
2014 NİSAN128 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 129

Uzman psikolog Avcı:  3 yaşa kadar her türlü teknolojiye hayır diyoruz

Çocuk gelişimi ve psikolojisi 
alanında çalışan uzmanlar 
olarak 3 yaşa kadar her 
türlü teknolojiye hayır 
dediklerinin altını çizen 
Avcı, “Çocuğun geleneksel 
uyaranlarla gelişmesi önem 
arz etmektedir” dedi

“Dosya” sayfalarımız kapsamında sorularımızı Özel Madalyon Merkezi Uzman 
Psikolog Hasra Avcı da yanıtladı. Teknolojinin bağımlılık geliştirebiliyor 
olmasının en tehlikeli olumsuz etkisi olduğuna işaret eden Avcı, çocukların bir 
noktadan sonra teknoloji olmadan nefes alamayacaklarına inandıkları noktaya 
gelebildiklerini söyledi. 
Teknolojinin davranış problemleri geliştirebildiğinin üzerinde duran Avcı, 
“İlişkiler zarar görebiliyor. Fiziksel gelişimleri engellenebiliyor. Bazı teknolojik 
aletler spor yapmayı bile mümkün kılabiliyor tabi ki ancak bu noktada da sosyal 
ilişkiler sekteye uğruyor” dedi. 
“Bilişimden kaçış” gibi bir durum olduğunu sanmadığını ifaden eden Avcı, 
çocuğun ilgisinin olması durumunda bilgisayar programı yapmasının yanlış bir 
şey olduğunu düşünmediğini vurguladı. Avcı, ancak çocuk ebeveynleri istedi ve 
onlar için ilginç olduğundan değil yalnızca kendi isteği ve ilgisi olduğu için bunu 
yapması gerektiğini vurguladı. 
Çocuğa sınır koymanın ebeveyne düşen önemli bir görev olduğunu belirten Avcı, 
sözlerini “Buradan ebeveynlere teknolojiyi çocukları için destekleyici bir araç 
olarak kullanabilecekleri mesajını verebiliriz ancak bu araç onları oyalamak 
adına, susturmak adına kullanmamaları gereken bir araçtır” diyerek bitirdi.

-Çocuklar bilişim içerisinde ne kadar yer 
almalı? Bir çocuğun; basit de olsa bilgisayar 
programı yapması ne kadar doğru sizce?

-Bugün, bilişim hayatımızın en önemli 
noktasında, yaşamın neredeyse her alanında 
yer almakta. Birçoğumuz hayatımızı 
kolaylaştıran bu buluşlarla günümüzün 
büyük bir bölümünü geçirmekte. Çocuklar 
da bu gruba dahil, oyun, eğlence, ödev, ders 
çalışma gibi bir çok aktivitede bilişimden 
yararlanıyorlar. Onlara çok eğlenceli geliyor 
bu durum. Ve bu sihirli dünyayı daha çok 
merak ediyorlar. Bilişimden kaçış gibi 
bir durum olduğunu sanmıyorum ve eğer 

çocuğun da ilgisi varsa neden olmasın. Bir 
çocuğun bilgisayar programı yapmasının 
yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum.

Ancak çocuk ebeveynleri istedi ve onlar 
için ilginç olduğundan değil yalnızca kendi 
isteği ve ilgisi varsa bunu yapmalı. Burada 
önemli olan nokta, çocuğun uğraşı değil bu 
uğraşla ne kadar zaman harcadığı bence. 
Eğer çocukluğunu yaşamasını engelliyor ve 
belki de arkadaşları ile oyun oynamak yerine, 
spor yapmak yerine sadece bu aktivite 
ile ilgileniyorsa orda bir sınır çizilmeli 
diye düşünüyorum. Bu uğraşın sadece 
aktivitelerden biri olarak kalması önemli.
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-Bilişim teknolojisinin çocuklar üzerindeki 
olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?

-Olumsuz etkileri sıralamak daha kolay gibi. 
Bağımlılık geliştirebiliyor olmaları sanırım en 
tehlikeli olumsuz etkisi. Bir noktadan sonra 
teknoloji olmadan nefes alamayacağına 
inandıkları noktaya gelebiliyor çocuklar. 
Davranış problemleri gelişebiliyor. İlişkiler 
zarar görebiliyor. Fiziksel gelişimleri 
engellenebiliyor. Bazı teknolojik aletler 
spor yapmayı bile mümkün kılabiliyor tabi ki 
ancak bu noktada da sosyal ilişkiler sekteye 
uğruyor. Özellikle okul öncesi dönemdeki 
çocukların motor gelişimlerinin önemli 
olduğu dönemde tek parmaklarını hareket 
ettirerek geçirecekleri çoğunluk zaman 
onları okul hayatında olumsuz etkileyecektir.
Olumlu etkilerini düşünecek olursak da; 
hayatı yakalıyorlar diyebiliriz sanırım. Bugün 
teknoloji ile birlikte hayat standartlarımız 
da hızla değişiyor ve gelişiyor. Bu alana 
hâkim olarak büyümeleri ilerde onların bu 
konularda alacakları sorumluluklara daha 
kolay yaklaşmalarını sağlayabilir.

-Geleneksel oyun ve oyuncak yöntemlerinin 
yanı sıra çocuk teknolojik oyunlarla da 
tanışmalı mı? Teknolojik oyunlar çocukların 
zihinsel ve psikolojik gelişimini ne kadar 
etkiler?

-Çocuk gelişimi ve psikolojisi alanında 
çalışan uzmanlar olarak 3 yaşa kadar her 
türlü teknolojiye hayır diyoruz. Çocuğun 
geleneksel uyaranlarla gelişmesi önem arz 
etmektedir. Çünkü bu yaşlarda dokunsal 
algının önemi büyüktür. Kavramların 
gelişmesinde (sert-yumuşak, pütürlü-düz, 
büyük -küçük) dokunmak önemlidir. Görsel 
algılama ile bu hisleri geliştiremezler. 
Ancak bazı teknolojik programlar, televizyon 
programları çocuğun dikkatini geliştirmeye 
yönelik, öğrenmesine yönelikse gün 
içerisinde belirli bir zamanını bunlarla 
geçirmesinde bir sakınca yoktur. Teknolojik 
oyunların tek başına çocuğun zihinsel ve 
psikolojik gelişimini sağlayabileceğini 
düşünmüyorum. Ancak destek sağlama 
konusunda yardımı olabilir.

-Sizin eklemek istediğiniz konular ve öneriler nelerdir?

-Diğer sorularda da yanıt verirken sık sık zaman sınırına değindim. Burada önemli 
olan esas konu çocuğun vakit geçirdiği program ya da alet değil, ne kadar vakit 
geçirdiğidir. Çocuğa sınır koymak, bitti denilince bitirmek ebeveyne düşen önemli bir 
görevdir. Buradan ebeveynlere teknolojiyi çocukları için destekleyici bir araç olarak 
kullanabilecekleri mesajını verebiliriz ancak bu araç onları oyalamak adına, susturmak 
adına kullanmamaları gereken bir araçtır.
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