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Voorbeeld casus mondeling college-examen 
Examenvak en niveau Turks vmbo BB 

Naam kandidaat  

Examennummer  

Examencommissie  

Datum  

Voorbereidingstijd 20 minuten 

Titel voorbereidingsopdracht 
Gençlerin yüzde 12’si sanal oyun 
bağımlısı 

Instructie 

Bestudeer bijgevoegde voorbereidingsopdracht. Uw mondeling examen begint straks met 

een gesprek over deze casus. 

Ter voorbereiding op uw examen kunt u: 

• de inhoud van de casus kort samenvatten. 

• als er vragen onder de casus staan, deze voor uzelf beantwoorden. 

 

Hulpmiddelen 

 

Bij deze voorbereidingsopdracht mag u gebruik maken van: 

de woordenboeken Turks-Nederlands en Nederlands-Turks 

Het is toegestaan op de voorbereidingsopdracht aantekeningen te maken. 

Aan het eind van de voorbereidingstijd haalt een van de examinatoren u op. 
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Gençlerin yüzde 12’si sanal oyun ba ğımlısı 
 

 
 
İnternet üzerinden oyunlar sürekli değiştiği için kişiyi ekran başına kilitlenmeye 
zorluyor. Sosyalleşme sorunu olanlar bu batağın içine iyice sürükleniyor.  
 
Dr. Sarper Taşkıran, hızla artan oyun bağımlılığı konusunda araştırmalar yapan bir 
bilim insanı. 
 
Taşkıran’a göre gençlerde internet oyunlarına bağımlılıkta patlama oldu. Bunun en 
önemli nedeni sanal alemde başka bir dünyanın hep var olması ve kişi oyundan 
çıksa bile oyunun devam etmesi. İnternette oynanan oyunlar daha sonra kaldığı 
yerden başlamak üzere durdurulamıyor. Ekran başındaki genç oyundan çıksa bile 
sanal alemdeki oyun değişiyor. Bu durum oyun oynayan kişide bir şeyler kaçırdığı ve 
sürekli olarak çevrimiçi olması gerektiği hissini oluşturuyor. 
 
Sanal-gerçek ili şkisi 
Taşkıran sözlerine şöyle devam etti: 
“Oyunların dünyası gerçeğe yaklaştıkça gençlerin aldığı haz ve hissettiği başarı 
duygusu artıyor. Gerçek hayatta derslerinde başarısız olan, sosyal arkadaş 
gruplarına alınmayan veya aile ilişkisi bozulmuş biri, oyunda kendini diğer 
oyuncuların alkışladığı güçlü bir savaşçı olarak görüyor. Bunlar bağımlılığı artıran en 
önemli faktörler. Bağımlılar genellikle sosyal kaygısı yüksek, arkadaşlarının yanında 
kendini rahat hissetmeyen, oyun ve internet dışındaki hayattan yeterince haz 
almayan kişiler. Bazı bireyler genetik olarak bağımlılığa daha yatkın oluyor. Şu anda 
bağımlılıktan en çok etkilenenler 16-24 yaş arasındaki gençler. Dünya genelindeki 
internet bağımlılığı oranları yüzde 4,3 ile yüzde 36,7 arasında değişiyor. Türkiye’de 
ise yüzde 12’lik bir rakam tespit ettik.” 
 
Milliyet 
 

 


