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YETİŞKİN EĞİTİMİNDE BİLİNÇLİ 
TEKNOLOJİ KULLANIMI VE DİJİTAL MEDYA 
OKURYAZARLIĞI

CONSCIOUS TECHNOLOGY USE AND 
DIGITAL MEDIA LITERACY IN ADULT 
EDUCATION

Arkaplan - Proje için başvurma nedenleri nelerdir?

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol); Avrupa’da Covid-19 salgınının suçlara etkisini inceleyen raporun-

da siber suçlar ve sahtecilikte artış görüldüğünü açıklamıştır. Raporda belirtilen bilgiler bize önümüzdeki 

beş yıl boyunca “Siber Güvenlik, Bilinçli Teknoloji Kullanımı” konularında yetişkin eğitimlerine daha çok 

ağırlık vermeye devam etmemiz gerçeğini hatırlatmaktadır.  Kuruluşumuz 2500 öğrenici ve 55 öğretici 

ile yetişkin eğitimi çalışmalarına devam etmektedir. Öğreticilerimize “21.Yüzyıl Öğrenmeleri için Teknoloji 

Yeterliği Öz-Değerlendirme Ölçeği” uygulanmıştır. Kuruluşumuz yetişkin eğiticilerinin Siber Güvenlik, Bi-

linçli Teknoloji Kullanımı, Teknoloji Okur Yazarlığı” konularında AB örneklerini görmelerine ve bu örnekler 

perspektifinde geniş ölçekle yetişkin öğreniciler için; yüksek kaliteli materyaller oluşturma konusunda 

kapasitesinin artırılması amacıyla yapılandırılmış bir kurs programı ve merkez gözlemi planlanmıştır.

Background - What are the reasons for applying for the project?

European Union Police Service (Europol); Announced a  report examining the impact of the Covid-19 

epidemic on crimes in Europe and explained that there was an increase in cybercrime and fraud. The 

information presented in the report reminds us of the fact that we will continue to focus more on adult 

education on “Cyber Security, Conscious Use of Technology” for the next five years. Our organization 

continues its adult education activities with 2500 learners and 55 instructors. “Technology Competence 

Self-Assessment Scale for 21st Century Learning” was applied to our trainers. By this project, our orga-

nization aims at attending  a course for adult educators to see EU examples on “Cyber Security, Con-

scious Use of Technology, Technology Literacy.” As a result of this course and observations presented 

within the course program will help in increasing the capacity to create high quality materials to be used 

in adult education.
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Hedefler - Projeyi uygulayarak neyi başarmak istiyorsunuz?

AB Ülkelerinde Yetişkinlere Yönelik “Siber Güvenlik, Bilinçli İnternet Kullanımı, Dijital Beceriler Eğitimle-

rinde” Kullanılan Programların ve İçeriklerin İncelenmesi; Yöntem ve Araçların İzlenmesi, Eğitim ve Sosyo 

Ekonomik Seviyesi Düşük, Dezavantajlı Yetişkinlerin Siber Suçlara Maruz Kalma ve Siber Zorba Olma 

Hallerini Azaltmak. Yetişkinlere Bilinçli İnternet Kullanımı- Dijital Medya Okuryazarlığı Materyalleri Geliş-

tirebilmek için Konu Alana Dair Ulus Ötesi Örneklerin Kurs ve Merkez Gözlemi gibi Faaliyetlerle İncelen-

mesi hedeflenmektedir. AB Çerçeve Programı ve 21. Yüzyıl Becerileri Arasında Yer Alan Okuryazarlıklarla 

İlgili İyi Yapılandırılmış Farkındalık ve Beceri Yetişkin Eğitimleri Düzenleyebilmek için kuruluşumuzda AB 

Komisyonunca Hazırlanan  “Improving Policy and Provision for Adult Learning in Europe Report of the 

Education and Training 2020” İsimli Raporda Öne Çıkan Hedeflere Yönelik İyileştirmeler Yapmak, Gönül-

lülük Bilincini Artırmak istiyoruz. 

Goals - What do you want to achieve by implementing the project?

Examination of the Programs and Content Used in “Cyber Security, Conscious Internet Use, Digital 

Skills Training” for Adults in EU Countries; Monitoring Methods and Tools, Minimizing Exposure to Cyber 

Crimes and Cyber Bullying of Disadvantaged Adults with Low Education and Socioeconomic Level. 

Conscious Internet Usage for Adults - To Develop Digital Media Literacy Materials, Examining Trans-

national Examples on the Subject Area through Courses and Central Observation. A Well-Structured 

Awareness and Skills Regarding Literacy Between the EU Framework Program and 21st Century Skills. 

We would like to make improvements and increase the awareness of volunteering.

Uygulama - Hangi faaliyetleri uygulayacaksınız? 

Bu projede başlangıç faaliyetleri, yapılandırılmış kurs faaliyeti ve hareketli-

lik sonrası materyal geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmaları olmak üzere 

bir dizi faaliyet belirlenmiştir. Kurs Faaliyeti için Hollanda’nın Amsterdam 

şehrinde faaliyet gösteren “Euro Pass” Kurs merkezi ile görüşülmüş. Kuru-

mumuzun ihtiyaçları ve anket sonuçları paylaşılmış ve kurs planı merkez-

le beraber tasarlanmıştır. Kursta ve merkez gözleminde Avrupa’da yetiş-

kinlere yönelik “Bilinçli Teknoloji Kullanımı”, “Siber Güvenlik” “Dijital Medya 

Okuryazarlığı” Eğitimleri nasıl yapılmaktadır? Hangi materyaller 

kullanılmaktadır? Asenkron ve senkron öğrenme yöntemleri nasıl 

kullanılmaktadır. Eğitim içerikleri, ölçme araçları, izleme çalışmala-

rı, Avrupa’da yetişkin eğitiminde öğrenme- öğretme süreçlerinde 

teknoloji entegrasyonu nasıl yapılıyor? Yetişkin Eğitiminde gönül-

lüler ve gönüllülerin motivasyonu gibi birçok konuda gözlem 

yapılacak; bilgi ve tecrübe edinilecektir.  

Implementation - What activities will you 
implement?

In this project, a number of activities were determined, includ-

ing initial activities, structured course activity and post-mobility 



Sonuçlar - Projenizin hangi sonuçlara sahip olmasını bekliyorsunuz? 

Yetişkin eğitimi yapan eğitmenlerimizin ve gönüllülerimizin,

•	 Yetişkin	eğitimi	yaparken	teknolojiyi	bir	araç	olarak	daha	iyi	kullanmalarını

•	 Dezavantajlı	yetişkinlerin	eğitimlerine	yönelik	farklı	uygulamaları	yerinde	görerek	gelişim	sağlama-

larını,

•	 Yetişkin	eğitiminde	AB	Ülkelerinde	Yetişkinlere	Yönelik	“Siber	Güvenlik,	Bilinçli	İnternet	Kullanımı,	Diji-

tal	Beceriler	Eğitimlerinde”	kullanılan	programları,	içerikleri	ve	e-içerikleri	incelemelerini;	bu	edinilen	

bilgi	ve	tecrübeyle	programlar,	içerikler	ve	e-içerikler	geliştirmelerini,

•	 Yetişkin	eğitimine	uygun	materyaller	geliştirmelerini	(Geliştirilen	materyallerden	WEB	portalı	hazırla-

malarını.)

•	 Eğitim	ve	sosyo	ekonomik	seviyesi	düşük,	dezavantajlı	yetişkinlerin	siber	suçlara	maruz	kalma	ve	

siber	zorba	olma	hallerini	azaltmayı	bekliyoruz.

   Results - What results do you expect your project to have?

    For Our educators and volunteers in adult education,

•	 Make	better	use	of	technology	as	a	tool	in	adult	education.To	ensu-

re	development	of	disadvantaged	adults	by	seeing	different	practices	

for	their	education,

•	 To	examine	the	programs,	contents	and	e-contents	used	in	

“Cyber	Security,	Conscious	Internet	Use,	Digital	Skills	Training”	

for	Adults	in	EU	Countries;	Developing	programs,	contents	and	

e-contents	with	this	knowledge	and	experience,

•	 Developing	materials	suitable	for	adult	education	(Prepa-

ring	a	WEB	portal	from	the	developed	materials.)

•	 We	expect	to	reduce	the	exposure	and	cyberbullying	of	

disadvantaged	adults	with	low	educational	and	socio-economic	

levels.

•	 Materials,	Examining	Transnational	Examples	on	the	Sub-

ject	Area	through	Courses	and	Central	Observation.	A	Well-Stru-

ctured	Awareness	and	Skills	Regarding	Literacy	Between	the	

EU	Framework	Program	and	21st	Century	Skills.	We	would	like	to	

make	improvements	and	increase	the	awareness	of	volunteering.

material development and dissemination activities. For the Course Activity, an online meeting was held 

with the “Euro Pass” Course Center in Amsterdam, the Netherlands. The needs of our institution and the 

survey results were shared and the course plan was designed together with the center. How are “Con-

scious Technology Usage”, “Cyber Security” “Digital Media Literacy” Trainings for adults in Europe in the 

course and in the center observation? What materials are used? How asynchronous and synchronous 

learning methods are used? How are educational contents, measurement tools, monitoring studies, 

technology integration in adult education learning-teaching processes in Europe? In Adult Education, 

many issues such as the motivation of volunteers and volunteering will be observed; knowledge and 

experience will be acquired.



AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS+ KA122 ADU 
YETİŞKİN EĞİTİMİNDE BİLİNÇLİ

TEKNOLOJİ KULLANIMI VE
DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI

P R OJ E S İ

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenene 
ERASMUS+ KA122  ADU Yetişkin Eğitiminde 
Bilinçli Teknoloji Kullanımı ve Dijital Medya 
Okuryazarlığı Projesi Kapsamında üretilen bu 
içeriği sizlere sunmanın heyecanı içerisindeyiz. 
Kuruluşumuz İstanbul STEAM Bilim Teknoloji 
Eğitim Kültür Sanat Derneği yürütücülüğünde 
projemiz kapsamında İtalya’nın Floransa şeh-
rinde bulunan ERUROPASS SRL Kuruluşuna bi-
reylerin öğrenme (kurs)  hareketliliği  ve bir dizi 
etkinlik gerçekleştirilmiştir. Kurs hareketliliğine 
derneğimiz yetişkin eğitimi alanında çalışan 
üyelerimiz: Yönetim Kurulu Başkanımız İlker 
Bayrak, Proje İrtibat Kişisi ve Koordinatörümüz 
Gülden Bayrak, Yine derneğimiz üyelerin-
den yetişkin eğitimi çalışmalarımızda yer alan 
Türk Sanat Müziği Sanatçımız Melihat Gülses, 

Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Hasan Uygun, Yetişkin Eğitimi projelerimizde 
ve eğitimlerimizde eğitmen / öğretici olarak 
yer alan üyelerimiz, öğretmenlerimiz: Özgü 
Öztürk, Seher Yılmaz, Çiğdem Biçici, Neva 
Cansın Gülses, Hatice Uygun, Sürhan Öztürk 
katılmıştır.  Hareketlilik öncesinde, hareketlilik 
(kurs) süresince ve hareketlilikten sonra gerek 
proje ekibinin gerek derneğimizin diğer eğit-
menlerinin gerek paydaş kurum ve kuruluşlar-
da (Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü, İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul Arel 
Üniversitesi, Büyükçekmece Halk Eğitim Mer-
kezi, Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri 
) yer alan diğer öğreticilerin gerçekleştirdikleri 
toplantı, eğitim ve etkinlikler için emeği geçen 
tüm kişilere ve paydaşlarımıza teşekkürü bir 
borç biliyoruz.

GİRİŞ



İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür 
Sanat Derneği, yetişkinlere yönelik Teknoloji 
Bağımlılığı, Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber 
Zorbalık başta olmak üzere; Gıda Güvenliği, 
Sağlıklı Beslenme eğitimleri ve projeleri ger-
çekleştirmektedir. Ayrıca kuruluşumuzda: Etkili 
İletişim Yöntemleri, İletişim Becerileri, İletişim 
Problemleri, 21. Yüzyıl Becerileri, Girişimcilik 
ve Proje Hazırlama Süreçleri, Yabancı Dil Öğ-
renme Yaklaşımları, Bilimin Doğası, İnovasyon 
ve Bilim, Sanat ve Kültürel Miras, Senaryo Ya-
zarlığı ve Sinema üzerine yetişkin eğitimleri de 
verilmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri işbirliği 
ile WEB 2.0 Araçları, Algoritma ve Mantıksal 
Tasarım, Medya ve İletişim, Dijital Dönüşüm,  
Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları, 
Siber Güvenlik ve Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
konuları üzerine yetişkin eğitimi çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar 6000’den 
fazla yetişkine eğitim ve sertifika verilmiştir.

İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür 
Sanat Derneği, projelerini ve eğitimlerini geniş 

bir hedef kitleyi düşünerek tasarlamaktadır. 
“7’den 77’ye” sloganıyla hazırlanan üç adet 
büyük ölçekli proje gerçekleştirilmiştir. İçişleri 
Bakanlığınca desteklenen 7’den 77’ye Bilinçli 
Tekno Toplum Projesi ve yine İçişleri Bakanlı-
ğınca desteklenen “Covid 19 Gıda Güvenliği 
ve Sağlıklı Beslenme” ve “7’den 77’ye Tra-
fik Güvenliği ve Trafik Şenliği” Projeleri. Her 
üç projede de sağlıklı ve güvenli bir toplum 
yapısının oluşması için çalışılmıştır. Öncelikle 
yetişkinler, öğrenciler, öğretmenler, anne-ba-
balar, ev hanımları, değişik yaş ve meslek 
gruplarındaki kişiler projelerimizin ve faaliyet-
lerimizin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Yeni 
yeterlilikler, yeni bilgiler ve bilimsel bilginin 
aktarımı ve her yönden sağlıklı bir toplum için 
hayat boyu öğrenme politikalarının önemi yad-
sınamaz.  Derneğimiz bugüne kadar kapsayıcı 
bir modelle 40’dan fazla eğitim gerçekleştir-
miş; birbirinden farklı özelliklerde yetişkinlerle 
mikro ve makro düzeyde çalışmalarını aralıksız 
sürdürmektedir.

Yetişkin Eğitimi alanında çalışmalar yapan 
kuruluşumuz 2021 Yılında Avrupa Birliği Si-
vil Düşün Programı tarafından desteklenen 
“Haklarımı Biliyorum, Savunuyorum, Dijital 
Ebeveynim” Çalışması kapsamında 3000’den 
fazla yetişkine Büyükçekmece İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü işbirliği ile eğitim ve sertifika 
vermiştir. Bu çalışma: internet dolandırıcılıkları, 
siber zorbalıkla mücadele; internet güven-
liğinin sağlanması konularını içermektedir. 

Çalışma kapsamında eğitimler verilmiş, kamu 
spotları hazırlanmış bir de yayın çıkarılmıştır. 
Ayrıca derneğimizin “7’den 77’ye Bilinçli Tek-
no Toplum” isimli projesi İçişleri Bakanlığı Sivil 
Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce des-
teklenmiştir. Bu projede de “Bilinçli İnternet 
Kullanımı, Siber Güvenlik” temalarında yetişkin 
eğitimleri, ebeveyn eğitimleri gerçekleştirilmiş; 
projede 3000’e yakın yetişkine eğitim ve serti-
fika verilmiştir. Üç adet yayın çıkarılmıştır.  

KURULUŞUMUZUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YETİŞKİN EĞİTİMİ 
PROJELERİNE GENEL BİR BAKIŞ

KURULUŞUMUZUN YETİŞKİN EĞİTİMİNDE BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ 
KULLANIMI VE DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI KONU ÖZEL 

ALANINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALARI



Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversiteler işbirliği ile kuruluşumuzda ve pay-
daş kurum ve kuruluşlarda “21.Yüzyıl Öğrenmeleri için Teknoloji Yeterliği Öz-Değerlendirme 
Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçeği yetişkin eğitimi alanında çalışan eğiticiler 1464 kişi yanıtlamıştır. 
Ölçek Sonuçlarına göre:  öğretenlerin büyük birçoğu (%72’si)  hayat boyu öğrenme eğitim prog-
ramlarını uygularken teknolojik araçları kullanma konusunda kendilerini yeterli görmemektedir. 
Yetişkin eğitimi yapan öğretenlerin BİT’in Öğrenme Öğretme 
Sürecine Entegrasyonu konusunda istenen yeterli-
liklere sahip olmadıkları görülmüştür. Yetişkin 
eğitimi yapan öğretenlerin BİT’in Öğren-
me Öğretme Sürecine Entegrasyonu 
konusunda istenen yeterliliklere sahip 
olmadıkları görülmüştür. Üniversi-
telerin sürekli eğitim merkezlerinde 
çalışan yetişkin eğitimi kurslarımızda 
eğiticilik yapan nitelikli üyelerimizin  
dahi ulus ötesi örneklerle ilgili yeterli 
bilgi ve tecrübeden yoksun olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Kullanılan 
bilgiler ve materyaller eskidir.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol); Avrupa’da Covid-19 salgınının suçlara etkisini inceleyen 
raporunda siber suçlar ve sahtecilikte artış görüldüğünü açıklamıştır. Organize suç örgütlerinin 
yeni yöntemlerle koronavirüs salgınından faydalanmaya çalıştığı uyarısında bulunulan raporda, 
siber suçlar, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlarda artış görüldüğü kaydedildi. Raporda belirtilen 
bilgiler bize önümüzdeki beş yıl boyunca “Siber Güvenlik, Bilinçli Teknoloji Kullanımı” konula-
rında yetişkin eğitimlerine daha çok ağırlık vermeye devam etmemiz gerçeğini hatırlatmaktadır. 
2018 AB Çerçeve Programında belirtildiği gibi, yetişkin eğitimde dijital becerilerin geliştirilmesi 
birçok program ülkesi için önem arz etmektedir. Programda siber güvenlik, bilinçli internet kul-

lanımı dijital becerilerle bütünlenen bir konumda ele alınmaktadır 
ve AB Ülkelerinde bu alana daha büyük yatırımlar yapılmaktadır. 

Bu bağlamda Avusturya, Çekya, Almanya gibi ülkelerde yetiş-
kinlere yönelik ücretsiz bilişim eğitimleri, dijital okuryazarlık ve 
güvenli internet kullanımı eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

BU PROJE NEDEN OLUŞTU?

NEDEN YETİŞKİN EĞİTİMİNDE BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI 
VE DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI? 



Bilinçli Teknoloji Kullanımı ve Dijital Medya 
Okuryazarlığı alanında verdiği eğitimlerin 
kalitesinin artmasında KA122 ADU Yetişkin 
Eğitiminde Bilinçli Teknoloji Kullanımı ve Dijital 
Medya Okuryazarlığı Projemizle ulaşılan  ulus 
ötesi kursun büyük bir temel oluşturduğunu ve 
büyük bir kazanım olduğunu hemen söyleye-
biliriz. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ile 
başlayan uluslararasılaşma çabalarımız Eras-
mus + KA122 Personel Hareketliliği ile büyük 
bir ivme kazanmıştır ve KA220 Stratejik Ortak-
lık Projelerimiz ile aralıksız sürmektedir. 

Siber Zorbalık ve Siber Güvenlik konularında 
afiş, slogan, kısa filmler hazırlayarak “Emin 
olunmayan programların indirilmemesi; inter-
nette bulunan her bilgiye hemen inanılmama-
sı; fotoğraf ve paylaşımlarda dikkatli olunması; 
güçlü şifrelerin oluşturulması; adres, telefon 
numarası, banka gibi bilgilerin kimse ile payla-
şılmaması” gibi konularda toplumun güçlendi-
rilmesi sağlanmıştır. Böylece yetişkinlere verdi-
ğimiz eğitimlerle banka dolandırıcılıklarının da 
azalması beklenmektedir. Hem hareketlilikle 
edinilen bilgiler, hem de paydaşımız kurum ve 
kuruluşların, üniversitelerin desteği ile bu proje 
kapsamında hazırlanan içeriklere, info grafik-
lere ve yeni bilgi ve argümanlarla oluşturulan 
anahtarlara ve sunu materyalleri örneklerine 
bu çalışmanın ilerleyen sayfalarında yer veril-
miştir. 

Yaş itibarıyla örgün eğitim kapsamı dışında 
kalmış bireylere (yetişkinlere) yönelik  teknoloji 
bağımlılığı başta olmak üzere 21. yüzyıl bece-
rileri arasında yer alan çoklu okuryazarlıklara 
(dijital, finansal, sağlık, ekoloji ve sosyal medya 
vb. gibi) ilişkin farkındalık ve beceri eğitimleri 
yapmak kuruluşumuzun genel faaliyet hedefle-
ri arasında yer almaktadır. Yetişkin eğitimi faa-

liyetlerine ait standart eğitim programlarımızın 
“pandemiler gibi yüz yüze eğitimlerin aksadığı 
olağanüstü dönemlerde” uzaktan eğitim ya-
pılabilecek esneklikte ve yenilikte olabilmesi:  
e-içeriklerin ve e- materyallerin güncel bilgiler 
içererek geliştirilebilmesi için, önemli bir adım 
attığımızı ve önemli bir birikim edindiğimizi 
düşünüyoruz. 
Bu projeden sonra bilhassa yetişkin eğitiminde 
çalışan öğretenlerimizin e-içeriklerde  başarılı 
AB örneklerinin referans alınması muhtemel-
dir. Bu proje her ne kadar Siber Güvenlik ve 
Bilinçli Teknoloji Kullanımı konularında olsa da 
ulus ötesi hareketlilikler gerçekleştiren yetişkin 
eğitimi yapan öğreticilerimizin gözlem yoluyla 
diğer yetişkin eğitimi programlarına dair de 
bilgi ve yeterliliklerine katkı sunulmuştur.

Arka planda, Siber Güvenlik, Teknoloji Okur 
Yazarlığı, Dijital Beceriler öncelikli olmak üzere 
eğitim programlarına işlerlik kazandırılması; 
bu programların bilhassa çevrimiçi eğitimler 
verilebilecek özellikte olması; yetişkin eği-
timlerinde dezavantajlı yetişkinlerin kolaylıkla 
ulaşabileceği esnekliğe sahip olması; pratik 
olması, güncel olması, güncellenebilir olması; 
doğru ve yeni bilgiler içermesi; güvenli olması; 
bilimsel olarak yeterli olması kriterlerini taşıyan 
ve çalışmanın ilerleyen sayfalarında bulabilece-
ğiniz aşağıdaki bölümler, info grafikler ve sunu 
materyalleri oluşturulmuştur. Sunu materyal-
lerinde çoklu medya tasarım ilkelerine ayrıca 
dikkat edilmesi benimsenmiştir. 

KAZANIMLARIMIZDAN BAZILARI NELERDİR?



AB Komisyonunca Hazırlanan  “Improving Po-
licy and Provision for Adult Learning in Europe 
Report of the Education and Training 2020” 
isimli raporda öne çıkan hedeflere yönelik 
iyileştirmeler yapmak için:  Yetişkin eğitiminde 
etkin bilişim teknolojileri eğitimlerinin düzen-
lenmesi; hayat boyu öğrenme potansiyelini 
yükseltmek; sivil toplum kuruluşlarının merkezi, 
bölgesel ve yerel otoritelerle bir araya gelerek 
hayat boyu öğrenme programları geliştirmesi 
hedefleriyle uyumlu olarak gelişim sağlan-
mıştır. İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim 
Kültür Sanat Derneği, Büyükçekmece İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi; Üni-
versitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri işbirliği 
ile AB Komisyonunca ifade edilen hedefler 
çerçevesinde yetişkin eğitimi ve hayat boyu 
öğrenme departmanımızda iyileştirmekler yap-
mıştır. Bilinçli Teknoloji Kullanımı eğitimleri ile 
hayat boyu öğrenme hedeflerinin sarmal bir 
yaklaşımla yapılandırılması planlanmıştır. Ça-
lışmaların bir göstergesi olarak paydaş kurum 
ve kuruluşların işbirliği ile “Yetişkin Eğitiminde 
Bilinçli Teknoloji Kullanımı ve Dijital Medya 
Okuryazarlığı” Zirvesi düzenlenmiştir. 

Yetişkin Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolo-
jilerinin öğrenenlerde motivasyonu artırması 
ve öğrenme sürecine katılımın artırması bekle-
nen bir sonuçtur. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
entegrasyonunun, öğrenme sürecinin niteliğini 
artırması konusundaki beklentinin gerçekleş-
mesi, öğretenin entegrasyon ile ilgili endişe-
lerinin giderilmesi ile mümkündür (Wang & 
Woo, 2007). Dijital çağla birlikte kişileri tehdit 
eden yeni risk ve sorun alanları ortaya çıkmaya 
başlamıştır. İnternet ve sosyal medya bağımlılı-
ğı, siber-zorbalık, sahte haber sorunu, yeni olu-
şan dijital kültüre adaptasyon sorunu, güvenilir 
bilgiye ulaşma sorunu, çevrimiçi kişisel mah-

remiyet ihlalleri, veri güvenliği ve çeşitli dijital 
dolandırıcılık / aldatma biçimleri, bu riskler 
arasında sayılabilir. Dijital Medya Okuryazarlığı 
kazandırma sürecinde BİT öğrenme öğretme 
sürecindeki önemi yadsınamaz. Öğreticinin bu 
entegrasyonu sağlaması başarılı örnekleri gör-
mesi, öğrenmesi, deneyimlemesi ile mümkün 
olabilmektedir.

Bireysel ve toplumsal anlamda dijital medyayı 
sağlıklı kullanmanın yolu, söz konusu risklerin 
farkında olmak, yeni teknolojileri sorgulayıcı 
bir biçimde yaklaşmak ve proaktif bir biçimde 
dijital yetenekleri geliştirmekten geçmektedir. 
CIGI-Ipsos (2019) isimli araştırma şirketinin 
yaptığı güncel bir araştırmaya göre, inter-
net kullanıcılarında oluşan bir güvensizlik söz 
konusudur ve bunun temel nedenleri siber 
suçlular, sosyal medya şirketleri ile arama mo-
torlarının kullandığı algoritmalar olarak tespit 
edilmiştir. Son “Dijital Zeka Raporuna” (Park, 
2019) göre ise, günümüzde kişilerin karşılaştık-
ları en ciddi siber riskleri, siber-zorbalık, tek-
noloji ve sosyal medya bağımlılığı, çevrimiçi 
aldatmacalar, yanlış bilgilere maruz kalma ve 
kişisel gizliliğin ihlali oluşturmaktadır.

YETİŞKİN EĞİTİMİNDE BİLİNÇLİ TEKNOLOJİ KULLANIMI VE 
DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI ZİRVESİ



1.AB Ülkelerinde Yetişkinlere Yönelik “Siber Gü-

venlik, Bilinçli İnternet Kullanımı, Dijital Beceriler 

Eğitimlerinde” Kullanılan Programlar ve İçeriklere 

dair  ayrıntılı bir kurs alan eğiticilerimiz daha iyi 

bir yetişkin eğitimi gerçekleştirmek için tecrübe 

edindiler ve gerçekleştirdikleri yetişkin eğitimi 

faaliyetlerinden hazırladıkları kamu spotları ve info 

grafiklerden bunun sonuçlarını hemen görebiliyo-

ruz.

2.Eğitim ve Sosyo Ekonomik Seviyesi Düşük, De-

zavantajlı Yetişkinlerin Siber Suçlara Maruz Kalma 

ve Siber Zorba Olma Hallerini Azaltmak için Hedef 

Kitleye Uygun Çözüm önerileri üretmek yolunda 

önemli bir referans ve network oluşturduk. İleri-

de  bu sorun odaklı gerçekleştireceğimiz stratejik 

ortaklık projelerinde bu referansların, elde edilen 

network ve göstergelerin önemli bir güç olacağını 

düşünüyoruz.

3.Derneğimizin yer aldığı Büyükçekmece ilçesi 

özelinde eğitimlerimizi takip eden daha art bölge-

lerden gelen sosyo ekonomik seviyesi düşük yetiş-

kinlerin (ev hanımları, göçmenler vb.) siber suçlara 

karışma oranlarını azaltmayı başardık (siber zorba 

mağduru veya faili olmalarının önüne geçmek) 

için hedef kitleye uygun inovatif eğitimler ger-

çekleştirmeyi sürdürüyoruz, Halk Eğitim Merkezi 

ve Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

işbirliğinde eğitimlerimiz sürmektedir ve sürmeye 

devam edecektir. 

4.Projenin çarpan etkisi ve yaygınlaştırılma başa-

rısına paralel olarak umuyoruz ki: Siber Suç oran-

larında bir düşüş olur.  Dezavantajlıların dolandı-

rıcılık mağduru olmalarının önüne geçilmesi için 

bu proje Sivil Toplum Kuruluşu, Kamu Kurumu, 

Üniversite işbirliğine iyi bir örnek teşkil etmiş olur 

ve üretilen info grafik, kamu spotu gibi mater-

yaller verilen yenilikçi ve doğru eğitimlerle suç 

21. Yüzyıl öğrenmeleri için teknoloji yeterliliklerinin geliştirilmesi, dezavantajlı yetişkinlerin eğitimi 
esnasında uygulanan yeni yöntemler, yeni yaklaşımlar ve yeni pedagojilerle tanışmak için hareket-
liğin gerçekleştirilmesi ve AB Çerçeve Programı hedefleriyle bütünlenen iyi uygulamaların kurulu-
şumuz proje çalışmalarında kullanılması planlanmaktadır. Böylece: Yetişkin eğitimi yapan eğitmen-
lerimizin ve gönüllülerimizin,

1.Yetişkin eğitimi yaparken teknolojiyi bir araç olarak daha iyi kullanmaları,

2.Dezavantajlı yetişkinlerin eğitimlerine yönelik farklı uygulamaları yerinde görerek gelişim sağlamaları,

3.Yetişkin eğitiminde AB Ülkelerinde Yetişkinlere Yönelik “Siber Güvenlik, Bilinçli İnternet Kullanımı, 

Dijital Beceriler Eğitimlerinde” kullanılan programları, içerikleri ve e-içerikleri incelemeleri; bu edinilen 

bilgi ve tecrübeyle programlar, içerikler ve e-içerikler geliştirmeleri,

4.Yetişkin eğitimine uygun materyaller geliştirmeleri,

5.Eğitim ve sosyo ekonomik seviyesi düşük, dezavantajlı yetişkinlerin siber suçlara maruz kalma ve 

siber zorba olma hallerini azaltmaları beklenmektedir.

NİHAİ SONUÇLARIMIZ

GENEL İZLEME ÇALIŞMALARI

oranlarının azalması sağlanır. 



