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PUBG MOBİLE OYUNUNUN, SOSYOLOJİK, PSİKOLOJİK, HUKUKİ VE 

MİLLİ GÜVENLİK AÇILARDAN İNCELENMESİ RAPORU 

GENEL TANIMLAR 

PUBG MOBİLE1 

PubG Mobile, Tencent Games isimli firma tarafından 09 Şubat 2018 tarihinde piyasaya 

sürülmüş Android ve IOS cihazlarda çalıştırılabilen bir oyun uygulamasıdır. Oyunun asıl adı 

PlayerUnknown’s Battleground (Bilinmeyen Oyuncunun Savaş Alanı)’dır. 

 

PlayerUnknown's Battlegrounds (isminin uzunluğu dolayısıyla genellikle kısaca PUBG olarak 

da kullanılır), Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video 

oyunudur. Oyunda 100'e yakın (en fazla 100) oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde 

oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir 

konumuna inerler. Oyuncuların temel amacı çeşitli yerlerden buldukları çeşitli silahlarla diğer 

oyuncuları öldürüp ölmeden en sona kalan oyuncu olmaktır. Oyun esnasında adanın 

haritasındaki güvenli alan gittikçe küçülmeye başlar. Harita küçüldükçe oyuncular daha küçük 

bir alana yoğunlaşırlar ve birbirlerini görüp saf dışı bırakmaları ihtimali kolaylaşır. Oyunda en 

son hayatta kalan oyuncu/takım oyunu kazanır. 

 

Oyun ilk olarak 23 Mart 2017 tarihinde Steam erken erişim ile Microsoft Windows için çıkış 

yapmıştır. Çıkışından yaklaşık 3 ay sonra 4 milyondan fazla kopya sattı. Oyunun ilk ana 

sürümü Windows platformunda 20 Aralık 2017'de erken erişimden çıkarak yayınlandı. Xbox 

One versiyonu 12 Aralık 2017'de piyasaya sürüldü. Mobil battle-royale oyunlarının artmasıyla 

birlikte PubG Mobile 9 Şubat 2018'de Çin'de ilk çıkışını yaptıktan sonra 19 Mart 2018'de 

Android ve İOS platformları için ücretsiz olarak yayınlandı. 

 

PlayerUnknown's Battlegrounds, 100'e yakın oyuncunun büyük ölçekli bir haritada 

birbirlerini öldürerek hayatta kalmaya çalıştıkları bir ölüm maçı oyunudur. Oyuncular oyuna 

tek başına, 2 ya da 4 kişilik takımlar halinde veya 4 kişilik takımlara karşı tek başına girebilir. 

Tek başına grup halinde girmeyi tercih eden oyuncular rastgele farklı oyuncularla takım 

                                                 
1 Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/PlayerUnknown's_Battlegrounds 

https://tr.wikipedia.org/wiki/PlayerUnknown's_Battlegrounds
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olarak eşleştirilir. Her durumda oyuncular oyunu kazanmak için ölmeden en sona kalan 

oyuncu ya da takım olmaya çalışırlar. Takımdaki tüm oyuncular ölmeden takım dağılmaz. 

 

Her maç oyuncular belirli bir rotada ilerleyen uçaklardan istedikleri zaman atlayarak 

paraşütle 8 x 8 kilometrelik geniş bir haritaya dağılırlar.2 Oyuncular haritaya indiklerinde 

oyuna bir etkisi olmayan kişisel kıyafet seçimleri dışında diğer oyunculara karşı üstünlük 

sağlayacak hiçbir şeyi olmaz. Oyuncular kask, zırh, çanta, silah, bomba, araç gibi çeşitli 

ekipmanlar bulmak için çeşitli binaları ve alanları ararlar. Zırh, kask, çanta gibi ekipmanlar 3 

seviyeye sahiptir. Aynı zamanda silahlar için dürbün, uzatılmış hızlı çekim şarjörü, namlu, 

susturucu gibi geliştirmeler bulunabilir. Oyuncuların haritanın bazı belirli bölgelerinde daha 

iyi ekipman ve araçlar bulma ihtimalleri daha fazladır. Her oyuncu daha kaliteli ekipman 

bulmak istediğinden bu bölgelere daha çok akın ederler ve bu durum bu bölgeleri daha 

tehlikeli hâle getirir.3 Seviye arttıkça kapasiteleri ve kaliteleri de artar. Oyunda oyunculara 2 

farklı görüş imkânı sunulur isteğe göre oyuncular birinci şahıs veya üçüncü şahıs nişancı 

modunda oynayabilirler. Oyun esnasında görüş perspektifini değiştirmek mümkündür.4 

 

Her birkaç dakikada bir harita rastgele bir bölgeye doğru küçülmeye başlar. Haritanın güvenli 

bölgesine gitmek için oyunculara belirli bir zaman verilir. Zamanında güvenli bölgeye 

varamayan oyuncular dışarıda kalan tehlikeli bölgeyi yavaşça saran mavi parlayan bir duvar 

ile karşılaşırlar.5 Oyuncular güvenli bölgeye ulaşabilmek için çeşitli sağlık paketlerini 

kullanırlar. Gittikçe daha çok hasar veren bu mavi parıltıdan kurtulamayan oyuncular ölürler. 

