma Modeli 
 

Bu çalışma ilişkisel tarama türünde bir araştırma olup öncelikle ortaokul öğrencilerinin 

dijital oyun bağımlılık durumu öğrencilerinin sınıf, cinsiyet, yaş,  anne baba eğitim düzeyi, aile 

geliri, öğrencilerinin oynadıkları dijital oyun türü, dijital oyunları oynadıkları platform, günlük 

dijital oyun oynama sıklığı ve dijital oyunları oynadıkları yere göre incelenmiştir. Bunun yanı 

sıra ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık durumu öğrencilerin sosyal eğilimlerle ilgili 

görüşleri ile ilişkisi açısından incelenmiştir.  

İlişkisel araştırma yaklaşımlarında iki değişken arasındaki ilişkinin gücünü ölçebilmek 

için korelasyon katsayısı kullanılabilir. İlişkisel bir çalışmada tüm katılımcıların oluşturduğu tek 

bir grup vardır ve bu grup iki sürekli ya da sıralı değişken açısından ölçülmektedir (Gliner, 

Morgan, ve Leech, 2015).  

Karasar’a göre (2005) korelasyon türü ilişki aramalarda değişkenlerin birlikte değişip 

değişmedikleri, birlikte bir değişme varsa, bunun nasıl olduğu öğrenilmeye çalışılır. Bir 

araştırmada ilişki arandığında, üç durum çıkar ortaya. Bunlar: iki değişken arasında sistemli bir 

ilişkinin olup olmadığı, değişkenlerin doğru (aynı yönde) orantılı ya da ters orantılı olduğu 

durumudur.  

3.2. Evren ve Örneklem 

 Kartopu örneklem türü bu araştırmada kullanılan örneklem türü olmuştur. Kartopu 

örnekleme tekniği, evreni oluşturan birimlere erişmenin zor olduğu veya evren hakkındaki 

bilgilerin (büyüklük ve bilgi derinliği vb.) eksik olduğu durumlarda kullanılmaktadır (Patton, 

2005).   

Bu araştırmanın evrenini, 2019-2020 öğretim yılında Mersin ili genelinde kamu ve özel 

ortaokullarda öğrenim gören 112.440 öğrenci (Mersin Valiliği, 2015) oluşturmaktadır. Bu evreni 

temsil etmeye yönelik 6, 7 ve 8. sınıflardan oluşan 987 ortaokul öğrencisi araştırmanın 

örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın yürütüldüğü dönemde tüm dünyada ve Türkiye’de 

korona salgını nedeniyle alandan örnekleme ulaşmanın zorlaştığı bir döneme denk gelmiş 

olması nedeniyle, örnekleme ulaşım online olarak sosyal medya üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
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Evren büyüklüğüne göre örneklem sayısının belirlenmesi 

Tablo 1. 

Farlı Evrenler İçin Kabul Edilebilir Asgari Örneklem Büyüklükleri 

 %95 güvenle %99 güvenle 
N (Evren) n (örneklem) n(örneklem) 
50 44 47 
100 79 87 
250 151 182 
350 183 229 
500 217 286 
750 254 353 
1000 278 400 
1500 306 461 
2000 322 500 
3000 341 545 
3500 346 559 
4000 350 571 
4500 354 580 
5000 357 587 
5500 359 594 
6000 361 599 
6500 363 604 
7000 364 608 
7500 365 611 
8000 367 615 
8500 368 617 
9000 368 620 
9500 369 622 
10000 370 624 
15000 375 637 
20000 377 644 
30000 379 651 
40000 381 655 
50000 381 657 
75000 382 660 
100000 383 661 
250000 384 661 
500000 384 664 
1000000 384 665 

 
Kaynak: Gürbüz ve Şahin (2014, s.128). 

Gürbüz ve Şahine göre (2014, s. 128) farlı evrenler için kabul edilebilir asgari örneklem 

büyüklüklerini belirlerken 100.000 bin kişilik evren büyüklüğü için % 99 hata payı ile örneklem 

büyüklüğünü 661 olarak belirtmiştir. Bu araştırmada bu örneklem büyüklüğü temel alınmakla 

birlikte 987 ortaokul öğrencisine ulaşılmıştır. 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 
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Bu araştırmanın verileri öğrencilerin demografik özelliklerinin ve dijital oyun oynama 

özelliklerinin sorulduğu bir bilgi formu ile birlikte Türkiye Ölçme Araçları Dizininde yer alan, 

geçerlik güvenirlik çalışmaları Oğuz Tekin ve arkadaşları (2007) tarafından gerçekleştirilen, “11-

20 Yaş Öğrencilerde Sosyal Eğilimler Ölçeği” ve öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeylerini 

tespit etmek için Kimberly S. Young tarafından geliştirilen ve Mihrali Köseliören (2017) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Ortaöğretim Öğrencilerinin Online Oyun Bağımlılığı Ölçeği” 

aracılığı ile toplanmıştır. 

Oğuz Tekin ve diğerleri (2007) tarafından geliştirilen, “11-20 Yaş Öğrencilerde Sosyal 

Eğilimler Ölçeği” 26 soru ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar sosyal uyum, maddeden 

kaçınma eğilimleri, şiddetten kaçınma eğilimleri, okul ortamına ilişkin görüşler, aile ortamına 

ilişkin görüşler, hedef ve idealler ile ilgili eğilimler şeklinde tanımlanmıştır. Ölçeğin genel 

güvenirliğinin Cronbach's Alfadeğeri 0.794 (Düzeltilmiş 0.811) olarak tespit edilmiştir.  

Mihrali Köseliören (2017) tarafından uyarlama çalışması yapılan ve 20 maddeden 

oluşan “Online oyun bağımlılığı ölçeğinin” iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) alpha=0.906 

olarak bulunmuştur.  

“Ortaöğretim Öğrencilerinin Online Oyun Bağımlılığı Ölçeği”ni geliştiren Young 

(2011)’un İnternet Bağımlısı Hastaların Klinik Değerlendirmesi (Clinical Assessment of Internet-

Addicted Clients) isimli çalışmasında katılımcıların bağımlılık düzeylerini 4 aşama olarak 

belirlemiştir. Bu aşamalardan birincisi olan 0-30 puan kontrolün bireyde olduğu grubu, 31-49 

arasındaki puan, kontrol kaybının başladığı grubu, 50-79 puan aralığında olanlar risk grubu ve 

80-100 arasındaki puanlama da olanlar ise bağımlı grubu nitelemektedir. Bu referanslar ışığında 

bu çalışmada da Young’un ortaya koyduğu bağımlılık risk düzeyleri esas alınmıştır.  

Araştırmada kullanılan ve araştırmacı tarafından geliştirilen bilgi formunda ise,  ortaokul 

öğrencilerinin sınıf, cinsiyet, yaş, anne babanın eğitimi, ailenin geliri, öğrencilerin oynadıkları 

dijital oyun türü, dijital oyunları oynadıkları platform, günlük dijital oyun oynama sıklığı ve 

dijital oyunları oynadıkları yere ilişkin toplam 10 soru yer almaktadır. 

 

3.4. Verilerin Toplanması 

Bu araştırmanın verileri Mersin il genelindeki kamu ortaokullarında öğrenim gören 

ortaokul öğrencisinin dijital oyun bağımlılığı ve sosyal eğilimlerinin değerlendirildiği, “11-20 Yaş 

Öğrencilerde Sosyal Eğilimler Ölçeği” (Oğuz Tekin ve diğerleri, 2007) ile “Ortaöğretim 

Öğrencilerinin Online Oyun Bağımlılığı”(Köseliören, 2017) adlı iki ölçek ve öğrencilerin 

demografik özellikleri ve dijital oyun oynama özelliklerinin sorulduğu bir bilgi formu ile elde 

edilmiştir.  

Araştırmanın veri toplama aşamasından önce çalışmada kullanılan ölçekleri geliştiren ve 

uyarlayan araştırmacılardan kullanım izni alınmıştır (Bkz Ek 3-4).  Bilgi formu ve ölçekler bir 
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araya getirilerek veri toplama aracının son haline ulaşılmıştır (Bkz Ek 1). Mersin Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulunun incelemesine sunulan araştırma önerisi adı geçen 

kurulun 28/06/2020 tarih ve 36 sayılı kararında da (Bkz. Ek 2) belirtildiği üzere etik onaydan 

geçmiştir. Bu aşamadan sonra çalışmanın yürütüldüğü dönemde dünyada ve Türkiye’de Covid 

19 salgını nedeniyle okulların kapalı olması ve alandan veri toplama olanaklarının zorlaşması 

nedenleriyle veri toplama aracı “Google Forms” üzerinden yeniden düzenlenerek sosyal medya 

platformu üzerinden 01-20/09/2020 tarihleri arasında 987 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır.  

 

3.5. Verilerin Analiz 

Araştırmada elde edilen veriler araştırma soruları çerçevesinde; frekans, yüzdelik, 

standart sapma, ortalama, Ki kare, Man Whitney U ve Kruskal Wallis analizleri ile SPSS programı 

kullanılarak incelenmiştir.   

Araştırmanın birinci alt problemi çerçevesinde, veriler üzerinden ortaokul öğrencilerinin 

sınıf, cinsiyet, yaş,  anne babanın eğitimi, anne babanın geliri, öğrencilerinin oynadıkları dijital 

oyun türü, öğrencilerinin dijital oyunları oynadığı platform, öğrencilerinin günlük dijital oyun 

oynama sıklığı ve öğrencilerinin dijital oyunları oynadıkları yere ilişkin frekans ve yüzde 

dağılımları incelenmiştir. 

Araştırmanın ikinci alt problemi, Mersin ili genelinde ortaokul öğrencilerinin dijital oyun 

bağımlılık düzeylerini tespit etmek amacıyla oluşturulmuştur. Katılımcıların bağımlılık düzeyi 

için 4 farklı kategori belirlenmiştir. Buna göre Birinci kategori için 0-30 puan aralığı kontrolün 

bireyde olduğu grup, 31-49 puan aralığını kontrol kaybının başladığı grup, 50-79 puan 

aralığında olan grup için risk grubu, 80-100 puan aralığındaki kişiler için de bağımlı grup ayırımı 

yapılmaktadır. Katılımcıların cevapladıkları “Ortaöğretim Öğrencilerinin Online Oyun Bağımlılığı 

Ölçeği”nden elde edilen toplam puanları aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzdelik 

hesaplamalarının yer aldığı betimsel istatistikler ile incelenmiştir. 

Araştırmanın üçüncü alt problemi öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeylerinin 

öğrencilerin cinsiyet, yaş, aile gelirleri, anne-babanın eğitim seviyesi, oynadıkları oyun türü, oyun 

oynama süreleri arasında bir ilişkinin olup olmadığına ilişkindir.  Bu alt probleme ilişkin Ki Kare 

analizleri yürütülmüştür.  

Araştırmanın dördüncü alt problemi, Mersin ili genelinde ortaokul öğrencilerinin sosyal 

eğilimlerini tespit etmek amacıyla sorulmuştur. 11-20 Yaş Öğrencilerde Sosyal Eğilimler Ölçeği” 

26 soru ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar sosyal uyum, maddeden kaçınma 

eğilimleri, şiddetten kaçınma eğilimleri, okul ortamına ilişkin görüşler, aile ortamına ilişkin 

görüşler, hedef ve idealleri ile ilgili eğilimler şeklinde tanımlanmıştır. Alt ölçeklerden elde edilen 

toplam puanlar aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzdelik hesaplamalarının yer 

aldığı betimsel istatistik metotları ile incelenmiştir. 



Meltem ÖZDEMİR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021 

 

44 
 

Araştırmanın beşinci alt problemi dijital oyun bağımlılık düzeylerinin öğrencilerin sosyal 

eğilimlerinde fark yaratıp yaratmadığını tespit etmek amacına yöneliktir. Öğrencilerin dijital 

oyun bağımlılık düzeylerinin sosyal uyum, maddeden kaçınma eğilimleri, şiddetten kaçınma 

eğilimleri, okul ortamına ilişkin görüşler, aile ortamına ilişkin görüşler, hedef ve idealler alt 

boyutlarından oluşan sosyal eğilimleri üzerinde fark yaratıp yaratmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu araştırma problemi için önce Kolmogorov-Smirnov değerleri ile çarpıklık ve 

basıklık katsayılarına göre normallik testi yapılmıştır. Normal dağılımın sağlanmadığı 

görüldüğünden araştırmaya katılan farklı oyun bağımlılık düzeyleri gruplarındaki öğrencilerin 

sosyal uyumlarına yönelik puan dağılımları arasındaki fark Kruskall Wallis ve Mann Whitney U 

testleri ile analiz edilmiştir. 
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4. BULGULAR 

Bu bölümde araştırma problemi ve alt problemlerinin çözümüne ilişkin toplanan 

verilerin istatistiksel analizlerinden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Aşağıda ortaokul öğrencilerin sınıf, cinsiyet, yaş,  anne babanı eğitimi, anne babanın 

geliri, öğrencilerinin oynadıkları dijital oyun türü, öğrencilerinin dijital oyunları oynadığı 

platform, öğrencilerinin günlük dijital oyun oynama sıklığı ve öğrencilerinin dijital oyunları 

oynadıkları yere ilişkin frekans ve yüzde dağılımları sırasıyla yer almaktadır. Ortaokul 

öğrencilerinin demografik özelliklerine ilişkin genel bulgular şu şekilde olmuştur. 

Tablo 2.  
Katılımcılara Ait Cinsiyet Durumlarına İlişkin Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 

 Cinsiyet Frekans (f) Yüzde (%) 

Kız 520 52,7 

Erkek 467 47,3 

Toplam 987 100 

 
Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerin cinsiyetlerine baktığımızda 987 kişinin % 52’si 

(520 kişi) Kız, % 47’si (467 kişi) erkektir. Katılımcıların kız oranı erkek oranından az da olsa 

daha fazla olmasına rağmen birbirine yakındır. 

 
Tablo 3.  
Ortaokul Öğrencilerinin Sınıf Durumlarına İlişkin Frekans ve Yüzdelik Dağılımlar 

 Sınıf Frekans (f) Yüzde (%) 
6. sınıf 314 31,8 

7. sınıf 234 23,7 

8. sınıf 439 44,5 

Toplam 987 100 

 
 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerin sınıflarına baktığımızda 987 kişinin % 44,5’i 

(439 kişi) 8.sınıf, % 31,8’i (314 kişi) 6. sınıfta, % 23,7’si (234 kişi) ise 7. sınıftadır.  

 

Tablo 4.  
Ortaokul Öğrencilerinin Yaş Durumlarına İlişkin Frekans ve Yüzdelik Dağılımlar 

 Yaş Frekans (f) Yüzde (%) 
12 yaş 393 39,8 

13 yaş 272 27,6 

14 yaş 224 22,7 

Diğer 98 9,9 

Toplam 987 100 
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Tabloya baktığımızda araştırmaya katılan 987 katılımcının % 39,8’i 12 yaşında, % 27,6’sı 

13 yaşında,  % 22,7’si 14 yaşında,  % 9,9’u ise diğer yaş kategorisinde yer almışlardır.   

 

Tablo 5.  
Ortaokul Öğrencilerinin Anne Eğitim Durumlarına İlişkin Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 

 Annemin eğitim durumu Frekans (f) Yüzde (%) 
İlkokul mezunu 414 41,9 

Ortaokul mezunu 136 13,8 

Lise mezunu 272 27,6 

Üniversite mezunu 110 11,1 

Okuryazar değil 55 5,6 

Toplam 987 100 

 

Tablo 5’te araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin anne eğitim durumuna 

baktığımızda; ilkokul mezunu olanlar % 41,9 oranında, ortaokul mezunu olanlar % 13,8 

oranında, lise mezunu olanlar % 27,6 oranında, üniversite mezunu olanlar % 11,1 oranında, 

okuryazar olmayanlar % 5,6 oranında olduğu görülmektedir.  Burada katılımcı ortaokul 

öğrencilerinin annelerinin büyük oranda ilkokul düzeyinde, daha sonrada lise mezunu eğitim 

düzeyine sahip oldukları görülmektedir. 

Tablo 6.  
Ortaokul Öğrencilerinin Baba Eğitim Durumlarına İlişkin Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 

 Babanın eğitim durumu Frekans (f) Yüzde (%) 
İlkokul mezunu 344 34,9 

Ortaokul mezunu 175 17,7 

Lise mezunu 300 30,4 

Üniversite mezunu 151 15,3 

Okuryazar değil 17 1,7 

Toplam 987 100 

 

Tablo 6’da araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin baba eğitim durumuna 

baktığımızda; ilkokul mezunu olanlar % 34,9 oranında, ortaokul mezunu olanlar % 17,7 

oranında, lise mezunu olanlar % 30,4 oranında, üniversite mezunu olanlar % 15,3 oranında, 

okuryazar olmayanlar % 1,7 oranında olduğu görülmektedir.  Burada katılımcı ortaokul 

öğrencilerinin babalarının öncelikle ilkokul düzeyinde, daha sonrada lise mezunu eğitim 

düzeyine sahip oldukları görülmektedir. 

