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Son 10 yılda giderek artan internet kullanımı artık, yaş, cinsiyet, meslek, gelir düzeyi göz etmeden hepimizin 
hayatlarının içine girmiş durumda. Bilginin ulaşılabilirliğinin artması, zaman kullanımımızı iyileştirmesi, 
vizyonumuzu geliştirmesi gibi olumlu yanlarının yanı sıra internet, iyi yönetilmediğinde ise dost bir araçtan çok, 
kötü etkileri olan bir alışkanlığa dönüşebiliyor.

Oto denetim mekanizmaları henüz tam gelişmemiş, seçme konusunda kriterleri oturmamış, psikolojik 
olgunluk süreçlerini henüz tamamlamamış çocuklar ise bu dosttan olumsuz etkilenebiliyorlar.

ÖNSÖZ



Teknolojik herhangi bir araç veya yöntem eğer amacına uygun kullanılmazsa birçok tehlikeye sebep olabilir. 
İnternet kullanımının da çocuklar tarafından “doğru” bir şekilde olması için, yetişkinlerin denetimi gerekebilir. 
Doğru internet kullanımı demek;

• Çocuğun yaşına ve gelişimine uygun siteleri ziyaret etmesi,
• Uyku veya günlük düzenini bozacak saatlerde ve sürelerde kullanmaması,
• Bilgi edinme ve bazen yaşına uygun eğlence amaçlı kullanması,
• Vizyonunu geliştirmede tek yöntem olarak görmemesi,
• Ebeveynlerin onay verdiği içerikli sitelerde veya internet etkinliklerini kullanması olarak tanımlanabilir.
Çocuklarımızın interneti doğru bir şekilde kullanmaları için, ilk adım interneti onlara tanıştırırken bunu 

nasıl sunduğumuzdur. İnternetin amaca dönmeden araç olarak kalmasını sağlayan en önemli etken kullanım 
alanlarının iyi tarifine bağlıdır.

Gerekirse anne babalar, internetin kullanımına dair,
• tarifler yaparak,
• hangi şekildeki kullanıma izin verdiklerini belirterek
• izin vermedikleri içeriklerin sakıncalarını anlatarak
• küçük yaşlarda interneti beraber kullanarak,
• kendileri için uygun olanı nasıl seçeceklerine dair kriterleri birlikte oluşturarak, interneti doğru bir şekilde 

kullanabilirler. Çocuğun psikolojik olgunluk düzeyine uygun olmayan, öğrenmeye ve anlamaya hazır 
olmadığı her türlü bilgi ve/veya görüntü, çocuğu olumsuz etkiler.

Doğru internet kullanımı



Çocukları internetin olumsuz etkilerinden korumak için 
anne babalara tavsiyeler

1. Her şeyden önce çocuğunuzla iyi bir iletişim içinde olunuz. Çocuğunuzun arkadaşları, zevkleri, korkuları, 
sevdikleri ve sevmedikleri konular hakkında bilgi sahibi olunuz. Çocuğunuza, her konuyu sizinle 
paylaşabileceği güvenini veriniz. Sizin yetersiz kaldığınız konularda uzmanlardan yardım alınız.

2. Çocuğunuzun internete girdiği bilgisayarın çocuğun odasında olmamasına, evinizin ortak kullanım alanı 
içinde olmasına dikkat ediniz.

3. Çocuğunuzun internette kalma süresine ve bilgisayar kullanma süresine mutlaka kısıtlama getiriniz.

4. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da ebeveyn olarak çocuklarınıza iyi birer örnek olunuz. Bilinçli ve 
güvenli internet kullanım kurallarını öğreniniz ve uygulayınız.

5. Çocuğunuzla ve okul öğretmenleriyle birlikte çocuğunuzun yaşına uygun ve güvenli olan internet 
sitelerinin adreslerini belirleyiniz. Belirlediğiniz sitelerin adreslerini bilgisayarınızın ‘sık kullanılanlar’ 
bölümüne kaydediniz. Böylece bu sitelere giriş işlemi daha kolay olacaktır.