Kuruluşumuz öğrenme çıktılarını takip etmek 
için katılımcılara proje günlükleri, eğitim rapor-
ları hazırlatmıştır. Mentimeter uygulaması kul-
lanılarak anlık geri dönüşler hem eğitim (kurs) 
süresince kullanılmış hem de proje dönemi 
boyunca dönütler toplanmaya devam edilmiş-
tir. Katılımcılar tarafından sağlanan geri bildi-
rim kuruluşumuz için çok önemlidir. Bu geri 
bildirimden yararlanılmaktadır. Kuruluşumuzun 
Kapasite Geliştirme ve Kalite Yönetimi depart-
manı entegrasyonda görevlidir. Hareketlilikten 
edinilen bilgi ve tecrübenin yetişkin eğitimi 
programlarına yansıtılması, hareketliliğe katılan 
personelin katılmayan personele vereceği eği-

timler ve çarpan etkisinin artırılması bu depart-
manımızca takip edilmektedir.

Hayat Boyu Öğrenme kuruluşumuzun var olma 
amacıdır. Bu proje ile yetişkin eğitimindeki 
ciddi eksikliklerimizi kapatarak AB Standartla-
rında, verimli, etkisi yüksek, sonuçları ölçülebi-
lir, nitelikli eğitimler gerçekleştirmek yolunda 
önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz.  Edi-
nilen tecrübe, bilgi birikimi ve bir dizi eğitim 
faaliyeti hem derneğimizde gerçekleştirilen 
yetişkin eğitimlerine hem de üyelerimizin asli 
görevlerine  büyük katkı sağlayacaktır.

1. Proje günlükleri tutuldu ve yetişkin eğitici per-

sonelimizle paylaşıldı.

2.  Sosyal bir blog oluşturuldu. Dijital panolarla 

proje sonuçları yaygınlaştırıldı.

3. Proje hareketlilikleri, faaliyetleri esnasında eği-

timlerden ve etkinliklerden sosyal medya üzerin-

den canlı yayınlar yapıldı.

4. Faaliyet Raporları oluşturuldu ve tüm üyelere 

ve yetişkin eğiticilerine dağıtıldı.

5. Hareketliliklerde gözlem, yarı yapılandırılmış 

görüşme ve röportajlardan yararlanıldı ve bulgular 

raporlaştırıldı.

6. Ölçme Değerlendirme sonuçları paylaşıldı.

7. Kurs ve Merkez Gözleminden elde edilen ma-

teryal örnekleri, föyler vs.ve üretilen info grafikler 

sunu materyalleri, kamu spotları vs çoğaltılarak 

tüm öğreticilere dağıtıldı.

8. Erasmus Yetişkin Eğitiminde Uluslararasılaşma 

Çalıştayı ve Yetişkin Eğitiminde Bilinçli Teknoloji 

Kullanımı ve Dijital Medya Okuryazarlığı Zirvesi; 

diğer yetişkin eğitimi yapan STK, Üniversitelerin 

SEM’leri, Halk Eğitim Merkezi öğreticilerinin ka-

tılımı ile düzenlendi. Etkinlik, hareketlilik ve proje 

sonuçları yetişkin eğitimi alanında çalışan başta 

Halk Eğitim Merkezi olmak üzere tüm kurum ve 

kuruluşlara Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Mü-

dürlüğünün resmi yazıları ile duyuruldu. Ayrıca 

Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal 

medya hesaplarından ve resmi web sitesinden 

proje sonuçları duyuruldu. Proje hareketlilik ve 

faaliyetleri haberleştirildi. Büyükçekmece İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünün yetişkin eğitimi alanında 

çalışmalarımıza ve yaygınlaştırma çalışmalarına 

önemli bir  destek vermektedir. Basın yayın yoluy-

la proje sonuçları genel halkla paylaşıldı. Yetişkin 

Eğitimi Programları, geliştirilen materyaller ve içe-

rikler ücretsiz olarak herkesin kullanımına sunuldu. 

Sonuçların yaygınlaştırılmasında sosyal medyadan 

yararlanıldı. 

PROJE BAZLI İZLEME ÇALIŞMALARI

PROJE SONUÇLARININ PAYLAŞILMASI İLGİLİ BAZI 
ÇALIŞMALARIMIZ



Yetişkin Eğitiminde Bilinçli Teknoloji Kullanımı ve Dijital Medya Okuryazarlığı Projesi Kapsamın-
da İtalya’nın Floransa Şehrinde gerçekleştirilen kursumuza katılan İlker Bayrak, Gülden Bayrak, 
Melihat Gülses, Hasan Uygun, Özgü Öztürk, Çiğdem Biçici, Seher Yılmaz, Neva Cansın Gülses, 
Hatice Uygun, Sürhan Öztürk üyelerimizden aldığımız geri dönüşler aşağıdaki şekildedir:

Yetişkin eğitimleri yapıyorum. Bu proje sayesinde Avrupa Birliği ölçeğinde 
yetişkin eğitimi modelleri, yetişkin eğitiminde yeni yaklaşımlar, dezavantajlı 

ve suça karışmış yetişkinlere yönelik uygulama örnekleri, inovatif mater-
yaller, örnek modeller hakkında bilgi sahibi oldum. “Siber Güvenlik, Bilinçli 

Teknoloji Kullanımı, Teknoloji Okur Yazarlığı” konularında yetişkin eğitimi su-
nuları/ materyalleri hazırlama becerilerimiz gelişti. Sunularda süre ve içerik 

açısından Avrupa’daki örnekleri görme fırsatımız oldu.

İTALYA’NIN FLORANSA ŞEHRİNDE EUROPASS SRL’DE  
GERÇEKLEŞTİRİLEN KURS HAREKETLİLİĞİNE VE

PROJE ETKİNLİKLERİNE KATILAN ÜYELERİMİZDEN ALDIĞIMIZ 
GERİ DÖNÜŞLER



AB Ülkelerinde Yetişkinlere Yönelik Bilinçli İnternet Kullanımı ile ilgili çalışmalar ülkeler bazında farklı 
hızlarla ilerlemektedir:  Finlandiya’da Medya Okur-yazarlığı eğitimi günümüzde Medya Becerileri Eği-
timi adıyla sunulmaktadır; Finlandiya’da Medya Eğitimi 1960’lara kadar gitmektedir. İrlanda’da Medya 
Okur-yazarlığı eğitimi Eleştirel Medya Okuryazarlığı adıyla ifade edilmektedir. İrlanda’da yeni Medya 
Okur-yazarlığı eğitimi ilk kez 2000 yılında sunulmuştur. Avrupa Komisyonu ülkelerin eş güdüm halinde 

Dijital Medya Okuryazarlığı alanında yeterlilik geliştirmesini planlıyor ancak Avrupa’nın her yerinde aynı 
hızda eğitimler gerçekleştirilemiyor. Bilhassa pandemi yetişkin eğitimlerini çok etkilemiş durumda, yaşlı 

bir nüfusa sahip olan kıta Avrupa’sının bizden daha şansız olduğunu düşündüm. 



Yeni medya okuryazarlığı ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde araştırmaların büyük 
çoğunluğunun çocuklar ve gençlere yönelik olduğu ifade edilebilir. Yetişkin bireylere yönelik de 
araştırmaların yapılması gerekir. Bu bağlamda ilkokul veya ortaokulda başlayan medya eğitiminin, 

ailelerin dâhil edilmesiyle sonuçlanan ülke çapında devlet ve STK’lar işbirliğinde gerçekleşen projele-
rin önü açılmalıdır. Eğitim payına ayrılan bütçeler ya da programlar yeni medya okuryazarlığı alanın-
da arttırılmalıdır. Alternatif Bilişim Derneği başta olmak üzere STK’lara düşen sorumluluk her yaşta 
her düzeyde katılımı, üreticiliği teşvik eden, bununla birlikte yeni medya okuryazarlığı konusunda 
da bireyleri bilinçlendiren bir eleştirel yeni medya okuryazarlığı müfredatı geliştirmek olmalıdır. Bu 
konuda bilinçlendirme, farkındalık yaratmaya yönelik eğitimlerin ve kampanyaların yapılandırılması-
na ait araştırma bulgularında da görüldüğü üzere, her yaşta her düzeyde yeni medya okuryazarlığı 

becerilerinin yaygınlaştırılmasına odaklanmak gereklidir. 



Yetişkin eğitiminde AB Ülkelerinde Yetişkinlere Yönelik “Siber Güvenlik, Bilinçli İnternet Kullanı-
mı, Dijital Beceriler Eğitimlerinde” kullanılan programları, içerikleri ve e-içerikleri inceleme fırsatı 
buldum ve bazı içerikleri Türkçeye çevirerek kendi materyallerimi oluşturdum. WEB 2.0 Araçlarını 

da kullanarak interaktif materyaller geliştirebildim. Yine bu kurs sayesinde Avrupa’da Yetişkin 
Yeni Medya Okuryazarlığı Alanındaki aktörleri amaçlarını, içeriklerini, eğitim yönetimi model-
lerini, kazanım bilgilerini öğrenme şansımız oldu: Avrupa Medya Okuryazarlığı Merkezi (ECML 

European Center of Media Literacy), Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online) gibi.

Media Literacy for Citizenship gibi Yetişkin Dijital Medya Okuryazarlığı eğitim-leri veren bizim gibi sivil toplum kuruluşlarını tanıtan Cristina Salvatori, kuru-luştan ayrıntılı bahsetti: Media Literacy for Citizenship Medya okuryazarlığı ve tam vatandaşlığı savunan uluslararası kar amacı gütmeyen Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve medya okuryazarlığına ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla çalışmalar yürüten bir kuruluştur. Tam yurttaşlık ve medya okuryazarlı-ğını teşvik etmek, AB kurumlarını medya politikası paydaşları olarak kullanarak vatandaşların çıkarlarını ilerletmek amacıyla; Avrupa’yı sorumlu medya kullanı-cıları olarak güçlendirerek, EAVI aslında sağlıklı, demokratik ve daha uyumlu bir toplum fikri içeriği ile, konferanslar, ağ oluşturma, araştırma, odaklı projeler, iyi uygulamaların geliştirilmesi çevrimiçi içerik üretimi faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluş; Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Europe for Citizents, UNESCO, Birleşmiş Milletler, Alliance of Civilizations ile işbirliği içindedir.  Kamu sağlığı, ekonomik adalet, çevresel sürdürülebilirlik ve insan hakları gibi konuların mer-kezinde medya okuryazarlığını gündeme almaktadır.  Farklı disiplinlerle Medya Okuryazarlığını ilişkilendirmesi açısından farklı bir metodoloji taşıyor. 



Hayat boyu öğrenme eğitim programlarını uygularken, yetişkin eğitimleri verirken teknolojik araçları (WEB 2.0 Araçları)   kullanma konusun-da bilgilendim ve bu araçları kullanmayı deneyimledim. 

Digilitey, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Bilim 

ve Teknoloji Kurumu tarafından desteklenen 

bir proje .Yeni medya teknolojileri ile alakalı 

gerçekçi ipuçları ve püf noktaları sunmak. 

Ebeveynlere ve bakıcılara, çocuklarının diji-

tal etkinliklerinde, birlikte kullanma, birlikte 

yaratma ve arabuluculuk amaçlarını taşıyan bu 

proje hakkında bilgi edindim. Ebeveynlere ve 

bakıcılara, çocuklarının dijital etkinliklerinde, 

birlikte kullanma, birlikte yaratma, gelecek 

araştırmalar için uyumlu bir Avrupa gündemi 

oluşturacak disiplinler arası bir ağ oluşturmak 

için tasarlanan proje yetişkin eğitimi projeleri 

tasarlamam için bende değişik fikirlerin geliş-

mesini sağladı.

Yeni medya ortamında doğan veya sonradan dâhil olan her bireyin çevrimiçi haklarını bilmesi 

ve dijital yurttaşlığa dair devlet yurttaş ilişkilerinde yetkin olması gerekmektedir. Bu noktada, 

yeni medya okuryazarlığı eğitimi, her yurttaşın, dijital ortamda temel yurttaşlık hakkı olduğu ve 

bu konuda gerekli yetkinlerin sağlanması için gereklidir. Yeni medya okuryazarlığı eğitimi alan 

bireyler, çevrimiçi ortamda haklarını bilen, dijital yurttaşlığın gereklerine uygun hareket eden 

yetkin bireydir. Yeni medya teknolojilerindeki gelişmeler, yeni medya okuryazarlığının da önemi-

ni her geçen gün arttırmaktadır. Teknolojik değişmeler ve gelişmeler medya kullanım biçimimizi 

de değiştirmiştir. Yeni medya ortamlarında kullanıcılar sadece enformasyonu tüketen değil, aynı 

zamanda üreten konumundadırlar. Yeni medya okuryazarlığı bireylerin, medya içeriğine sahip 

olma, anlama ve analiz etmedeki becerilerini geliştirmesi bakımından gereklidir. Yeni medya 

ortamlarındaki teknolojik değişimler beraberinde iletişimin sosyolojik, psikolojik ve daha birçok 

yönelimini etkilemekte/değiştirmektedir. Teknolojik gelişmelerin bir yansıması olarak okuryazar-

lık kavramındaki değişimler göz ardı edilmemelidir. Okuryazarlık kavramının günümüzde değişe-

bildiği gibi yapılacak çalışmaların değişebileceği unutulmamalıdır.



Kursta öğrendiğim Avrupa Medya Okuryazarlığı 

Merkezi (ECML European Center of Media Litera-

cy) daha önce duymamıştım. Bu merkezi hareket-

liliğe katılan  arkadaşlarımız arasında daha önce 

duyanlar olmuş, ama benim için faydalı bir kazanım 

oldu. Merkezin E-öğrenme programı, çevrimiçi 

literatür geliştirme, çeviri, akademik çalışmalar gibi 

araçları kullanması ve Teacher Trainer Cristina’nın 

örnekleri ilham vericiydi. Avrupa’daki gençlere 

uygun olmayan oyun içeriğinden (Mavi Balina gibi)  

daha iyi korunmalarını sağlamak ve bu ortamlarda 

ebeveynlerin riskleri ve potansiyelini anlamalarına 

yardımcı olmak için geliştirilen Pan European Game 

Information (PEGI Online) Programının info gra-

fiklerine ulaştım ve bunları Türkçeye çevirerek bir 

proje hazırlamak istiyorum. 

AB Ülkelerinde Yetişkinlere Yönelik “Si-ber Güvenlik, Bilinçli İnternet Kullanımı, Dijital Beceriler Eğitimlerinde” Kullanılan Programlar ve İçeriklere dair  ayrıntılı bir kurs aldık. Eğitim ve Sosyo Ekonomik Seviyesi Düşük, Dezavantajlı Yetişkinle-rin Siber Suçlara Maruz Kalma ve Siber Zorba Olma Hallerini Azaltmak için Hedef Kitleye Uygun Çözüm önerileri konusun-da Europass SRL’deki eğitmenlerle bir beyin fırtınası gerçekleştirdik ve birçok proje geliştirme konusunda isteğim arttı. 

Medya okuryazarlığı konusunda AB’nin atmış olduğu en önemli adım Medya Okuryazarlığı Uzman 
Grubu’nun (The Media Literacy Expert Group) kurulmuş olmasıdır. AB Parlamentosu tarafından 
medya okuryazarlığı konusunda bir girişimin başlatılması gerekli görülmesi üzerine Komisyon 
2006 yılında Medya Okuryazarlığı Uzman Grubunu farklı yetenek ve birikime sahip 34 akade-

misyen ve medya uzmanın katılımıyla kurmuştur. Bu çalışma grubunun amacı medya okuryazar-
lığı amaçlarını ve eğilimlerini analiz etmek ve tanımlamak, Avrupa zeminindeki iyi uygulamalara 

dikkat çekmek, bunları desteklemek ve konuyla ilgili yeni öneriler getirmektir. Uzman Grubunun 
kurulmasıyla birlikte AB bünyesinde medya okuryazarlığı çalışmaları hız kazanmış ve kısa bir 
zaman zarfında iki önemli çalışmaya imza atılmıştır. Bunlardan biri Halka Danışma (The Public 

Consultations) adlı çalışma ve diğeri de “Avrupa’da Medya Okuryazarlığı İle İlgili Güncel Eğilim 
ve Yaklaşımlar” (Study on the Current Trends and Approaches to Media Literacy in Europe) adlı 
çalışmadır. Kursta edindiğim bu çalışmaları yetişkin eğitimi dijital medya okuryazarlığı eğitim ve proje çalışmalarımda kullanmayı planlıyorum. 