Tablo 7.  
Ortaokul Öğrencilerinin Aile Gelirlerine İlişkin Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 

 Aile geliri Frekans (f) Yüzde (%) 
2500 TL altı 478 48,4 

2500 ve 5000 TL arası 396 40,1 

5000 ve 9000 TL arası 84 8,5 



Meltem ÖZDEMİR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021 

 

47 
 

9000 TL üzeri 29 2,9 

Toplam 987 100 

 

Katılımcı öğrencilerin aile gelirlerini incelediğimizde % 48,4’ü (2500 TL altı) gelir grubu,  

% 40,1’i  (2500 ve 5000 TL arası) gelir grubu, % 8,5’i (5000 ve 9000 TL arası), % 2,9’u  (9000 TL 

üzeri) gelir grubunda oldukları görülmektedir. Bu anlamda katılımcı öğrencilerin aileleri 

çoğunlukla ekonomik durumu düşük alt gelir grubundaki aileler olduğu göze çarpmaktadır. 

Tablo 8.  
Ortaokul Öğrencilerinin Oynadıkları Dijital Oyun Türüne İlişkin Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 

 Oynanan oyun türü Frekans (f) Yüzde (%) 
Savaş oyunları 548 55,5 

Spor oyunları 30 3,0 

Yarış oyunları 213 21,6 

Bilmece, bulmaca, zeka ve puzzle oyunları 125 12,7 

Diğer 71 7,2 

Toplam 987 100 

 

Tablo 8’de araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin % 55,5’i savaş oyunları, % 21,6’sı 

yarış oyunları, % 12,7’si bilmece, bulmaca, zekâ ve puzzle oyunları, % 3’ü spor oyunları, %7,2’si 

diğer oyun kategorisinde oyunlar oynamaktadırlar. Burada ortaokul öğrencilerinin yarısından 

fazlasının savaş oyunu oynaması, eğitim ve bilgi içerikli bilmece, bulmaca, zekâ ve puzzle 

oyunlarını düşük oranlarda oynaması dikkat çekmektedir.  

 

Tablo 9.  
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyunları Oynadığı Platforma İlişkin Frekans ve Yüzdelik 
Dağılımları 

 Oyunların oynandığı platform Frekans (f) Yüzde (%) 
Cep telefonu 633 64,1 

Tablet 183 18,5 

Laptop 88 8,9 

Masa üstü bilgisayar 83 8,4 

Toplam 987 100 

 

Tablo 9’da araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin % 64,1’i cep telefonu ile, % 18,5’i 

tablet ile, %8,9’u laptop ile, %8,4’ü masaüstü bilgisayar ile dijital oyun oynadıkları 

görülmektedir. Bu anlamada öğrencilerin çok büyük bir oranda dijital oyunları cep 

telefonlarından ve tabletlerden oynadıkları görülmektedir.  
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Tablo 10.  
Ortaokul Öğrencilerinin Günlük Dijital Oyun Oynama Sıklıklarına İlişkin Frekans ve Yüzdelik 
Dağılımları 

 Günlük Oyun Oynama Sıklığı Frekans (f) Yüzde (%) 
1 saat ve altı 350 35,5 

1 ve 2 saat arası 325 32,9 

2 ve 3 saat arası 131 13,3 

3 ve 4 saat arası 76 7,7 

4 saat üzeri 105 10,6 

Toplam 987 100 

 

Tablo 10’da araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin % 35,5’i (1 saat ve altı), % 

32,9’si (1 ve 2 saat arası), %13,3’ü (2 ve 3 saat arası), % 7,7’si (3 ve 4 saat arası) dijital oyun 

oynadıkları tespit edilmiştir. Bu anlamda öğrencilerin yarısından fazlası bir saat altı ve bir ile iki 

saat arasında dijital oyun oynamaktadırlar. 

 

Tablo 11.  
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyunları Oynadıkları Yere İlişkin Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 

 Günlük Oyun Oynama Sıklığı Frekans (f) Yüzde (%) 
Ev 971 98,4 

Okul 1 0,1 

Kafe 3 0,3 

Diğer 12 1,2 

Toplam 987 100 

 

Tablo 11’de araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin % 98,4’ü ev ortamında, % 0, 1’i 

okulda, % 0, 3’ü kafede, % 1, 2’si diğer ortamlarda dijital oyunları oynadıkları görülmektedir.  

 

4.1.Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri nasıldır? 

Tablo 12. Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeylerine İlişkin Frekans ve 
Yüzdelik Dağılımları  
 
 
 
Dijital oyun bağımlılık düzeyleri 

Gruplar Frekans (f) Yüzde 
(%) 

Kontrolün Bireyde Olduğu Grup 87 8,8 

Kontrol Kaybının Başladığı Grup 288 29,2 

Risk Grubu 507 51,4 

Bağımlı Grup 105 10,6 

Toplam 987 100,0 
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Young (2011: 23) katılımcıların bağımlılık düzeyini için 4 farklı kategori belirlemektedir. 

Birinci kategori için 0-30 puan aralığı kontrolün bireyde olduğu grup, 31-49 puan aralığını 

kontrol kaybının başladığı grup, 50-79 puan aralığında olan grup için risk grubu, 80-100 puan 

aralığındaki kişiler için de bağımlı grup ayırımı yapmaktadır. 

Tablo 11’da araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin % 51,4’ü risk grubunda, % 

29,2’si kontrol kaybının başladığı grupta, %10’u bağımlı grupta, % 8,8’i ise kontrolün bireyde 

olduğu grupta yer aldığı görülmektedir. Bu anlamda ortaokul öğrencilerinin yarısından fazlası 

dijital oyun bağımlılığında risk grubunda yer almakta, ileriki süreçlerde bir eğitim 

verilmediğinde veya bir önlem alınmadığında bu grubun bağımlı grubuna yer almaları için bir 

engel görülmemektedir. 

 

Tablo 13.  
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılığı İle İlgili İfadelere verdiği Cevaplara İlişkin 
Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 
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1. Amaçladığınızdan daha uzun  
süre oyun oynuyor musunuz? 

f 
% 

171 
17,3 

205 
20,8 

132 
13,4 

312 
31,6 

167 
16,9 

3,10 1,37 

2. Oyunda fazla zaman geçirdiğiniz  
için işlerinizi ihmal ettiğiniz oluyor mu? 

f 
% 

219 
22,2 

249 
25,2 

85 
8,6 

272 
27,6 

162 
16,4 

2,91 1,43 

3.Oyun oynamanın verdiği heyecanı  
arkadaşınızın samimiyetine tercih eder misiniz? 

f 
% 

391 
39,6 

206 
20,9 

123 
12,5 

92 
9,3 

175 
17,7 

2,45 1,51 

4. Oyunlarla yeni arkadaşlıklar  
kurar mısınız? 

f 
% 

312 
31,6 

185 
18,7 

99 
10 

203 
20,6 

188 
19 

2,77 1,53 

5.Hayatınızdaki diğer insanlar oyun  
ile geçirdiğiniz zamandan rahatsızlık duyuyorlar mı? 

f 
% 

197 
20 

168 
17 

137 
13,9 

234 
23,7 

251 
25,4 

3,18 1,48 

6. Oyun oynama ile geçirdiğiniz  
zaman yüzünden işlerinizin aksadığı oluyor mu? 

f 
% 

249 
25,2 

229 
23,2 

79 
8 

288 
29,2 

142 
14,4 

2,84 1,44 

7. Meşgul olmanıza rağmen sık sık  
oyun oynamayı düşünür müsünüz? 

f 
% 

329 
33,3 

282 
28,6 

92 
9,3 

165 
16,7 

119 
12,1 

2,46 1,40 

8. Okul performansınız ya da  
ders verimliliğiniz oyun oynama  
yüzünden zarar görüyor mu? 

f 
% 

341 
34,5 

208 
21,1 

123 
12,5 

181 
18,3 

134 
13,6 

2,55 1,45 

9. Herhangi biri oyunlarla ilgili  
soru sorduğunda savunmacı ya da  
yaptıklarınızı gizleyen bir tutum içinde mi olursunuz? 

f 
% 

332 
33,6 

233 
23,6 

181 
18,3 

136 
13,8 

105 
10,6 

2,44 1,35 

10. Hayatınızla ilgili rahatsız edici düşünceleri  
oyunlarla zaman geçirerek unutur musunuz? 

f 
% 

234 
23,7 

187 
18,7 

106 
10,7 

252 
25,5 

210 
21,3 

3,02 1,49 

11. Kendinizi tekrar oyun  
oynamayı düşünürken buluyor musunuz? 

f 
% 

218 
22,1 

222 
22,5 

125 
12,7 

242 
24,5 

180 
18,2 

2,94 1,44 

12. Oyunların olmadığı bir hayat size sıkıcı,  
boş ve zevksiz gelip sizi korkutuyor mu? 

f 
% 

337 
34,1 

199 
20,2 

130 
13,2 

180 
18,2 

141 
14,3 

2,58 1,46 

13. Oyun oynarken zaman geçirirken  
buna engel olan birisine söz ya da  
hareketle tepki gösterir misiniz? 

f 
% 

282 
28,6 

217 
22 

99 
10 

225 
22,8 

164 
16,6 

2,77 1,48 

14. Oyun oynamak ile geçirdiğiniz  
zaman yüzünden uykusuz kalır mısınız? 

f 
% 

473 
47,9 

217 
22 

51 
5,2 

138 
14 

108 
10,9 

2,18 1,43 
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‘Tablo 13. (devamı)’ 
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15. Oyun oynamadığınız ya da oyun  
oynamayı hayal ettiğiniz zamanlarda  
dalgın oluyor musunuz? 

f 
% 

362 
36,7 

254 
25,7 

115 
11,7 

160 
16,2 

96 
9,7 

2,37 1,36 

16. Oyun ile zaman geçirirken kendinize  
"birazcık daha oynayıp kapatacağım"  
dediğiniz oluyor mu? 

f 
% 

140 
14,2 

124 
12,6 

87 
8,8 

313 
31,7 

323 
32,7 

3,56 1,41 

17. Oyun ile geçirdiğiniz zamanı  
kısaltmayı ve azaltmayı denediniz mi? 

f 
% 

127 
12,9 

100 
10,1 

133 
13,5 

275 
27,9 

352 
35,7 

3,63 1,38 

18. Ne kadar süre oyun ile zaman  
geçirdiğinizi saklamaya çalışır mısınız? 

f 
% 

425 
43,1 

243 
24,6 

77 
7,8 

136 
13,8 

106 
10,7 

2,25 1,40 

19. Oyun ile zaman geçirmeyi birileriyle  
dışarı çıkmaya tercih eder misiniz? 

f 
% 

389 
39,4 

123 
12,5 

90 
9,1 

97 
9,8 

288 
29,2 

2,77 1,70 

20. Oyun oynamadığınız zamanlarda  
kendinizi karamsar ya da sinirli hissederken  
oyun oynayınca bunlar yavaş  
yavaş kaybolup gidiyor mu? 

 
f 

% 

 
379 
38,4 

 
179 
18,1 

 
125 
12,7 

 
155 
15,7 

 
149 
15,1 

 
2,51 

 
1,49 

 

Tablo 13’te araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı ile ilgili 

ifadelere ne ölçüde katıldıkları ile cevapların, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 

görülmektedir. Uygulanan ölçek sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesi, derecelendirme 

ölçeği kullanılarak sayısallaştırma yoluna gidilmiştir. Ölçekte beşli dereceleme kullanılmış 

olduğundan, beşli ölçekteki dört aralık için (5-1=4) elde edilen aralık katsayıları ise şu şekilde 

olmuştur (4/5=0,80): “Nadiren” 1,00-1,79, “Bazen” 1,80-2,59, “sık sık” 2,60-3,39, “genellikle” 

3,40-4,19 ve “her zaman” 4,20-5,00 aralığındadır. 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılığı ile ilgili verdikleri 

yanıtları incelediğimizde; “Amaçladığınızdan daha uzun süre oyun oynuyor musunuz? sorusuna 

ortaokul öğrencilerinin, % 17,3’ü nadiren, % 20,8’i bazen, % 13,4’ü sık sık, % 31,6’sı genellikle, 

% 16,9’u her zaman cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin “Amaçladığınızdan daha uzun süre oyun 

oynuyor musunuz?” sorusuna madde ortalamaları X =3,10 du zeyde oldukları ve madde 

ortalaması (X =2,60 ile 3,39) aralıg ına du ştu g u  için “sık sık” bu davranışı yerine getirdiklerini 

ifade etmişlerdir.  

“Oyunda fazla zaman geçirdiğiniz için işlerinizi ihmal ettiğiniz oluyor mu?” sorusuna 

araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin, % 22,2’si nadiren, % 25,2’si bazen, % 8,6’sı sık sık, 

% 16,4’ü her zaman cevabını vermişlerdir. Madde ortalamaları X =2,91 du zeyde oldukları ve 

madde ortalaması (X =2,60 ile 3,39) aralıg ına du ştu g u  için o g rencilerin “sık sık” bu davranışı 

yerine getirdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Oyun oynamanın 

verdiği heyecanı arkadaşınızın samimiyetine tercih eder misiniz?” Sorusuna öğrencilerinin, % 
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39,6’sı nadiren, % 20,9’u bazen, % 12,5’i sık sık, % 9,3’u  genellikle, % 17,7’si her zaman cevabını 

vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya cevapları madde ortalamaları X =2,45 du zeyde oldukları 

için “Bazen” bu davranışı yerine getirdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan ortaokul 

öğrencilerinin “Oyunlarla yeni arkadaşlıklar kurar mısınız?” Sorusuna o g rencilerinin, % 31,6’sı 

nadiren, % 18,7’si bazen, % 10’u sık sık, % 20,6’sı genellikle, % 19’u her zaman cevabını 

vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması X =2,77 du zeyde oldug u için 

“sık sık” bu davranışı yerine getirdikleri görülmektedir. 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Hayatınızdaki diğer insanlar oyun ile 

geçirdiğiniz zamandan rahatsızlık duyuyorlar mı?” Sorusuna öğrencilerinin, % 20’si nadiren, % 

17’si bazen, % 13,9’u sık sık, % 23,7’si genellikle, % 25,4’u  her zaman cevabını vermişlerdir. 

O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması X =3,18 du zeyde oldug u için “sık sık” bu 

davranışı yerine getirdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Oyun 

oynama ile geçirdiğiniz zaman yüzünden işlerinizin aksadığı oluyor mu?” Sorusuna 

öğrencilerinin, % 25,2’si nadiren, % 32,2’si bazen, % 8’i sık sık, % 29,2’si genellikle, % 14,4’ü her 

zaman cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması X =2,84 

düzeyde olduğu için “sık sık” bu davranışı yerine getirdikleri görülmektedir. 

 Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Meşgul olmanıza rağmen sık sık oyun 

oynamayı düşünür müsünüz?” Sorusuna öğrencilerinin, % 33,3’ü nadiren, % 28,6’sı bazen, % 

9,3’u  sık sık, % 16,7’si genellikle, % 12,1’i her zaman cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu 

soruya cevaplarının madde ortalaması X =2,46 du zeyde oldug u için “bazen” bu davranışı yerine 

getirdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Okul performansınız ya 

da ders verimliliğiniz oyun oynama yüzünden zarar görüyor mu?” Sorusuna öğrencilerinin, % 

34,5’i nadiren, % 21,1’i bazen, % 12,5’i sık sık, % 18,3’ü genellikle, % 13,6’sı her zaman cevabını 

vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması X =2,55 du zeyde oldug u için 

“bazen” bu davranışı yerine getirdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan ortaokul 

öğrencilerinin “Okul performansınız ya da ders verimliliğiniz oyun oynama yüzünden zarar 

görüyor mu?” Sorusuna o g rencilerinin, % 33,6’sı nadiren, % 23,6’sı bazen, % 18,3’u  sık sık, % 

18,8’u  genellikle, % 10,6’sı her zaman cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya cevaplarının 

madde ortalaması X =2,44 du zeyde oldug u için “bazen” bu davranışı yerine getirdikleri 

görülmektedir. 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Okul performansınız ya da ders 

verimliliğiniz oyun oynama yüzünden zarar görüyor mu?” Sorusuna öğrencilerinin, % 21,1’i 

nadiren, % 22,5’i bazen, % 12,7’si sık sık, % 24,5’i genellikle, % 18,2’si her zaman cevabını 

vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması X =3,03 du zeyde oldug u için 

“sık sık” bu davranışı yerine getirdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan ortaokul 

öğrencilerinin “Kendinizi tekrar oyun oynamayı düşünürken buluyor musunuz?” Sorusuna 
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o g rencilerinin, % 23,7’sı nadiren, % 18,7’si bazen, % 10,7’si sık sık, % 25,5’i genellikle, % 21,3’u  

her zaman cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması X =2,94 

düzeyde olduğu için “sık sık” bu davranışı yerine getirdikleri görülmektedir. 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Oyunların olmadığı bir hayat size sıkıcı, boş 

ve zevksiz gelip sizi korkutuyor mu?” Sorusuna öğrencilerinin, % 34,1’i nadiren, % 20,2’si bazen, 

% 13,2’si sık sık, % 18,2’si genellikle, % 14,3’u  her zaman cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu 

soruya cevaplarının madde ortalaması X =2,58 du zeyde oldug u için “bazen” bu davranışı yerine 

getirdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Oyun oynarken zaman 

geçirirken buna engel olan birisine söz ya da hareketle tepki gösterir misiniz?” Sorusuna 

öğrencilerinin, % 28,6’sı nadiren, % 22’si bazen, % 10’u sık sık, % 22,8’i genellikle, % 16,6’sı her 

zaman cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması X =2,77 

düzeyde olduğu için “sık sık” bu davranışı yerine getirdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan 

ortaokul öğrencilerinin “Oyun oynamak ile geçirdiğiniz zaman yüzünden uykusuz kalır mısınız?” 

