


Çocuklarınıza Teknoloji Kullanımında Nasıl Rehberlik Edebilirsiniz?

Çağımızın en güçlü kitle iletişim kaynaklarından biri olan bilgisayar ve yaşamımıza birdenbire giren internet, 
bugün bilgilenme, işlem yürütme, haberleşme, eğitim ve eğlence fonksiyonlarıyla hayatımızın ayrılmaz bir par-
çası olmuştur.

Çocuklarınız genel olarak bilgisayar konusunda sizden daha çok bilgiye sahiptirler. Öte yandan anne-babalar 
olarak sizler, yaşam hakkında daha fazla deneyime ve bilgiye sahipsiniz. Sizin bilgi ve deneyimlerinizle çocukla-
rınızın bilgisayar ve internet konusundaki bilgileri birleştirilebilirse, çocuklarınıza bilgisayarın bilinçli kullanımı 
konusunda daha fazla yardımcı olabilirsiniz.

Çocuklarınız iyi birer bilgisayar kullanıcısı olsun ya da olmasın, onların her zaman sizin sınırlamalarınıza, 
deneyimlerinize ve değerlendirmelerinize ihtiyaçları vardır.

İnternet Kullanımı
• İnternetin ihtiyaç için kullanımı: Bu aşamada kişi sadece gerektiği ve zorunlu durumlarda interneti 

kullanmaktadır.
 • Sık ve düzenli internet kullanımı: İnternet bir eğlence aracıdır. Boş zamanlar internetle değerlendir-

ilmektedir.
 • Sorunlu internet kullanımı: Bu aşamada internet kullanımı kişinin hayatında sorunlar yaratmaktadır. 

Henüz bağımlılık düzeyinde değildir.
 • İnternet bağımlılığı: Patolojik düzeyde internet kullanımıdır.

Çocuklar Teknoloji Başında Ne Kadar Vakit Geçirmelidir?
Türkiye Pedagoji Derneği, bir gün içinde tablet, telefon ve televizyon dahil olmak üzere çocukların ekran ba-

şında geçirmeleri gereken azami süreleri şöyle belirlemiştir:
 • 0-3 yaş: Ekrandan olabildiğince uzak tutulmalıdır.
• 3-6 yaş: Günlük toplam süre en fazla 20-30 dakikadır.
• 6-9 yaş: Günlük toplam süre en fazla 40-50 dakikadır.
• 9-12 yaş: Günlük toplam süre en fazla 120 dakikadır.
• 12 yaş üzeri: Günlük toplam süre 120 dakikayı geçmemelidir.

Teknolojinin Çocuğun Gelişimi Üzerinde Olumlu Etkisi
• İnteraktif öğrenmeye olanak sağlar.
• İçerik yaratma imkanları sağlar.
• Bilgiye anında erişim sağlar.
• Farklı öğrenme seçenekleri sağlar.
• Düzenleme yapmak kolaydır.
• Anında geri bildirim ve memnuniyet sağlar.
• Görsel tercih ihtiyacına cevap verir.
• Seçim yapmaya imkan tanır.
Teknolojinin Çocuğun Gelişimi Üzerinde Potansiyel Tehlikeleri
• Temel gelişim deneyimlerinin yerini alabilir.
• Zararlı içeriğe maruz kalabilirler.
• Sağlık riskleri oluşabilir. (Karpal Tünel Sendromu, göz kuruluğu, baş ağrıları, sırt ve boyun ağrıları, yeme 

sorunları, uyku sorunları vb.)
• İnternetin çekiciliğine kapılıp, zamanın çoğunu bilgisayar önünde geçiren çocuklarda bir süre sonra “in-

ternet bağımlılığı” oluşmaktadır. Bağımlılıkta başlangıçta “biraz” olan oran, farkına varmaksızın “çok” haline 
gelebilmektedir. Bazı çocuklar, bilgisayar bağımlılığına ve bunun olumsuz uzantılarına, diğer çocuklara oranla 
daha yatkındır. Doğal olarak bu çocuklar sanal yaşamın çekiciliğini de en güçlü hisseden çocuklardır. Onlar için 
herhangi bir süre bile çok fazla olabilir.

