


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.

Sınır Koymak ve Tutarlı Olmak
Sınır koymak; iletişim halinde, yaşına uygun bir yaklaşım ile eylem öncesinde konuşarak, kendisine uygun 

olmayan davranışları tanımlayarak ve bunları yaptığında, tekrar öğrenme fırsatı tanımak adına önlemler almak 
demektir.

 
Tutarlı olmak ise; kişinin benzer durumlarda aynı şekilde davranması ve ebeveynlerin ortak hareket etmesidir.

Çocuklarda Sağlıklı Dijital Alışkanlıklar Geliştirmek İçin;

• Teknolojik gelişmeler konusunda bilgi sahibi olun ve çocuğunuzu yakından takip edin. Kendinizi in-
ternet, bilgisayar oyunları, programlar vb. konusunda eğitin. Çocuğunuz ne oynuyor, nasıl oynuyor, ne zaman 
oynuyor, neden oynuyor, nerede oynuyor, kiminle oynuyor? Bu sorulara doğru yanıtlar bulmanız sorunu değer-
lendirmenize ve çocuğunuza etkili bir şekilde destek olmanıza yardımcı olacaktır.

• Çocuğunuzu bilgilendirin. Bilinçsiz teknoloji kullanımının olumsuz sonuçları hakkında çocuğunuzu bilgi-
lendirin. Uzun süreli internet ve bilgisayar kullanımı bilinçsiz kullanım halinde fizyolojik ve psikolojik problem-
lere yol açabilmektedir. Çocuğunuzla bu olumsuz sonuçları konuşabilir, bilinçli kullanım konusunda uygun bir 
ortam sağlayabilir ve bu konuda farkındalık yaratabilirsiniz.

 
• Çocuğunuzu farklı seçenekler bulması konusunda destekleyin. Çocuğunuzun kendini farklı alanlarda ta-

nıması ve güçlü olduğu yönlerini keşfetmesi için çocuğunuza evin dışında vakit geçirebileceği ve severek yapacağı 
alternatifler (spor, sanat, bilim etkinlikleri, hobiler vb.) bulmasına yardımcı olun.

 
• Zaman yönetimini öğretin. Çocuğunuzla birlikte onun da rızası ve istekleri doğrultusunda, canlı ders saat-

leri, okul, dershane, ders çalışma, mola, uyku saatlerini belirten günlük bir çizelge hazırlayın. Bu çizelgeyi göre-
bileceği bir yere asın ve günlük yaşam aktivitelerini planlamayı öğrenmesini sağlayın. Belirtilen sürelere uyması 
konusunda onu bilinçlendirin. Bu çizelge çocuğunuzun zaman yönetimi becerisini kazanmasını kolaylaştıracak 
ve teknolojik cihazlara olan bağımlılığını azaltacaktır. Günlük plana uymakta zorlanan çocuklar için “internet 
zamanı kontrol çizelgesi” hazırlayarak en azından internette geçirdiği zamanı kontrol altına almasını sağlayın.

 
• Rol model olan ebeveynler olarak önce SİZ teknolojiyi bilinçli kullanın.
 
• Birlikte vakit geçirin. Ailece birlikte vakit geçireceğiniz zamanların olmasına özen gösterin. Haftanın be-

lirli günlerinde belirli saatlerde teknoloji kullanımına ara vererek, “Ekransız Aile Zamanları” düzenleyebilirsiniz. 
Televizyonlarınızı kapatabilir, telefonlarınızı, diz üstü bilgisayarlarınızı, oyun konsolu vb. teknolojik araçlarınızı 
evde belirlediğiniz bir köşeye koyarak, aile içi paylaşımlarınızı artırabilirsiniz.



