
Ek 9.
 Çocuk Ergen Psikososyal Danışmanlık Hizmeti İş akışı

Davranışsal bağımlılığa yönelik (internet, oyun, kumar) aşırı kullanmaya yönelik isteğinin önüne
geçememekte ve bağlı olunan davranışıyla geçirilen zaman önemini yitirmektedir. Yoksunluk yaşadığında ise

aşırı sinirlilik hali, saldırgan olma durumu gözlenmekte, bireyin okul, iş-sosyal yaşantısı ve aile hayatı
giderek bozulma durumudur.

Davranışsal bağımlılık riski olan 
ebeveyn ve çocuk- ergen 
(internet, oyun bağımlılığı) 
Sağlıklı Hayat Merkezine 
başvurur.

Sağlıklı Hayat Merkezi 
danışanı Psikososyal 
Destek Birimine 
yönlendirir.

Danışman; gözlem, 
görüşme, sosyodemografik 
bilgi formu, internet, oyun 
bağımlılığı ölçeğini 
kullanarak veri toplar.

SHM’de çalışan psiksosyal 
destek uygulayıcısı (psikolog, 
çocuk gelişimci, sosyal 
çalışmacı) ebeveyn ve çocuk-
ergenle ayrı ayrı görüşme yapar.

Toplanan verinin 
değerlendirilmesinde; İnternet 
bağımlılığı ölçeği puanına göre;

Oyun bağımlılığı ölçeği puanı 50 
puan altı alan danışanlar SHM’den 
psikososyal destek hizmeti alır.

İnternet bağımlılığı ölçeği puanı 
50 -79 puan arası “riskli internet 
kullanımı” denilmekte
olup, SHM’de psikososyal destek 
hizmeti ile takip edilir.

İnternet bağımlılığı 
ölçeğinden 80 ve üstü 
puan alanlar “internet 
bağımlısı’’ olduğundan 50 
puan ve üstü alanları 2. 
basamağa yönlendirmesi 
yapılmalıdır.

Oyun bağımlılığı 
ölçeğinden 50 ve üstü 
puan alanlar oyun 
bağımlısı denilmemekle 
birlikte oyunla ilgili bir 
takım sorun yaşamakta 
olduğu bilindiği gibi 2. 
basamağa yönlendirmesi 
yapılmalıdır.



Yetişkin Psikososyal Danışmanlık Hizmeti İş Akışı

Davranışsal Bağımlılık; fiziksel bir maddeye dayandırılamayan bağımlılıklar, davranış tabanlı bağımlılıklar
olarak tanımlanabilir. Patolojik kumar oynama; oyun olanaklarının artmasıyla birlikte yaygınlığı günden

güne artan, genellikle gerektiği gibi tanı konulamayan, zor tedavi edilebilen ve bireyin yaşam alanını giderek
artan biçimde kısıtlayan bir bozukluktur.

Davranışsal bağımlılık riski 
olan yetişkin (kumar, internet, 
oyun bağımlılığı) Sağlıklı 
Hayat Merkezine başvurur.

Sağlıklı Hayat Merkezi 
Psikososyal destek birimine 
yönlendirmesini yapar.

Danışman, danışanı ile görüşür 
ve görüşmesinde gözlem, 
sosyo-demografik bilgi 
formunu kullanarak veri toplar.

Toplanan bilgilerine göre 
danışan hangi davranışsal 
bağımlılık riski taşıyorsa ilgili 
testlerle (kumar, internet, oyun, 
sosyal medya bağımlılığı, akıllı 
telefon bağımlılığı) 
değerlendirir.

İnternet bağımlılığı ölçeği 50-79 puan 
arasını, 

Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği 74 ve 
üstü puan alanları,

Southoarks Kumar testinden 5 ve üstü 
puan alanları,

Akıllı telefon bağımlılığı ve Piko 
yetişkin ölçeği danışmanın
inisiyatifine göre değerlendirilerek, 
SHM’de takip edilmelidir.

İnternet bağımlılığı ölçeğinden 80 ve 
üstü puan alanları,

Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği 74 ve 
üstü puan alanları,

Southoarks Kumar testinden 8 ve üstü 
puan alanları,

Akıllı telefon bağımlılığı ve Piko 
yetişkin ölçeğinin danışmanın 
inisiyatifinde danışanın işlevselliğine 
göre değerlendirilmesi ve 2. Basamağa 
yönlendirmesi yapılmalıdır.