6. Teknik önlemler alınız. İstemci tarafında çalışan filtre programları, içerik sınırlandırması yapan İnternet 
Servis Sağlayıcılar (ISS), sunucu tarafında çalışan filtre programları veya Arama motoru filtreleri kullanınız.

7. İnternette mümkünse çocuğunuzla birlikte gezininiz.

8. Çocuğunuzun internet kullanımını sık sık denetleyiniz. Hangi sitelere girdiği, hangi sohbet ortamlarında 
bulunduğu konusunda fikir sahibi olunuz.

9. Mümkünse sohbet ortamlarındaki arkadaşlarını tanımaya çalışınız. İzin alınmadan internet üzerinde 
tanışılan bir kişi ile yüz yüze görüşme yapılmayacağını çocuğunuza anlatınız. Böyle bir durumda oldukça 
tedbirli olun ve çocuğunuzun görüşmesinde bir 4 sakınca görmeseniz bile en azından ilk görüşmede 
çocuğunuzun yanında gidiniz ve görüşmenin halka açık alanda olmasını sağlayınız



10. Çocuğunuza, internet ortamında yeni tanışılan kişilerin her zaman kendileri ile ilgili doğru bilgiler 
vermeyebileceği, kimlikleri ve yaşlarıyla ilgili yanıltıcı bilgiler verebileceği gerçeğini anlatınız.

11. Çocuğunuza sizin izniniz olmaksızın, kendi adresini, okulunun adını, telefon numaranızı, 
ebeveyninin iş adresleri ve iş yeri telefon numaraları gibi kişisel bilgileri internet sohbet ortamında 
kimseye vermemesi gerektiğini öğretiniz.

12. Çocuğunuzun fotoğrafını hiç bir internet sitesine veya haber grubuna göndermeyiniz.

13. Çocuğunuza, size sormadan internet ortamında alış veriş yapmaması gerektiğini, istenilen kredi 
kart numaraları bilgilerini vermemesini öğretiniz.

14. Çocuğunuza bilmediği kişilerden aldığı e-postaların içinde yer alan bağlantıları tıklamaması 
gerektiğini anlatınız. Bu tür bağlantılar çocuğunuzun uygunsuz sitelere ulaşmasına neden olabilir.

15. İnternet sohbetlerinde onlardan yapmamaları gereken ya da onları rahatsız eden bir davranışta 
bulunmalarını isteyenler olduğu takdirde, sohbeti bırakarak hemen size haber vermesini ve 
olayı anlatmasını isteyiniz. Çocuğunuzun size güvenmesini sağlayınız. Çocuğunuza kızmayınız, 
korkutmayınız. Çocuğunuza her konuda destek vereceğinizi hissettiriniz.

16. Şaka yapmak amacıyla dahi arkadaşlarıyla hatta hiç kimseyle korkutmak amacıyla tehdit edici bir 
üslupla iletişim kurmamalarını anlatınız. Günlük hayatta olduğu gibi, internette de kötü ve kaba 
kelimeler kullanmamalarını, kibar ve güzel bir dil kullanmalarını isteyiniz.

17. Çevrimiçi ortamlarda okunulan veya karşılaşılan şeylerin doğru olamayabileceğini unutmayınız. 
Kulağa ve akla çok iyi gelebilen bilgi ve öneriler hatalı ve yanıltıcı olabilir. Çocuğunuza, kendisi 
ile buluşmak isteyen ve kendini ünlü biri olarak tanıtan kişilere, kendi evine davet eden kişilere ve 
kendisine para, kredi kartı ve diğer türde hediyeler göndermek isteyen kişilere karşı uyanık olması 
gerektiğini anlatınız.