1. Medya eğitimi hem bugünün hem de 
geleceğin yetişkinlerini hedeflemelidir… Bu 
manada yaşam boyu öğrenme kavramının bir 
parçası olarak medya eğitiminin gelişmesi ve 
bu noktada eğitim sisteminin oynayabileceği 
rolün fark edilmesi hayati öneme sahiptir. (27 
Haziran 2000 tarihli “Medya Eğitimine Yönelik 
1466 sayılı Tavsiye Kararları” (EU, 2000))

2. Avrupa Konseyi, Üye Devletleri medya 
okuryazarlığını yaşam boyu öğrenme strate-
jileri çerçevesinde desteklemeye ve eğitimin 
bu bakış açısından öğretim uzmanları arasında 
akrandan öğrenme ve iyi uygulamaların de-
ğiş tokuşunu teşvik etmeye davet etmektedir. 
(Avrupa Komisyonu’nun 21 Mayıs 2008 tarihli 
“Sonuç Bildirgesi” (EU,2008a))
3. Medya okuryazarlığını geliştirme strate-
jileri toplumdaki farklı gruplar ve ilgiler ara-
sındaki farklılıkları enine boyuna göz önünde 
bulundurmalı ve iletişimi desteklemelidir.
(2009 tarihli “Tavsiye Kararları” (EU, 2009c))

4. İletişim teknolojilerindeki yeniliklerle 
ilgili Avrupa düzeyinde medya okuryazarlı-
ğı kampanyaları başlatılmalı ve vatandaşlar, 
farkındalık ve eleştirel düşünce ile bu yenilik-
leri kullanmaya teşvik edilmeli… (2007 tarihli 
“Tavsiye Kararları” (EU, 2007b))

5. Gençlerle ebeveynleri hedef alan ve 
medya ile gençlik organizasyonlarını da içine 
alan farkındalık arttıran girişimlerin desteklen-
mesi gerekmektedir. (Avrupa Komisyonu’nun 
21 Mayıs 2008 tarihli “Sonuç Bildirgesi” 
(EU,2008a))

6. Bilgi ve iletişim şebekeleri yoluyla kurs-
lar, bilgi edinme günleri ve kişisel veriyi işle-
meyle ilgili tehlikelere yönelik bilgi paketleri 
ile farkındalık arttırır ve bu alanda kullanıcıları, 
özellikle gençleri, ebeveynleri ve öğretmen-
leri eğitir (Avrupa Komisyonu’nun 20 Ağustos 
2009 tarihli “6464 sayılı Tavsiye Kararı” (EU, 
2009b)

7. Avrupa Parlamentosu, politika oluş-
turuculara, gazetecilere, radyo ve televizyon 
yapımcılarına ve medya şirketlerine ilaveten 
kütüphaneler, yetişkin eğitim merkezleri, va-
tandaşlara ait kültür ve medya merkezleri ve 
bundan başka eğitim ve öğretim kuruluşları ve 
vatandaşlara ait medya kuruluşları gibi başlı-
ca yerel varlıkların da medya okuryazarlığının 
desteklenmesine aktif katkılar yapabilecekle-
rini düşünmekte ve buna önem vermektedir 
((Avrupa Parlamentosu’nun 16 Aralık 2008 
tarihli “İlke Kararı” (EU,2008b)

Avrupa Komisyonu’nun 27 Kasım 2009 tarihli “Sonuç Bildirgesi” (EU, 2009d) ve çeşitli tarihli 
tavsiye kararlar: AB’nin medya okuryazarlığı eğitimine yönelik ortak bir politik bakış sergilemeyi 
önemsediğini göstermektedir. Politika temasına ilişkin veriler sınıflandırıldığında: Alt Temalar: 
Düzenleme ve Denetimler, Yeni Teknolojiler, Avrupa Vatandaşlığı, Fikir Birliği, Yaşam Boyu Öğ-
renme, İçerik ve Erişim, Kamu Farkındalığı, Girişim ve Projelerdir.

YETİŞKİN DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI KONUSUNDA 
AVRUPA BİRLİĞİNİN ALMIŞ OLDUĞU BAZI KARARLAR VE 

PROJENİN MOTİVASYON YÖNÜ



Siber zorbalık kısaca bir kişiye zorbalık uygulamak için dijital iletişim araçlarını 
kullanmak şeklinde özetleniyor. Siber zorbalık genellikle tehdit ya 
da şantaj içeren bir mesaj, gerçek ya da gerçek dışı dedikoduların 
online platformlarda yayılması, ifşa ve benzeri eylemleri içeriyor. 
Araştırmalara göre genç neslin %71’i siber zorbalıkla ilgili endişe 
duyuyor.

Siber Zorbalık Araştırma Merkezi verilerine göre her üç öğrenciden biri 
siber zorbalığa maruz kalırken, bu vakalar arasında en yaygın olanlar kırıcı 
yorumlar (%22,5) ve dedikodu yayma (%20,1) olarak sıralanıyor.

Türk Ceza Kanununda siber zorbalık davranışına 
uygulanabilecek pek çok hüküm bulunmaktadır. 
Sanal şiddet uygulayarak bir kimsenin yaşamına 
son verilmesi halinde kasten insan öldürme 
(Madde 81), İntihara yönlendirme (Madde 
84), Eziyet (Madde 96), Tehdit (Madde 106), 
Ayırımcılık (Madde 122), Kişilerin huzur ve 
sükununu bozma (Madde 123),  Hakaret veya 
sövme (Madde 125), Özel yaşamını izleyerek, 
iletişimine müdahale ederek içeriğini alay 
konusu etmek, haberleşmenin gizliliğini ihlal 
(Madde 132), Kişiler arasındaki konuşmaların 
dinlenmesi ve kayda alınması (Madde 133), 
Özel hayatın gizliliğinin ihlali (Madde 134), 
Kişisel verilerin kaydedilmesi (Madde 135), 
Özel yaşamın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin 
kaydedilmesi kişisel verileri yok etmemek 
(Madde 138) Bilişim suçlarıyla ilgili yaptırım 
konusu, Türk Ceza Kanununun bilişim suçlarına 
ayrılmış 10. Bölümünde ayrıntılı şekilde 
düzenlenmiştir. Buna göre suçlar ve yaptırımları 
şu şekildedir.

BİLİŞİM SUÇLARI    
 &   SİBER ZORBALIKSİBER 

ZORBALIK
NEDİR

BİLİŞİM SUÇLARI VE YAPTIRIM

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir 
kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada 
kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası verilir. (1)

(2)
karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında 
işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranına 
kadar indirilir.

(3)
yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar 
hapis cezasına hükmolunur.

(4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim 
sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri 
arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme 
girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak 
izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME Madde 243-



(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen 
veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok 
eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme 
veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere 
gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.

(3)
da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim 
sistemi üzerinde işlenmesi halinde, verilecek 
ceza yarı oranında artırılır.

(4)
işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya 
başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının 
başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan 
altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî 
para cezasına hükmolunur.

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, 
her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya 
elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya 
kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası 
olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak 
kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç 
yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla 
ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı 
üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul 
eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve onbin 
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, 
VERİLERİ YOK ETME VEYA 
DEĞİŞTRİME Madde 244-

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ 
KÖTÜYE KULLANILMASI Madde 245 
– (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.)

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik 
yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak 
suretiyle kendisine veya başkasına yarar 

başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört 
yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun; a) Haklarında 
ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, b) 
Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede 
kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen 
veya evlâtlığın, c) Aynı konutta beraber 
yaşayan kardeşlerden birinin, Zararına olarak 
işlenmesi hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya 
hükmolunmaz.

(5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra 

malvarlığına karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık 
hükümleri uygulanır.

Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin 
veya sair güvenlik kodunun; münhasıran bu 
Bölümde yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin 
araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen 
diğer suçların işlenmesi için yapılması veya 
oluşturulması durumunda, bunları imal eden, 
ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, 
kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, 
başkalarına veren veya bulunduran kişi, bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar 
adli para cezası ile cezalandırılır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri 
uygulanması Madde 246 (1) Bu bölümde yer 
alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız 
menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara 
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Kişiler 
aynı zamanda özel hukuk bakımından  hukuka 
aykırılıkların tespiti, sona erdirilmesi gibi 
taleplerinin yanında uğradıkları zarara uygun 
tazminat talebinde bulunabileceklerdir.

YASAK CİHAZ VEYA PROGRAMLAR 
Madde 245/A- (Ek: 24/3/2016-
6698/30 md.)



İnternet üzerinden karşılaşılan, internetten intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, 
uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik, hakaret, taciz, suçları için ise 
doğrudan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) ihbar yapmak gerekiyor.  Bu konudaki 
bildirimler için 166 Alo İnternet Bilgi İhbar hattını kullanmak mümkün.

Kişiler asliye hukuk mahkemesinde kişilik hakları ihlalinin önlenmesi, sürmekte olan saldırıya 
son verilmesi, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitinin 
istenmesi gibi taleplerinin yanında zarara uygun olarak maddi-manevi tazminat davası açabilirler.

SİBER ZORBALIK MAĞDURU NE YAPMALI?

İnternetin güvenli kullanılması ve siber zorbalığa maruz kalınmasını 
önlemek adına dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var.Bu kurallar 
çocukların ve gençlerin internet kullanımı ve siber zorbalıkla ilgili 
bilinç kazanmalarını sağlamak adına,internet bağlantılı cihazlar 

kullanmaya başlar başlamaz çocuklara öğretilmeli ve bu kuralların  
içselleştirilmesi sağlanmalıdır.

1) Bilgisayarım, akıllı telefonum ya da diğer 
elektronik cihazlarım aracılığıyla beni rahatsız 
eden bir kişi veya durum olursa derhal bunu 
ailemle paylaşacağım.

2) Aile büyüklerimden müsaade almadan 
kendime veya başkalarına ait hiçbir fotoğrafı, 
videoyu ve görsel materyali sosyal ağlarda ya da 
diğer online platformlarda paylaşmayacağım.

3) Anne ve babamın haberi ve izni olmaksızın, 
tanımadığım kişilerle online olarak 
görüşmeyeceğim. Böyle kişilerle akıllı telefon 
aracılığıyla iletişim kurmayacağım.

4) Beni tehdit veya rahatsız eden, alay eden  ya 
da kendimi kötü hissetmeme neden olan her 
türlü mesajı önce anne ve babama bildireceğim. 
Bu tür mesajları almamın kesinlikle benim 
suçum olmadığının farkında olacağım.

5) Kendim de bir siber zorba olmayacağım! 
Sosyal medya, e-posta veya akıllı telefon gibi 
dijital iletişim araçlarını kullanarak kimseyi 
incitecek sözler yazmayacak, dedikodu 
yapmayacağım.

6) Ev adresimizi, telefon numaramı, aileme 
ait iş yeri ve telefon bilgilerini onların haberi 
ve izni olmadan kesinlikle hiç kimseyle 
paylaşmayacağım.

7) Bilgisayarımda, sosyal medyada ve mobil 
cihazlarımda kullandığım şifreleri ailem dışında 
kimseye söylemeyeceğim. Bu şifreleri isteyen 
bir arkadaşım bile olsa, hemen anneme veya 
babama haber vereceğim.

8) İnterneti ve sosyal medyayı kullanacağım 
zamanı, ziyaret edebileceğim web sitelerini 
ve uygulamaları aile büyüklerimle birlikte 
belirleyeceğiz.

9) Ailemin tüm bireylerinin interneti doğru 

geçirmelerini ve yeni şeyler öğrenmelerini 
sağlamak için onlara yardımcı olacağım.

10) Bilgisayarıma, akıllı telefonuma ya da diğer 
elektronik aygıtlarıma herhangi bir dosya, 
uygulama veya görüntü indirmeden önce 
mutlaka anne ve babamın iznini alacağım.

KAYNAKÇA: Internet Safety101, Stop Cyber Bullying, End 

                                                                                   /gro.etutitsnigniyllubrebyc.www//:ptth ,gniylluB rebyC

hukukihaber.net





 DİJİTAL EBEVEYNLİK 

Bireyi biyolojik olarak yetiştirmenin 
yanı sıra duyuşsal, sosyal ve eğitimsel 
gelişiminden de sorumlu olan anne, 
baba ya da aile büyükleri, değişen 

dünyada hızla gelişen teknolojik gelişmeler 
nedeniyle ebeveyn olmakla ilgili yeni kavram ve 
sorumluluklarla karşılaşmaktadırlar. Çocukların 
bulundukları ya da karşılaştıkları tüm ortamlar 
ebeveynlere farklı roller yükleyebilmektedir. 
Teknolojideki gelişmelerle birlikte dijital 
dünyaya henüz hazır olmayan çocuk ve 
ergenler karşılaştıkları karmaşık bilgileri 
nasıl değerlendireceklerini bilememektedir. 
Çocuklarını dış dünyadaki tehlikelere karşı 
korumak isteyen ebeveynler, onları daha güvenli 
olduğu gerekçesiyle daha çok ev ortamında 
tutma eğilimi taşıyabilmektedirler. Lakin evde 
çocuklara sunulan teknolojik cihazlar özellikle 
de internet bağlantılı her tür cihaz çocukları 
akla gelmeyecek pek çok tehlikeye açık hale 
getirmektedir. 

Birçok aile dış dünya kadar endişe verici 
olan sanal dünyada gezinirken çocuklarını 
denetlemeleri ve rehberlik sağlamaları 

gerektiğinin farkında değildirler. Buradan 
hareketle İnternet ebeveynliği (Internet 
Parenting), çevrimiçi ebeveynlik (Online 
Parenting) ve dijital ebeveynlik (Digital 
Parenting) gibi kavramlar karşımıza çıkmaktadır.
Dijital ebeveyn; dijital çağın gereksinimlerine 
göre hareket eden, temel düzeyde dijital 
araçlara hâkim, uçsuz bucaksız bir ortam olan 
dijital ortamlardaki olanakların farkında olan 
ve çocuğunu bu ortamlardaki risklere karşı 
koruyabilen, kişi haklarına gerçek hayatta saygı 
duyulması gerektiği gibi sanal ortamda da aynı 
şekilde davranılması gerektiğini bilen ve bunu 
çocuğuna aşılayan ve teknolojik gelişmelere 
kendini kapatmayan bireydir. (İnternetin Bilinçli 
Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı 
Raporu 17-19 Ocak 2014 (Kabakçı Yurdakul, 
Dönmez, Yaman ve Odabaşı, 2013).  

Gelişmekte olan ülkelerde internet kullanımı 
raporları incelendiğinde ev aktivitelerinin 
temelini internetin oluşturmakta olduğu 
belirtilmektedir. (Valcke, Bonte, De Wever 
ve Rots, 2010). Türkiye de gelişmekte olan 
bir ülke olduğu için ev aktivitelerinin başında 
internet teknolojileri yer almaktadır. Bu 
nedenle çocuklarıyla birlikte evlerinde vakit 
geçiren ebeveynlere büyük görev düşmektedir. 
Ebeveynler, çevrimiçi risklerin ve olanakların 
farkında olmalıdır. Yapılan bir çalışmada dijital 
olanakların olumsuz yönlerinin farkında olmak 
için dijital ebeveynlerin aşağıdaki özelliklere 
sahip olması gerektiği belirtilmektedir.  