 

Oyun boyunca kırmızı bölge adı verilen haritanın rastgele belirlenen bir kısmına bomba 

yağar. Oyuncular bu bombalardan kurtulabilmek için yapıların içine saklanır veya o bölgeden 

uzaklaşmaya çalışır. 

 

                                                 
2 https://www.rockpapershotgun.com/2017/05/02/the-tension-elation-of-playerunknowns-battlegrounds/  
3 https://www.polygon.com/playerunknowns-battlegrounds-guide/2017/6/9/15721366/pubg-how-to-play-blue-

wall-white-red-circle-map-weapon-vehicle-inventory-air-drop  
4 https://www.pcgamesn.com/playerunknowns-battlegrounds/pubg-first-person-servers  
5 

http://www.gamasutra.com/view/news/296881/Designing_the_giant_battle_royale_maps_of_Playerunknowns_B

attlegrounds.php  

https://www.rockpapershotgun.com/2017/05/02/the-tension-elation-of-playerunknowns-battlegrounds/
https://www.polygon.com/playerunknowns-battlegrounds-guide/2017/6/9/15721366/pubg-how-to-play-blue-wall-white-red-circle-map-weapon-vehicle-inventory-air-drop
https://www.polygon.com/playerunknowns-battlegrounds-guide/2017/6/9/15721366/pubg-how-to-play-blue-wall-white-red-circle-map-weapon-vehicle-inventory-air-drop
https://www.pcgamesn.com/playerunknowns-battlegrounds/pubg-first-person-servers
http://www.gamasutra.com/view/news/296881/Designing_the_giant_battle_royale_maps_of_Playerunknowns_Battlegrounds.php
http://www.gamasutra.com/view/news/296881/Designing_the_giant_battle_royale_maps_of_Playerunknowns_Battlegrounds.php
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Bir tam oyun süresi ortalama 30 dakikadan fazla sürer. Her oyun sonu oyuncular hayatta 

kaldıkları süreye, öldürdükleri oyuncu sayısına, oyunculara verdiği hasara göre oyun içi para 

birimiyle ödüllendirilirler. Bu ödüllendirme sadece oyunu kazanan oyuncular için değil, tüm 

oyuncular için geçerlidir. Bu oyun içi paralar oyunculara ücretsiz kasa alma imkânı sunar. 

Kasaların fiyatı her satın alıştan sonra katlanarak artar ve anahtar gerektiren etkinlik kasaları 

dışında kasaları açmak ücretsizdir içinden rastgele bir eşya çıkar. Kasalar açılmadan veya 

açılırsa içerisinden çıkan eşyalar Steam topluluk pazarında da satılabilir.6 

 

Oyun içerisinde farklı modlar da bulunmaktadır. Bunlar; Zombi Modu, Savaş-Fetih Modu, e-

Spor ve Ölüm Maçı olarak sıralanabilir. Zombi modunda oyuncular insan ve zombi olarak 

ikiye ayrılıyor. Bir nevi insanlar zombilere karşı savaşıyor. 

 

Savaş-Fetih modunda hedef puana ulaşılana kadar ölenler geri diriliyor. E-Spor modunda ise 

e-spor kuralları geçerli oluyor ve oyun bu şekilde gerçekleşirken Ölüm Maçı modunda da 16 

oyuncu iki takıma ayrılarak hedef puana ulaşana kadar mücadeleye devam ediyor. 

 

                                                 
6 http://www.gamesindustry.biz/articles/2017-04-26-playerunknown-battlegrounds-dev-i-want-to-find-the-next-

me  

http://www.gamesindustry.biz/articles/2017-04-26-playerunknown-battlegrounds-dev-i-want-to-find-the-next-me
http://www.gamesindustry.biz/articles/2017-04-26-playerunknown-battlegrounds-dev-i-want-to-find-the-next-me


 4 PUBG MOBİLE OYUNUNUN, SOSYOLOJİK, PSİKOLOJİK, HUKUKİ VE MİLLİ GÜVENLİK AÇILARDAN İNCELENMESİ RAPORU | ENGİN DİNÇ 

TENCENT GAMES7 

Tencent Holdings Limited (Çince: 

