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Psikolog Avcı : Çocuk, sosyal 
interaktif oyunlara 
yönlendirilmeli

Anne-babaların özellikle çocuklarının zihinsel gelişimi 
ile dikkat ve bellek süreçlerine katkıda bulunabilecek 
digital oyunlara izin vermelerini öneren Avcı, 3 
yaşından küçük çocuklara elektronik hiçbir cihazla oyun 
önermediklerinin altını çizdi.

Madalyon Psikiyatri Merkezi 
Psikologlarından Hasra 
Ayten Avcı, “duygusal ve 

sosyal beceri yönünden” oyunun 
sağladığı katkının ölçülemeyeceğini 
belirtip “Oyun oynamak çocuğa 
gerçek dünya deneyimlerini daha 
güvenli yaşayabileceği bir ortam 
sağlıyor” dedi.

Çocuğun bilişsel düzeyde dile 
getiremediği birçok duygusunu 
oyunlara aktardığına değinen Avcı,  
oyunun ebeveynlerin çocukları ile 
kaliteli zaman geçirebilecekleri 
önemli bir araç olduğunu, birçok 
ebeveynin zorlanabileceği bu noktada 
kendini geliştirmek isteyen anne 
babalara yönelik eğitim ve seminer 
faaliyetlerinden yararlanmalarını 
önerdi. 

“Anne babaların özellikle 
çocuklarının zihinsel gelişimi, 
dikkat ve bellek süreçlerine katkıda 

bulunabilecek digital oyunlara müsade 
etmeleri uygun olacaktır” diyen 
Avcı, savaş ve şiddet içerikli oyunlar 
çocukların duygusal gelişimini olumsuz 
etkileyebildiği, bu oyunlardaki davranış 
kalıpları ve iletişim şekilleri sosyal 
hayata da olumsuz aktarılabileceğine 
işaret etti.  
Çocukların masa başında pasif 
şekilde geçirdikleri ekran oyunlarıyla 
gerçek ve hayal dünyasını ayırt 
etme becerilerinde, sosyal iletişim 
becelerini kullanmakta, sınır süre 
zaman kavramlarını algılamakta 
ve motor becerilerinin gelişiminde 
sorunlara neden olabileceğini dikkat 
çeken Avcı, “Bu nedenle çocukların 
sadece elektronik cihazlarla vakit 
geçirmesine müsaade edilmemeli, 
çocuğun merakını  diğer  sosyal 
interaktif oyunlara yönlendirecek 
şekilde davranmalı. Ayrıca 0-3 yaş arası 
çocuklar için elektronik hiçbir cihazla 
oyun önermiyoruz” diye konuştu.
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-Çocukların hem bilişsel hem de duygusal 
gelişimine hitap eden interaktif oyunların 
çocuklar üzerindeki pozitif ve negatif etkileri 
nedir?

-Oyunlar çocukların bilişsel ve fiziksel 
gelişimini sağlamaya yönelik olsa da duygusal 
ve sosyal beceri yönünden oyunun sağladığı 
katkı ölçülemez diye düşünüyorum. Oyun 
oynamak çocuğa gerçek dünya deneyimlerini 
daha güvenli yaşayabileceği bir ortam 
sağlıyor. Ayrıca çocuğun bilişsel düzeyde dile 
getiremediği birçok duygusunu da oyunlara 
aktardığını biliyoruz. Böylelikle çocuk 
kafasında onu etkileyen bir durumu oyuna 
aktararak bu durumla ilgili duygusal ya da 
davranışsal gelişim sağlayabilir. 

-Ebeveynler çocuklarının ne tip interaktif 
oyunlar oynadığı konusunda nasıl 
davranmalıdır? 

-Ebeveynler iyi birer gözlemci 
olmalıdırlar. Oyun yolu ile çocuklarının 

duygusal ve bilişsel gelişimleri yanı sıra 
bedensel gelişimlerini takip edebilir 

ve çocukların beceri kazanımlarını 
değerlendirip gerekli katkıları 

sağlayabilirler. Oyun oynama 
çocukların yaş gruplarına göre 
değişiklik gösterebilir. Bu 
sebeple ebeveynlerin çocuğun 
gelişimine uygun beklenti 

içerisinde olmasının önemi 
büyüktür. Örneğin 

2 yaşındaki bir 
çocuğun kurallı 
oyun oynayan 
bir gruba 
dahil olmasını 

beklemeyiz. 
Ebeveynlerin çocuğun 

oyununa müdahale etme noktasında özenli 
davranmalarını önerebiliriz. Çocuğun oyun 
oynarken hem deneyimlerinden hem de hayal 
dünyasından yararlandığını unutmamalıyız. 
Çocuğun oyun içerisindeki davranışlarına 
eleştirel veya ilgisiz davranmak çocuğun bu 
noktada saplanmasına sebebiyet verebilir. 

-Dijital teknolojiden yararlanan interaktif 
oyuncaklar çocuk parklarındaki yerlerini 
alıyor. Ebeveynlerin çocukların elektronik 
cihazlarla geçirdiği süreye nasıl dikkat 
etmeli? 

-Sınırlı süre içerisinde geçirdikleri zamanın 
çocuklara elbette ki bir katkısı olabilir. Anne 
babaların özellikle çocuklarının zihinsel 
gelişimi, dikkat ve bellek süreçlerine katkıda 
bulunabilecek digital oyunlara müsade 
etmeleri uygun olacaktır. Bunun haricinde 
savaş oyunları, şiddet içerikli oyunlar 
çocukların duygusal gelişimini olumsuz 
etkileyebilmektedir. Bu oyunlardaki davranış 
kalıpları ve iletişim şekilleri sosyal hayata da 
olumsuz aktarılabileceğini düşünüyorum.

Ayrıca çocukların masa başında pasif şekilde 
geçirdikleri ekran oyunlarıyla gerçek ve hayal 
dünyasını ayırt etme becerilerinde, sosyal 
iletişim becelerini kullanmakta, sınır süre 
zaman kavramlarını algılamakta ve motor 
becerilerinin gelişiminde sorunlara neden 
olabileceğini düşünüyorum. 

Bu nedenle çocukların sadece elektronik 
cihazlarla vakit geçirmesine müsaade 
edilmemeli, çocuğun merakını  diğer  sosyal 
interaktif oyunlara yönlendirecek şekilde 
davranmalı. Ayrıca 0-3 yaş arası çocuklar için 
elektronik hiçbir cihazla oyun önermiyoruz. 
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