Sorusuna ög rencilerinin, % 47,9’u nadiren, % 22’si bazen, % 5,2’u sık sık, % 14’u  genellikle, % 

10,9’u her zaman cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması 

X =2,18 du zeyde oldug u için “bazen” bu davranışı yerine getirdikleri go ru lmektedir. 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Oyun oynamadığınız ya da oyun oynamayı 

hayal ettiğiniz zamanlarda dalgın oluyor musunuz?” Sorusuna öğrencilerinin, % 36,7’si nadiren, 

% 25,7’si bazen, % 11,7’si sık sık, % 16,2’si genellikle, % 9,7’si her zaman cevabını vermişlerdir. 

O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması X =2,37 du zeyde oldug u için “bazen” bu 

davranışı yerine getirdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Oyun 

ile zaman geçirirken kendinize "birazcık daha oynayıp kapatacağım" dediğiniz oluyor mu?” 

Sorusuna o g rencilerinin, % 14,2’si nadiren, % 12,6’sı bazen, % 8,8’i sık sık, % 31,7’si genellikle, 

% 32,7’si her zaman cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde 

ortalaması X =3,56 du zeyde olduğu için “genellikle” bu davranışı yerine getirdikleri 

görülmektedir. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Ne kadar süre oyun ile zaman 

geçirdiğinizi saklamaya çalışır mısınız?” Sorusuna öğrencilerinin, % 43,1’i nadiren, % 24,6’sı 

bazen, % 7,8’i sık sık, % 13,8’i genellikle, % 10,7’si her zaman cevabını vermişlerdir. 

O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması X =2,25 du zeyde oldug u için “bazen” bu 

davranışı yerine getirdikleri görülmektedir. 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Oyun ile zaman geçirmeyi birileriyle dışarı 

çıkmaya tercih eder misiniz?” Sorusuna öğrencilerinin, % 39,4’ü nadiren, % 12,5’i bazen, % 9,1’i 

sık sık, % 9,8’i genellikle, % 29,2’si her zaman cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin bu soruya 

cevaplarının madde ortalaması X =2,77 du zeyde oldug u için “sık sık” bu davranışı yerine 

getirdikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Oyun oynamadığınız 

zamanlarda kendinizi karamsar ya da sinirli hissederken oyun oynayınca bunlar yavaş yavaş 
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kaybolup gidiyor mu?” Sorusuna o g rencilerinin, % 38,4’u  nadiren, % 18,1’i bazen, % 12,7’si sık 

sık, % 15,7’si genellikle, % 15,1’i her zaman cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya 

cevaplarının madde ortalaması X =2,51 du zeyde oldug u için “bazen” bu davranışı yerine 

getirdikleri görülmektedir. 

4.2. Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyi ile öğrencilerin cinsiyetleri, 

yaşı, aile gelirleri, anne-babanın eğitim seviyesi, oynadıkları oyun türü ile oyun oynama 

süreleri arasında bir ilişki var mıdır?   

Bu başlık altında ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyi ile öğrencilerin 

cinsiyetleri, yaşı, aile gelirleri, anne-babanın eğitim seviyesi, oynadıkları oyun türü ile oyun 

oynama süreleri arasında bir ilişki ile ilgili toplanan verilerin istatistiksel analizlerinden elde 

edilen bulgulara yer verilmiştir. 

              

4.2.1. Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyinin ile cinsiyetleri arasında 

bir ilişki var mıdır?   

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyi ile cinsiyetleri arasında bir ilişki 

olup olmadığı Ki Kare ile test edilmiştir. Aşağıda önce bu analizden elde edilen frekans ve yüzde 

değerlerini gösteren çapraz tabloya yer verilmiştir. Ardından Ki kare değeri yorumlanmıştır. 

 

Tablo 14. 
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyinin Cinsiyete Göre Frekans ve Yüzdelik 
Dağılımları 

 

Kontrollü 
grup 

Kontrol 
kaybı 
grubu 

Risk 
grubu 

Bağımlı 
grup 

 

 
 
Cinsiyet 

Kız 
f 68 180 241 31 520 

% 6,9 18,2 24,4 3,1 52,7 

Erkek 
f 19 108 266 74 467 

% 1,9 10,9 27,0 7,5 47,3 

Toplam f 87 288 507 105 987 

% 8,8 29,2 51,4 10,6 100 

 

Tablo 14’te ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlık düzeylerini cinsiyete göre 

incelediğimizde erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla bağımlılık düzeylerinin daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Kontrol grubundaki kız öğrencilerin oranı % 6,9 iken erkek öğrencilerin 

oranı ise % 1,9 dur. Kontrol kaybının başlandığı grupta ise kızların oranı % 18, erkeklerin ise 

%10,9 oluştur. Riski grubunda bulunan kızların oranı % 24,4 iken, erkeklerin oranı ise % 27 

olumştur. Bağımlı gruptaki kızların oranı % 3,1 iken, erkeklerin oranının ise % 7,7 olduğu 

görülmüştür. Yapılan ki-kare testi sonucunda, katılımcıların dijital oyun bağımlılık düzeyi ile 

cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. (χ2 =61,772 sd=3, 
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p<0,05). Kız ve erkek öğrencilerin oyun bağımlılık düzeyleri farklılık göstermektedir. Diğer bir 

ifadeyle kız ve erkek öğrencilerin oyun bağımlılığı açısından farklı düzeylere sahip oldukları 

söylenebilir. 

 

4.2.2. Ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılık düzeyi aile gelirleri arasında bir 

ilişki var mıdır?   

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyi ile aile gelirleri arasında bir ilişki 

olup olmadığı Ki Kare ile test edilmiştir. Aşağıda önce bu analizden elde edilen frekans ve yüzde 

değerlerini gösteren çapraz tabloya yer verilmiştir. Ardından Ki kare değeri yorumlanmıştır. 

 
Tablo 15. 
 Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyinin Aile Gelirlerine Göre Frekans ve 
Yüzdelik Dağılımları 

 

Kontrollü 
grup 

Kontrol 
kaybı 
grubu 

Risk 
grubu 

Bağımlı 
grup 

Toplam 

 
 
Gelir  
grupları 

2500  
Lira ve altı 

f 39 140 243 56 478 

% 4 14,2 24,6 5,7 48,4 

2500-5000 
lira arası 

f 41 121 199 35 396 

% 4,2 12,3 20,2 3,5 40,1 

 5000-9000  
lira arası 

f 5 21 48 10 84 

 % 0,5 2,1 4,9 1 8,5 

 9000   
ve üzeri 

f 2 6 17 4 29 

 % 0,2 0,6 1,7 0,4 2,9 

 
Toplam 

f 87 288 507 105 987 

% 8,8 29,2 51,4 10,6 100 

 

Tablo 15’te ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlık düzeylerini gelire göre 

incelediğimizde; 2500 Lira ve altı gelir grubunda bulunan öğrencilerin kontrol grubundaki oranı 

% 4, kontrol kaybının başlandığı grubun oranı 14,2, risk grubundaki öğrencilerin oranı % 24,6, 

bağımlı gruptaki öğrencilerin oranı ise % 5,7 olarak tespit edilmiştir. 2500-5000 lira arası gelir 

grubuna sahip öğrencilerin kontrol grubunda olanların oranı % 4,2, kontrol kaybı grubu % 12,3, 

risk grubunda olanlar % 20,2, bağımlı grupta olan öğrencilerin oranı ise, % 3,5 olarak 

görülmüştür. 5000-9000 lira arası gelir grubunda olan öğrencilerin kontrol grubunda olanların 

oranı % 0,5, kontrol kaybı grubu % 2,1, risk grubunda olanlar % 4,9, bağımlı grupta olan 

öğrencilerin oranı ise, % 1 olarak görülmüştür. 9000 ve üzeri gelir grubunda olan öğrencilerin 

kontrol grubunda olanların oranı % 0,2, kontrol kaybı grubu % 0,6, risk grubunda olanlar % 1,7, 

bağımlı grupta olan öğrencilerin oranı ise, % 0,4 olarak görülmüştür. Buradan hareketle düşük 

gelir grubunda bulunan kontrol kaybının başlandığı grup, risk grubu ve bağımlı gruptaki 

öğrencilerin bağımlılık oranları gelir düzeyinin yükselmesiyle düşüş gösterdiği görülmektedir.  
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Yapılan ki-kare testi sonucunda, katılımcıların dijital oyun bağımlılık düzeyi ile aile 

gelirleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Araştırmaya katılan 

ortaokul öğrencilerinin aile gelir durumları dijital oyun bağımlılığı davranışları açısından 

farklılık yaratmadığı gözlemlenmiştir.  

 

4.2.3. Ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı düzeyi anne-baba eğitim düzeyini 

arasında bir ilişki var mıdır?  

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyi ile anne eğitim düzeyi arasında bir 

ilişki olup olmadığı Ki Kare ile test edilmiştir. Aşağıda önce bu analizden elde edilen frekans ve 

yüzde değerlerini gösteren çapraz tabloya yer verilmiştir. Ardından Ki kare değeri 

yorumlanmıştır. 

 

Tablo 16.  
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Frekans 
ve Yüzdelik Dağılımları 

 

Kontrollü 
grup 

Kontrol 
kaybı 
grubu 

Risk 
grubu 

Bağımlı 
grup 

Toplam 

 
 
 
Anne  
eğitim  
düzeyi 

 
İlkokul mezunu 

f 30 122 219 43 414 

% 3 12,4 22,2 4,4 41,9 

 
Ortaokul mezunu 

f 14 44 68 10 136 

% 1,4 4,5 6,9 1 13,8 

 
Lise mezunu 

f 35 76 130 31 272 

% 3,5 7,7 13,2 3,1 27,6 

 
Üniversite mezunu 

f 4 33 59 14 110 

% 0,4 3,3 6 1,4 11,1 

 
Okuryazar değil 

f 4 13 31 7 55 

% 0,4 1,3 3,1 0,7 5,6 

 
Toplam 

f 87 288 507 105 987 

% 8,8 29,2 51,4 10,6 100 

 

Tablo 16’da ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlık düzeylerini anne eğitim 

düzeyine göre incelediğimizde; annesi İlkokul mezunu olan öğrencilerin kontrol grubunda 

olanların oranı % 3, kontrol kaybı grubu % 12,4, risk rubu % 22,2, bağımlı grup % 4,4 olarak 

görülmektedir. Annesi ortaokul mezunu olan öğrencilerin kontrol grubunda olanların oranı % 

1,4, kontrol kaybı grubu % 4,5, , risk rubu % 6,9, bağımlı grupta olanlar ise, % 1 olarak 

görülmüştür. Annesi lise mezunu olan öğrencilerin kontrol grubunda olanların oranı % 3,5, 

kontrol kaybı grubu % 7,7, risk rubu % 13,2, bağımlı grupta olanlar ise, % 3,1 olarak 

görülmüştür. Annesi üniversite mezunu olan öğrencilerin kontrol grubunda olanların oranı % 

0,4, kontrol kaybı grubu % 3,3, risk rubu % 6, bağımlı grupta olanlar ise, % 1,4 olarak 
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görülmüştür. Annesi okuryazar olmayan öğrencilerin kontrol grubunda olanların oranı % 0,4, 

kontrol kaybı grubu % 1,3, risk rubu % 3,1, bağımlı grupta olanlar ise, % 0,7olarak görülmüştür. 

Tablodan hareketle kontrol kaybı grubu, risk grubu ve bağımlı grupları içinde anne eğitimi 

ilkokul düzeyinde olan öğrencilerin bağımlılık oranları en yüksek grup olarak görülmüştür. 

Annesi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite mezunu ve okuryazar olmayan eğitim düzeyi grupları 

içinde öğrencilerin en fazla risk grubunda yer aldıkları görülmektedir. 

Yapılan ki-kare testi sonucunda, katılımcıların dijital oyun bağımlılık düzeyi ile anne 

eğitimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (χ2 =14,806 sd=12, p>0,05). 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin anne eğitim durumu dijital oyun bağımlılığı 

davranışları açısından farklılık yaratmadığı gözlemlenmiştir. 

 

Tablo 17.  
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyinin Baba Eğitim Düzeyine Göre Frekans 
ve Yüzdelik Dağılımları 

 

Kontrollü 
grup 

Kontrol 
kaybı 
grubu 

Risk 
grubu 

Bağımlı 
grup 

Toplam 

 
 
 
Baba  
eğitim  
düzeyi 

 
İlkokul mezunu 

f 24 97 181 42 344 

% 2,4 9,8 18,3 4,3 34,9 

 
Ortaokul mezunu 

f 20 55 82 18 175 

% 2 5,6 8,3 1,8 17,7 

 
Lise mezunu 

f 33 86 155 26 300 

% 3,3 8,7 15,7 2,6 30,4 

 
Üniversite mezunu 

f 10 43 81 17 151 

% 1 4,4 8,2 1,7 15,3 

 
Okuryazar değil 

f 0 7 8 2 17 

% 0 0,7 0,8 0,2 1,7 

 
Toplam 

f 87 288 507 105 987 

% 8,8 29,2 51,4 10,6 100 

 

Tablo 17’de ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlık düzeylerini baba eğitim 

düzeyine göre incelediğimizde; babası ilkokul mezunu olan öğrencilerin kontrol grubunda 

olanların oranı % 2,4, kontrol kaybı grubu % 9,8, risk rubu % 18,3, bağımlı grup % 4,3 olarak 

görülmektedir. Babası ortaokul mezunu olan öğrencilerin kontrol grubunda olanların oranı % 2, 

kontrol kaybı grubu % 5,6, risk rubu % 8,3, bağımlı grupta olanlar ise, % 1,8 olarak görülmüştür. 

 Babası lise mezunu olan öğrencilerin kontrol grubunda olanların oranı % 3,3, kontrol 

kaybı grubu % 8,7, risk rubu % 15,7, bağımlı grupta olanlar ise, % 2,6 olarak görülmüştür. 

Babası üniversite mezunu olan öğrencilerin kontrol grubunda olanların oranı % 1, kontrol kaybı 

grubu % 4,4, risk rubu % 8,2, bağımlı grupta olanlar ise, % 1,7 olarak görülmüştür. Babası 

okuryazar olmayan öğrencilerin kontrol grubunda olanların oranı % 0, kontrol kaybı grubu % 
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0,7, risk rubu % 0,8, bağımlı grupta olanlar ise, % 0,2 olarak görülmüştür. Tablodan hareketle 

kontrol kaybı grubu, risk grubu ve bağımlı grupları içinde baba eğitimi ilkokul düzeyinde olan 

öğrencilerin bağımlılık oranları en yüksek grup olarak görülmüştür. Annesi ilkokul, ortaokul, lise, 

üniversite mezunu ve okuryazar olmayan eğitim düzeyi grupları içinde öğrencilerin en fazla risk 

grubunda yer aldıkları görülmektedir. 

Yapılan ki-kare testi sonucunda, katılımcıların dijital oyun bağımlılık düzeyi ile baba 

eğitimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (χ2 =10,936 sd=12, p>0,05). 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin baba eğitim durumu dijital oyun bağımlılığı 

davranışları açısından farklılık yaratmadığı gözlemlenmiştir. 

 

4.2.4. Ortaokul öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı düzeyleri ile yaşları 

arasında bir ilişki var mıdır?   

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyi ile yaşları arasında bir ilişki olup 

olmadığı Ki Kare ile test edilmiştir. Aşağıda önce bu analizden elde edilen frekans ve yüzde 

değerlerini gösteren çapraz tabloya yer verilmiştir. Ardından Ki kare değeri yorumlanmıştır. 

 

Tablo 18.  
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyinin Yaşlarına Göre Frekans ve Yüzdelik 
Dağılımları 

 

Kontrollü 
grup 

Kontrol 
kaybı 
grubu 

Risk 
grubu 

Bağımlı 
grup 

Toplam 

 
 
Yaş  
grupları 

 
12 yaş 

f 31 117 207 38 393 

% 3,1 11,9 21 3,9 39,8 

 
13 yaş 

f 28 77 131 36 272 

% 2,8 7,8 13,3 3,6 27,6 

 
14 yaş 

f 21 71 110 22 224 

% 2,1 7,2 11,1 2,2 22,7 

 
Diğer 

f 7 23 59 9 99 

% 0,7 2,3 6 0,9 9,9 

 
Toplam 

f 87 288 507 105 987 

% 8,8 29,2 51,4 10,6 100 

 
Tablo 18’de ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlık düzeylerini yaşlarına göre 

incelediğimizde; 12 yaş grubunda olan öğrencilerin kontrol grubunda olanların oranı % 3,1, 

kontrol kaybı grubu % 11,9, risk rubu % 21, bağımlı grup % 3,9 olarak görülmektedir. 13 yaş 

grubunda olan öğrencilerden kontrol grubunda olanların oranı % 2,8, kontrol kaybı grubu % 7,8, 

risk rubu % 13,3, bağımlı grup % 3,6 olarak görülmektedir. 14 yaş grubunda olan öğrencilerden 

kontrol grubunda olanların oranı % 2,1, kontrol kaybı grubu % 7,2, risk rubu % 11,1, bağımlı 

grup % 2,2 olarak görülmektedir. Tablodan öğrencilerin yaşı büyüdükçe kontrol grubundaki 
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öğrencilerin oranı düşüş göstermekte;  kontrol kaybı grubunda en fazla 14 yaş grubu öğrenci yer 

alırken, yaş düştükçe risk ve bağımlı grubundaki öğrencilerin sayısı da artış göstermektedir.  