腾讯控股有限公司; pinyin: Téngxùn Kònggǔ 

Yǒuxiàn Gōngsī), Çin merkezli bir bilişim 

şirketidir. Şirket, 1988'de kurulmuş olup iştirakleri hem Çin'de hem de dünya genelinde 

internet ile ilgili çeşitli hizmetler ve ürünler, eğlence, yapay zekâ ve teknoloji konusunda 

uzmanlaşmıştır.8 Şirketin merkezi Shenzhen'de yer almaktadır.9 

 

Tencent, Ocak 2018 tarihi itibari 580 milyar US$ ile Asya'nın en değerli şirketi olup dünyanın 

en büyük yatırım şirketi, en büyük internet ve teknoloji şirketlerinden biri, en büyük girişim 

sermayesi şirketlerinden biri, en büyük ve en değerli oyun (Tencent Games) ve sosyal medya 

şirketidir.10 Hizmetleri arasında, kendi kategorilerinde dünyanın en büyük ve en başarılıları 

arasında olan sosyal ağ, müzik, web portalları, e-ticaret, mobil oyunlar, internet hizmetleri, 

ödeme sistemleri, akıllı telefonlar ve çok oyunculu çevrimiçi oyunlar bulunmaktadır.11 

 

PUBG MOBİLE GİZEMLİ ORMAN MODÜLÜ12 

Sanhok haritasında deneyimlenebilen Gizemli Orman modülünde senaryo gereği gizemli 

ormana şans eseri gidilmekte, ormana giren kişiler ise putlar görmekte ve puta tapınma 

yapabilmektedir. Bu tapınma sonrasında put kendilerine oyun içinde kullanılabilen çeşitli 

araçlar vermektedir. 

 

Tamamen Totemizm anlayışıyla kurgulanan bu bölümde oyuncu putun karşısına geçtiğinde 

ekranda “Tapınma” yazısı çıkıyor. Bu tıklandığında ise “Tapınılıyor” yazıyor ve sonunda 

oyunda gerekli malzemeler veriliyor. 

 

Oyun içerisinde kurgulanmış üç farklı put bulunmaktadır. Bunlar; Güç Totemi, Koruma 

Totemi ve Strateji Totemi isimleriyle isimlendirilmiştir. 

                                                 
7 Wikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Tencent 
8 https://books.google.com/books?id=24P3M4hrpWwC&pg=PA111  
9 https://web.archive.org/web/20180213181950/http://www.nbbj.com/work/tencent/  
10 https://www.afr.com/markets/tencents-60000-per-cent-gain-hails-one-of-biggest-venture-capital-payoffs-ever-

20180322-h0xusf  
11 http://thechinaobserver.com/2009/01/tencent-more-than-qq-instant-messaging-in-china/  
12 Kaynak: https://www.pubgmobile.com/tr/event/jungleadventure/ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tencent
https://books.google.com/books?id=24P3M4hrpWwC&pg=PA111
https://web.archive.org/web/20180213181950/http:/www.nbbj.com/work/tencent/
https://www.afr.com/markets/tencents-60000-per-cent-gain-hails-one-of-biggest-venture-capital-payoffs-ever-20180322-h0xusf
https://www.afr.com/markets/tencents-60000-per-cent-gain-hails-one-of-biggest-venture-capital-payoffs-ever-20180322-h0xusf
http://thechinaobserver.com/2009/01/tencent-more-than-qq-instant-messaging-in-china/
https://www.pubgmobile.com/tr/event/jungleadventure/
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SOSYOLOJİK AÇIDAN ELE ALINMASI 

PubG Mobile, Google Play Store tarafından Avrupa ve Orta Doğu’da PEGI (Pan Avrupa Oyun 

Bilgileri) olarak derecelendirilmiş ve Yüksek Düzeyde Şiddet olarak kabul edilmiş, PEGI 16’da 

kategorize edilmiştir. Türkiye’de de geçerli olan derecelendirme PEGI 16’dır. PEGI; Andorra, 

Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, 

İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Karadağ, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kosova, Letonya, 

Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, Monako, 

Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya, 

Türkiye, Vatikan Şehir Devleti ve Yunanistan’da geçerlidir. 

 

 

 

Bu derecelendirme Güney ve Kuzey Amerika’da ESRB (Eğlence Yazılımları Derecelendirme 

Kurulu) M seviyesine eşdeğerdir. 

 

 

 

Oyunlar Almanya’da Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) olarak 

derecelendirilmekte olup PubG Mobile USK 16 olarak kategorize edilmiştir. 
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Avustralya'daki derecelendirmeler ACB (Avustralya Sınıflandırma Kurulu) tarafından yönetilir. 

PubG Mobile Avustralya’da MA15+ olarak kategorize edilmiştir. 

