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BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI 

DATA KOLEJİ OVACIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 

Teknoloji, bilgileri bir ekran arayıcılığıyla görüntüleyen, kaydeden ve aktaran araçlar 

olarak tanımlanan bilgisayar, internet, cep telefonu, kamera, video ve web teknolojileri gibi 

uygulamaları barındırır (Cabı, 2016). Teknoloji, sürekli değişen ve gelişen bilginin kaynağı ve 

buna bağlı olarak da insanların hayatlarının ayrılmaz parçalarından biri haline gelmiştir 

(Kozikoğu ve Altunova, 2018). 

Teknolojinin kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber teknolojiyi kullanan sayısındaki 

artış dünyanın her yerinde bilgiye kolay ulaşım, çok büyük verileri birleştirebilme ve 

çözümleyebilme imkanı sayesinde yeni bilgiler ortaya çıkarmayı mümkün kılmıştır. 

Teknolojik gelişmeler ve bilginin yayılımı ekonomik ve sosyal değişimin önemli bir etkeni 

haline dönüşmüştür (İçli, 2001). Gün geçtikçe hayatımıza değişik teknolojik unsurlar dahil 

olmaktadır. Bu doğrultuda günümüz teknolojik gelişmeleri göz önüne alındığında internetin 

de vazgeçilmeyen unsurlardan biri haline dönüştüğü söylenebilir. İnternet her türlü bilginin 

bireyin kullanımına sunulması bakımından kütüphane özelliği taşıması, dünya çapında bir 

erişim sağlaması, insanların birbirleriyle iletişim kurup bilgi paylaşımına izin vermesi 

bakımından insanların hayatında önemli bir yere sahiptir (Tavşancıl ve Keser, 2002).  

İnternetin öncelikli kullanım amacı bilgi arayışı, kişilerarası etkileşim ve ekonomik işleri 

kolaylaştırmak gibi görünse de, kullanıcıların bazıları için yaşamlarının merkezindeki bir 

ortam haline gelmiştir (Yılmaz 2010). Bütün dünyayı kaplayan, dünyanın her yerinden 

yalnızca tek bir bilgisayar ve tek bir telefon ile kolayca ulaşılabilen bu ağ, insanlara hayal 

edilmesi güç bir bilgi birikimini ve etkileşim fırsatını sunmaya başlamıştır (Gönül 2002).   

Teknoloji kullanım alanlarının artmasının ve özellikle de çocukların günlük 

yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline dönüşmesinin, dış mekân oyun alanlarının giderek 

azalmasının çocuklar üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu ileri sürülmektedir. Bu sebepten 

ötürü ekran bağımlılığının ve teknolojik cihazlarda oyun için ayrılan sürenin artmasının 

çocukların arkadaşlarıyla yüz yüze iletişiminin ve toplu oyunlarının azalmasına yol açtığı, 
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yalnız başına oynanan oyunların ise artmasına sebep olduğu görülmektedir (Rosen ve ark., 

2014). Teknolojik aletler üzerinden oynanan oyunların keyifli ve merak uyandırıcı olmasına 

rağmen birçok oyunun şiddet içeriğine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Şiddet içerikli 

oyunlarda sürekli olarak şiddetin bir sorun çözme aracı olduğu, amaca ulaşmak, yenmek, daha 

fazla kişiye hükmetmek için her yolun mubah olduğu mesajı verilmektedir. Bununla birlikte 

teknoloji kullanımı çocukların çok fazla enerji gerektirmeden bireysel vakit geçirmelerine 

sebep olmakta, çocukların birer pasif alıcılar haline gelmelerine neden olmakta ve çocuğun 

çevresi ile iletişim kurmamasına yol açmaktadır. Bununla birlikte ebeveynler ile çocuklar 

arasında disiplin ile ilgili anlaşmazlıklara da yol açabilmektedir (Toran ve ark., 2016). 

 Teknoloji kullanımı, okul öncesi ve okul dönemindeki çocuklarda dikkat problemleri, 

agresif hareketler, pasiflik, kilo sorunları ve uyku sorunları ile ilişkilendirilmiştir. Orantısız 

teknolojik cihaz kullanımı; oyun oynama, yemek yeme ve uyku için kullanılması gereken 

zamanın kötüye kullanımına neden olmaktadır. Bununla birlikte çocukların zihinsel ve 

duyuşsal gelişimi üzerinde de istenmeyen durumlara neden olmaktadır (Brown, 2011). 

Toplum merkezli çalışmalar, erken çocukluk döneminde aşırı teknolojik cihaz kullanımının 

çocuklarda zihinsel, dilsel, sosyal, duyuşsal ve psiko- motor gelişimde gecikmeler ile 

bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur (Pagani, Fitzpatrick, Barnett & Dubow, 2010). Bu 

sonuçlar için olası durumların; orantısız izleme süreleri, yetişkinler için hazırlanmış 

içeriklerin izlenmesi, televizyon açıkken ebeveyn-çocuk iletişiminde azalma ve aşırı sosyal 

medya kullanımı olduğu ileri sürülmüştür (Hinkley ve ark., 2014). Ayrıca teknolojik aletlerin 

aşırı kullanımı çocukların iş birliği ve paylaşım becerilerinin gelişmesine engel olmakta, 

motivasyonlarını azaltmakta ve sorumluluk alma kapasitelerini etkilemektedir (Plowman, 

McPake & Stephen, 2010). 
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