Aile paylaşım saatlerinde;
 • Çocuğunuzun geleceğe dair hayalleri, hedefleri hakkında konuşabilirsiniz.
• Çocuğunuzun arkadaşları ve birlikte nasıl vakit geçirdikleri hakkında sohbet edebilirsiniz.
• Ailece yakın gelecek planlarınız hakkında konuşabilirsiniz.
• Çocuğunuzun hobileri, ilgileri ve güçlü yönleri hakkında konuşabilirsiniz.
• Meslekler hakkında paylaşımlarda bulunabilirsiniz.
• Kutu oyunları oynayabilirsiniz.
• Eski fotoğraflara bakabilir, anılarınızı paylaşabilirsiniz.
• Birlikte yemek, kek, pasta vb. yapabilirsiniz.
• Uzun bir akşam yemeği yiyebilir ve sohbet edebilirsiniz.

Ayrıca;
 • Bilgisayarı evin ortak kullanım odasına almanız takibinizi kolaylaştıracaktır.
• Yatmadan önceki 90 dakikalık sürede ekranlardan uzak durulmasını sağlamanız sağlık ve uyku açısından yararlı 

olacaktır.
• Kontrol edilmesinin zorlaştığı durumlarda bilgisayarın belirli bir süre sonra kendini kapattığı koruma program-

ları kullanılabilir.
• Bağımlılık geliştirmeyi engellemek amacıyla, uyarıcı maddenin ortamdan çekilmesi gereklidir. Bu nedenle ço-

cuğunuzun bilgisayar kullanım süresini sınırlandırmanız çok önemlidir. Koyduğunuz kurallar açık, net, tutarlı, kesin 
ve uygulanabilir olmalıdır. Ancak tamamen yasaklamak; uygulanabilir, gerçekçi ve doğru bir çözüm olmayacaktır.

Teknolojiyi Yönetiyorum

Aile Teknoloji Sözleşmesi
Aile bireylerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilerek, aile teknoloji sözleşmesi yapılır.
Bu sözleşme yapılırken aşağıdaki durumlar dikkate alınmalıdır:
 • Ekran zamanı sınırları belirlenmelidir.
• Teknolojinin nerede, ne zaman, kiminle kullanılacağı belirlenmelidir.
• Gerçekçi, uygulanabilir kararlar alınmalıdır.
• Ekran zamanları ödül olarak verilmemelidir.
• Ekransız aile zamanları planlanmalıdır.
• Olumlu ve olumsuz sonuçlar belirlenmelidir.
• Kurallar tutarlı bir şekilde uygulanmalıdır.

 Teknoloji Sözleşmesi
 Teknolojiyi kullanırken aşağıda belirtilen kurallara uyacağım:
 • Kendi kişisel bilgilerimi (doğum tarihi, adres, okul bilgisi, telefon numarası vb.) ailemin bilgisi dışında hiç 

kimse ile paylaşmayacağım.
• Zararlı olabilecek herhangi bir durumla karşılaşırsam aileme haber vereceğim.
• Ailemin izni olmadan kredi kartı kullanmayacağım.
• Gerçek hayatta tanımadığım kişilerle internet ortamında arkadaş olmayacağım.
• Teknoloji kullanırken ailemin belirlediği süreye uyacağım, kapatmamı istediklerinde onlara karşı çıkmaya-

cağım.
• Şifremi ailem dışında hiç kimse ile paylaşmayacağım.
• İnternet üzerinden gelen hediyeleri kabul etmeyeceğim.
• Çevrim içi sohbet içeriğinin tehditkâr ve rahatsız edici olması durumunda iletişimi anında keseceğim ve 

aileme haber vereceğim.
• Çevrim içi paylaşımlarda uygunsuz bir dil kullanmayacağım.
• Karşıma çıkacak herhangi bir reklam içeriğini açmayacağım ve hemen kapatma işaretine (X) basıp kapata-

cağım.
• Çevrim içi olarak başka insanlarla iletişime geçtiğimde; her zaman kendilerini tanıttıkları kişi olmayabile-

ceklerini, her zaman doğruyu söylemeyebileceklerini hatırlayacağım ve buna uygun davranacağım.

Çocuğun İmzası :……………….                 Ailenin İmzası :…………….



Bilgisayar Oyunları Sözleşmesi
Bilgisayar oyunlarını ailemle belirlediğimiz süreye uygun olarak oynayacağım.
 