18. Çocuğunuzla beraber, bilgisayar ve internet kullanımı ile ilgili makul kuralların olduğu bir liste 
hazırlayınız. Bu listeyi bilgisayarın yakınında her zaman görülebilecek bir yere asınız.



İnternet içine konan bilginin, görüntünün, ve her türlü içeriğin denetlenmesine imkan veren bir sistem değil. 
Böylesi ucu bucağı olmayan, milyonlarca web sitesinin, arkadaşlık/sohbet gruplarının, mesaj sitelerinin olduğu 
bir ortamda yolumuzu çok kolay kaybedebiliriz. Çocuklar için internet ortamında oluşacak her türlü tehlikede, 
çocuğun öğrenmeye hazır olmadıkları ile karşılaşması tehdidini görürüz.

• Erotik içerikli siteler
• Yetişkinlere yönelik sohbet programları
• Şiddet içeren video görüntüleri
• Çeşitli oyunlar
• Yanlış/eksik bilgi veren her türlü site çocukların internet kullanımında zarar görebileceği tehditleri içerir. 

Bunların yanı sıra, sohbete zorlanmak, özel bilgilerin istenmesi, kamera yoluyla veya sözlü olarak taciz 
gibi durumlar da internet kullanımında rastlanabilecek zor koşullardır.

Çocuklara internet kullanırken ( sohbet ederken, mesaj panosuna mesaj gönderirken, ya da mektup arkadaşıyla 
mektuplaşırken) nelere dikkat etmesi gerektiği vurgulanmalı.

Tüm bu tehlikelerin hepsini önlemek, çocuğu her türlü tehlikeden korumak ebeveynler ve eğitimciler için 
oldukça zorlu bir görev. Bu nedenle çocuğun iç denetimini kendisine öğretmek uzun dönemde oldukça etkili 
olan bir yöntemdir.

Çocukları internette ne gibi tehlikeler bekliyor?



Çocuklarınıza internet kullanımında dikkat etmeleri gereken noktaları şöyle belirtebilirsiniz;
• Özel bilgilerini - adres, telefon, okul ismi- vermemeleri gerektiğini,
• Tanımadıkları kişilerle sohbet/buluşma gibi etkinliklerde bulunmamaları, bu şekildeki talepleri mutlaka 

ebeveynlerine söylemeleri,
• Her türlü sözlü saldırı, hakaret, taciz karşısında iletişimi durdurmaları,
• Web sitelerine bakarken ihtiyaçları olan bilgileri almaları,
• Uzun saatler internet başında geçirmemeleri,
• Zorla istenen herhangi bir isteğe karşılık vermemeleri,
• Kullandıkları bilgi kaynaklarını ebeveyn ile birlikte seçmelerini,
• Sohbet programlarında yakından bildikleri insanlarla iletişim kurmalarını belirtmek yararlı olabilir.
• İnternetin bağımlılık haline gelmesini engellemek için neler yapılmalı?
• İnternetin çocuğun dünyasının vazgeçilmezi olmasını önlemek için;
• Anne babanın uygun rol modeli olması,
• Yemek öğünlerinin olabildiğince keyifli zaman dilimleri olarak birlikte geçirilmesi,
• Çocuğun internet kullanım süresi ve şeklinin ebeveynler tarafından kontrol edilmesi,
• Çocuğun iç dünyasını zenginleştirecek etkinliklere aile olarak birlikte katılnması,
• Ev içinde çocuğun kendini oyalayabileceği, ilgisini çeken materyal bulundurulması,
• Kaynak kitap, kütüphane, müze gibi diğer bilgi kaynaklarının da kullanılması,
• Çocuğa iç denetim kazandırılması,
• Kaynak sitelerin listesini beraber hazırlayarak internet başında gereğinden çok vakit
• geçirilmesinin önlenmesi,
• Sohbet programlarının kullanımının saat sınırına birlikte karar verilmesi,
• Ev içinde çocukların yaş ve gelişimlerine hitap edecek aile etkinliklerinin yapılması önemlidir.