• Çevrimiçi ortamlardaki olumsuzlukları fark 
etme.  

  .amlo adnıkraf nirelksir ikadralmatro içimirveÇ •

• İnternet bağımlılığını fark etme.  
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  .amlo adnıkraf nirelksir ikadralmatro içimirveÇ •

• İnternet bağımlılığını fark etme.  

• Tehlike sinyallerini fark etme.  

• Çevrimiçi ortamlardaki olumsuzlukları fark 
edip önlemler alma.  

• Çocuğun bilgisayarda ya da internet’te ne 
yaptığını ayırt etme. 

Ebeveynler, çocuklarının bu uçsuz bucaksız 
internet ortamında geçirdikleri zamanla genel 
olarak ilgilenmekte ve bu süreyi “ çocuğum 
ödevlerine yeterince zaman ayırmıyor” 
kaygısıyla kontrol altına alma çabasındadırlar. 
Burada daha çok üzerinde durulan konu süre 
olsa da ne yazık ki süreden daha önemli olan 
konu içeriktir. Bazı siteler, oyun içerikleri ya da 
oyun diye sunulan ve kötü niyetli kişilerce farklı 
amaçlarla hazırlanan zararlı yazılımlar çocuklar 
ve her yaştan birey için tehlike arz etmektedir. 
Kişinin bilgisayar ya da internet ortamında 
geçirdiği süre de çok önemlidir lakin daha 
da önemli olan ulaşılan içerikler konusunda 

kazandırılması gereken bilinç ve farkındalıktır. 
Bu bağlamda; günümüzde ebeveynlerin “Ben 
internetten, tabletten anlamam, ben bilmem!” 
demek gibi bir seçenekleri yoktur. Çünkü, 
çevrimiçi ortamlara erişimin ve bu ortamların 
kullanımın kolaylaşması çevrimiçi risklerin 
artmasına yol açmıştır. Ebeveynler, çocukların 
çevrimiçi ortamlarda istenmedik durumlarla 
karşılaşmamaları için güvenliği sağlayacak 
birincil derecede sorumlu kişilerdir. Fakat 
Odabaşı (2005), internetin kullanımı ile ilgili 
ilköğretim düzeyindeki çocukların ailelerinin 
görüşlerini belirlemek için yaptığı çalışmada, 
ailelerin güvenlik konusundan habersiz olmakla 
birlikte, interneti ekonomik bir ortam olarak 
gördüklerine ve internetin akademik başarıyı 
artırdığına ve çağdaş yaşamın bir gerekliliği 
olduğuna inandıkları sonuçlarına ulaşmıştır. 

Dijital ebeveynler, çocuklarının kontrolü için 
farklı yaş gruplarındaki çocukları için farklı 
sorumluluklara sahip olmalıdır.  

• Yanında olma ve katılma,  
• Güvenlik yazılımı kullanma,  
• Kişisel bilgilerin korunmasını anlatma,  
• Kontrol etme,  
• Süre sınırı getirme ve 
• Kararlı olma gibi işlemlerin yapılabileceği 

sayılabilirken  

• Anlaşma yapma,  
• Güvenlik yazılımı kullanma,  
• Dijital dünyada saygılı olmanın vurgulanması ve  
• Tehlikelere karşı duyarlı olma gibi işlemlerin yapılması 

beklenebilir. 

5-7 yaş arasındaki çocuklar için;

8-11 yaş grubundaki çocuklar için; 



Tüm bunların yanı sıra ebeveynler rol model olduklarının farkında olmalı, çocuklarıyla dijital her 
türlü araç-gereçten uzak, telefonla, tabletle ya da ekranlarla ilgilenmeden göz göze, kaliteli 
iletişim kurmaya gayret göstermelidirler. Kendi çevrimiçi sürelerini de kısıtlama konusunda 
kararlı olmalıdırlar. Çevrimiçi ortamdan uzak kalma konusunda sorun yaşayan ebeveynlerin, 
dijital ortamdan çocuklarını uzaklaştırma ya da koruma girişimleri başarısız olmaktadır. 
Sosyal Öğrenme Kuramcısı Albert Bandura insanın öğrenmesinin 
sosyal bir çevre içinde olduğunu, çocukların önemli davranış kazanma 
yaşantılarının başkalarını gözlemleyerek oluştuğunu 
söylemekte ve buna da “Gözlem Yoluyla Öğrenme” 
(Observational Learning) adını vermektedir. Çocuğun 
öğrendiği davranışı için ödüllendirilmesi gerekmez ve 
bu davranışı sürekli yapması gerekmez. Bu görüşe göre kişilik, 
başkalarının davranışını gözleme yoluyla öğrenilmiş davranışlar 
örüntüsüdür. 

Bu kuramdan da anlaşılacağı gibi çocuğun sosyal çevresinde gördükleri 
onun kişilik gelişiminin bir parçasıdır ve dijital ebeveynler kendilerinden 
başlayarak dijital bilgi, beceri ve farkındalıklarını artırarak gelişiminden 
sorumlu oldukları çocuklarını da bu niteliklerle desteklemeli, çocukların ebeveynlerinin 
söylediklerinden ziyade onların yaptıklarını gözlemleyerek içselleştirdiklerini unutmamalıdırlar. 

• Kimlerle görüştüklerini ve neler yaptıklarını anlatmasını 
sağlama,  

• Yönlendirme ve denetleme,  
• Güvenlik yazılımı kullanma, 
• Dijital dünya sorumluluğu edindirme,  
• Size gelmesini sağlama,  
• Kişisel bilginin önemini hatırlatma,  
• Mobil kullanım için kurallar koyma ve  
• Sözleşme imzalama gibi işlemlerin uygulanması 

mümkünken  

• Kontrolden çok, yönlendirici olma,  
• İnternetin yasal ve etik kullanımı hakkında açıklamalar yapma, 
• Yer ve konum bildiriminin tehlikelerini açıklama ve  
• Dijital ayak izinin önemini vurgulama gibi işlemler yapılabilir. 

12-14 yaş grubundaki çocuklar için; 

15 yaş ve üzeri gruptaki bireyler için;  





Mevcut kuşağın çocukları, yüzmeye, bisiklete 
binmeye veya ayakkabılarını bağlamaya 
başlamadan önce bir bilgisayarla veya daha 
genel olarak teknolojik araçlarla etkileşime 
giriyorlar (Geist, 2014). Sosyal medya da dahil 
olmak üzere yeni medya, bağımlılık özelliği 
taşıyan bireylerin sayısını arttırmıştır. Literatür 
araştırmaları diğer bağımlılıklarda olduğu 
gibi teknoloji bağımlılığında da, koruyucu 
önlemlerin kullanımının bağımlılıkların 
tedavisinde ve önlenmesinde etkili olduğunu 
göstermektedir. Bu önlemlerin başında da 
en sağlıklı olan yöntem spordur ve teknoloji 
bağımlılığının kişide oluşturduğu, ekran 
önünde uzun süre geçirmeden kaynaklı ortaya 

kemik gelişimi geriliği, sosyal ilişkiler kurma 
yetisinin azlığı ya da kaybolması, depresyon, 

görme sorunları, duruş ve iskelet bozuklukları, 
radyasyon alımı, uyku kalitesinde bozulmalar ve 

beslenme gibi sorunlara çözüm olabilecek en 
önemli unsur yine spordur.

İnternet bağımlısı olan insanların büyük 
bir bölümü, internete duygu durumlarını 
değiştirmek ve problemlerden kaçmak için 
girmektedirler. Yani internet, tedavi amacıyla, 
bir nevi ilaç düşüncesiyle tüketilmektedir. Pek 
çok internet bağımlısı birey yaşamlarında yüz 
yüze gelmek istemedikleri bir takım şeylerden 
kaçmakta fakat kaçtıklarını ise saklamaktadırlar. 
Kişi devamlı olarak sorun, stres ve heyecan 
yaşıyor ise bilgisayar ya da internet o kişinin 
dikkatini dağıtması için bir çaredir. Bu şekilde 
kişinin dikkatini başka bir noktaya odaklaması, 

onun içsel problemlerini yaşamasını 

(24 Tarcan, a.g.e., s.98) Bazı ebeveynler evde 
çocuğu kontrol altına almak ya da sosyal bir 
ortamda sessiz durmasını sağlamak amacıyla 
çocuklarını telefon ,tablet ve televizyonlara 
yönlendirilmektedirler. Bunun sonucunda 
çocuk bir aile üyesine, bir arkadaşa belki evcil 
bir hayvana, okuluna duyması gereken yakınlığı 
elindeki cihaza karşı duymaya başlamakta, bu 
cihazın sunduğu, renkli, heyecanlı, oyunlarla, 
görsel-işitsel materyallerle süslenmiş dijital 
içeriklere, buradaki sanal ve gerçek olmayan 
oyun arkadaşlıklarına bağlılık geliştirmekte ve 
sadece bunlardan haz almaya başlamaktadır. 
Bu hazzın yerine ne konulursa internet 
bağımlılığından kurtulmaya çare olur diye 
bakıldığında araştırmalar en önemli kurtarıcı 
olarak spora işaret etmektedirler.  

artması kesinlikle sporun çocuklar için en 
önemli katkısıdır. Ayrıca, tüm engelleri yıkan 

hissetmemize yardımcı olan güçlü bir araçtır. 
Spor çocuklar için oldukça faydalıdır: spor 

egzersiz yapar, yeni arkadaşlar edinir, eğlenir, 

HER TÜRLÜ BAGIMLILIGA

KARSI SPOR



Tüm bunlar çocukların, gençlerin sağlıklı gelişimleri ve oluşabilecek 
bağımlılıkları engellemek ya da oluşmuş bir bağımlılıktan kurtulmalarına 

yardımcı olmak için sporun önemini gözler önüne sermektedir. Erken yaştan 
itibaren sporun, çocuklarımızın hayatının bir parçası haline gelmesinin 

önemini bizlere bir kez daha göstermektedir. O zaman bunu bir slogan haline 
getirelim ve  “İNTERNETE DEĞİL, SPORA BAĞLANALIM!” vurgusuyla sporu 

hayatımızın bir parçası haline getirelim. 

takım üyesi olmayı öğrenir, adil oyun hakkında bilgi edinir, benlik saygısını arttırır ve tüm bunları 

yanında bağımlılıkların önlenmesi noktasında da spor hem önleyici hem tedavi edici bir nitelik 

sıra çocuk suçluluğu, çatışma ve agresif patlamalara ve her türlü bağımlılığa karşı savaşmanın 
yararlı bir yolu olarak ele alınmaktadır. Mesele, zihnimizi güçlü ve net tutabilmek için vücudu 
sağlıklı tutmaktır.

Egzersiz sırasında 
• Metabolizma hızı yükselir. 
• Kan akışı hızlanır, hızlanan kan akışıyla 

hücrelere daha çok oksijen gider. 
• Dakikada 8 litreden 100 litreye kadar 

oksijen akış oranı hızlanır. 

Egzersizden sonra 
• Vücudunuz normalden 4 kat daha fazla 

yağ ve protein yakmaya başlar, böylece 
kilo vermeniz hızlanır. 

• 
artmasıyla kendinizi daha iyi hissedersiniz. 

Egzersizden birkaç saat sonra 

• Daha özgüvenli ve huzurlu olursunuz. Kan 
basıncınız normalleşir. Uyku kaliteniz artar. 

• Birkaç hafta düzenli egzersizden sonra 
akciğer kapasiteniz artar. 

• Kalbiniz ve kan damarlarınız daha iyi 
çalışmaya başlar. 

• Daha güçlü olursunuz. Kandaki 
hemoglobin seviyesi yükselir. 

• Kırmızı kan hücrelerinin sayısı her 
metreküp kanda 5 milyondan 6 milyona 
çıkar. 

• Bağışıklık sistemi güçlenir 
• Kandaki şeker seviyesini vücudunuz 

düzenler. 
• Vücudunuzun yağ depolama oranı azalır. 

Birkaç ay düzenli egzersizden sonra 

• Strese karşı daha dayanıklı hale geliriz. 
• Depresyona karşı korur. 
• Kaslarınıza giden oksijen artar, kılcal 

damarda kan dolaşımınız da artar. 
• Düzenli hareketler yapmak sinir sisteminizi 

de güçlendirir. 
• Beyinsel aktiviteler artarken, daha hızlı 

karar verirsiniz. 

Birkaç yıl düzenli egzersizden sonra 

• Daha uzun süre genç kalırsınız. 
• Hayat kaliteniz artar. 

Peki düzenlı spor yapmak 
bizlere ne gibi faydalar saglar? 



        



    



İçerisinde yaşadığımız son on yıllarda hızla 
gelişen teknoloji ve onun ürünlerinin hızı 
yaşam tarzımızı doğrudan etkisi altına 

almıştır. Son yıllarda bazı bilim insanları 
teknoloji kullanımı ile ilgili teknostres denilen 
yeni bir yapı üzerine odaklanmışlardır. Temelde 
tekno-stres çalışanların yeni teknolojilerle başa 
çıkması gereken zaman içerisinde, vücudunda 
hissettiği kaygı gibi genel olumsuz duygu, 
düşünce, davranış ve tutumlardır.

Bu tekno-yaşam şekli günlük yaşama büyük 
bir hız kazandırırken öte yandan bu hızın 
kontrolsüzlüğü aşırı stres ve sıra dışı gerginliği de 
beraberinde getirmektedir. Bilişim teknolojileri 
günümüzde çalışma hayatını neredeyse 
tamamıyla etkisi altına almış durumdadır. 
Organizasyonun etkinliği ve verimliliği için 
birçok fayda sağlayan yeni teknolojiler, 
çalışanların iş yapış tarzlarında köklü değişiklere 
de sebep olmaktadır. Bu değişikler birey 
üzerinde bir takım baskılar oluşturabilmektedir. 
Yeni teknolojilerin tetiklediği bu baskı tekno-
stres olarak tanımlanmaktadır. 

Bir yandan size zaman satın aldıran teknoloji 
hızla her işimizi kolaylaştırırken öte yandan 
daha fazlasını talep eden genç kuşakları sürekli 
tekno bağlılığa sürükleyebilmektedir. Tekno-
bağımlılık bugün bilim camiasında bir hastalık 
olarak görülmektedir. Durum böyle olduğunda 
bunun kök nedenleri araştırmak ve çözüm 
arayışları içerisine girmek gerekmektedir.

Teknolojinin hızlı gelişmesiyle çoğu çalışan 
tekno-stresten şikâyetçi olmuşlardır.Birçok 
stres yapıcının yanında bugün yoğun 
teknoloji kullanımı da stres yapıcılar arasında 
sayılmaktadır. Bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin 
oluşturmuş olduğu bu stres türüne ‘Tekno-
Stres’ adını vermektedir. 

Tekno-stres; teknolojik yüklenme, teknolojik 
istila, teknolojik karmaşıklık, teknolojik 
güvensizlik ve teknolojik belirsizlik olmak üzere 
beş boyutta ele alınmaktadır. 

Teknolojik yüklenme: Ekip üyelerinin bilgi 
kapasitesini artırmak amacıyla geliştirilen bilgi 
teknolojilerinin çalışanların aşırı bilgi akışı 
ve yüküne maruz kalmaları nedeniyle ortaya 
çıkan stres teknolojik karmaşıklık ve teknolojik 
belirsizlik şeklinde ortaya çıkabilir.