Yapılan ki-kare testi sonucunda, katılımcıların dijital oyun bağımlılık düzeyi ile yaşları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (χ2 =7,942 sd=9, p>0,05). 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin yaşları ile dijital oyun bağımlılığı davranışları 

açısından farklılık yaratmadığı gözlemlenmiştir. 

 

4.2.5. Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri ile oynadıkları 

oyun türü arasında bir ilişki var mıdır?   

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyi ile oynadıkları oyun türü arasında 

bir ilişki olup olmadığı Ki Kare ile test edilmiştir. Aşağıda önce bu analizden elde edilen frekans 

ve yüzde değerlerini gösteren çapraz tabloya yer verilmiştir. Ardından Ki kare değeri 

yorumlanmıştır. 

 

Tablo 19.  
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyinin Oyun Türüne Göre Frekans ve 
Yüzdelik Dağılımları 

 

Kontrollü 
grup 

Kontrol 
kaybı 
grubu 

Risk 
grubu 

Bağımlı 
grup 

Toplam 

 
 
 
Oyun  
türü 

Savaş  
oyunları 

f 33 139 296 80 548 

% 3,3 14,1 30 8,1 55,3 

Spor  
oyunları 

f 1 11 16 2 30 

% 0,1 1,1 1,6 0,2 3 

Yarış  
oyunları 

f 31 64 103 15 213 

% 3,1 6,5 10,5 1,5 21,6 

Bilmece,  
bulmaca, zeka  
ve puzzle oyunları 

f 16 48 57 4 125 

% 1,6 4,9 5,8 0,4 12,7 

 
Diğer 
 

f 6 26 35 4 71 

% 0,6 2,6 3,5 0,4 7,2 

 
Toplam 

f 87 288 507 105 987 

% 8,7 29,2 51,4 10,6 100 

 
Tablo 19’de ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlık düzeylerini oyun türüne göre 

incelediğimizde; savaş oyunu oynayan öğrencilerden kontrol grubunda olanların oranı % 3,3, 

kontrol kaybı grubu % 14,1, risk rubu % 30, bağımlı grup % 8,1 olarak görülmektedir. Spor 

oyunları oynayan öğrencilerden kontrol grubunda olanların oranı % 0,1, kontrol kaybı grubu % 

1,1, risk rubu % 1,6, bağımlı grup % 0,2 olarak görülmektedir. Yarış oyunları oynayan 

öğrencilerden kontrol grubunda olanların oranı % 3,1, kontrol kaybı grubu % 6,5, risk rubu % 
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10,5 bağımlı grup % 1,5 olarak görülmektedir. Bilmece, bulmaca, zeka ve puzzle oyunları 

oynayan öğrencilerden kontrol grubunda olanların oranı % 1,6, kontrol kaybı grubu % 4,9, risk 

rubu % 5,8 bağımlı grup % 0,4 olarak görülmektedir. Tablodan hareketle kontrol kaybı, risk ve 

bağımlı gruplarda yer alan öğrenciler en fazla savaş oyunlarını, en azda spor oyunları oynadıkları 

görülmektedir. Yapılan ki-kare testi sonucunda, katılımcıların dijital oyun bağımlılık düzeyi ile 

oynadıkları oyun türleri arsında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (χ2 =45,747 

sd=12, p<0,05). 

 

4.2.6. Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri ile dijital oyun 

oynama süreleri arasında bir ilişki var mıdır?  

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyi ile dijital oyun oynama süreleri 

arasında bir ilişki olup olmadığı Ki Kare ile test edilmiştir. Aşağıda önce bu analizden elde edilen 

frekans ve yüzde değerlerini gösteren çapraz tabloya yer verilmiştir. Ardından Ki kare değeri 

yorumlanmıştır. 

 

Tablo 20.  
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyinin Oyun Süresine Göre Frekans ve 
Yüzdelik Dağılımları 

 

Kontrollü 
grup 

Kontrol 
kaybı 
grubu 

Risk 
grubu 

Bağımlı 
grup 

Toplam 

 
 
 
Oyun  
süre 

1 saat  
ve altı 

f 63 145 131 11 350 

% 6,4 14,7 13,3 1,1 35,5 

1 ve 2  
saat arası 

f 18 100 178 29 325 

% 1,8 10,1 18 2,9 32,9 

2 ve 3  
saat arası 

f 4 25 93 9 131 

% 0,4 2,5 9,4 0,9 13,3 

3 ve 4  
saat arası 

f 1 10 52 13 76 

% 0,1 1 5,3 1,3 7,7 

4 saat  
üzeri 

f 1 8 53 43 105 

% 0,1 0,8 5,4 4,4 10,6 

 
Toplam 

f 87 288 507 105 987 

% 8,8 29,2 51,4 10,6 100 

 
Tablo 20’de ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlık düzeylerini oyun türüne göre 

incelediğimizde; 1 saat ve altı dijital oyun oynayan öğrencilerden kontrol grubunda olanların 

oranı % 6,4, kontrol kaybı grubu % 14,7, risk rubu % 13,3, bağımlı grup % 1,1 olarak 

görülmektedir. 1 ve 2 saat arasında oyun oynayan öğrencilerden kontrol grubunda olanların 

oranı % 1,8, kontrol kaybı grubu % 10,1, risk rubu % 18, bağımlı grup % 2,9 olarak 

görülmektedir. 2 ve 3 saat dijital oyun oynayan öğrencilerden kontrol grubunda olanların oranı 
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% 0,4, kontrol kaybı grubu % 2,5, risk rubu % 9,4, bağımlı grup % 0,9 olarak görülmektedir. 4 

saat ve üzeri dijital oyun oynayan öğrencilerden kontrol grubunda olanların oranı % 0,1, kontrol 

kaybı grubu % 0,8, risk rubu % 5,4, bağımlı grup % 4,4 olarak görülmektedir. Tablodan hareketle 

kontrol grubunda yer alan öğrenciler daha çok 1 saat ve altı sürede oyun oynadıkları, bağımlı 

grupta yer alan öğrencilerin en fazla 4 saat ve üzeri dijital oyun oynadıkları görülmektedir. Oyu 

oynama süresi arttıkça öğrencilerin bağımlık düzeyleri de yükseliş göstermektedir.  Yapılan ki-kare 

testi sonucunda, katılımcıların dijital oyun bağımlılık düzeyi ile oyun oynama süreleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (χ2 =243,800 sd=12, p<0,05). 

 

4.3.Ortaokul öğrencilerinin sosyal eğilimleri nasıldır? 

Tablo 21.  
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Eğilimlerine İlişkin Frekans ve Yüzdelik Dağılımları 

  
  H

iç
 

K
at
ıl
m
ıy
o
ru
m

 

K
at
ıl
m
ıy
o
ru
m

 

K
ar
ar
sı
zı
m

 

B
ir

az
 

K
at
ıl
ıy
o
ru
m

 

K
es

in
li

k
le

 
K
at
ıl
ıy
o
ru
m

 

O
rt

al
am

a 

S.
sa

p
m

a 

1. Toplumda herkes  
huzur içinde olmalı. 

f 
% 

4 
0,4 

9 
0,9 

33 
3,3 

39 
4 

902 
91,4 

4,85 0,54 

2. Toplumda herkes birbirine  
saygı göstermelidir. 

f 
% 

1 
0,1 

6 
0,6 

11 
1,1 

21 
2,1 

948 
96 

4,93 0,36 

3. Huzurlu bir toplumsal yapı  
bir ülke için önemli bir hedeftir. 

f 
% 

4 
0,4 

6 
0,6 

18 
1,8 

53 
5,4 

906 
91,9 

4,88 0,48 

4.İnsanların sıkıntılarını gidermek  
için sigara vb. alışkanlıklar  
edinmeleri normaldir.* 

f 
% 

719 
72,8 

 

169 
16,9 

 

33 
3,3 

33 
3,3 

35 
3,5 

4,52 0,97 

5. Kötü alışkanlıklar tedavi  
edilmeli ve düzeltilmelidir. 

f 
% 

5 
0,5 

10 
1 

20 
2 

28 
2,8 

924 
93,6 

4,88 0,51 

6. Sigara vb. madde kullanımı  
bana ve çevreme zarar verir. 

f 
% 

13 
1,3 

8 
0,8 

19 
1,9 

22 
2,2 

925 
93,7 

4,86 
 

2,85 
 

7. Günlük meseleler kavga  
edilerek çözülebilir.* 

f 
% 

694 
70,3 

189 
19,1 

38 
3,9 

36 
3,6 

30 
3 

4,50 
 

0,95 

8. Bir yerde benim fikirlerim  
onaylanmadığı zaman sinirlenirim.* 

f 
% 

182 
18,4 

295 
29,9 

163 
16,5 

186 
18,8 

161 
16,3 

2,85 1,36 

9. Sertlik genellikle iyidir ve  
sorunları bir anda çözer.* 

f 
% 

531 
53,8 

258 
26,1 

76 
7,7 

75 
7,6 

47 
4,8 

4,17 1,14 

10. Kendini korumanın en  
iyi yolu saldırmaktır.* 

f 
% 

603 
61,1 

202 
20,5 

65 
6,6 

68 
6,9 

49 
5 

4,26 1,15 

11. Okulumdan  
memnunum. 

f 
% 

33 
3,3 

28 
2,8 

92 
9,3 

199 
20,2 

635 
64,3 

4,39 0,99 

12. Okul hayatımda olmam  
gereken yere geleceğimi umuyorum. 

f 
% 

13 
1,3 

18 
1,8 

61 
6,2 

179 
18,1 

716 
72,5 

4,59 0,79 

13. Şimdiki konumumda  
derslerimi başarabiliyorum. 

f 
% 

13 
1,3 

31 
3,1 

144 
11,6 

330 
33,4 

499 
50,6 

4,29 0,88 

14. Benden daha az yetenekli  
öğrenciler çok daha iyi konumdalar.* 

f 
% 

237 
24 

275 
27,9 

228 
23,1 

149 
15,1 

98 
9,9 

3,41 1,27 

* Tabloda yıldız işaretli maddeler ters kodlanmıştır. f, %, X , ss, deg erleri buna go re hesaplanmıştır. 
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‘Tablo 21 (devamı)’ 

  
  H

iç
 

K
at
ıl
m
ıy
o
ru
m

 

K
at
ıl
m
ıy
o
ru
m

 

K
ar
ar
sı
zı
m

 

B
ir

az
 

K
at
ıl
ıy
o
ru
m

 

K
es

in
li

k
le

 
K
at
ıl
ıy
o
ru
m

 

O
rt

al
am

a 

S.
sa

p
m

a 

15. Okulda kendimi çok iyi  
bir konumda hissediyorum. 

f 
% 

24 
2,4 

69 
7 

142 
14,4 

355 
36 

307 
40,2 

4,05 1,02 

16. Aile hayatımdan  
memnunum. 

f 
% 

11 
1,1 

28 
2,8 

37 
3,7 

123 
12,5 

788 
79,8 

4,67 0,77 

17. Bizim ailede herkes birbirine  
anlayışlı ve olumlu davranır. 

f 
% 

27 
2,7 

40 
4,1 

64 
6,5 

230 
23,3 

626 
63,3 

4,41 0,97 

18. Kötü ortam nedeniyle evde  
durmak bile istemiyorum.* 

f 
% 

601 
60,9 

203 
20,6 

54 
5,5 

65 
6,6 

64 
6,5 

4,23 1,20 

19. Ailemizde devamlı çatma  
ortamı hakimdir.* 

f 
% 

598 
60,6 

205 
20,8 

56 
5,7 

64 
6,5 

64 
6,5 

4,22 1,20 

20. Annem ve babam bizimle  
çok ilgilenirler. 

f 
% 

10 
1 

15 
1,5 

39 
4 

176 
17,8 

747 
75,5 

4,66 0,72 

21. Aile yapım  
oldukça sağlamdır. 

f 
% 

8 
0,8 

20 
2 

50 
5,1 

133 
13,5 

776 
78,8 

4,67 0,73 

22. İçinde bulunduğum aile  
hayatımı çok seviyorum ve beğeniyorum. 

f 
% 

12 
1,2 

22 
2,2 

45 
4,6 

137 
13,9 

771 
78,1 

4,65 0,77 

23. Okul hayatının bana  
bir şey kazandıracağına inanmıyorum.* 

f 
% 

558 
56,5 

154 
15,6 

51 
5,2 

51 
5,2 

173 
17,5 

3,88 1,54 

24. Kafamda hayatta yapmayı  
düşündüğüm bir şey yok.* 

f 
% 

644 
65,2 

188 
19 

73 
7,4 

31 
3,1 

51 
5,2 

4,36 1,09 

25. Hayattan herhangi  
bir beklentim yok.* 

f 
% 

657 
66,6 

189 
19,1 

66 
6,7 

37 
3,7 

38 
3,9 

4,41 1,03 

26. Okula herhangi bir şey için  
değil ailemin zorlaması ile geliyorum.* 

f 
% 

769 
77,9 

145 
14,7 

22 
2,2 

25 
2,5 

26 
2,6 

4,63 0,86 

Tabloda yıldız işaretli maddeler ters kodlanmıştır. f, %, X , ss, deg erleri buna go re hesaplanmıştır. 

Tablo 21’de araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin sosyal eğilimlerine ilişkin 

sorulan sorulara verdikleri cevaplar görülmektedir. Ölçekte beşli dereceleme kullanılmış 

olduğundan, beşli ölçekteki dört aralık için (5-1=4) elde edilen aralık katsayıları ise şu şekilde 

olmuştur: (4/5=0,80): “Hiç katılmıyorum” 1,00-1,79, “katılmıyorum” 1,80-2,59, “kararsızım” 

2,60-3,39, “biraz katılıyorum” 3,40-4,19 ve “kesinlikle katılıyorum” 4,20-5,00 aralığındadır. 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin sosyal eğilimlerine ilişkin önermelere ne ölçüde 

katıldıklarına ilişkin verdikleri yanıtları incelediğimizde; “Toplumda herkes huzur içinde olmalı” 

önemesine verdikleri cevaplalar şu şekilde olmuştur:  Ortaokul öğrencilerinin, % 0,4’ü hiç 

katılmıyorum, % 0,9’u katılmıyorum, % 3,3’u  kararsızım, % 4’u  biraz katılıyorum, % 91,4’u  

kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. O g rencilerin “Toplumda herkes huzur içinde 

olmalı” o nemesine verdig i cevapların madde ortalamaları X =4,85 du zeyde oldukları ve madde 

ortalaması (X =4,20 ile 5,00) aralığına düştüğü için “kesinlikle katıldıklarını” ortaya koymaktadır. 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Toplumda herkes birbirine saygı 

göstermelidir.” önermesine öğrencilerinin, % 0,1’i hiç katılmıyorum, % 0,6’sı katılmıyorum, % 
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1,1’i kararsızım, % 2,1’i biraz katılıyorum, % 96’sı kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. 

O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması X =4,93 du zeyde oldug u için bu maddeye 

kesinlikle katıldıklarını ortaya göstermektedir. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin 

“Huzurlu bir toplumsal yapı bir ülke için önemli bir hedeftir.” önermesine öğrencilerinin, % 0,4’ü 

hiç katılmıyorum, % 0,6’sı katılmıyorum, % 1,8’i kararsızım, % 5,4’ü biraz katılıyorum, % 91,9’u 

kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde 

ortalaması X =4,88 du zeyde oldug u için bu maddeye kesinlikle katıldıklarını ortaya 

göstermektedir.  

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “İnsanların sıkıntılarını gidermek için sigara 

vb. alışkanlıklar edinmeleri normaldir.” önermesine öğrencilerinin, % 72,8’i hiç katılmıyorum, % 

16,9’u katılmıyorum, % 3,3’ü kararsızım, % 3,3’ü biraz katılıyorum, % 3,5’i kesinlikle 

katılıyorum cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin bu soruya cevapların madde ortalaması ters 

kodlandıg ı ve X =4,52 du zeyde oldug u için bu maddeye kesinlikle katıldıklarını ortaya 

göstermektedir.  

 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Kötü alışkanlıklar tedavi edilmeli ve 

düzeltilmelidir.” önermesine öğrencilerinin, % 0,5’i hiç katılmıyorum, % 1’i katılmıyorum, % 2’si 

kararsızım, % 2,8’i biraz katılıyorum, % 93,6’sı kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. 