 

 

 

Brezilya'da derecelendirmeler ClassInd tarafından yönetilir. PubG Mobile Brezilya’da 16+ 

Derecelendirme olarak kategorize edilmiştir. 

 

 

 

Güney Kore'de içerik derecelendirme sistemi GRAC tarafından onaylanır. PubG Mobile, 

Güney Kore’de 15+ Derecelendirme olarak kategorize edilmiştir. 

 

 

 

Diğer bölgelerde derecelendirmeler IARC (Uluslararası Yaş Derecelendirme Birliği) tarafından 

yönetilir. PubG Mobile yukarıda sayılan ülkeler ve bölgeler dışında 16+ olarak 

derecelendirilmektedir. 
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Uluslararası kategorize kuralları gereğince de görüldüğü üzere PubG Mobile oyunu 16 yaş ve 

üzerinde kişilerin oynayabileceği, gerçeğe yakın düzeyde görüntü kalitesi olan; şiddet, korku, 

kan ve işkence içeren bir oyundur. Derecelendirme birliklerinin belirlediği kurallar dışında 

oyun oynayan çocukların psikolojilerini olumsuz etkilemektedir. Bu bakımdan basında yer 

almış olan bazı haberleri inceleyelim. 

 

Aşağıdaki haberde, PubG Mobile üzerinden tanıştıkları kişilerle kaçan iki kardeşin haberine 

yer verilmiştir. Kütahya’da yaşayan iki kız kardeş eşlerine mektup bıraktıktan sonra oyundan 

tanıştıkları kişilere kaçtıkları görülüyor. Bu olaydaki kadınların birinin 22 diğerinin 18 yaşında 

olması dolayısıyla hukuki açıdan sorun oluşturmasa da bir oyun üzerinden iletişime geçtiği 

kişilere güvenebiliyor olmaları sosyal mühendislik kurbanı oldukları göstermektedir. Bu 

durum da milli güvenliğe kadar varan alanda sorun oluşturabilmektedir. 

 

Haberin detayları incelendiğinde, kadınlardan 4 yıllık evliliği olan Ayşen Daşgın’ın eşine 

“Benimle ilgilenmedin kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar.” 1 yıllık evliliği olan Reyhan 

Keçiş’in ise “Gittiğin işten dolayı değiştin seni istemiyorum.” diye not yazdığı ve yanlarına 

60.000 Türk Lirası değerinde ziynet eşyasını da alarak gittiklerine yer veriliyor. 

 

Bu hususta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mıza önemli işler düştüğü 

görüşündeyim. Bu gibi olayların sosyo-psikolojik detayları incelenmelidir. Aile içindeki 

iletişimsizlik sorunlarından faydalanan Tencent gibi büyük kuruluşlar gerek içerikleri gerekse 

kötü niyetli kişilere sunduğu imkânlarla aile yapısına zarar verebilecek olanaklara sahiptir. Bu 

olayda vurgulanan “Kahvehane” vurgusunun önemli şekilde ele alınması gerektiğini 

düşünüyorum. Sigara paketlerine koyulan uyarılar gibi kahvehane işletmelerinin de 

duvarlarına “Aile Bağı” konulu görseller ve mesajlar koyulmasının zorunlu hale getirilmesinin 

farkındalık açısından önem arz ettiğini düşünüyorum. Sigaranın bedensel zararına verilen 

önem gibi bağımlılıkların da aile ve topluma verdiği zararlar küçümsenmemelidir. 
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13 

 

 

                                                 
13 Kaynak: https://www.ahaber.com.tr/gundem/2019/09/12/iste-bilgisayar-oyunlarindaki-buyuk-tehlike-

pubgden-tanisip-evlerini-terk-ettiler 

https://www.ahaber.com.tr/gundem/2019/09/12/iste-bilgisayar-oyunlarindaki-buyuk-tehlike-pubgden-tanisip-evlerini-terk-ettiler
https://www.ahaber.com.tr/gundem/2019/09/12/iste-bilgisayar-oyunlarindaki-buyuk-tehlike-pubgden-tanisip-evlerini-terk-ettiler
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Aşağıdaki haberde de Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde 16 yaşında bir çocuğun PubG 

Mobile oyununu aralıksız 6 saat oynadığı ve sonunda kalp krizi geçirerek hayatını 

kaybettiğine yer veriliyor. Burada 6 saat aralıksız oynamasının kalp krizi ile ilgisinin olup 

olmadığı da araştırılması gerekirken birçok insan günün en az 8 saatini işinden dolayı 

bilgisayar başında geçiriyor fakat kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiyor. Bu bakımdan 

çocuğun kalp krizi geçirmesinde oyunu oynama süresinden çok oyunun insanda yarattığı kan 

basıncının yükselmesi, heyecanlanma, adrenalin artışı, duruma göre öfkelenme veya hayal 

kırıklığının etkili olup olmadığı tartışılmalıdır. 