Hafta İçi: …………….   Hafta Sonu: …………
 
• Bilgisayarla oyun oynama süremin bitmesine 10 dakika kala, ailem tarafından ya da kurduğum alarm ile 

uyarı alacağım. Bu süre içinde oyunumu bitirmek için hazırlanacağım.
• Sürem dolduğunda annem ve babamla tartışmadan bilgisayarımı kendim kapatacağım.
• Çevrim içi oyun oynadığımda; gerçek ismimi, şifremi, doğum tarihimi, adresimi, telefon numaramı, oku-

lumla, arkadaşlarımla ve ailemle ilgili kişisel bilgilerimi hiç kimse ile paylaşmayacağım.
• Oyun süresince, herhangi bir kişi rahatsız edici bir şey söyler veya yaparsa, o kişiyle oynamayı bırakıp engel-

leyerek aileme bildireceğim.
• Eğer bu kurallara uymazsam; annemin ve babamın oyun oynama hakkımı belirli bir süre boyunca elimden 

almalarını kabul ediyorum.
 
 Çocuğun İmzası:…………………..    Ailenin İmzası:……………………
 
Cep Telefonu Sözleşmesi 
Çocuktan Beklenenler:
• Telefona sahip olmak özel bir haktır ve bu hakkın değerini bileceğim.
• Ailemden gelen telefonları her zaman cevaplayacağım, onların cevapsız aramalarını sonradan gördüğümde 

onları hemen geri arayacağım.
• Aileme cep telefonu kullanımında başkalarıyla olan iletişimim konusunda dürüst olacağım.
• Özel bilgilerimi koruyacağım ve cep telefonu numaramı tanımadığım kişilere vermeyeceğim.
• Cep telefonumu okula getirmem gereken durumlarda dolabıma koyacağım ve dolabımı kilitleyeceğim.
• Cep telefonumu hafta içi …….. saatleri arasında, hafta sonu ise ……... saatleri arasında (ailem farklı bir za-

man dilimi belirlemediği sürece) kullanacağım.
• Hiç kimseye, uygun olmayan içerikte, kırıcı ve tehditkâr mesajlar yollamayacağım.
• Telefon fatura ücreti belirlenen sınırın üzerinde gelirse, kendi harçlığımdan ödeyeceğim.
• Ailemin izni olmadan internetten herhangi bir oyun ya da uygulama indirmeyeceğim.
• Ailemin izni olmadan telefonumun herhangi bir ayarını değiştirmeyeceğim.
• Hiç kimsenin fotoğraf veya videosunu o kişinin izni olmadan çekmeyeceğim, telefonuma indirmeyeceğim 

ve paylaşmayacağım.
• Ailemin izni olmadan asla kendi fotoğraf ve videolarımı hiçbir yerde, hiçbir kişiyle paylaşmayacağım.
• Telefonumu dikkatli kullanacağım ve benden istendiğinde kullanmayı bırakacağım.
• Ailece vakit geçirdiğimiz zamanlarda (yüz yüze sohbet ederken, restoranda, yemek saatlerinde vb.) telefonu-

mu kullanmayacağım.
• Ders çalışma saatlerimde telefonumu odamın dışında bulunduracağım.

 Ebeveynlerden Beklenenler:
 • Çocuğum telefonda konuşurken ya da mesaj yazarken onun özel hayatına saygı göstereceğim.
 • Telefon kullanımında çocuğumun güvende olduğuna ilişkin herhangi bir endişeye kapılırsam, çocuğumla 

birlikte konuşma ve mesajlaşma kayıtlarına bakma hakkına sahip olacağım.
 • Belirlediğimiz telefon fatura ücretini ödeyeceğim.
 • Ailece vakit geçirdiğimiz zamanlarda (yüz yüze sohbet ederken, restoranda, yemek saatlerinde vb.) telefo-

numu kullanmayacağım.
 
    Aile üyeleri bu sözleşmeye uymadığı takdirde karşılaşılacak sonuçlar:
 
    …………………………………………………………………………………………………
 
Çocuğun İmzası :…………………   Ailenin İmzası:………………….
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