Teknolojik karmaşıklık: Yeni teknolojilerin 
anlaşılması ve uygulanması nedeniyle ihtiyaç 
duyulan aşırı çabanın yarattığı stresi; 
Teknolojik belirsizlik: Yüksek teknolojilerin 
yoğun olarak kullanıldığı ekiplerde değişimin 
oluşturduğu belirsizlikten dolayı çalışanların 
hissettikleri yetersizlik ve yenilmişlik duygusu 
nedeniyle yaşanan stresi ifade etmektedir.

Tekno-Yasam

&

Tekno-Stres

Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Koruyucu Sağlık Uzmanı



Yapılan bilimsel çalışmalarda; tekno-
stresin çalışanda iş tatminini, örgütsel 
bağlılığı verimliliği ve örgütsel etkinliği 

düşürdüğü, bilişim teknoloji kullanma eğilimini 
olumsuz etkilediği rapor edilmiştir. Bunlar ile 
tezat oluşturacak şekilde literatürde teknolojik 
iş yükü ile verimlilik arasında pozitif ilişki tespit 
eden bir çalışmaya da rastlanmıştır.

Hintli akadamisyenlerin öğrencilerle iletişim 
kurmak ve öğretim içeriği sunmak için üniversite 
yönetimleri tarafından Facebook ve Linkedin 
gibi sosyal ağların kullanılması gerektiği 
söylenmiştir. Sosyal medya ve diğer bilgi 
iletişim teknolojileri tabanlı araçların etkili bir 
şekilde kullanılması akademisyenler arasında 
tekno-stres artışına neden olmuştur.

Tekno-stresi günümüz gençliği ile 
ilişkilendirdiğimizde bilgiye çok kolay 
ulaşabilen, el becerisine gereksinmeyen her 
şeyi bilgisayar başında halletmeye çalışan bir 
hedef kitlenin var oluşunu izlemekteyiz. Bu 
ilginç ve çok kabul edilemez yaşam şekli sosyal 
medya üzerinden iletişim kurmaya çalışan 
genç nüfusu ayrıca olumsuz yönde etkisi altına 
alabilmektedir. Yaptığı paylaşımların 100 beğeni 
altında kalması stres hormonu salgılanmasına 
neden olabilmekte ve genç daha çok çevreden 
uzaklaşıp içine kapanabilmektedir. Teknolojinin 

esiri olmadan ama teknoloji yerinde ve doğru 
kullanabilmeyi sağlamak elbette eğitim 
gönüllülerine ve yine öğretmenlerimize 
düşmektedir. Sağlıklı ve dinamik gençler 
bizim geleceğimizdir. Onların en iyi şekilde 
yetişmesini sağlamak da bizim vazifemizdir. En 
içten saygılarımla.
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Okullarda öğretim teknolojisi kullanmanın 
temel amacı, öğrencilerin öğrenmesini 
artırmaktır. Teknoloji, öğrencilerin 

daha etkili ve verimli öğrenmelerine yardımcı 
olmakta başarılı oldu mu sorusu hakkında 
pek çok araştırma yapılmıştır, ancak yapılan 
çalışmalar ve araştırma sonuçları “okulda 
teknoloji kullanımı yararlıdır” ya da “zararlıdır” 
gibi tek cevaplı kesin yargılar yerine kullanım 
şekli, amacı ve yöntemine göre hem yararlı hem 
de zararlı olabileceği üzerine yoğunlaşmıştır.

Öğrenme ve teknoloji arasındaki bu ilişki, 
öğrenmeyi neyin oluşturduğuna dair 
anlaşmazlıklar nedeniyle bazen daha da 
karmaşıklaşır. Yirminci yüzyılın ilk yarısında, 
öğrenme transferi teorileri sınıf öğretmenleri 
arasında popülerdi. Bu teorilere göre, 
öğretmenin temel görevi, öğretmenin bilgi 
ve ders kitabı içeriğini öğrencilerin zihinlerine 
aktarmak ve periyodik sınavlarla transferin 
gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemekti. 
Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, eğitimciler diğer 
öğrenme teorilerini benimsedi. Bu teorilerin 
en az ikisi okullar için öğretim araçlarının 
gelişimini etkilemiştir. Bu teorilerden biri 
davranışçılıktır; diğeri ise yapılandırmacılıktır. 
Yüzyılın son yarısına doğru, bilişsel öğrenme 
kuramları psikologlar arasında davranışçılık 
üzerine yükselişe geçmiş ve yapılandırmacılık 
terimiyle temsil edilen bilişsel psikologların 

görüşlerinden bazıları eğitimi 
etkilemeye başlamıştır. 
Yapılandırmacılar, öğrencilerin 
öğretilen her şey hakkında 
kendi anlayışlarını inşa etmeleri 
gerektiğini savundular. Bu 
bakış açısına göre, öğretmenin 

görevi öncelikli olarak bilgi transferini teşvik 
etmek veya öğrencilerin önceden belirlenmiş 
bilgi ve beceriler tanımına göre tutarlı bir 
şekilde performans göstermelerini sağlamak 
değildir. Öğretmenin rolü, öğrencilerin kendi 
bilgi yorumlarına ulaşabildikleri ve kendi 
öğrenmelerini yönlendirmede daha yetenekli 
oldukları bir ortam yaratmaktır. 21.yüzyıl 
eğitim yaklaşımlarında bu temele göre öğrenci 
merkezli yaklaşım benimsenmiş, öğretmenlerin 
bilgiyi öğreten değil, öğrencilerin öğrenmelerini 
kolaylaştıran, onları doğru araçlarla buluşturan, 
onlara rehberlik eden ve öğrencilerin kendi 
öğrenme yaşantılarını oluşturma konusunda 
ortam oluşturan nitelikte olmaları gerektiği 
savunulmaya başlanmıştır. Öğretmen, öğrenme 
ortamında iş birliğini, araştırmayı, yaratıcı 
düşünceyi ve gerçek dünya sorunlarına birlikte 
çözüm üretmeyi sağlar ve teknolojiyi gerektiği 
yerde gerektiği kadar kullanır. 

Okullarda Kullanılan Güncel Teknolojiler

 Bir öğretmenin benimseyeceği öğrenme teorisi 
ne olursa olsun, okullarda eğitimi geliştirmek 
ve öğrenmeyi desteklemek için birçok 
teknoloji vardır. Öğretmenler bu teknolojileri 
kullanımlarında büyük farklılıklar gösterirken, 
eğitimde teknoloji entegrasyonu çalışmaları da 
hız kesmeden devam etmektedir. Öğretmenler 

YETİŞKİN EĞİTİMİNDE
TEKNOLOJİ KULLANIMI



teknolojilerden faydalanabilmektedir. Eski 
dönemlerde ise öğrenciler yerel kütüphaneler 
veya okul kütüphanelerine yönlendirilmekte, 
araştırma konuları için basılı referans 
materyallerini kullanmaktaydılar. Ancak şimdi, 
bilgisayar teknolojileri bu referansların dijital 
sürümlerine ve dünya çapındaki kütüphanelere 
erişim sağlamaktadır. CD-ROM’lardaki 
ansiklopediler bilgi, dijital görüntüler, video 
ve ses sağlamakla birlikte öğrencilerin canlı 
web kameraları ve küresel konumlandırma 
uyduları gibi araçlara eriştikleri web sitelerine 
bağlantılar sağlar. Sözlükler ve eşanlamlılar 
kelime işlemcilere yerleştirilmiştir. İnternet 
aracılığıyla öğrenciler, önemli belgelere, 

ve ikincil kaynaklara erişebilirler.

Eğitim reformcuları, eğitimin öğrenciler 
için gerçek ve özgün olması gerektiğine 
inanmaktadır. Teknoloji, öğrencileri gerçek 
dünyadaki etkinliklere dahil edebilir. Bilimsel 
çalışmalarda, elektronik problar, bilim 
öğrencilerinin hassas hava veya kimyasal 
reaksiyon verilerini toplamasına ve eğilimleri 
dijital olarak izlemesine ve hipotezlere cevap 

öğrencilerine karmaşık matematiksel 
kavramları görselleştirme olanağı sağlar. Sosyal 
bilimlerde, elektronik iletişim araçları (örneğin, 
İnternet konferansı, e-posta, elektronik 
tartışma grupları) öğrencilerin dünyanın birçok 
yerinden akranlarıyla iletişim kurmalarına 
olanak tanır. Dil sanatlarında, öğrenciler ortak 
yazma alıştırmaları oluşturmak ve ilgili konuları 
keşfetmelerini sağlayan elektronik kitapları 
okumak için el bilgisayarları ve kablosuz ağları 
kullanırlar. Kavram haritalama yazılımı, tüm 
öğrencilere bir hikaye veya rapor için çerçeve 
oluşturma ve Shakespeare’in oyunlarındaki 
gibi karmaşık karakterler arasındaki bağlantıları 
haritalama fırsatı sunar. Sanatta, öğrenciler 
orijinal sanat eserlerinin görüntülerini İnternet 

üzerinden keşfedebilirler; uygun yazılımla 
orijinal dijital sanat eserleri veya müzik besteleri 
oluşturabilirler. Beden eğitimi öğrencileri, 

arasındaki ilişkiyi öğrenmek için elektronik 
probları kullanabilirler.

Tüm bunlar veri toplamanın ötesine uzanır. 
Ayrıca öğrencilerin kendilerini ilgilendiren 
soruları veya sorunları araştırma fırsatı anlamına 
da gelir. İletişim teknolojisi, öğrencilerin bilim 
insanları, kitap yazarları ve siyasi liderler gibi 
uzmanlarla iletişim kurmalarını sağlar. Elektronik 
iletişim araçları etkileşimleri destekler ve hızlı 
yanıt olasılığını artırır. Uluslararası bir uzay 
istasyonunda deney, Antarktika’daki bilimsel 
çabalar, uluslararası bir çevre toplantısı, küresel 
ısınma gibi güncel bir olay hakkında daha fazla 
bilgi edinmek isteyen öğrenciler, araştırmak için 
interneti kullanabilirler. Sanal bir alan gezisine 
katılmak, bir müzeyi sanal olarak ziyaret etmek, 
gidip görme şansımız olmayan yerlere sanal 
yolculuk yapmak ve bilgi edinmek internet ile 
çok kolaydır. Bu şekilde, öğretim teknolojisi 
kendi araştırmalarını yapmak ve sorularına 
yanıt bulmak isteyen öğrencilere yardımcı olur.

Tüm bunların bir adım ötesinde teknolojiyi 
kullanarak yeni bilgi oluşturmak gelmektedir. 
James Pellegrino ve Janice Altman (1997), 
asıl teknolojinin etkin kullanımının öğrencilerin 
teknolojiyi bilgi tüketicilerinden bilgi 
üreticisi olmaya geçmek için kullandıklarında 
gerçekleştiğine inanmaktadır. Genellikle basılı 
raporlar veya sözlü sunumlar şeklinde yapılan 
öğrenci çalışmalarının ötesinde gelişmiş 
teknolojilerle öğrenciler, dijital video, ses 
ve metin işlenmiş belgelere, multimedya 
sunumlarına, web tabanlı belgelere entegre 
ederek orijinal verileri veya yeni yorumlanan 
bilgileri sunabilirler. 

Öğretim teknolojisi araçları öğrencilere 
bilgilerini ve yeni öğrenme yaşantılarını 
daha ilgi çekici bir şekilde ifade etmeleri için 



olanak sağlamaktadır. Çeşitli teknolojiler (örn. İnteraktif televizyon, İnternet video konferansı) 
öğrencilere farklı bir okulda, farklı bir şehirde ve hatta farklı bir ülkede bulunan bir sınıfa katılma 
fırsatı sunar. Öğretim teknolojileri, okul binasındaki derslere katılamayan öğrencilerin öğretim 
ihtiyaçlarına da hizmet edebilir. Evde eğitim gören veya okulu bırakmak zorunda kalan öğrenciler, 
İnternet üzerinden sunulan ders çalışmalarından yararlanabilirler. Sanal dersler, çevrimiçi kurslar 
ile tamamlanan yüksek lisans programları, dil eğitim programları gibi pek çok teknolojiyle iç içe 
gerçekleştirilen eğitim programı bulunmaktadır.

Bahsettiğimiz tüm bu olumlu özelliklerin 
yanında eğitim öğretim amaçlı da olsa bilgisayar 
ve internetle ve internet ortamında sunulan 
araçlarla geçirilen zamanın dengeli olması 
gerekmektedir. Öğrencilerin tüm zamanlarını 
bu cihazların başında geçirmesinin yarardan 
çok zararı olacağı artık tüm toplum tarafından 
bilinen bir gerçektir. Öğrenme amaçlı olması 
bu gerçeği değiştirmez, her anlamda zamanla 
ilgili kontrol bizde olmalıdır ve öğrencilere bu 
kontrolü sağlama noktasında destek eğitimleri 
verilmelidir. Diğer taraftan dijital okuryazarlık 
konusunda da yapılan bilinçlendirme çalışmaları 
öğrencilerin ya da herhangi bir bireyin ekran 
başında eğitim/araştırma amaçlı geçirdiği 
sürenin etkili ve gerçek bilgi taşıyan içerik 
ve araçlara yönelik olması gerektiğini söyler. 
Bunun sebebi internet ortamında sunulan 
bilgilerin birçoğunun niteliksiz, yanlış ve yanıltıcı 
olmasıdır. Bu anlamda, dijital okuryazarlık bilgiye 
erişme, analiz etme, değerlendirme, üretme ve 
paylaşma yeteneğidir. Öğretmenlerin kendileri 
sadece dijital okuryazar olmakla kalmamalı, 
aynı zamanda öğretmenler; öğrencilerinin 
ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilmelerini, 
elde ettikleri bilgilerin göreceli değerlerini 
belirleyebilmelerini ve topladıkları bilgileri 
niteliğine göre ayırt edebilmelerini sağlamalıdır. 
Günümüzde çocuklar teknolojiyle bir arada 
büyümekte ve internet ortamında sunulan 
her bilginin doğru olduğuna inanma eğilimi 
taşımaktadırlar. Bu durum onları teknolojinin 
zararlı yönlerine ve internet kaynaklı tehditlere 
açık hale getirmektedir. Burada belirttiğimiz 

faklı eğitim yaklaşımları, ya da teknolojik 
gelişmeler ne olursa olsun teknoloji hayatımızın 
çok önemli bir parçası olmaya devam edecektir. 
Eğitim-öğretim alanında da kullanılmaya devam 
edecektir. Bizlere düşen teknolojik cihazlarla 
amacı ne olursa olsun öğrencilerimizin, 
çocuklarımızın geçirdikleri süre konusunda 
oto kontrol kazanmalarına yardımcı olmak, 
internet ortamındaki bilgileri analiz etme, 
değerlendirme becerisi kazandırmak olmalıdır. 
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Her gün genç yaşlı toplumun her 
kesiminden insan internette 
gezinmekteyiz. Bu yolculuğumuzda 

internetin tuzaklarına düşmeden ilerlemek, 
bilgi denizinde kaybolmadan istediğimiz 
bilgiye hızlıca erişebilmek, doğru bilgiyi yanlış 
bilgiden ayırt edebilmek gerekmektedir. Bu 
yolculuğumuzda genelde yalnızız ve güvende 
olma sorumluluğu da bize aittir. Bu nedenle 
“Güvenli İnternet Kullanımı” toplumun her 
kesiminden insanın ihtiyacı olan bir eğitimdir. 
Çünkü bankacılık işlemleri, tapu işlemleri, 
eTicaret, eDevlet, eOkul, Fatura ödemeleri 
derken son yıllarda tüm resmi işlemlerimizi 
internet üzerinden gerçekleştirmekteyiz. 
Buna bir de sosyal medya kullanımındaki artış 
eklendiğinde 7’den 77’ye her bireyin internet 
kullandığı bir gerçek. 