14 

                                                 
14 Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/pubg-oynayan-16-yasindaki-cocuk-canindan-oldu-41231908  

https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/pubg-oynayan-16-yasindaki-cocuk-canindan-oldu-41231908
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Aşağıdaki haberde de Hindistan’ın Mumbai şehrinde yaşayan 18 yaşındaki bir genç sürekli 

PubG Mobile oynuyor. Telefonu bozulduğu için oyunu oynayamayan genç ailesinden yeni 

telefon almak için 37000 Hindistan Rupi’si yani 3300 Türk Lirası para istiyor. İstediği parayı 

alamayan genç oyuna giremediği ve oynamaya devam edemediği için o günün akşamında 

hayatına son veriyor. 

15 

                                                 
15 Kaynak: https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2019/02/05/pubg-mobile-yuzunden-hayatini-kaybetti 

https://www.sabah.com.tr/teknoloji/2019/02/05/pubg-mobile-yuzunden-hayatini-kaybetti
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PSİKOLOJİK AÇIDAN ELE ALINMASI 

Psikodinamiğinde anne ile bağlanma/ayrılma dönemindeki ilişkinin problemli olması yatıyor. 

Anne ile sağlıklı biçimde başlatılıp tamamlanamayan bağlanma/ayrılma süreci sonunda, 

çocuk güvenli bağlanmayı tamamlayacak bir obje buluyor. Çocuk bazen birisine kör kütük 

âşık oluyor, bazen fanatik bir gruba üye oluyor, bazen holiganlık yapıyor, bazen alkol bazen 

de uyuşturucu kullanarak bazen de oyunlarda bağımlılık ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Tüm 

bunların psikodinamiğinde anne/bebek bağlanmasının yeterli olmaması vardır. İnsanın çok 

güçlü ihtiyaçları var. Bunlardan bir tanesi sevgi, birisi eğlence, birisi özgürlük, birisi kimlik, 

birisi de köklülük ve inanç. Köklülük ve inanç ihtiyacının temelleri çok küçük yaşta atılması 

lazım. İnsan kendini bir yere ait hissetmesi lazım. Bir inancın mümini olduğunu bilmesi lazım. 

Bunu da sağlayacak olan aile ve çevredir. En başta anne, sonra baba... Özellikle 0-6 yaşta bu 

inancın temeli atılmadığında, kültürel aktarım sağlanmadığında; bir köken ve köklülük 

ihtiyacı, bir yere ait olma ihtiyacı giderilemiyor. Bunun karşılığında tabiki maneviyat eksikliği 

de çok önemli. Çocukların Allah ile olan ilişkisi çok geç kuruluyor ve kurduklarında aynı 

köksüz bir ağaç gibi oluyor. Ya çok fanatik ya çok seküler ya deist veya agnostik bir inanç 

oluyor. Tüm bunların altında 0-6 yaş döneminde anne-çocuk baba-çocuk ilişkisinin 

kalitesizliği yatıyor. 

 

Çocuk bu inancı Allah ile kuramazsa, yüce bir yaratıcı ile kuramazsa, onun güvenebileceği ve 

iman edebileceği bir üst varlıkla kuramazsa onu bu tür oyunlarla bir şekilde gidermeye 

çalışıyor. 

 

Evrendeki hiçbir şey boşluk kabul etmez, Allah'a inanmazsan PubG'deki puta inanırsın. 

Annenle güvenli bağlanıp ayrılmazsan birine kör kütük âşık olur, ona bağlanırsın. Ait, aşırı 

özgür olacağım diyorsan, ben kendimi çok bağımsız, özgür hissedeceğim diyorsan yalnız 

kalırsın. 

 

Buradaki temeldeki psikodinamikte tapınma ihtiyacı, güçlü bir yaratanın varlığını kabul 

etmemeyle ilişkili. Çocuklar bir de hedonist yani her şeyi deneme eğilimi içerisindeler. Her 

türlü tanrıya inanma eğilimleri var. Örneğin bakıyoruz; 3 yıl Budist olmuş, 5 yıl Hindu olmuş, 

biraz Konfüçyanizm dinine merak salmış... Çocuklarda inanç boşluğu, maneviyat boşluğu 

oldukça bu tür oyunlarda kimi, neyi bulursa o inanç eksikliğini giderecektir. Bu bir süre sonra 
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belki gerçekten oyunun dışına çıkıp gerçekten bir kimlik kişilik meselesi haline de gelebilir. 

Yani orada bir zihinsel boşluk oluşursa, çocuk "ben artık PubG'deki Allah'a inanıyorum" der. 