• Siber zorbalığa maruz kalabilirler.



Sosyal Medyada Çok Sık Bulunmanın Riskleri
• Gerçek hayattan kopma, yalnızlaşma görülebilir.
• Kendini olduğundan farklı gösterebilir.
• Yüz-yüze iletişim becerilerini kaybedebilir.
• Arkadaş sayısını artırma isteği görülebilir.
• Güvenlik ve gizlilik ayarlarını yapılandıramadığı 

için istismara maruz kalabilir.
• Küfürlü konuşma, tehdit, dedikodu, yalan vb. 

olumsuz davranışlar artabilir ve bu davranışlara maruz 
da kalabilir.

• Yaşına göre uygunsuz görüntü, içeriklere ve cinsel 
istismara maruz kalabilir.

• Oyunların yıkıcı etkisiyle olumsuz davranışlar gö-
rülebilir.

Güvenli Sosyal Medya Kullanımı İçin Ailelere 
Öneriler

• Çocuklarla açık bir diyalog sürdürülmelidir.
• Çocuklar, iyi de olsa, kötü de olsa, yaşadıkları çev-

rim içi deneyimleri saklamadan, çekinmeden paylaşma-
ya teşvik edilmelidirler.

• Sosyal medya delillerini gizlice gözetleyip takip et-
mek yerine çocuklarla iş birliği yapılmalıdır.

Siber Zorbalığa Maruz Kalan Çocukların Verdiği 
Tepkiler

• Depresif ruh hali (içe kapanma, korku, yalnızlık, 
gerginlik, öz güven eksikliği)

• Akademik başarıda düşme
• Arkadaşları ile görüşmekten kaçınma
• Okuldan uzaklaşma isteği
• İnternet ve telefon kullanırken tedirgin olma
 

Siber Zorbalığa Maruz Kalındığında;
Çocuklarımız siber zorbalığa maruz kaldıklarında 

aşağıdaki davranışları yapmaları için ısrarcı olmalıyız:
Dur: Zorbalık eden kişiye yanıt yazma.
Engelle: Zorbalık yapan kişiyi engelle.
Bildir: Bu olayı ailene, müdür yardımcına, psikolojik 

danışmanına ve internet sitesinin yöneticisine bildir.
Tüm bu süreç boyunca çocuğunuzun yanında olmanız 

çok önemlidir.

Siber Zorbalık
Zarar vermek amacıyla, kötü niyetle yapılan ve tekrarlayan davranışlardır. (Aşağılamak, şantaj yapmak, kötü söz 

kullanmak, iftira atmak, dedikodu yapmak, taciz etmek, tehdit etmek, korkutmak, dışlamak, utandırmak, isim tak-
mak, şifrelerini ele geçirmek, izni olmadan fotoğraf yayınlamak vb.)

Eğitici Dijital Oyunların Olumlu Etkileri
(Dikkat ve strateji becerilerini geliştirici oyunlar vb.)
• Görsel-dikkat becerilerini geliştirir.
• Eğitsel içerikli oyunlar ders başarısını artırır.
• Problem çözme becerisi kazandırır.
• Strateji geliştirme, akıl yürütme becerilerini geliştirir.
• Karar verme becerilerine katkı sağlar.
• Başarı duygusu kazandırır ve öz güveni artırır.
• Günlük yaşamda ve eğitimi sırasında öğrenilen pek çok kavram bilgisayar oyunlarıyla pekiştirilebilir.
 
 Dijital Oyunların Olumsuz Etkileri
(Şiddet, korku, cinsellik vb. içeren oyunlar)
• Suç kavramını algılamakta zorluk yaşanabilir.
• Gerçek ve sanal olan ayırt edilemeyebilir.
• Aile içi iletişim azalabilir.
• Başarı olumsuz etkilenebilir.
• Dil gelişimi olumsuz etkilenebilir.
• İçe kapanma görülebilir; sosyal aktivitelere ve dış dünyaya ilgi azalabilir.
 