O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması X =4,88 du zeyde oldug u için bu maddeye 

kesinlikle katıldıklarını ortaya göstermektedir. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin 

“Sigara vb. madde kullanımı bana ve çevreme zarar verir.” önermesine öğrencilerinin, % 1,3’i hiç 

katılmıyorum, % 0,8’i katılmıyorum, % 1,9’u kararsızım, % 2,2’si biraz katılıyorum, % 93,7’sı 

kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya cevapların madde 

ortalaması ters kodlandıg ı ve X =4,86 du zeyde oldug u için bu maddeye kesinlikle katıldıklarını 

ortaya göstermektedir.  

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Günlük meseleler kavga edilerek 

çözülebilir.” önermesine öğrencilerinin, % 70,3’ü hiç katılmıyorum, % 19,1’i katılmıyorum, % 

3,9’u kararsızım, % 3,6’sı biraz katılıyorum, % 3’ü kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. 

Öğrencilerin bu soruya cevapların madde ortalaması ters kodlandıg ı ve X =4,50 du zeyde oldug u 

için bu maddeye hiç katılmadıklarını ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılan ortaokul 

öğrencilerinin “Bir yerde benim fikirlerim onaylanmadığı zaman sinirlenirim.” önermesine 

öğrencilerinin, % 18,4’ü hiç katılmıyorum, % 29,9’u katılmıyorum, % 16,5’i kararsızım, % 18,8’i 

biraz katılıyorum, % 16,3’u  kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya 

cevaplarının madde ortalaması X =2,85 du zeyde oldug u için bu maddeye kararsız olduklarını 

ortaya göstermektedir.  
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Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Sertlik genellikle iyidir ve sorunları bir 

anda çözer.” önermesine öğrencilerinin, % 53,8’i hiç katılmıyorum, % 26,1’sı katılmıyorum, % 

7,7’i kararsızım, % 7,6’sı biraz katılıyorum, % 4,8’i kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. 

O g rencilerin bu soruya cevapların madde ortalaması ters kodlandıg ı ve X =4,17 du zeyde oldug u 

için bu maddeye hiç katılmadıklarını ortaya koymaktadır.  

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Kendini korumanın en iyi yolu 

saldırmaktır.” önermesine öğrencilerinin, % 61,1’i hiç katılmıyorum, % 20,5’si katılmıyorum, % 

6,6’sı kararsızım, % 6,9,’u biraz katılıyorum, % 5’i kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. 

Öğrencilerin bu soruya cevapların madde ortalaması ters kodlandıg ı ve X =4,17 du zeyde oldug u 

için bu maddeye hiç katılmadıklarını ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılan ortaokul 

öğrencilerinin “Okulumdan memnunum.” önermesine öğrencilerinin, % 3,1’i hiç katılmıyorum, 

% 2,8’i katılmıyorum, % 9,3’ü kararsızım, % 20,2,’si biraz katılıyorum, % 64,3’u  kesinlikle 

katılıyorum cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması 

X =4,39 du zeyde oldug u için bu maddeye kesinlikle katıldıklarını ortaya koymaktadır. 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Okul hayatımda olmam gereken yere 

geleceğimi umuyorum.” önermesine öğrencilerinin, % 1,3’ü hiç katılmıyorum, % 1,8’i 

katılmıyorum, % 6,2’si kararsızım, % 18,1’i biraz katılıyorum, % 72,5’i kesinlikle katılıyorum 

cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması X =4,59 du zeyde 

olduğu için bu maddeye kesinlikle katıldıklarını ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılan 

ortaokul öğrencilerinin “Şimdiki konumumda derslerimi başarabiliyorum.” önermesine 

öğrencilerinin, % 1,3’u  hiç katılmıyorum, % 3,1’i katılmıyorum, % 11,6’sı kararsızım, % 33,4’u  

biraz katılıyorum, % 50,6’sı kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya 

cevaplarının madde ortalaması X =4,29 du zeyde oldug u için bu maddeye kesinlikle katıldıklarını 

ortaya koymaktadır. 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Benden daha az yetenekli öğrenciler çok 

daha iyi konumdalar.” önermesine öğrencilerinin, % 24,’ü hiç katılmıyorum, % 27,9’u 

katılmıyorum, % 23,1’i kararsızım, % 15,1,’i biraz katılıyorum, % 9,9’u kesinlikle katılıyorum 

cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya cevapların madde ortalaması ters kodlandıg ı ve 

X =3,41 du zeyde oldug u için bu maddeye katılmadıklarını ortaya koymaktadır.  

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Okulda kendimi çok iyi bir konumda 

hissediyorum.” önermesine öğrencilerinin, % 2,4’ü hiç katılmıyorum, % 7’si katılmıyorum, % 

14,4’ü kararsızım, % 36’sı biraz katılıyorum, % 40,2’si kesinlikle katılıyorum cevabını 

vermişlerdir. Öğrencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması X =4,05 du zeyde oldug u için 

bu maddeye biraz katıldıklarını ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin 

“Aile hayatımdan memnunum.” önermesine öğrencilerinin, % 1,1’ü hiç katılmıyorum, % 2,8’i 

katılmıyorum, % 3,7’si kararsızım, % 12,5’i biraz katılıyorum, % 79,8’i kesinlikle katılıyorum 
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cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması X =4,67 du zeyde 

olduğu için bu maddeye kesinlikle katıldıklarını ortaya koymaktadır. 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Bizim ailede herkes birbirine anlayışlı ve 

olumlu davranır.” önermesine öğrencilerinin, % 2,7’si hiç katılmıyorum, % 4,1’i katılmıyorum, % 

6,5’i kararsızım, % 23,3’ü biraz katılıyorum, % 63,3’ü kesinlikle katılıyorum cevabını 

vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması X =4,41 du zeyde oldug u için 

bu maddeye kesinlikle katıldıklarını ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılan ortaokul 

öğrencilerinin “Kötü ortam nedeniyle evde durmak bile istemiyorum.” önermesine 

o g rencilerinin, % 60,9’u hiç katılmıyorum, % 20,6’sı katılmıyorum, % 5,5’sı kararsızım, % 6,6,’sı 

biraz katılıyorum, % 6,5’i kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya 

cevapların madde ortalaması ters kodlandıg ı ve X =4,23 du zeyde olduğu için bu maddeye hiç 

katılmadıklarını ortaya koymaktadır.  

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Ailemizde devamlı çatma ortamı hakimdir” 

önermesine öğrencilerinin, % 60,6’sı hiç katılmıyorum, % 20,8’i katılmıyorum, % 5,5’i 

kararsızım, % 6,5,’ibiraz katılıyorum, % 6,5’i kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. 

O g rencilerin bu soruya cevapların madde ortalaması ters kodlandıg ı ve X =4,22 du zeyde oldug u 

için bu maddeye hiç katılmadıklarını ortaya koymaktadır.  Araştırmaya katılan ortaokul 

öğrencilerinin “Annem ve babam bizimle çok ilgilenirler.” önermesine öğrencilerinin, % 1’i hiç 

katılmıyorum, % 1,5’i katılmıyorum, % 4’ü kararsızım, % 17,8’i biraz katılıyorum, % 75,5’i 

kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin bu soruya cevaplarının madde 

ortalaması X =4,66 du zeyde oldug u için bu maddeye kesinlikle katıldıklarını ortaya koymaktadır. 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Aile yapım oldukça sağlamdır.” önermesine 

öğrencilerinin, % 0,8’i hiç katılmıyorum, % 2’si katılmıyorum, % 5,1’i kararsızım, % 13,3’u  biraz 

katılıyorum, % 78,8’i kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya 

cevaplarının madde ortalaması X =4,67 du zeyde oldug u için bu maddeye kesinlikle katıldıklarını 

ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “İçinde bulunduğum aile 

hayatımı çok seviyorum ve beğeniyorum.” önermesine öğrencilerinin, % 1,2’si hiç katılmıyorum, 

% 2,2’si katılmıyorum, % 4,6’sı kararsızım, % 13,9’u biraz katılıyorum, % 78,1’i kesinlikle 

katılıyorum cevabını vermişlerdir. O g rencilerin bu soruya cevaplarının madde ortalaması 

X =4,65 du zeyde oldug u için bu maddeye kesinlikle katıldıklarını ortaya koymaktadır. 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Okul hayatının bana bir şey 

kazandıracağına inanmıyorum.” önermesine öğrencilerinin, % 56,5’i hiç katılmıyorum, % 15,6’sı 

katılmıyorum, % 5,2’si kararsızım, % 5,2,’si biraz katılıyorum, % 17,5’i kesinlikle katılıyorum 

cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin bu soruya cevapların madde ortalaması ters kodlandıg ı ve 

X =3,88 du zeyde oldug u için bu maddeye katılmadıklarını ortaya koymaktadır. Araştırmaya 

katılan ortaokul öğrencilerinin “Kafamda hayatta yapmayı düşündüğüm bir şey yok.” 
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önermesine öğrencilerinin, % 65,2’si hiç katılmıyorum, % 19’u katılmıyorum, % 7,4’u  

kararsızım, % 3,1,’i biraz katılıyorum, % 5,2’si kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. 

O g rencilerin bu soruya cevapların madde ortalaması ters kodlandıg ı ve X =4,36 du zeyde oldug u 

için bu maddeye hiç katılmadıklarını ortaya koymaktadır.  

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin “Hayattan herhangi bir beklentim yok.” 

önermesine öğrencilerinin, % 66,6’sı hiç katılmıyorum, % 19,1’i katılmıyorum, % 6,7’si 

kararsızım, % 3,7’si biraz katılıyorum, % 3,9’u kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. 

O g rencilerin bu soruya cevapların madde ortalaması ters kodlandıg ı ve X =4,41 du zeyde oldug u 

için bu maddeye hiç katılmadıklarını ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılan ortaokul 

öğrencilerinin “Okula herhangi bir şey için değil ailemin zorlaması ile geliyorum.” önermesine 

öğrencilerinin, % 77,9’u hiç katılmıyorum, % 14,7’si katılmıyorum, % 2,2’si kararsızım, % 2,5’si 

biraz katılıyorum, % 2,6’sı kesinlikle katılıyorum cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin bu soruya 

cevapların madde ortalaması ters kodlandıg ı ve X =4,63 du zeyde oldug u için bu maddeye hiç 

katılmadıklarını ortaya koymaktadır.  

 

4.4. Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri sosyal eğilimlerinde 

fark yaratmakta mıdır? 

4.4.1. Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri sosyal uyumlarında fark 

yaratmakta mıdır? 

Ortaokul öğrencilerinin sosyal uyumlarının dijital oyun bağımlılık düzeylerine göre 

anlamlı fark gösterip göstermediği incelendiği bu araştırma problemi için önce Kolmogorov-

Smirnov değerleri ile çarpıklık ve basıklık katsayılarına göre normallik testi yapılmıştır. Normal 

dağılımın sağlanmadığı görüldüğünden araştırmaya katılan farklı oyun bağımlılık düzeyleri 

gruplarındaki öğrencilerin sosyal uyumlarına yönelik puan dağılımları arasındaki fark Kruskall 

Wallis testi ile test edilmiş ve sonuçlar Tablo 20’de verilmiştir.  

Tablo 22. 
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Uyumlarının Dijital Oyun Bağımlılık Düzeylerine Göre Anlamlı 
Farklılık Gösterip Göstermediğinin İncelenmesi  

 
Oyun bağımlılık düzeyleri N  ̅ sd Ki Kare p Anlamlı fark 
1.Kontrolün Bireyde Olduğu Grup 76 441,50  

3 
 

12,385 
 

0,006* 
 

2-3 arasında 2. Kontrol Kaybının Başladığı Grup 252 439,79 
3. Risk Grubu 450 426,12 
4. Bağımlı Grup 87 441,50 
 

Kruskall Wallis testi sonucunda ortaokul öğrencilerinin sosyal uyum düzeyleri dijital 

oyun bağımlılık düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir 

(2=12,385; p<0,05). Diğer bir değişle, ortaokul öğrencilerin oyun bağımlılık düzeyleri sosyal 
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uyumlarında farklılık yaratmaktadır. Bu ilişki kontrol kaybının başlandığı grup ile risk grubu 

arasında bulunurken, diğer gruplar arasında ise anlamlı bir fark görülmemektedir. 

 

Tablo 23.  
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Uyumlarındaki Farklılığın Hangi Dijital Oyun Bağımlılık 
Düzeylerine Göre Gerçekleştiğine Yönelik Mann Whitney U Testi Sonuçları 
 
Oyun bağımlılık düzeyleri N Sıra 

ortalaması 
U Z p 

1.Kontrolün Bireyde Olduğu Grup  
2.Kontrol Kaybının Başladığı Grup 

76 
252 

165,00 
164,35 

9538,000 -0,549 0,583 

1.Kontrolün Bireyde Olduğu Grup  
3. Risk Grubu 

76 
450 

271,50 
262,15 

16492,00 -1,668 0,095 

1.Kontrolün Bireyde Olduğu Grup  
4. Bağımlı Grup 

76 
87 

82,00 
82,00 

3306,00 ,000 1,000 

2. Kontrol Kaybının Başladığı Grup 
3. Risk Grubu 

252 
450 

358,61 
347,52 

54908,00 -2,611 0,009* 

2. Kontrol Kaybının Başladığı Grup 
4. Bağımlı Grup 

252 
87 

169,83 
170,50 

10918,50 -,588 0,557 

3. Risk Grubu  
4. Bağımlı Grup 

450 
87 

267,45 
277,00 

18879,00 -1,784 0,074 

 
Gözlenen farklılığın hangi gruplar arasında kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan 

Mann Whitney U testi sonuçlarında yalnızca “Kontrol Kaybının Başladığı Grup” ile “Risk Grubu”u 

arasında fark olduğu (U=54908,00, p<0.018) ortaya konulmuştur.  Diğer gruplar arasında ise 

anlamlı bir fark kaydedilmemiştir.  

 
4.4.2. Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri maddeden kaçınma davranışlarında 

fark yaratmakta mıdır? 

Tablo 24.  
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Uyumlarının Dijital Oyun Bağımlılık Düzeylerine Göre Anlamlı 
Farklılık Gösterip Göstermediğinin İncelenmesi 
Oyun bağımlılık düzeyleri N Sıra 

ortala
ması 

sd Ki 
Kare 

p Anlamlı 
fark 

1.Kontrolün Bireyde Olduğu Grup 73 504,44  
3 

 
19,5
63 

 
0,000* 

 
1-3, 2-3 
ve 2-4 

arasında 

2. Kontrol Kaybının Başladığı Grup 271 449,61 
3. Risk Grubu 479 438,22 
4. Bağımlı Grup 87 527,91 
 

Gözlenen farklılığın hangi gruplar arasında kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan 

Ki Kare testi sonuçlarında yalnızca “Kontrolün bireyde olduğu grup ile risk grubu arasında, 

kontrol kaybının başlandığı grup ile bağımlı grup arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

gözlemlenmiştir. 
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 Kontrol Kaybının Başladığı Grup” ile “Risk Grubu”u arasında fark olduğu (2=19,5; 63, 

p<0.05) ortaya konulmuştur.  Diğer gruplar arasında ise anlamlı bir fark kaydedilmemiştir. 

 

Tablo 25.  
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Uyumlarındaki Farklılığın Hangi Dijital Oyun Bağımlılık 
Gruplarına Göre Gerçekleştiğine Yönelik Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 
Oyun bağımlılık düzeyleri N Sıra 

ortalaması 
U Z p 

1.Kontrolün Bireyde Olduğu Grup  
2.Kontrol Kaybının Başladığı Grup 

71 
271 

188,87 
168,09 

8696,500 -2,119 0,034 

1.Kontrolün Bireyde Olduğu Grup  
3. Risk Grubu 

73 
479 

311,31 
271,20 

14942,500 -2,567 0,010* 

1.Kontrolün Bireyde Olduğu Grup  
4. Bağımlı Grup 

73 
87 

78,26 
82,38 

3012,000 
 

-,977 0,329 

2. Kontrol Kaybının Başladığı Grp. 
3. Risk Grubu 

271 
479 

381,51 
372,10 

63276,500 -,724 0,469 

2. Kontrol Kaybının Başladığı Grp. 
4. Bağımlı Grup 

271 
87 

172,01 
202,83 

9759,000 -3,310 0,001* 

3. Risk Grubu  
4. Bağımlı Grup 

479 
87 

274,93 
330,71 

16729,500 -3,805 0,000* 

 
Öğrencilerin sosyal uyumlarında gözlenen farklılığın hangi gruplar arasında 

kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarında ilk olarak 

“Kontrolün Bireyde Olduğu Grup” ile “Risk Grubu”u arasında fark olduğu (U=14942,50, p<0.05) 

belirlenmiştir. Daha sonra “Kontrol Kaybının Başladığı Gurup” ile “Bağımlı Grup” arasında fark 

olduğu (U=9759,00, p<0.05) belirlenmiştir. En son olaraktan “Risk Grubu” ile “Bağımlı Grup” 

arasında fark olduğu (U=16729,50, p<0.05) ortaya konulmuştur.  Diğer gruplar arasında ise 

anlamlı bir fark kaydedilmemiştir.  

 

4.4.3. Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri şiddetten kaçınma davranışlarında 

fark yaratmakta mıdır? 