Peki internette gezindiğimiz bu siteler ne 
denli güvenli? İnternette gezindiğimiz bu 
ortamlarda suçlular, dolandırıcılar, istismarcılar 
da gezinmekte. Bu nedenle toplumun her 
kesimi güvenli internet kullanımı konusunda 
bilgi sahibi olmalıdır. 

Bunun için kamu spotları hazırlanmakta, 
okullarda eGüvenlik Günü kutlanmakta, 
öğrenci ve velilere bilgilendirme toplantıları 
yapılmaktadır. Ancak tek başına bunlar yeterli 
olmamaktadır. İnternette güvenli şekilde 
gezinebilmek için her birey kendi üzerine düşen 
sorumlulukları yerine getirirse, internetin zararlı 
etkilerinden kısmen korunmuş olacaktır. 

• Antivirüs programı kullanmak, 
• Kablosuz ağımızın şifresini paylaşmamak 

şifre güvenliğine dikkat etmek,
• İnternet üzerinden sanal kredi kartı 

kullanarak alışveriş etmek,
• Şüpheli linkleri ve e-mailleri açmamak, 
• İnternet kafede veya toplu yerlerde 

kullanılan bankacılık işlemlerini zorunlu 
olmadıkça yapmamak, 

• Kimlik Hırsızlığı ve dolandırıcılığa maruz 
kalmamak

• Sosyal paylaşım sitelerinde kişisel gizlilik, 
mahremiyet ve paylaşım konularında ölçüler 
ve sınırlar belirlemek, 

• Üyelik istenen sitelerde kişisel bilgilerin 
tamamını vermemek, alınacak önlemlerden 
bazılarıdır.

Bu önlemlere daha birçok önlem eklenebilir, 
ancak topluma bu bilinci kazandırabilmek 
için bu konuda toplumun her kesiminden 
insana ulaşmak gerekir. Örneğin STK’lar ve 
Üniversiteler işbirliği yaparak sosyal sorumluluk 
projeleri geliştirerek toplumu bilgilendirebilirler. 
Uygulamalı Atölye çalışmaları, Konferanslar, 

Güvenli internet kullanımını anlatan oyun 
tasarımı geliştirmek. Büyükanne-büyükbabalar 
torunları ile birlikte güvenli internet kullanımı 
eğitim videoları hazırlatmak. Okullarda 
eGüvenlik açıkları ile ilgili ipucu toplamak, 
sitelerin eGüvenlik açıklarını inceleme ve 
araştırma ekipleri kurmak.

İNTERNETTE 
GÜVENLİ 
GEZİNMEK



Günümüzde cebimizden evimize kadar 
birçok alanda kullanılan internet, 
artık gözle gördüğümüz veya gözle 

göremediğimiz nesneleri de içerisine alan bir 
ağ olarak karşımıza çıkmaktadır Gün geçtikçe 
büyüyen dünyamızda internet kullanımının 
artması inkar edilemez bir gerçektir..

İnternette bugün iletişim, bilgiye ulaşma, 
eğlence, bankacılık, alışveriş ve diğer pek çok 
şeyi rahatlıkla yapabiliyoruz. Aslına bakarsak 
bu hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Yoğun 
bir iş temposuna sahip olduğumuz 21.yüzyılda 
online işlem yapmak bizim işimizi büyük ölçüde 
kolaylaştırıyor. İnternet yaşamımızda bize 
kolaylıklar sağlamakla beraber maalesef çoğu 
kez tehlike de oluşturabiliyor. Peki bu tehlikeler 
nelerdir ?

Suçlar, suçlular, dolandırıcılar, istismarcılar, 
siber zorbalar, tacizciler, teşhirler… Teknoloji 
hızla gelişirken, sanal ortamın görünmeyen, 
bu karanlık yüzünde olanlar da güvenliğimizi 
tehdit ediyor. Toplumumuzda kabul gören en 

önemli değerlerimizden biri nedir diye sorulsa 
bir çoğumuz güven diye cevap veririz. “Bir 
insanın, bir insana verebileceği en güzel şey 
güvendir” sözü hayatımızda önemli bir yer 
tutar. Oysa,internet ortamında güven aramak, 
çölde su aramaya benzer çoğunlukla. İnternetin 
insanlığa sunduğu kolaylıklar ve fırsatlar dikkat 
edilmediği takdirde karşımıza büyük bir tehlike 
olarak çıkabilmektedir.Fakat internetin bize 
getirdikleri ile bizden alıp götürdükleri arasında 
bir hesap yapıldığında, toplumsal olarak 
“İnternet Güvenliği”, “İnternetin Bilinçli 
Kullanımı”, “İnternetin Etik Kullanımı”, 
“İnternet Hak-Hukuk ve Sorumlulukları” 
konusunun ne kadar önemli olduğunu daha 
net idrak edebiliriz. Tüm bunlar toplumda 
güvenli internet kullanımı konusunun küçük 
yaşlardan itibaren teknolojiyle iç içe büyüyen 
çocuklarımızdan başlayarak 7’den 77’ye 
herkes için ne kadar önemli bir konu olduğunu 
gösteriyor.

Güvenli internet kullanımı ile ilgili önemli 
noktaları bazı alt başlıklarda toplayabiliriz.

Günümüzde cebimizden evimize kadar birçok alanda kullanılan internet, artık 
gözle gördüğümüz veya gözle göremediğimiz nesneleri de içerisine alan bir 
ağ olarak karşımıza çıkmaktadır Gün geçtikçe büyüyen dünyamızda internet 

kullanımının artması inkar edilemez bir gerçektir..

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI



Şifreler, tüm internet güvenliği yapısında en zayıf noktalardan biridir. Günümüzde parolalarla ilgili 
esas problem, insanların siber hırsızların tahmin etmeleri kolay olan şifreler kullanmalarıdır. İnsanlar 
hatırlanması kolay olan şifreleri seçme eğiliminde olduklarından şifrelerini basit seçmektedirler. 
Eğer elektronik aygıtlarınızın ve internet üzerinde bulunan tüm hesaplarınızın güvenliklerini artırmak 
istiyorsanız siber suçluların tahmin etmesi zor olan güçlü şifreleri seçmeye özen göstermelisiniz.

İnternet ortamında sahip olduğunuz tüm hesaplar için, en az 3 ayda bir, şifrelerini birbirinden 
farklı kompleks bir yapıda güncellemelisiniz. Banka hesap şifreleriniz, mail hesap şifreleriniz, üye 
olduğunuz web sitelerin şifreleri ve FTP şifreleriniz bu konuda değişiklik sağlamanızın gerektiği 
alanlardır.

Piyasada bir çok anti-virüs yazılımı bulunmaktadır. Bu yazılımlar aracılığı ile bilgisayarınız 
ve içerisindeki dosyaların güvenliğini bu yazılımlarla sağlayabilirsiniz. Anti-virüs yazılımının 
bulunmasının yanı sıra yazılımın orijinal ve güncel olması da bir o kadar önemlidir.

Gün içerisinde onlarca mail alabilirsiniz. Fakat; gelen mailler içerisinden konu başlığı farklı ve 
göndericisini bilmediğiniz spam olabilecek maillerdeki, linklere tıklamamalısınız. Bu linkler 
bilgisayarınıza virüs bulaşmasına sebep olabileceği gibi, mail hesabınızın çalınmasına da sebep 
olabilir. Dolayısıyla,  mailde gelen her linke tıklamamalı, hatta çoğu zaman maili açmadan 
silmelisiniz.

Güvenli İnternet Kullanımı için güvenlik duvarının bilgisayarınızda aktif olması oldukça önemlidir. 
Çünkü; güvenlik duvarı internet ortamından bilgisayarınıza gelebilecek saldırı ve tehditlere karşı 

sizlere sunulur.

Şifre Değişikliği

Anti Virüs

E- Posta Güvenliği

Güvenlik Duvarı

Bilgisayarınız içerisindeki her yazılımın güncel olmasına ve son güncellemenin zamanıyla ilgili 
bilgi sahibi olmaya özen gösterin. Yazılımlarınız ne kadar güncel ise; internet ortamındaki zararı 
bir yazılımın sizleri etkileme ihtimali o kadar az olacaktır.

Güncellemeler



İnternet üzerinden bankacılık işlemi sağlamak isteyenler kesinlikle https:// ibaresi görmeden 
işlem sağlamamalıdır. Sol üst tarafta güvenli ibaresi bulunmayan web sitelerinde işlemlerini 
gerçekleştirmemeli ve bankaların web sitelerinin linkini bir alana kayıt ederek, sadece bu link 
üzerinden işlem sağlamak en güvenilir yoldur.  Aksi halde, bankacılık bilgileriniz kötü niyetli 
kişilerce ele geçirilebilir.

İnternet ortamından, size yararlı olabileceğini düşündüğünüz her dosyayı indirmemelisiniz. 
Güvendiğiniz uzun süredir kullandığınız ya da güvenilir bir yakınınız tarafından sizlere tavsiye 
edilen siteler aracılığı ile işleminizi sağlamanız oldukça yararlı olacaktır. Bunun yanı sıra, torrent 
tarzı yazılımlardan kesinlikle uzak durmalısınız.

İnternet ortamında her gördüğünüz yazı, resim, arşiv, reklam gibi sizleri etkilemek için hazırlanan 
içeriklere doğrudan güvenmemeli ve sizleri yönlendirmek istedikleri sayfalarla ilgili birçok kez 
düşünerek, güvenli olup olmadığına dikkat ederek araştırma yapmalı ve internet ortamındaki 
dosyalar konusunda dikkatli olmalısınız.

Binlerce kullanıcısı olan ve bir sosyal ağ gibi işleyen online oyun ve sohbet alanlarında, doğrudan 
kişisel bilgilerinizi paylaşmamalısınız. Bilgilerinizin güvenliği için bu gibi alanlardan uzak durmalı 
ve bilgilerinizin gizliliğine çok önem vermelisiniz. Bu gibi ortamlarda arkadaşlık kurmak, şahsi 
bilgilerimizi paylaşmak, sosyal medya hesaplarımıza tanımadığımız kişileri kabul etmek oldukça 
tehlikelidir.

İnternet Bankacılığı

Dosya Güvenliği

Güven

Online Oyun ve Sohbet



Ailenizi eriştiğiniz içerikten haberdar edin. 

Bilgisayarlarınızı ailenin ortak kullanım alanında bulundurun.

Kullanımınızı zamanla sınırlayın ve kararlı olun.

İndireceğiniz yazılımlar, oyunlar konusunda hassas davranın. 

Ulaştığınız her bilgi doğru olmayabilir.

Hediye, bedava tatil, green card hakkı vb. iletilerinin inandırıcı olmadığını bilin.

 Gmail, Twitter, Hotmail, Facebook, Internet Bankacılığı gibi uygulamalarda veriler 

Internet üzerinden şifreli gider. Bu uygulamaları kullanırken 

https:// ve kilit işaretinin varlığından emin olun.

«Beni hatırla» seçeneğini kullanmayın, «güvenli çıkış» seçeneğini kullanın.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN;

Kaynağı bilinmeyen yazılım veya uygulamaların elektronik cihazlarınıza yüklenmesi 
sonucunda cihazlarınıza zararlı yazılım bulaştırabilir ya da cihazınıza zarar verebilirsiniz.

Sosyal medya hesapları kısıtlanmalıdır. Herhangi bir kişinin resimlerinize bile ulaşması 
yeni bir sahte hesap açmak için yeterlidir. Bu nedenle veriler gereksiz kişilerden uzak 
tutulmalıdır. Şu anda büyük sosyal gruplar oluşturmak için bu bir yöntem olarak 
kullanılmaktadır.

Lisanslı yazılımlar ve uygulamalar sizi saldırganlara karşı korur.

İnternet alışverişlerinde banka/kredi kartı, TC kimlik numarası, telefon numarası vb. kişisel 
bilgilerimizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, sipariş verilmesine rağmen ürünün alıcıya 
ulaşmaması, ürünün vaat edilen kalitede olmaması gibi sorunlarla karşılaşmamak için 

kredi kartı şifrenizi istemez, sizden kredi kartı şifrenizi talep eden alışveriş sitelerinden 
uzak durmanız gerekir.

Mail ile gelen herhangi bir güncellemeyi yapmayın. Browser üzerinden doğru adresi 
yazarak güncelleştirmelerinizi gerçekleştirin.

Bilgisayar açılış şifresi dahil olmak üzere tüm şifreler, en az on karakterden oluşan, içerisinde 
harf, sayı, büyük harf, küçük harf, +,-,!,* gibi karakterlerden oluşmalı, kombinasyonlarla 
her kullanıcı girişinin şifresi farklı olmalıdır.



UZAKTAN 
EĞİTİM

Covid-19 salgını etkilerinin 
dünyanın hemen hemen her yerinde 
hissedildiği  şu günlerde, uzaktan eğitim 

hiç olmadığı kadar önem kazandı. Çin’in Vuhan 
kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen 
hastalığa yol açan koronavirüs, Antartika 
hariç tüm kıtalara yayıldı. Türkiye’de ise ilk 
koronavirüs vakası 11 Mart’ta tespit edildi. 

Bu süreçte salgının yayılımını engellemek 
adına ülkemizde okullar 16 Mart’tan itibaren 
tatil edildi. Nisan ‘da yapılması planlanan 
2.dönem ara tatili yerine 16 Mart haftası tatil 
olurken takip eden haftada uzaktan eğitimlerin 
başlayacağı belirtildi. Bu süreçte Eba TV 
yayınlarının yanı sıra uzaktan eğitim araçları da 
daha sık kullanılmaya başlandı. 

7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum Projesi 
süreli yayınlarında yayınlanan makalelerde ve 

okullarımızda verdiğimiz eğitimlerde 
sürekli vurguladığımız siber 

güvenlik konusu ve teknolojinin doğru 
kullanılmasının önemi bir kez daha ortaya 

çıkmış oldu. Kullandığımız ya da kullanmayı 
planladığımız her türlü uygulama, telefon, 
tablet ya da bilgisayarlarımıza indirdiğimiz 
program, oyun belki de basit sandığımız bir 
sosyal medya uygulaması güvenlik açıklarına 
dikkat etmezsek bizler için, çocuklarımız ve 
öğrencilerimiz için bir risktir. Öncelikle bunu 
unutmamak gerekiyor. Kullandığımız uzaktan 
eğitim aracı ne olursa olsun uyulması gereken 
bazı ortak noktalar var. 

Bunları özetlersek: 

• Güvenilir ve lisanslı programları 
kullanmak, 

• Öğrencilerin kişisel bilgilerini internet 
erişimli ağlar üzerinden toplamamak, 

• Öğrencilerimizin ses ve görüntülerini 
kayıt etmemek ve paylaşmamak, 

• Öğrenci kameralarının kapalı olduğundan 
emin olmak, 

• Toplantı  odasına  sadece öğrencilerimizi 
onlarla özel olarak paylaşacağımız link ve 
şifre ile kabul etmek,



• Kişisel bilgileri kaydetmemek,

• Güvenilir olmayan hazır sunu, link ya 
da videoları kesinlikle öğrencilerle 
paylaşmamak. 