Çünkü bu oyunlar çocukların çokça vaktini alıyor. Mavi Balina oyununda çocuklar oradaki bir 

komutla intihar ediyorlardı. Buradaki bir komutla da belki de PubG'deki putların dini 

oluşabilir. 16 

 

17 

 

PubG Mobile isimli oyunun 16+ yaşlar için olduğu kesin iken oyuncuların yaşlarına 

bakıldığında ise 8-9’a kadar indiği görülmektedir. Söz konusu yaşlardaki bir çocuğun bilinçsel 

gelişim sürecinde oyun içerisindeki olumsuz karakter, faktör ve eklentilerin ne denli etki 

edeceği, öğrenme süreçlerinde nasıl yer sahibi olacağı incelendiğinde, söz konusu oyunun 

zararları ortaya çıkmaktadır. 

 

18 19 

 

Özellikle bazı YouTube kanallarında çocukların PubG Mobile oynarken çekilmiş videolarına 

ulaşmak mümkünken yukarıda da ekran görüntüsünde görülen “PUBG GERÇEK HAYAT 

OLSAYDI? İZLEYİN GÖRÜN | PUBG REAL LIFE” isimli videoda olduğu gibi olumsuz algı ve 

içerikler de üretilmektedir. 
                                                 
16 Prof. Dr. Ahmet AKIN – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başkanı 
17 Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=avf7L-PigGE  
18 Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=RVmZjhqvfsg 
19 Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=DUbiPlcvPdk 

https://www.youtube.com/watch?v=avf7L-PigGE
https://www.youtube.com/watch?v=RVmZjhqvfsg
https://www.youtube.com/watch?v=DUbiPlcvPdk
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Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli 

değişmelerdir.20 

 

Öğrenme, birçok zihinsel süreçten geçmektedir. Bunlar; biliş, algı, bellek ve diğer süreçler 

olmak üzere ayrılırken her biri de alt dallara bölünmektedir. 

 

Biliş Zihinsel Süreci; anlama, bilinç, bilişsel çelişki, farkındalık, hayal gücü ve sezgi 

kavramlarından oluşmaktadır.  

 

Algı Zihinsel Süreci; algının sayısal değeri, amodal algı, derinlik algısı, yorum olarak algı, 

görme, haptik algı,  harmonik algı, konuşma algısı, perde algısı, renk algısı, sosyal algı ve yapı 

algısından oluşmaktadır. 

 

Bellek Zihinsel Süreci; bellek konsolidasyonu, depolama, hatırlama ve kodlamadan 

oluşmaktadır. 

Diğer Zihinsel Süreçler; dikkat, düşünme, zihinsel yorgunluk, irade, kasıt, öğrenme ve setten 

oluşmaktadır. 

 

Tüm bu öğrenme süreçlerine bakıldığında oyunun içerisinde görülenler oyuncu çocukların 

öğrenme sürecine etki edecek, din ve inanç hususunda çocuklarda Totemizm özentisine 

neden olacaktır. Gerçek hayatta ise durumun böyle olmadığını öğrenen çocuklar büyük hayal 

kırıklıkları yaşayabilecektir. 

 

 

                                                 
20 Özkalp, Enes. Davranış Bilimlerine Giriş. Anadolu Üniversitesi. ISBN 975-06-0095-9. 
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PubG Mobile isimli oyunun bazı bölümlerinde ise jetonlarla şans makinelerine para atılarak 

kumar oynandığı, oyun sonrasında oyuncunun çeşitli malzemeler kazandığı görülebiliyor. 

Özellikle çocukların oynadığı ve yaş kontrolünün profesyonel şekilde yapılmadığı bu oyunun 

Google Play Store tarafından PEGI 16 kategorisine alındığı görülmektedir. PEGI 16’nın 

açıklamasında; şiddet veya cinsel ilişki tasviri, gerçek hayattakine yakın bir düzeye ulaştığı 

anlamına geldiği, sert ve uygunsuz bir dil kullanımı, suça ilişkin etkinliklerin tasviri, tütün veya 

uyuşturucu kullanımının teşviki olabildiği belirtilmektedir. 

 

 

 

Oyun, PEGI 16 kategorisine alınmasına rağmen geriye kalan tüm tedbirler kullanıcıya 

bırakılmakta, PEGI 16’nın ne olduğuna yönelik detaylar da yüklenmesi sırasında 

verilmemekte, sadece yükleme ekranında logo görülmektedir. Hal böyle olunca PubG Mobile 

oyununu her yaştan kullanıcı indirip, oyuna girebilmektedir. Bu hususta oyun üreticisinin 

oyuncunun yaşını tespit edebileceği daha detaylı kullanıcı kayıt yöntemleri kullanması 

gerekirdi. 