 

Tablo 26.  
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyleri Şiddetten Kaçınma Davranışlarında 
Fark Yaratıp Yaratmadığının İncelenmesi 
Oyun bağımlılık düzeyleri N Sıra 

ortala
ması 

sd Ki 
Kare 

p Anlamlı 
fark 

1.Kontrolün Bireyde Olduğu Grup 80 528,05  
3 

 
4,742 

 
0,192 

yok 
2. Kontrol Kaybının Başladığı Grup 274 481,04 

3. Risk Grubu 494 460,65 

4. Bağımlı Grup 101 486,79 
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Ki Kare testi sonucunda ortaokul öğrencilerinin sosyal uyum düzeyleri dijital oyun 

bağımlılık düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir 

(2=4,742; p>0,05). Diğer bir değişle, ortaokul öğrencilerin oyun bağımlılık düzeyleri şiddetten 

kaçma eğilimlerinde farklılık yaratmamaktadır.  

 

4.4.4. Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri okul statülerinde fark yaratmakta 

mıdır? 

Tablo 27.  
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyleri Okul Statülerinde Fark Yaratıp 
Yaratmadığının İncelenmesi 
Oyun bağımlılık düzeyleri N Sıra 

ortala
ması 

sd Ki 
Kare 

p Anlamlı 
fark 

1.Kontrolün Bireyde Olduğu Grup 86 471,94 3 2,801 0,423 yok 
2. Kontrol Kaybının Başladığı Grup 284 502,41 

3. Risk Grubu 497 484,22 

4. Bağımlı Grup 102 451,31 

 

Ki Kare testi sonucunda ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeylerinin okul 

statülerinde fark yaratıp yaratmadığını incelediğimizde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermediği gözlemlenmiştir. (2=2,801; p>0,05). Diğer bir değişle, ortaokul öğrencilerin oyun 

bağımlılık düzeyleri şiddetten kaçma eğilimlerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı 

gözlenmiştir. 

 

4.4.5. Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri aile statülerinde fark yaratmakta 

mıdır? 

Tablo 28.  
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyleri Aile Statülerinde Fark Yaratıp 
Yaratmadığının İncelenmesi 
Oyun bağımlılık düzeyleri N Sıra 

ortala
ması 

sd Ki 
Kare 

p Anlamlı 
fark 

1.Kontrolün Bireyde Olduğu Grup 83 464,04 3 12,360 0,006* 3-4 
arasında 2. Kontrol Kaybının Başladığı Grup 274 488,38 

3. Risk Grubu 494 452,15 

4. Bağımlı Grup 95 549,87 

 
Ki Kare testi sonucunda ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeylerinin aile 

statülerinde fark yaratıp yaratmadığını incelediğimizde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

gösterdiği gözlemlenmiştir. (2=12,360; p<0,05).  Gözlenen farklılığın hangi gruplar arasında 

kaynaklandığını incelediğimizde  “Risk grubu” ile “Bağımlı grup” arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu gözlemlenmiştir. 
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Tablo 29.  
Ortaokul Öğrencilerinin Aile Statülerinde Farklılığın Hangi Dijital Oyun Bağımlılık Gruplarına 
Göre Gerçekleştiğine Yönelik Mann Whitney U Testi Sonuçları 

 
Oyun bağımlılık düzeyleri N Sıra 

ortalaması 
U Z p 

1.Kontrolün Bireyde Olduğu Grup  
2.Kontrol Kaybının Başladığı Grup 

83 
274 

171,80 
181,18 

10773,500 -,758 0,448 

1.Kontrolün Bireyde Olduğu Grup  
3. Risk Grubu 

83 
494 

295,30 
287,94 

19978,000 -,386 0,700 

1.Kontrolün Bireyde Olduğu Grup  
4. Bağımlı Grup 

83 
95 

80,93 
96,98 

3231,500 -2,210 0,027 

2. Kontrol Kaybının Başladığı Grp. 
3. Risk Grubu 

274 
494 

403,71 
373,84 

62413,500 -1,858 0,063 

2. Kontrol Kaybının Başladığı Grp. 
4. Bağımlı Grup 

274 
95 

178,48 
203,80 

11229,00 -2,106 0,035 

3. Risk Grubu  
4. Bağımlı Grup 

494 
95 

285,37 
345,09 

18706,500 -3,266 0,001* 

 

Öğrencilerin aile statülerinde gözlenen farklılığın hangi gruplar arasında kaynaklandığını 

belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarında ilk olarak “Risk grubu” ile 

“Bağımlı grup” arasında fark olduğu (U=18706,50, p<0.05) belirlenmiştir. Diğer gruplar arasında 

ise anlamlı bir fark kaydedilmemiştir. 

 

4.4.6. Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri hedef ideallerinde fark yaratmakta 

mıdır? 

Tablo 30. Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Bağımlılık Düzeyleri Hedef İdeallerinde Fark 
Yaratıp Yaratmadığının İncelenmesi 
Oyun bağımlılık düzeyleri N Sıra 

ortala
ması 

sd Ki 
Kare 

p Anlamlı 
fark 

1.Kontrolün Bireyde Olduğu Grup 85 508,78 3 2,335 0,506 yok 
2. Kontrol Kaybının Başladığı Grup 278 494,01 

3. Risk Grubu 496 474,79 

4. Bağımlı Grup 104 462,40 

 

Ki Kare testi sonucunda ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeylerinin 

hedef ideallerinde fark yaratıp yaratmadığını incelediğimizde istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermediği gözlemlenmiştir. (2=2,335; p>0,05). Diğer bir değişle, ortaokul 
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öğrencilerin oyun bağımlılık düzeyleri hedef ideallerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı 

gözlenmiştir. 
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5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın bulgularının genel bir değerlendirmesi 

yapılarak tartışma ve sonuca yer verilmekte, ardından uygulayıcılara ve araştırmacılara öneriler 

sunulmaktadır.  

5.1. Tartışma 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ortaokul öğrencilerinin bağımlılık düzeylerinin 

yüksek olduğu öğrencilerin % 51,4’ü risk grubunda, % 29,2’si kontrol kaybının başladığı grupta, 

%10’u bağımlı grupta, % 8,8’i ise kontrolün bireyde olduğu grupta yer aldığı tespit edilmiştir. 

Yapılan ki-kare testi sonucunda, katılımcıların dijital oyun bağımlılık düzeyleri aile gelirleri, 

anne ve baba eğitim durumu ve yaşları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı; cinsiyet, oyun 

türü ile oyun oynama süresi arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri sosyal eğilimlerinde fark yaratıp 

yaratmadığına bakıldığında öğrencilerin sosyal uyum düzeylerinde ve aile statülerinde anlamlı 

bir farklılık olduğu gözlemlenmiş; maddeden kaçınma, şiddetten kaçınma davranışlarında, okul 

statülerinde ve hedef ideallerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir. Araştırmanın 

bu bölümünde bulgular ilgili alanyazın ışığında ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. 

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeylerinin nasıl olduğuna ait bulgulara 

bakıldığında; Ortaokul öğrencilerinin bağımlılık ölçeğinden aldıkları puanların yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin % 51,4’ü risk grubunda, % 29,2’si kontrol kaybının 

başladığı grupta, %10’u bağımlı grupta, % 8,8’i ise kontrolün bireyde olduğu grupta yer aldığı 

görülmektedir. Bu veriler bize dijital oyun oynayan ortaokul öğrencilerinin yarısına yakını risk 

grubunda bulunduğunu,  yaklaşık olarak sadece % 9’unun kontrolü ellerinde bulundurdukları ve 

bilinçli bir kullanıcı oldukları göstermektedir. Dijital oyun oynayan bireylerin her geçen gün ve 

her yıl arttığını düşündüğümüzde risk ve kontrolünü kaybetmeye başlayan gruptan bağımlı 

gruba doğru kaymanın olasılığı da oldukça yüksek görünmektedir. Alanyazına bakıldığında 

mevcut araştırmanın bulgularına paralellik gösteren çalışmalarla karşılaşılmıştır. 

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri öğrencilerin cinsiyet, yaş, aile 

gelirleri, anne-babanın eğitim seviyesi, oynadıkları oyun türü ile oyun oynama süreleri arasında bir 

ilişki var mıdır? sorusuyla ilgili veriler üzerinde yapılan ki-kare testi sonucunda, katılımcıların 

dijital oyun bağımlılık düzeyi ile cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 

görülmüştür. Kız ve erkek öğrencilerin oyun bağımlılık düzeyleri farklılık göstermektedir. Buna 

göre, ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlık düzeylerini cinsiyete göre incelediğimizde 

erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla bağımlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu 

görülmektedir.  

Yapılan benzer çalışmalarda Hazar ve Hazar (2017) dijital oyun bağımlılığının cinsiyete 

göre değişim gösterdiğini, erkeklerin kadınlara oranla daha fazla risk grubunda yer aldığını, 
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erkeklerin kadınlardan daha fazla bağımlılık düzeyine sahip olduğu belirtmiştir. Funk (1996), 

Sherry (2001), gibi araştırmacılar erkeklerin kızlardan daha çok dijital oyun oynadığını, dijital 

oyunlara erkeklerin daha fazla bağımlı olduklarını ifade etmişlerdir. Yılmaz (2008) ise erkek 

öğrencilerin bilgisayar oyunlarına yönelik bağımlılık gösterme eğilimlerinin kız öğrencilere göre 

daha fazla olduğunu tespit etmiştir.  Cinsiyete göre erkekler çocukları daha aksiyon ve savaş 

oyunlarına zaman ayırırken, kız çocukları ise daha çok eğitim ve bulmaca oyunlarına zaman 

ayırdıkları ifade edilmiştir.  Gönültaş ve Atıcının (2014) çalışmalarında ise erkek öğrencilerin 

öfke ve saldırganlık puanları kız öğrencilerin öfke ve saldırganlık puanlarına göre yüksek 

bulunmuştur.  Aksel’in (2018) yaptığı çalışmada ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık 

düzeyinin cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği, erkek öğrencilerin dijital 

oyun bağımlılık düzeylerinin kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Erkek 

ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri kız ortaokul öğrencilerinden istatistiksel 

olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. 

Bu çalışmada yapılan ki-kare testi sonucunda, katılımcıların dijital oyun bağımlılık 

düzeyi ile aile gelirleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Araştırmaya 

katılan ortaokul öğrencilerinin aile gelir durumlarının dijital oyun bağımlılığı davranışları 

açısından farklılık yaratmadığı gözlemlenmiştir. Konuyla ilgili yapılan benzer çalışmalarda ise 

ailenin ekonomik durumu ile oyun bağımlılık düzeyleri arasında ilişki olduğu görülmektedir. 

Çavuş vd,. (2016) göre, gelir seviyesi arttıkça bağımlılık düzeyi artmaktadır. Bu durumun 

sebeplerinden birisi oyunlara harcanan paradır. Çünkü oyunlara harcanan para ile bağımlılık 

düzeyi arasında da benzer bir ilişki söz konusudur. Araştırmada elde edilen bir diğer dikkat 

çekici sonuç, anne eğitim durumuyla ilgilidir. Eğitimli annelerin çocuklarının oyun bağımlılığı 

düzeyi daha yüksektir. Özellikle bu risk, memur annelerin çocuklarında daha fazla 

gözlemlenmektedir. Bu sonuca göre, bilgisayar oyunu bağımlılığında eğitim seviyesi ile bilinç 

seviyesi arasındaki ilişki tartışmalı hale gelmektedir. Anne örneğinde görüldüğü gibi toplumsal 

eğitim ve gelir seviyesinin artması, oyun bağımlılığı riskinin azalacağı anlamına gelmemektedir.  

Diğer taraftan yapılan ki-kare testi sonucunda, katılımcıların dijital oyun bağımlılık 

düzeyi ile anne ve baba eğitimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Araştırmaya katılan ortaokul öğrencilerinin anne ve baba eğitim durumu dijital oyun bağımlılığı 

davranışları açısından farklılık yaratmadığı gözlemlenmiştir. 

Bu çalışmada yapılan ki-kare testi sonucunda, katılımcıların dijital oyun bağımlılık 

düzeyi ile yaşları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Araştırmaya 

katılan ortaokul öğrencilerinin yaşlarının dijital oyun bağımlılığı davranışları üzerinde fark 

yaratacak bir etkide bulunmadığı gözlemlenmiştir. Yapılan başka çalışmalarda ise bu bulgunun 

tersi sonuçlarına ulaşılmıştır.  “Gerçekleştirilmiş birçok araştırmanın bulgularına göre 9-12 yaş 
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grubu çocuklarının bilgisayar oyunu oynama süresi örneğin 12-14 yaş grubuna göre daha 

yüksektir. Yaş ilerledikçe oyuna ayrılan süre azalmaktadır (Gentile ve Anderson,2003: 132). 

Yapılan ki-kare testi sonucunda, katılımcıların dijital oyun bağımlılık düzeyi ile 

oynadıkları oyun türleri arsında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kinzie ve 

Joseph’e göre (2008) video oyunları daha çok erkek çocuklar tarafından tercih edildiğini, şiddet 

içerikli oyunlar daha çok erkek çocuklar tarafından oynandığını, kız çocukları ise daha çok şiddet 

içeriği olmayan oyunları tercih ettiğini ortaya koymuştur. Quaiser-Pohl, Geiser ve Lehmann 

(2006) ortaokul öğrencileri ile yaptığı çalışmada, kız öğrencilerin daha çok mantık ve beceri 

gerektiren oyunlar oynamayı tercih ederken, erkek öğrencilerin aksiyon ya da simülasyon türü 

oyunları tercih ettikleri bulgusunu elde etmişlerdir. 

Yapılan ki-kare testi sonucunda, katılımcıların dijital oyun bağımlılık düzeyi ile oyun 

oynama süreleri arsında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Hazar vd. (2017)’nin 

araştırmasında da araştırma bulgularına paralel olarak dijital oyun oynama süresi arttıkça dijital 

oyun bağımlılığının arttığı saptanmıştır. Koçak ve Köse (2014) tarafından yapılan çalışmada 

katılımcılardan her gün bilgisayar oyunu oynayanların ve haftada 3-4 gün oynadığını 

belirtenlerin, bilgisayar oyunu bağımlısı ya da bağımlılık yolunda olduklarını belirlenmiştir. 

Akçayır (2013), bilgisayar oyununa ayırılan zaman arttıkça dolaylı saldırganlık düzeyinin 

arttığını kaydetmiştir. Bazı araştırmacılar bilgisayar oyunlarının içeriğinde yer alan şiddet 

davranışlarının kişide şiddete karşı duyarsızlaşmaya sebep olduğunu ve böylelikle oyun dışı, 

gerçek yaşam alanlarında da saldırgan davranışlarını arttığını vurgulamıştır.  Aksel, (2018), 

ortaokul öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmasında ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık 

düzeyi dijital oyun oynama süresine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulmuştur. Aksel, 

çalışmada dijital oyunları 1 saatten az oynayan ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık 

düzeyi, hem dijital oyunları 1-2 saat arası oynayanlardan hem de 2 saatten fazla oynayanlardan 

istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha düşük olduğunu ortaya koymuştur.  

Dijital oyun oynama süresi, bağımlılığın göstergelerinden biridir ve bağımlıların oyun 

oynama süreleri bağımlı olmayanlara göre daha yüksektir. Bilgisayar oyunlarının yoğun 

kullanımı kişiyi pozitif değil daha çok benlik saygısı, sosyal olma ve akademik başarı yönlerinden 

negatif biçimde etkilemektedir (Roe ve Muijs, 1998). İnternet, TV ve oyun vb. uygulamalar için 

ekran karşısında harcanan zamanın (ekran zamanı) okul performansı üzerinde negatif etkisi 

bulunduğu belirtilmektedir. Ekran zamanının artması ödev yapmak, okumak veya diğer eğitim 

faaliyetlerine katılmak için harcanacak zamanı azaltabilmektedir. Yapılan çalışmalar artan ekran 

zamanı ile okuma ve ödev yapma süresinin kısalması arasında bir ilişkinin bulunduğunu ve zayıf 

okul performansını güçlü biçimde etkilediğini doğrulamaktadır (Sharif ve Sargent, 2006). Oyun 

ve oyuna harcanan zaman bireysel ve sosyal bağlamda birçok kayba sebep olabilir. Örneğin; 

Aileyle geçirilen zamandan çalma, öncelikleri erteleme, hareketsiz kalmanın sağlığa olumsuz 
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etkisi, gerçek hayattan uzaklaşmak, oyun bağımlısı adaylara yakınlaşma, sorumlulukları atlama, 

değerli vakitleri harcama bunlardan bazılarıdır (Bayzan, 2017).  Güvendi, vd. (2019) 

Araştırmada katılımcıların saldırganlık ve çocuklar için dijital oyun bağımlılığı ölçeğinden 

aldıkları puanların dijital oyun oynama süresine göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Buna göre 

dijital oyunu 121 dk ve üzerinde oynayan öğrencilerin saldırganlık puanlarının0-60dk arasında 

oynayan öğrencilerin puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna neden 

olarak uzun süre dijital oyun oynayan çocukların çevre ile iletişimin azalmasına ve 

karşısındakinin yerine kendini koyma becerisinin azalmasına neden olarak saldırgan, sabırsız 

davranışlar sergilemesine sebep olabilir. Dijital oyun oynama sürelerinin yakın bir gelecekte risk 

grubundaki bireylerin sayısını arttıracağı ve yeni bağımlı bireyleri ortaya çıkaracağı açıktır. 