 Oyun Bağımlılığı
• Oyun oynama süresini kontrol edememe,
• Günlük yapılacak etkinliklere karşı ilgi kaybı,
• Yarattığı olumsuz durumlara rağmen karşı koyulamaz şekilde oyuna devam etme isteği,
• Oyun oynamadığı zaman yoksunluk hissetme gibi belirtiler gösteren bir dürtü kontrol bozukluğu olarak 

tanımlanmaktadır.
 
Oyunların olumlu ya da olumsuz etkilerini belirleyen temel faktör oyunların içerikleridir.



Dijital Oyunlar ve Ailelere Öneriler

Dijital oyunların çocukların hayatında bağımlılık düzeyine ulaşmaması için;
 • Ebeveynlerin oyun oynayan çocuğa süre kısıtlaması getirerek, oyun sürelerini kontrol altına almaları oyun-

ların bağımlılık yapıcı etkisini azaltacaktır.
 • Özellikle bilgisayar ve telefon başında çok zaman geçiren ve bu zamanın çoğunu oyunlarla harcayan bir 

çocuğunuz varsa onun oynadığı oyunları mutlaka araştırın. Çocukların dili oyundur ve bunu bilen kötü niyetli 
kişiler, oyun yoluyla çocuğunuza ulaşıyor olabilir. Oynadığı oyunlar hakkında bilgi sahibi olun, ona eşlik edin ve 
oyun ile ilgili yorumları okuyun, yani kısacası çocuğunuzun dijital dünyasına dahil olun.

 • Virüs ve filtreleme programları kullanın. Virüs programları, kullanmış olduğunuz teknolojik cihazlara yö-
nelik oluşabilecek kimlik hırsızlıkları ve zararlı yazılımlara karşı sizi korur. Güncel bir virüs programı kullanmak 
sizi güvende tutacaktır. Filtre programları ise çocuğunuzun görmesini istemediğiniz veya girmesini uygun bul-
madığınız siteleri filtreleyen özel programlardır. Bu programları kullanarak, riski en aza indirebilirsiniz.

Kaynakça:
• Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek- Kristy Goodwin, Aganta Kitap Yayınevi
• İnternet Bağımlılığı- İnternetin Psikolojisini Anlamak ve Bağımlılıkla Başa Çıkmak, Prof. Dr. Kültegin Ögel, 

İş Bankası Kültür Yayınları
• Bağımlı Aileleri İçin Rehber Kitap- Prof. Dr. Kültegin Ögel, İş Bankası Kültür Yayınları
• İnternet Okur Yazarlığı El Kitabı- Janice Richardson, Andrea Milwood Hargrave, RTÜK 2006
• Çocukları Sanal Dünyada(n) Koruma Kılavuzu-Mehmet Şakiroğlu-Cansel Poyraz Akyol, Hayykitap Yayı-

nevi
• Teo’nun Tablet Kitabı- Yağmur Artukmaç ve Psikiyatrist Dr. Özlem Sürücü, Bilgi Yayınevi Çocuk Kitaplığı
• Modern Mağara Çocuğu Tek- Patrick McDonnell, Beyaz Balina Yayınları
• Bağımlılık – Sanal ve Gerçek (Nevzat Tarhan, Serdar Numenov, Timaş Yayınları, Psikoloji Dizisi)
• İnternet Bağımlılığı (Yrd.Doc.Dr.Canani Kaygusuz, Doc.Dr.Melek Kalkan, Anı Yayıncılık)

Faydalanabileceğiniz Bağlantılar
 • Güveli Web www.güvenliweb.org.tr
• Güvenli Çocuk www.guvenlicocuk.org.tr
• İhbar Web www.ihbarweb.org.tr
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu www.btk.gov.tr
• Güvenli İnternet Merkezi www.gim.org.tr
• İnternet Yardım Merkezi www.internetyardim.org.tr
• TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi www.bilgimikoruyorum.org.tr
• Kültegin Ögel http://ogelk.net/
• Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği www.cbgd.org.tr
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