 

Bunun yanında oyunun çocuklar için daha çeşitli riskleri de bulunmaktadır. Bunlar; mali risk, 

temas riski, içerik riski ve kullanım riske olarak sıralanabilir. 

 

Mali Risk: Oyun içerisinde satın alma işlemi yapılmaktadır. Google Play Store veya Apple ID 

ile kullanıcı oyun içerisinde satılan ürünlerden satın alabilmektedir. Çocuk oyuncu bunların 

bilgisinden olmadan defaten satın alma işlemi yapabilir, bu da ciddi fatura gelmesine neden 

olabilir. 

 

Temas Riski: Oyun içerisinde sesli ve yazılı olarak iletişime geçilebilmektedir. Bu da çocuk 

oyuncunun siber zorbalığa maruz kalmasına neden olabilmektedir. 
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İçerik Riski: Oyunun amacı 100 kişi arasında rakipleri yok ederek birinci olmaktır. Bu durum 

oyuncu çocuğun diğer rakipleri ‘’düşman’’ olarak algılamasına ve diğerlerine karşı nefret 

duygusu beslemesine sebep olabilir. Ayrıca oyun tamamen ‘’şiddet’’ üzerine kurulu olduğu 

için, oyuncu çocuk şiddet içerikli görsellere maruz kalabilir. Şiddet içerikli oyunların agresif 

davranışları tetikleme gibi kısa dönemli etkileri olabilir. 

 

Kullanım Riski: Oyuncu çocuklar, başka günlük faaliyetleri aksatacak şekilde çok uzun 

sürelerle ekran önünde kalmamasına dikkat edilmelidir. Oyuncu çocuğun, sosyal etkinliklere, 

okumaya, akademik sorumluluklara, açık havada vakit geçirmeye, akranlarıyla çevrimdışı 

oyun oynamaya, fiziksel etkinliklere dengeli şekilde vakit ayırdığından da emin olunmalıdır. 

 

Söz konusu oyunun bu bölümünde oynayanları cezbedecek önemli oyun içi hediyeleri 

verildiği görülmektedir. Düzenli olarak oyunu oynayan oyuncular, bu hediyeleri alabilmek için 

de bu bölümü oynamaktan imtina etmemekteler. 

 

Bu teoriyi destekler nitelikte sosyal medyada yapılan paylaşımlar analiz edildiğinde, 

gençlerimizin ve bu oyunu oynayan çocukların genel ahlak ve kültürel kodlarını bir oyun için 

hiçe sayabilecek potansiyelde olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra gençlerimizin ve 

çocuklarımızın bu tarz uygulamalara sadece bir oyun gözüyle baktığı, tüm dünyaya tamamen 

ücretsiz sağlanmasının dahi kendilerinde en ufak şüphe uyandırmadığı görülmekte ve tedbir 

almaya gerek görmedikleri gözlemlenmektedir. 

 

Tencent firması tarafından üretilen sadece PubG Mobile değil, diğer tüm oyun ve sosyal 

medya uygulamaları yakından incelenmelidir. 
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HUKUKİ AÇIDAN ELE ALINMASI (RAMAZAN AKIN) 

 

MİLLİ GÜVENLİK AÇISINDAN ELE ALINMASI 

Söz konusu PubG Mobile isimli oyun, özellikle asker ve polis arasında revaçta olan bir 

oyundur. Oyun içerisinde sesli ve yazılı görüşme imkânının bulunması istihbari bilgi 

toplanması açısından önem arz etmektedir. Oyun vasıtasıyla oyuncularla iletişime geçen kötü 

niyetli kişiler ve terör odakları sosyal mühendislik yöntemi ile oyuncudan bilgi 

toplayabilmekte, milli güvenliğe zararı olabilecek bilgileri elde edebilmektelerdir. Bunun yanı 

sıra sesli iletişim de olması dolayısıyla karşıdaki oyuncuya bilinçaltı mesajları içeren ses 

kayıtlarının ve müziklerinin dinletilmesi de mümkündür. Oyunun yapımcısı olan Tencent 

firması Çin menşeili olmasına rağmen bu ve bunun gibi toplam 20 oyun Çin’de de 

yasaklanmıştır. 
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Aşağıdaki haberde de yukarıda yer verdiğim iddia ile ilgili detaylı bilgi verilmiş, Çin Online Etik 

İnceleme Kurulu tarafından incelemeye alınana 20 oyun zararlı bulunmuş ve Çin genelinde 

oynanması yasaklanmıştır. 