Dijital Oyun oynama sürelerindeki artışın neden olabileceği diğer sağlık sorunlarını da göz ardı 

etmemek gerekir. 

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri sosyal eğilimlerinde fark 

yaratmakta mıdır? Soruna yönelik araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar ise şu şekilde 

olmuştur: Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeylerinin sosyal eğilimlerinde 

kısmen fark yarattığı ortaya konulmuştur. Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık 

düzeyleri sosyal uyum düzeylerinde, maddeden kaçınma davranışlarında ve aile statülerinde 

anlamlı bir farklılık yarattığı gözlenirken; oyun bağımlılık düzeylerinin şiddetten kaçma 

eğilimlerinde ve hedef ideallerinde ise anlamlı bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir. Araştırma 

sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda ortaokul öğrencilerinin sosyal uyum düzeylerinin 

dijital oyun bağımlılık düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Bu ilişki kontrol kaybının başladığı grup ile risk grubu arasında bulunurken, diğer 

gruplar arasında ise anlamlı bir fark görülmemektedir. Alanyazında az sosyalliğin ve işlevsel 

olmayan sosyal davranışların bilgisayar oyunu bağımlılığı ile ilişkili olduğunu gösteren 

çalışmalar bulunmaktadır (Festl ve diğerleri, 2013) Zamani ve diğerleri (2010) lise öğrencileri 

ile yapılan çalışmalarında bilgisayar oyunlarına bağımlılık arttıkça sosyal becerinin azaldığını 

ortaya koymuştur. Sallayıcı (2019), “Çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi ile davranış 

problemleri arasındaki ilişki” adlı yüksek lisan tez çalışmasında çocuklarda bilgisayar oyun 

bağımlılığı düzeyi ile dışa yönelim davranış problemleri arasında pozitif bir ilişkiye ulaşmıştır.  

Sallayıcı çalışmasında bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi ile çocukların okul yeterliliği arasında 

negatif yönde düşük anlamlı bir ilişki bulmuştur. Ancak spor ve spor dışı etkinliklere katılım, 

sosyallik ve genel etkinlik gibi yeterlilik alanları ile bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi arasındaki 

ilişkilerin anlamlı olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bilgisayar oyunlarını zaman zaman gerçek 

yaşam etkileşimlerine tercih eden çocukların sosyal ilişkilerle ilgili sorunlar yaşayabileceklerini 

yansıtmaktadır. Bu anlamda erken dönemlerde anne ve babaların çocuklarını diğer çocuklar ile 

sosyalleşebilecekleri ortamlar hazırlamaları önemli hale gelmektedir. Çocukların sosyal 
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aktivitelere katılmaları dijital bağımlılıktan koruyucu bir fonksiyonu olabileceğini bilmek 

gereklidir. Çağın vebası olarak nitelendirebileceğimiz dijital oyun bağımlılığının yaygınlaşmasını 

önlemek adına anne ve babaların çocuklarını fiziksel aktivitelere yönlendirerek dijital 

ortamlardan uzaklaştırması önemli hale gelmektedir. Koçak ve Köse (2014) yaptıkları çalışmada 

bilgisayar oyunlarının, ergenlerin aile, okul ve arkadaşlık ilişkilerini, dolayısıyla da ergenin 

sosyalleşme sürecini olumsuz etkilediğini ayrıca bazı ergenlerin, daha çok yüz yüze iletişimden 

uzaklaştıkları ve bireysel bir yaşamı tercih ettiklerini ve bilgisayarda savaş oyunu oynayan 

ergenlerin şiddete meyilli oldukları sonuna ulaşmıştır. 

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri maddeden kaçınma 

davranışlarında fark yaratmakta mıdır? Sorusuna yönelik araştırma bulgularından hareketle şu 

sonuçlara ulaşılmıştır. Gözlenen farklılığın hangi gruplar arasında kaynaklandığını belirlemek 

amacıyla yapılan Ki Kare testi sonuçlarında yalnızca “Kontrolün bireyde olduğu grup ile risk 

grubu arasında, kontrol kaybının başlandığı grup ile bağımlı grup arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu gözlemlenmiştir. Kontrol Kaybının Başladığı Grup” ile “Risk Grubu”u arasında fark 

olduğu ortaya konulmuştur.  Diğer gruplar arasında ise anlamlı bir fark kaydedilmemiştir. 

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri şiddetten kaçınma 

davranışlarında fark yaratmakta mıdır? Sorusuna yönelik araştırma bulgularından hareketle şu 

sonuçlara ulaşılmıştır. Ki Kare testi sonucunda ortaokul öğrencilerinin sosyal uyum düzeyleri 

dijital oyun bağımlılık düzeylerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. Diğer bir değişle, ortaokul öğrencilerin oyun bağımlılık düzeyleri şiddetten kaçma 

eğilimlerinde farklılık yaratmamaktadır. Aksel’in yaptığı çalışmada ise (2018),  ortaokul 

öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri ile şiddet eğilimleri arasında pozitif yönde düşük 

düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki var olduğunu, ortaokul öğrencilerinin şiddet 

eğilimleri arttıkça dijital oyun bağımlılık düzeyleri düşük düzeyde de olsa arttığı ifade edilmiştir. 

Evcin (2010) araştırmasında bilgisayar temeli dijital oyunların çocukların saldırganlık eğilimine 

etkilerini araştırdığı araştırmasında şiddet içerikli dijital bilgisayar oyunlarının ilköğretim 

kademesindeki öğrencilerin fiziksel, sözel şiddete neden olduğunu, öğrencilerin öfke, 

saldırganlık puanlarında bir artışa neden olduğu ortaya koymuştur.  Köksal (2015), ortaöğretim 

kurumlarında okuyan öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyleri, internet bağımlılık düzeyleri 

ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada dijital oyun bağımlılık ile internet 

bağımlılık düzeyi arasında pozitif yönde ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Şelimen (2016), 

şiddet içerikli dijital oyun oynamanın çocukların saldırganlık davranışlarına yönelme eğilimi 

üzerinde anlamlı derecede bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri okul statülerinde fark yaratmakta 

mıdır? Sorusuna yönelik araştırma bulgularından hareketle su sonuçlara ulaşılmıştır. Ki Kare 

testi sonucunda ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeylerinin okul statülerinde 
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fark yaratıp yaratmadığını incelediğimizde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği 

gözlemlenmiştir. Orhan (2018) 10-14 yaş aralığındaki çocuklarda dijital oyun bağımlılığının 

azaldıkça dikkat düzeylerinin de arttığını söylemiştir. Araştırmada dijital bilgisayar oyunlarının 

çocukların dikkat ve bilişsel faaliyetlerini önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymuştur. Gentile 

(2009) 8-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerle yaptığı çalışmada, dikkat problemleri ile 

patolojik biçimde oyun oynama davranışı arasında ilişki olduğu belirtilmektedir. Gentile vd. 

(2004) tarafından 8. ve 9. sınıf öğrencileri ile yapılan bir araştırmada şiddet içerikli bilgisayar 

oyunu oynayanların okul performanslarının daha düşük olduğu belirtilmiştir. Horzum (2011) 

bilgisayar oyunlarının öğrencilerde öğrenme güçlüğü yaşamlarına, akademik başarılarının 

düşmesine, ödevlerini yapmalıları üzerinde olumsuz bir etki olduğunu belirtmiştir. Brunborg ve 

arkadaşları (2014) ise, bilgisayar oyunu bağımlılığı ile akademik başarı arasındaki ilişkinin 

düşük olduğunu ifade etmiştir. Öğrencinin okul dışı zamanını ev ortamında dijital oyun 

oynayarak geçirmesi öğrenmenin kalıcılığını etkileyebileceğini düşünmek gerekir. Dijital 

oyunlarla zaman değerlendiren çocuğun; kitap okuyabilmesi, ders çalışma isteği, okula gitme 

isteği motivasyonu düşük olabilmektedir. Bu anlamda okul başarısı açısından dijital oyunların 

bağımlılık için bir risk teşkil ettiği söylenebilir. 

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri aile statülerinde fark yaratmakta 

mıdır? Sorusuna yönelik araştırma bulgularından hareketle su sonuçlara ulaşılmıştır. Ki Kare 

testi sonucunda ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeylerinin aile statülerinde fark 

yaratıp yaratmadığını incelediğimizde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği 

gözlemlenmiştir. Gözlenen farklılığın hangi gruplar arasında kaynaklandığını incelediğimizde  

“Risk grubu” ile “Bağımlı grup” arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir. 

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri hedef ideallerinde fark 

yaratmakta mıdır? Sorusuna yönelik araştırma bulgularından hareketle su sonuçlara 

ulaşılmıştır. Ki Kare testi sonucunda ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeylerinin 

hedef ideallerinde fark yaratıp yaratmadığını incelediğimizde istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermediği gözlemlenmiştir. Diğer bir değişle, ortaokul öğrencilerin oyun bağımlılık 

düzeyleri hedef ideallerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı gözlenmiştir. 

 

5.2. Sonuç 

Bilgisayar ve internet teknolojilerinin gelişim gösterdiği bir dijital çağda yaşıyoruz. Bu 

teknolojilerinin gelişimiyle birlikte toplumsal kurumların işleyişi, ilişkileri, kültürü etkilenmiş, 

dönüştürmüş ve yeni bir dijital kültürü ortaya çıkarmıştır. Dijital oyunlar çocuk ve gençleri 

oluşturan kesimler tarafından kullanılan ve yoğun zaman geçirilen önemli bir etkinliklerin 

başında gelmektedir. Dijital oyunlar farklı eğitim kademelerindeki öğrencilerin öğrenme, 

sosyalleşme kültürlenme ve kimlik oluşturma süreçlerinde önemli bir role sahiptir. Dijital 
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oyunların tamamında olmasa da pek çoğu şiddet içeriklidir. Bu içerikler öğrencilerin psikolojik, 

sosyal, davranışsal ve iletişimsel berecilerinde birtakım olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. 

Şiddet içerikli oyunların giderek yaygınlaşması aynı zamanda dijital oyunların 

özelliklerinden dolayı bağımlılık üretiyor olması, öğrencilerin sosyal ve bireysel yaşamı üzerinde 

önemli riskler barındırmaktadır. Dijital oyun bağımlılığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir 

zihinsel sağlık sorunu aynı zamanda bir akıl hastalığı olarak kabul edilmektedir.  Dünyada ve 

Türkiye’de dijital oyun oynayan bireylerin sayısında başta öğrenciler olmak üzere her geçen gün 

artmaktadır.  Dijital ortamlarda oyunlarla fazla zaman geçirme beraberinde bağımlılığı da 

getirmektedir. Bu anlamda öğrencilerin okuldaki eğitim süreçlerini daha verimli geçirmesi,  aile 

ortamlarında daha sağlıklı bir ilişki yaşamaları, dijital teknolojileri bilinçli bir şekilde kullanması, 

sosyal çevredeki arkadaşlarıyla sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri öğrencilerin dijital medya 

konusunda eğitilmesi önem kazanmaktadır.  

Bu araştırmada Mersin ili genelinde özel ve kamu ortaokullarında öğrenim gören 987 

öğrenciye ölçek uygulanmıştır. Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri ile 

sosyal eğilimleri arasında bir ilişki olup olmadığı eğer var ise hangi düzeyde olduğu tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Bu ilişkiye ek olarak ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık 

düzeyleri nasıl olduğu, öğrencilerin dijital oyun bağımlılık düzeyi ile aile gelirleri, anne baba 

eğitim düzeyleri, oynadıkları oyun türü ve oyun oynama süreleri arasında bir ilişkinin olup 

olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgulara göre ortaokul öğrencilerinin bağımlılık 

ölçeğinde aldıkları puanların yüksek olduğu araştırma bulgularında tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin dijital oyun bağımlılığı düzeyi açısından % 51,4’ü risk grubunda, % 29,2’si kontrol 

kaybının başladığı grupta, %10’u bağımlı grupta, % 8,8’i ise kontrolün bireyde olduğu grupta yer 

aldığı görülmektedir. Bu anlamda ortaokul öğrencilerinin yarısından fazlası dijital oyun 

bağımlılığı konusunda risk ve bağımlı grupta yer almakta, bu durumun ileriki süreçlerde 

okullarda verilen eğitim ve aile ilişkileri açısından önemli olumsuz sonuçları olacağı açıktır.   

 
Yapılan ki-kare testi sonucunda, katılımcıların dijital oyun bağımlılık düzeyleri aile 

gelirleri, anne ve baba eğitim durumu ve yaşları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı; cinsiyet, 

oyun türü ile oyun oynama süresi arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun bağımlılık düzeyleri sosyal eğilimlerinde fark yaratıp 

yaratmadığına bakıldığında öğrencilerin sosyal uyum düzeylerinde ve aile statülerinde anlamlı 

bir farklılık olduğu gözlemlenmiş; maddeden kaçınma, şiddetten kaçınma davranışlarında, okul 

statülerinde ve hedef ideallerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir. 
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5.3. Öneriler 

Ergenlerin ve genç erişkinlerin dijital oyunlara ayırdıkları süre ve oynamayı tercih 

ettikleri şiddet içerikli oyunlar göz önüne bulundurulduğunda oyun bağımlılığı kaçınılmaz hale 

gelebilmektedir. Bu noktada bilinçli ve kontrollü dijital oyun oynama davranışlarının 

oluşmasında başta aile olmak üzere, devlete ait bakanlıklara ve okullara önemli görevler 

düşmektedir. Dijital oyun bağımlılığının aile ve okul düzeyinde önlenmesi yanı sıra, devlet 

tarafından yapılacak yasal düzenlemeler de kontrol altına alınabilecek bir olgudur..  

5.3.1. Devlete yönelik öneriler 

Aile ve sosyal güvenlik bakanlığı ve sağlık bakanlığının işbirliği ile koordineli 

çalışmaların yürütülmedir. Hedef kitlelere yönelik olarak öğrencilere, ebeveynlere, öğretmenlere 

medya araçları (TV, radyo, dijital ortamlar vb.) zorunlu kamu spotları yayımlanmalıdır. Aile ve 

sosyal güvenlik bakanlığı ile sağlık bakanlığı tarafından hazırlanacak kamu spotları televizyon 

kanallarında dijital oyun bağımlılığı ile ilgili risk ve tehditleri dile getiren haber ve program 

yayınlara yer verilmelidir. Çocuklar ve gençler tarafından izlenen programlara dijital oyun 

bağımlılığı ile ilgili mesajlar yerleştirilmelidir. 

Öğrencilerin şiddet içeren oyunlara ulaşmalarını önleyen, oyunun şiddet içeriğini 

derecelendiren ve denetleyen yasal düzenlemelerin giderilmesi önem arz etmektedir. Sağlık 

çalışanlarına, rehber öğretmenlere ve ebeveynlere yapılacak bilgilendirmeler yarar 

sağlayabilecektir (Yalçın Irmak ve Erdoğan, 2016). 

5.3.2. Ailelere yönelik genel öneriler 

Dijital medya araçlarından yayılan, dış dünyanın güvenli olmadığı ve tehlikelerle dolu bir 

dünyada yaşadığımıza yönelik verdiği mesajlar, aileleri çocuklarını korumak adına park, sokak 

gibi mekânlardan kapalı ev ortamlarına hapsetmesi çocukları kaçınılmaz olarak dijital araçlarla 

daha çok zaman geçirmesine neden oldu. Anne ve babalar ev ortamında sıkılan çocuklarını 

oyalamak için kolaya kaçarak televizyon ve bilgisayar ekranlarına bakıcı rolünü vermesi, onları 

bu araçlarla baş başa bırakması çocukların teknolojiye bağlı bağımlılıkların pençesine 

yakalanmalarını kaçınılmaz hale getirebilmektedir. Bu anlamda anne ve babalara çocukların 

dijital teknolojilerin bilinçli kullanılması konusunda bilgilendirmeleri önem arz etmektedir. 

Ebeveynlerin, çocukların ekran başında iken hangi mecralarda vakit geçirdiklerini takip 

edebilmeleri gerekmektedir. Çocuklara anne ve babaların yasak koyması değil yol gösteren bir 

rehber rolünü benimsemeleri önemlidir. 

Çocuklara rehber olacak ve dijital oyunların kullanımı konusunda onları sınırlayacak 

yetişkinlere ihtiyaç vardır. Farklı yaş grubundaki pek çok bireyin dijital oyunlar konusundaki 

temel sorumluluk, ilk olarak eğitimlerinin başladığı yer olan aileye düşmektedir. Çocukların 

dijital oyun oynama alışkanlıkları aile tarafından verilecek eğitim ile düzenlenebilir. Bu araçları 
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kullanım süreleri, oyunlarda seçici olma becerisi ailenin vereceği eğitim ile önemli katkı 

sağlayabilir. 