 

Çin’de Yasaklanan Oyunlar 

 Arena Of Valor (Tencent) 

 League Of Legends (Riot) 

 Blade & Soul (NCSOFT) 

 Chu Liu Xiang (NetEase) 

 Overwatch (Blizzard) 

 Diablo (Blizzard) 

 World Of Warcraft (Blizzard) 

 Westward Journey (NetEase) 

 Code: Eva (Tencent) 

 The Legent Of Mir 3 (WeMade) 

 Swords Of Legends Online (Aurogon) 

 PlayerUnknown’s Battleground (Tencent) 

 Fortnite (Epic) 

 H1Z1 (Daybreak) 

 Alliance Of Valiant Arms  (Red Duck) 

 Ring Of Elysium (Tencent) 

 Paladins (Hi-Rez) 

 Free Fire Battlegrounds (Garena) 

 Knives Out (NetEase) 

 Quantum Matrix (NetEase) 
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21 Kaynak: https://www.sporx.com/pubg-ve-fortnite-dahil-20-oyuna-yasak-geldi-SXHBQ750904SXQ  

https://www.sporx.com/pubg-ve-fortnite-dahil-20-oyuna-yasak-geldi-SXHBQ750904SXQ
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TAVSİYELER 

1. Ülkemizde siber güvenlik alanına daha fazla önem vermenin yanında bu sınırı kişisel 

verilerin korunmasıyla sınırlı tutmamalı, bunun yanında ülkenin genel sosyo-kültürel 

yapısına ve demografik yapısına uygunluğu da denetlenmelidir. Bu hususta “Türkiye 

İnternet Etiği Kurulu” kurulmalıdır. Bu kurul, internet olarak tanımlanan tüm ağ ve alt 

yapıları inceleyerek Anayasa’nın eşitlik ilkesi başta olmak üzere birden farklı açılardan 

içerikleri denetlemeli, yaptırım gerekirse yaptırım uygulanmasını temin etmeli, aile ve 

ebeveynler için bilgilendirici içerikler hazırlamalı ve en önemlisi yaptırımların 

uygulanıp uygulanmadığını denetlemelidir. Bu kurul ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu 

karıştırılmamalı, tamamen özgün ve yeni bir kurul kurularak Cumhurbaşkanlığına bağlı 

hale getirilmeli, kurulun kararları bağlayıcı ve emredici olmalıdır. 

 

2. E-spor isminde yapılan faaliyetlerde kullanılan oyunlar özellikle analiz edilmeli, diğer 

ülkelerin bu oyunlar hakkında aldığı kararlar incelenmeli ve eğer tespitleri ülkemizde 

de uygun olmayacak şekilde ise emsal kabul edilerek işlem yapılmalı, oyunlar 

oynanmamalıdır. 

 

3. Yerli oyun ve uygulama üreticilerine destek verilmeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 

TÜBİTAK’ın öncülüğünde yazılım şirketleri kurulmalı ve bu şirket aracılığıyla genetik ve 

kültürel kodlara uygun oyunlar üretilerek gençlerin kullanımını arttıracak seviyede 

pazarlama yapılmalı, sempatik ve kullanışlı gösterilmeli, alt yapısına yüksek destek 

verilmelidir. 

 

4. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Sistemi (EBA) üzerinde eğitici ve öğretici 

oyunlara da yer verilerek bu oyunlar grafik ve içerik açısından da genişletilerek; 

gerçeğe yakın grafiğe ulaşılmalı ve ilgi çekici senaryolar ile genişletilmelidir. 

Çocukların Özellikle PubG Mobile gibi oyunları tercih etmelerindeki en önemli unsur 

oyundaki gerçekliğe yakınlık olgusudur. Bu olgu kişinin dikkatini daha fazla vermesine 

ve oyundan daha fazla keyif almasına etki etmektedir. Bu nedenle eğitim amaçlı 

üretilen animasyon ve oyunların görsel kalitesinde ciddi düzenleme ve artış yapmaya 

ihtiyaç vardır. 
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5. Özellikle asker ve polis gibi milli güvenlik görevi yürüten kamu görevlilerinin mobil 

cihazlarında bu uygulamaların bulunması, açık tehdit unsuru oluşturmaktadır. Söz 

konusu mobil cihazlar uzaktan erişime açık olan cihazlar olmaları münasebetiyle başlı 

başına bir tehlike oluşturmalarına rağmen, oyunlar aracılığıyla da kişi sosyal 

mühendislik ve subliminal mesaj saldırılarına açık olmaya başlamaktadır. 

 

6. Gerek PubG Mobile oyununun gerekse diğer tüm yabancı oyun ve sosyal medya 

girişimlerinin Türkiye’de hizmet vermelerine, sunucularını ülke içerisinde barındırma 

ve Türkiye Cumhuriyetinin atayacağı bir yetkiliyi çalıştırma kriteri getirilmeli, söz 

konusu kriteri kabul etmeden Türkiye sınırları içerisinde hizmet verilememelidir. 