Anne babalar çocukların dijital teknolojileri kullanımları ile ilgili bazı önlemler alarak 

çocuğun oyun bağımlılığının önüne geçebilir. İlerleri düzey bağımlılıklarda uzman kişilere 

danışarak yardımı almaları halinde başlangıç düzeyindeki çocukların oyun bağımlılıklarının 

önüne geçebilir. Anne babalar, çocukları ile iyi bir iletişime geçerek sonradan ortaya çıkabilecek 

pek çok sorunun önüne geçebilirler. Anne ve babaları ile iletişimi güçlü olan çocukların sosyal 

yaşamdaki iletişim becerileri de gelişim gösterebilmektedirler. Anne-babalar oyunları, çocuklara 

ödül yâda ceza gibi sunmaması, çocuğa verilen görevi başarıyla tamamlanması durumunda oyun 

oynayabileceğini söylenmemesi gereklidir. Yâda hatalı bir davranışı sebebiyle çocuğun oyun 

oynamasını yasaklaması da yanlış bir tutum olacaktır. Bundan ziyade çocuğun ilgisini 

çekebilecek başka aktivitelere yönlendirilmesi, birlikte sinemaya veya tiyatroya gidilmesi, 

sanatsal etkinliklere katılması, spor yapabilmesi daha doğru bir karar olacaktır. 

Öncelikle ebeveynler tarafından oyunların içeriğini kontrol edilmeli ve şiddet içerikli 

olanlardan ziyade eğitici olan oyunları önermelidir. İkinci olarak, onları video oyununu 

oynamamaya teşvik etmeye çalışılmalı, oynayacaksa da tek başına bir etkinlikten ziyade grup 

etkinliklerine teşvik etmelidir. Ebeveynler çocuklarla konuşarak onlara yol göstermeye 

çalışmalıdır. Ebeveynler vido oyunları konusunda uzmanların görüşlerinden yararlanarak iyi 

aydınlatılmış bir ortamda oynamaları, ekranla aralarında yeterli bir mesafenin olması, ekranın 

çok parlak olmamasına dikkat edilmelidir (Griffiths,2009).  

Pek çok uzman oyunların içeriği konusunda ebeveynlerin çocuklarıyla konuşmalarını, 

gerçek ile sanal dünya arasındaki farkı anlamaları sağlamaları, dijital oyunları ev ortamında 

herkesin görebileceği bir alanda oynamasını sağlaması önermektedir. Evde çocuğun oynamak 

yerine birlikte işbirliği yapabilecekleri ve konuşabilecekleri grup oyunlarını tercih etmeleri 

yönünde telkinlerde bulunur. Ebeveynlerin ödev veya diğer sorumluluklarını yaptıktan sonra 

oyunun ödül olarak verilebileceği, çocukların oyun oynarken ekranın en az iki metre uzağına 

oturma, iyi aydınlatılmış bir odada oynama, yüksek ekran parlaklığını kullanmama, yorgunluk 

hissedildiğinde dijital oyun oynamama gibi tavsiyelerin önemli olduğu belirtilmektedir.  Dijital 

oyunlar dışında çocukların boş zamanlarında sürdürebileceği sosyal faaliyetlerin bol olmasını 

sağlanması diğer öneriler arasında görülmektedir. 

Çocukların dijital ekranlar karşısında fazla zaman geçirmesini önlemek için 

değerlendirebilecek en kolay yöntemlerden biri, onlarla daha çok zaman geçirmektir. Onlarla 

yapılacak aktiviteler çocukların ekran bağımlısı olmasını önleyebilecektir. Çocukları faydalı 

oyunlara yönlendirerek eğlenmelerini sağlanırken, zihinsel becerilerinin de gelişmesine destek 

olunmalıdır. Çocuğun hangi dijital oyunu oynadığı ve o oyunda nelerle karşılaştığı araştırılmalı, 

fiziksel ya da psikolojik şiddet ve argo gibi çocuk gelişimini kötü etkileyen unsurlar olup 
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olmadığını kontrol edebilmelidir. Çocuğun fazla oyun oynamasını önüne geçmek için anne-baba 

dijital ekranlar karşısında geçirdiği zamanı kontrol ederek çocuğa örnek olabilmelidir. 

Oyun bağımlılığına ilişkin toplumsal bilincin oluşturulması ve farkındalığın geliştirilmesi 

çocukların dijital teknoloji kullanıma yönelik bilimsel çalışmaların artırılması ailelere de bu 

konuda katkı sağlayacaktır. Oyun oynamayı yasaklamak yerine çocuğun ilgi alanlarını keşfedip 

bu alanlara yönlendirilmesi, hem ebeveynlere hem de çocuklara yönelik dijital medya 

okuryazarlığının yaygınlaştırılması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda 

çocuklarla sağlıklı bir iletişim kurularak sanal ortamla ilgili ebeveyn kontrolü sağlanması, 

çocuğun fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi gerekli hale gelmektedir. Oyunun ödül veya ceza 

olarak sunulmaması, teknolojik araçlarda aile filtresinin kullanılması, çocuğun aile kontrolünde 

oyun oynaması, anne ve babanın doğru rol model olarak çocukla daha çok zaman geçirmesi 

sunulan öneriler arasındadır. 

Okuldaki çalışanların teknolojik cihazlar ve dijital oyunlar konusunda hizmetiçi eğitim 

alması ve gerekli durumlarda çocukları nerelere yönlendireceklerini bilmeleri gerekmektedir. 

Sağlıklı hayat merkezlerinin güvenli dijital oyun oynama konusunda aileleri bilinçlendirmesi ve 

ailelerle iş birliği içinde olması önemlidir. Anne babaları bilgilendirmek için web sitelerinin 

yaygınlaştırılması ve duyurulması, oynanan oyunların içeriğini gösteren, çocuklara yarar ve 

zararlarını ifade eden bazı yabancı içerikli web sitelerinin Türkçeleştirilmesi, tehlikenin farkına 

varılması açısından önem taşımaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2018, s.25). 

Çocuklara yönelik oyunlarla ilgili bilgilendirici broşür ve web sitesi yapılmalıdır. 

Okullarda yaşam becerileri ve sosyal beceriler eğitimi sistematik olarak verilmelidir. Aileler için 

doğrudan destek alma platformlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Çocuk dostu okullar ve 

mekânlar geliştirilmelidir. Aile dostu diziler ve filmler yapılmalıdır. Dijital oyun üzerinden 

müdahale mekanizmasının olduğu bir sistem kurulmalıdır. Merkezi dijital yaşam danışmanlık 

birimi kurulmalıdır (Sağlık Bakanlığı, 2018, s.25). 

Anne-babanın çocuğu dijital oyunlar karşısında yoğun zaman geçirme faaliyetine karşı 

başvurabileceği yöntemlerden biri de; çocuğu gezi, spor, sanat, tiyatro, yarışma, ekran dışı oyun 

vb. faaliyetlere teşvik ederek yönlendirebilmesidir. Anne ve babalar zaman zaman dijital 

ekranları kapatarak çocuklarına örnek olabilecek beraber kitap okuma, müzik dinleme ya da 

oyun oynama konusunda uğraş vererek model olabilir. Özellikle ekran dışı oyunların çocuğun 

fiziksel ve bilişsel gelişimi açısından önemi büyüktür. 

 

5.3.3. Öğretmenlere yönelik öneriler 

Çocuklar dijital platformlar hakkında yeterli deneyim, bilgiye ve donanıma sahip 

olmamaları onları bu ortamlarda daha çok zaman geçirerek zamanla bağımlılığa 

dönüşebilmektedir. Çocukların fiziksel, ruhsal ve düşünsel anlamda sağlıklı bir birey olarak 
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yetişebilmesi, interneti daha sınırlı, bilinçli, yararlı ve bilimsel amaçlar için kullanmasını 

öğrenmesi, dijital dünyanın olumsuzluklarından minimum düzeyde etkilenmesi, çocuklara 

bilinçli olmaları konusunda sağlayacağı eğitim ve katkı ile mümkün hale gelebilecektir 

(Karaboğa, 2019). 

5.3.4. İleride Yapılacak Araştırmalara Yönelik Öneriler 

Dijital oyun bağımlılığı modern çağımızın önemli bir problemi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Amaç; aileleri, öğretmenleri, devlet yöneticilerini bu konuda bilgilendirmek ve 

çözüm önerileri sunmaktır. Dijital oyun bağımlılığı son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde hızla 

yayılan davranışsal sağlık sorunudur. Dijital bağımlılığa önlem alınmadığı takdir de gelecekte 

daha ciddi sosyal sorunlar ortaya çıkarma potansiyeline sahiptir. Toplumların ilerlemesi, 

kalkınması ve zenginleşmesi bilişim teknolojilerini akılcı ve yenilikçi bir biçimde kullanmasına 

bağlıdır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl özellikle günümüz bireyleri tarafından bilgi ve iletişim çağı 

olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu çağa yönelik ortaya çıkmış teknolojik araçları 

doğru, etkin ve bilinçli kullanan toplumların başarılı olacağı açıktır. Çocukların günümüzde 

kullandığı en önemli eğlence araçlarının başında dijital oyunlar gelmektedir. Dijital oyunlar, 

sinema ve televizyon ile birlikte çağımızın en önemli iletişim araçlarından biri konumundadır. 

Geçmişte oyun parklarında ve sokaklarda arkadaşlarla birlikte gerçekleştirilen gerçek 

etkinlikler olan oyunlar, günümüzde evlerde ya da internet kafelerde bilgisayar başında 

gerçekleştirilen sanal etkinliklere dönüşmüştür. Dijital oyun bağımlılığının tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de giderek önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiği belirtilmiştir. Dijital oyun 

bağımlılığı modern çağımızın önemli bir problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital oyun 

bağımlılığı son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde hızla yayılan davranışsal sağlık sorunudur. 

Dijital bağımlılığa önlem alınmadığı takdir de gelecekte daha ciddi sosyal sorunlar ortaya 

çıkarma potansiyeline sahiptir. Toplumların ilerlemesi, kalkınması ve zenginleşmesi bilişim 

teknolojilerini akılcı ve yenilikçi bir biçimde kullanmasına bağlıdır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl 

özellikle günümüz bireyleri tarafından bilgi ve iletişim çağı olarak değerlendirilmektedir. 

Dolayısıyla bu çağa yönelik ortaya çıkmış teknolojik araçları doğru, etkin ve bilinçli kullanan 

toplumların başarılı olacağı açıktır. 
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EKLER 

Ek-1 Kullanılan ölçekler 

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL EĞİLİMLERİNE 

İLİŞKİN ANKET FORMU 

 
Değerli öğrenciler bu anket mersin üniversitesinde yürütülen yüksek lisans tez çalışmasının 
verilerini toplamak için hazırlanmıştır. Araştırmanın başarıya ulaşması için sizin desteğinize 
ihtiyaç olacaktır. Sizden istenen, her soruyu okuduktan sonra, gerçek düşüncelerinizi yansıtacak 
şekilde cevaplamanızdır. Katılımınız için şimdiden teşekkür ederim. 

Meltem ÖZDEMİR 

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi,  
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi 

 
BÖLÜM 1: KİŞİSEL BİLGİLER 

Soru 1.Yaşınız: ……………… 

Soru 2. Cinsiyetiniz:    (  ) Kız   (  ) Erkek   

Soru 3. Kaçıncı sınıftasınız? ……………… 

Soru 5. Ailenizin ortalama gelirini yazınız: ……………… 



Meltem ÖZDEMİR, Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2021 

 

89 
 

Soru 6. Dijital oyunlardan kaç tane oynuyorsanız beğeni sırasına aşağıya yazınız. (Örneğin; 

League of legends,  Subway surfers, Candy crush, GTA, Need for speed, Mine craft, Clash of clans 

vb. ) 

1……………………………    4……………………………  

2……………………………    5………………………….. 

3…………………………..    6………………………….. 

Soru 7. En çok beğendiğiniz dijital oyunlar ile günde ortalama ne kadar zaman geçiriyorsunuz? 

(saat ve dakika olarak ) …………… 

Soru 8. Dijital oyunları oynamak için genellikle hangi elektronik araçları kullanırsınız? (telefon, 

tablet, masa üstü bilgisayar vb. ) …………… 

Soru 9. Dijital oyunları genellikle nerede oynarsınız? ( örneğin: evde, okulda, kafede) …………… 

Soru 10. Annenizin ve babanızın eğitim düzeyini ayrı ayrı (X) koyarak belirtiniz.  

Eğitim düzeyi Anne Baba 

İlkokul mezunu değil (  ) (  ) 

İlkokul mezunu (  ) (  ) 

Ortaokul mezunu (  ) (  ) 

Lise mezunu (  ) (  ) 

2 yıllık üniversite mezunu (  ) (  ) 

4 yıllık üniversite mezunu (  ) (  ) 
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BÖLÜM 2: SOSYAL EĞİLİMLER ÖLÇEĞİ  

 

H
iç
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m
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m

 

B
ir
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K
at
ıl
ıy
o
ru
m

 

K
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k
le

 
K
at
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o
ru
m

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

1. Toplumda herkes huzur içinde olmalı. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2. Toplumda herkes birbirine saygı göstermelidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3. Huzurlu bir toplumsal yapı bir ülke için önemli bir hedeftir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4.İnsanların sıkıntılarını gidermek için sigara vb. alışkanlıklar 
edinmeleri normaldir. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5. Kötü alışkanlıklar tedavi edilmeli ve düzeltilmelidir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6. Sigara vb. madde kullanımı bana ve çevreme zarar verir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7. Günlük meseleler kavga edilerek çözülebilir. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8. Bir yerde benim fikirlerim onaylanmadığı zaman sinirlenirim. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

9. Sertlik genellikle iyidir ve sorunları bir anda çözer. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

10. Kendini korumanın en iyi yolu saldırmaktır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

11. Okulumdan memnunum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

12. Okul hayatımda olmam gereken yere geleceğimi umuyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

13. Şimdiki konumumda derslerimi başarabiliyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

14. Benden daha az yetenekli öğrenciler çok daha iyi konumdalar. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

15. Okulda kendimi çok iyi bir konumda hissediyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

16. Aile hayatımdan memnunum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

17. Bizim ailede herkes birbirine anlayışlı ve olumlu davranır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

18. Kötü ortam nedeniyle evde durmak bile istemiyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

19. Annem ve babam bizimle çok ilgilenirler. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

20. Aile yapım oldukça sağlamdır. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

21. İçinde bulunduğum aile hayatımı çok seviyorum ve 
beğeniyorum. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

22. Okul hayatının bana bir şey kazandıracağına inanmıyorum. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

23. Kafamda hayatta yapmayı düşündüğüm bir şey yok. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

24. Hayattan herhangi bir beklentim yok. (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

25. Okula herhangi bir şey için değil ailemin zorlaması ile 
geliyorum. 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 
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BÖLÜM 3: OYUN BAĞIMLILIĞI ÖLÇEĞİ 
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1. Amaçladığınızdan daha uzun süre oyun oynuyor 
usunuz? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

2. Oyunda fazla zaman geçirdiğiniz için işlerinizi ihmal 
ettiğiniz oluyor mu? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

3.Oyun oynamanın verdiği heyecanı arkadaşınızın 
samimiyetine tercih eder misiniz? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

4. Oyunlarla yeni arkadaşlıklar kurar mısınız? (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

5.Hayatınızdaki diğer insanlar oyun ile geçirdiğiniz 
zamandan rahatsızlık duyuyorlar mı? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6. Oyun oynama ile geçirdiğiniz zaman yüzünden 
işlerinizin aksadığı oluyor mu? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

7. Meşgul olmanıza rağmen sık sık oyun oynamayı 
düşünür müsünüz? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

8. Okul performansınız ya da ders verimliliğiniz oyun 
oynama yüzünden zarar görüyor mu? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

9. Herhangi biri oyunlarla ilgili soru sorduğunda 
savunmacı ya da yaptıklarınızı gizleyen bir tutum içinde 
mi olursunuz? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

10. Hayatınızla ilgili rahatsız edici düşünceleri oyunlarla 
zaman geçirerek unutur musunuz? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

11. Kendinizi tekrar oyun oynamayı düşünürken 
buluyor musunuz? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

12. Oyunların olmadığı bir hayat size sıkıcı, boş ve 
zevksiz gelip sizi korkutuyor mu? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

13. Oyun oynarken zaman geçirirken buna engel olan 
birisine söz ya da hareketle tepki gösterir misiniz? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

14. Oyun oynamak ile geçirdiğiniz zaman yüzünden 
uykusuz kalır mısınız? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

15. Oyun oynamadığınız ya da oyun oynamayı hayal 
ettiğiniz zamanlarda dalgın oluyor musunuz? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

16. Oyun ile zaman geçirirken kendinize "birazcık daha 
oynayıp kapatacağım" dediğiniz oluyor mu? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

17. Oyun ile geçirdiğiniz zamanı kısaltmayı ve azaltmayı 
denediniz mi? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

18. Ne kadar süre oyun ile zaman geçirdiğinizi 
saklamaya çalışır mısınız? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

19. Oyun ile zaman geçirmeyi birileriyle dışarı çıkmaya 
tercih eder misiniz? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

20. Oyun oynamadığınız zamanlarda kendinizi 
karamsar ya da sinirli hissederken oyun oynayınca 
bunlar yavaş yavaş kaybolup gidiyor mu? 

(  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 