Uzaktan eğitim sürecinde kullanacağımız 
materyali kendimiz hazırlayarak ya da EBA 
sisteminden  öğrencilerimizin ihtiyacına göre 
seçerek öğrencilerimizle düzenli aralıklarla 
paylaşmalıyız. Bu süreçte veli ve öğrenci 
öğretmenine güvenmekte ve eğitim sürecini 
onların desteğiyle planlamaya çalışmaktadır. Bu 
süreçte hem öğrencilerimize destek olmalıyız 
hem de doğru materyal ve eğitim içerikleri ile 
onları uzaktan eğitim sürecine dahil etmeliyiz. 
Bu süreçte öğrencilerimize karşı kayıtsız ve 
ilgisiz kalmak kadar daha önce okul ortamında 
görmedikleri  yoğun içerikler paylaşmak, çok 

sayıda test ve ödevden sorumlu tutmak da 
olumsuz sonuçlara ve öğrencilerin uzaktan 
eğitim sürecinden kopmalarına, velilerimizin 
kendilerini çaresiz hissetmelerine sebep olabilir. 
Öğrenci motivasyonunu korumak önemlidir. 
Zaman zaman uzaktan da oynanabilen 
Kahoot/Socrative gibi programlarla 
öğrencilerimizin basit tekrarlar yapmalarına 
hem de motivasyonlarını korumalarına yardımcı 
olabiliriz.  

Teknolojiyle daha sık zaman geçirmeye 
başladığımız şu günlerde toplumun tüm 
kesimleri için bilinçli teknoloji kullanımı daha 
da önem kazanmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde 
de bu konuda dikkatli olmak ve teknolojinin 
bize sunduğu imkanları bilinçli bir şekilde 
kullanarak bu zorlu süreci  geçirmeye çalışmak 
bizim elimizdedir. 

Gülden BAYRAK
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İSTEAMDER



Google Hangoust

10

10 kişiye kadar izin veren uygulamada
videolu görüşme, ileti gönderme ve
alma, fotoğraf paylaşımı gibi
özellikleri kullanabilirsiniz.

10

10 kişiye kadar anlık mesajlaşma,
görüntülü konuşma, grup ekran
paylaşımı gibi özelliklerini kullanabilirsiniz.

Skype

100

100 kişiye kadar video konferans, sınırsız
birebir toplantı, sınırsız sayıda
toplantı ve çevrimiçi destek gibi
özelliklerini kullanabilirsiniz.

Zoom Video Communications

25

Big Blue Button
25 kişiye kadar izin veren uygulamada
sunum hazırlama, hatırlatma, entegre
etme, fazla etkin olmasa da beyaz
tahta uygulaması mevcut. 

T.C. BÜYÜKÇEKMECE
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ONLINE TOPLANTI
ARAÇLARI



Google Hangoust

10

10 kişiye kadar izin veren uygulamada
videolu görüşme, ileti gönderme ve
alma, fotoğraf paylaşımı gibi
özellikleri kullanabilirsiniz.

10

10 kişiye kadar anlık mesajlaşma,
görüntülü konuşma, grup ekran
paylaşımı gibi özelliklerini kullanabilirsiniz.

Skype

100

100 kişiye kadar video konferans, sınırsız
birebir toplantı, sınırsız sayıda
toplantı ve çevrimiçi destek gibi
özelliklerini kullanabilirsiniz.

Zoom Video Communications

25

Big Blue Button
25 kişiye kadar izin veren uygulamada
sunum hazırlama, hatırlatma, entegre
etme, fazla etkin olmasa da beyaz
tahta uygulaması mevcut. 

T.C. BÜYÜKÇEKMECE
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ONLINE TOPLANTI
ARAÇLARI

10

10 kişiye kadar izin veren uygulamada
sınırısız sohbet ve arama, görüntülü

arama, ekiplere yönelik ve kişisel dosya
depolaması, Office ile gerçek zamanlı
işbirliği özelliklerini kullanabilirsiniz.

Microsoft Team

125

125 katılımcıyı destekleyen bir alt yapıya
sahip. Bu nedenle büyük seminer,
toplantı ve eğitimleriniz için tercih

edebileceğiniz bir uygulama.

Fuze

25 kişiye kadar video, HDFaces özelliğiyle
6 farklı video akışını aynı anda ekranda

görebilme gibi özelliklerini kullanabilirsiniz.

25

GoToMeeting

6

Meetin.Gs
6 kişiye kadar izin veren uygulamada dosya

başı 5 MB’a kadar döküman paylaşımına
izin veren ve Skype entegrasyonu

özelliklerini kullanabilirsiniz.

ONLINE TOPLANTI
ARAÇLARI



İNTERNET 

       &
         ETİK

Etik ile ahlak kavramı çoğu zaman 
birbirine karıştırılır. Etik, doğru ve yanlış 
eylemin teorisi, ahlak ise onun pratiği 

gibi düşünülebilir.(Billington, 2011:46). 
Etik, felsefenin bir dalı olup, sergilediğimiz 
davranışların hangileri doğru, hangileri yanlış 
gibi ahlaki sorular ve sorunlar üzerine akıl yürütür. 
İnternet etiği ise, internet üzerinde iletişimde 
bulunurken doğru ve ahlaki olan davranışlar ile 
yanlış ve ahlaki olmayan davranışları belirleyen 
kurallar bütünüdür. Tanımlamak gerekirse: 

Etik: Etik; doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi 
ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek, 
bunun sonucunda da doğru, haklı, iyi ve adil 
olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır. 

İnternet Etiği: İnternet üzerinde iletişimde 
bulunurken doğru ve ahlaki olan davranışlarla, 
yanlış ve ahlaki olmayan davranışları belirleyen 
kurallar bütünüdür. İnternet etiği, gerçek hayatta 
insanlara gösterdiğiniz saygı ve nezaketin 
internet ortamında da gösterilmesidir. 

İnternetin yaygın kullanımı ve kolay erişim, 
kolay indirme ve kolay kopyalama ve 
yapıştırma işlevleri gibi sağladığı kullanışlı 
mekanizma, özellikle eğitimle ilgili alanlarda 

ve entelektüel ortamda birçok etik dışı 
davranışı kolaylaştırmıştır. İnternet ortamında 
etik kavramının tartışılmasına ve bir sorun 
olarak ele alınmasına yol açan durumlar ve 
konular arasında sahtekarlık, intihal, tahrifat, 
suçluluk, yetkisiz yardım ve tesisin yanlış 
kullanımı sayılabilir. Kopyalama ya da indirme 
yöntemiyle alınan araştırmalar, makaleler, öykü 
ve romanlar, sunumlar ne yazık ki bilgi hırsızlığı 
ve haksız kazanç gibi sonuçlara yol açmakta ve 
etik değerleri zedelemektedir. 

Bu durum özellikle eğitimde etik kavramını ve 
etik farkındalığı, ahlaki muhakeme yapabilme 
yeteneğinin önemini ortaya çıkarmaktadır. 
İnternet ortamında da gerçek hayatta olduğu 
gibi uyulması gereken kurallar, ve etik değerler 
müfredatın bir parçası olmalı, doğru ve güvenilir 
sitelerin kaynak olarak kullanılıp, kaynakçaların 
ödev ya da araştırmalarda, akademik yazılarda 
belirtilmesi gerekliliği vurgulanmalıdır. Ayrıca, 
siber güvenlik ve internet ortamında yapılan 
hangi davranışların suç unsuru taşıdığı ve bilişim 
suçlarıyla ilgili verilen cezaların neler olduğu da 
toplumun tüm kesimlerine düzenli eğitimlerle 
aktarılmalıdır. ( Siber Güvenlik ve Bilişim Suçları 
ile ilgili yazılarımızı dergimizin ikinci sayısında 
bulabilirsiniz.) 



İnternet kullanırken uymamız gereken bazı  etik davranışlar ve kuralları maddeler 
halinde listeleyelim ve bu davranışları kendi hayatlarımızda da mutlaka uygulayalım.

• İnternet ortamında kişisel bilgilerimizi paylaşmamaya özen gösterelim ve başkalarına ait 
bilgileri paylaşmayalım.

• İnternet ortamında bulduğumuz bilgi, belge, makale gibi eserleri kendimize aitmiş gibi 
kullanmayalım ve kaynakça göstermeden paylaşmayalım. 

• İnternet ortamında kendi haklarımıza gösterilmesini istediğimiz saygıyı biz de diğerlerine 
gösterelim. 

• Başkalarının dil, din, ırk, kültür gibi özelliklerine karşı saygılı olalım; incitici, aşağılayıcı, ayrıştırıcı 
yorum ve paylaşımlardan kaçınalım. 

• Kaynağına güvenmediğimiz, doğruluğundan emin olmadığımız hiç bir yazı, belge, haber ya 
da yorumu paylaşmayalım. 

• Gerçek hayatta olduğu gibi, internet ortamında ve sosyal medya platformlarında da kırıcı ve 
kaba ifadeler kullanmaktan kaçınalım.

• İnternet ortamında karşılaşabileceğimiz her tür dolandırıcılık olayına karşı bilinçli olalım ve bu 
tür olaylarla karşılaşırsak ilgili birimlere bu durumu bildirelim. 

• İnsanların kendi üretimleri olan bilgileri, eserleri asla izinsiz kullanmayalım. 

İlker BAYRAK
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İSTEAMDER



Eğer öğrenciler eğitimin tarihteki sesini, toplumsal etkilerini 
ve teknolojinin psikolojik eğilimini duyabilirlerse teknoloji 
tarafından kullanılan değil onu kullanan kişiler olarak 
kendilerini yetiştirebilirler. 

Neil   Postman

O yüzden teknolojiye aşırı hayranlık 
duymamalı, ondan korkmamalısınız.

John Hegarty

Teknoloji hiçbir şeydir. 
Asıl önemli olan 
insanların özünde 
iyi ve zeki olduklarına, onlara 
gerekli araçlar verildiği takdirde 
mükemmel işler başaracağına 
duyduğunuz inançtır.

Elyssa Friedland
Teknoloji yokken 
her şey daha 
samimiydi. Daha 

masum, daha saf, temizdi 
her şey. Sözünde durulan 
bir yaşam şekli vardı. 

Selçuk  Yöntem



Eğer öğrenciler eğitimin tarihteki sesini, toplumsal etkilerini 
ve teknolojinin psikolojik eğilimini duyabilirlerse teknoloji 
tarafından kullanılan değil onu kullanan kişiler olarak 
kendilerini yetiştirebilirler. 

Neil   Postman

O yüzden teknolojiye aşırı hayranlık 
duymamalı, ondan korkmamalısınız.

John Hegarty

Teknoloji hiçbir şeydir. 
Asıl önemli olan 
insanların özünde 
iyi ve zeki olduklarına, onlara 
gerekli araçlar verildiği takdirde 
mükemmel işler başaracağına 
duyduğunuz inançtır.

Elyssa Friedland
Teknoloji yokken 
her şey daha 
samimiydi. Daha 

masum, daha saf, temizdi 
her şey. Sözünde durulan 
bir yaşam şekli vardı. 

Selçuk  Yöntem



İçerisinde yaşadığımız son on yıllarda hızla gelişen teknoloji 
yaşam tarzımızı doğrudan etkisi altına almıştır.

Prof. Dr. Oguz Özyaral

İnsanlığın trajedisi, onu güçlü kıldığını sandığı vasıtaların aynı 
zamanda onun kuyusunu kazması, onun güçsüzlüğünün 
sebebi de olmasıdır.

Prof. Dr. Kemal Sayar





ÇOCUKLARIN ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA 
GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN

5 ANAHTAR

Çocuğun çevrimiçi ortamda yaşadığı bir sorun 
olduğunda ya da onu rahatsız eden bir olay, kişi, 
uygulama ile karşılaştığında size gelmesini, sorun-
larını hayatın her alanında olduğu gibi sizinle pay-
laşmasını sağlayacak güçlü bir iletişim kurun.

Teknolojiyle İlgili
Açık Bir Güven 
İlişkisi Kurun

Çevrimiçi 
Ortamda Beraber 

Oynayın-Zaman 
Geçirin

Böylece çocuğumuzun neler yaptığını, 
hangi oyun, uygulama ya da web site-
sinde daha çok zaman geçirdiğini, bu 
ortamlarda ne yapmaktan hoşlandığını 
daha iyi anlayabilir ve ona uygulamalı ola-
rak çevrimiçi güvenlik kurallarını daha iyi 
anlatabilirsiniz.



Böylece çocuğun etkileşimde olduğu kişiler, oy-
nadığı oyunlar ve diğer dijital davranışlarıyla ilgili 
fikir sahibi olabilirsiniz.

Cihazları Evin 
Açık Alanlarında 
Kullanın

Çocuğunuzu 
Güçlendirin

Ekran Süresini 
Sınırlandırın

Aile olarak oluşturacağınız bir plan ile tek-
noloji saatlerini belirleyin. Oyun, web site-
si, uygulama ya da arama motorları ile ilgili 
olarak gizlilik ayarlarını mutlaka kontrol edin 
ve en yüksek koruma modunu aktif hale ge-
tirmeyi unutmayın. Ebeveyn kontrolü ve filt-
releme özelliklerini kullanın. Zamanınızı ek-
ranlara hapsetmekten kaçının. Çocuğunuzu 
uzun saatler boyunca ekranlarla baş başa 
bırakmaktan kaçının!

Her nerede olursa olsun çocuğunuzun kendisiyle ilgili akıllıca kararlar 
almasına yardımcı olun. Olumsuz çevrimiçi deneyimlerle karşılaştığın-
da uygulayabilecekleri stratejilerle ilgili tecrübe edinmelerine yardımcı 
olun ve özgüven kazanmalarını destekleyin. Çevrimiçi iyi alışkanlıklar 
geliştirin ve çocuğunuzun dijital-sosyal ve duygusal beceriler geliştir-
mesine yardım edin. Çocuklarınızın saygı, empati, eleştirel düşünme, 
sorumlu davranış gibi nitelikler kazanmalarına destek olarak iyi bir diji-
tal vatandaş olmalarını sağlayabilirsiniz.



Bireyi biyolojik olarak yetiştirmenin yanı sıra bilişsel, duyuşsal, sosyal gelişiminden sorumlu 
olan anne, baba ya da aile büyükleri, değişen dünyada hızla gelişen teknolojik gelişmeler 
nedeniyle ebeveyn olmakla ilgili yeni kavram ve sorumluluklarla karşılaşmaktadırlar. Çocuk-
ların bulundukları ya da karşılaştıkları tüm ortamlar ebeveynlere farklı roller yükleyebilmek-
tedir. Teknolojideki gelişmelerle birlikte dijital dünyada kendilerini tam olarak korumak için 
hazır olmayan çocuk ve ergenler karşılaştıkları karmaşık bilgileri nasıl değerlendireceklerini 
bilememektedirler. Çocuklarını dış dünyadaki tehlikelere karşı korumak isteyen ebeveynler, 
onları evde,yanlarında tutma eğilimi taşıyabilmektedirler. Lakin evde çocuklara sunulan tek-
nolojik cihazlar özellikle de internet bağlantılı her tür cihaz çocukları akla gelmeyecek pek 
çok tehlikeye açık hale getirmektedir.

Birçok aile dış dünya kadar endişe verici olan sanal dünyada gezinirken çocuklarını denet-
lemeleri ve rehberlik sağlamaları gerektiğinin farkında değildir. Buradan hareketle internet 
ebeveynliği (Internet Parenting), çevrimiçi ebeveynlik (Online Parenting) ve dijital ebeveyn-
lik (digital parenting) gibi kavramlarla karşılaşılmaktadır. Dijital ebeveyn; dijital çağın gerek-
sinimlerine göre hareket eden, temel düzeyde dijital araçlara hâkim, uçsuz bucaksız bir or-
tam olan dijital ortamlardaki olanakların farkında olan ve çocuğunu bu ortamlardaki risklere 
karşı koruyabilen, kişi haklarına gerçek hayatta saygı duyulması gerektiği gibi sanal ortamda 
da aynı şekilde davranılması gerektiğini bilen ve bunu çocuğuna aşılayan ve teknolojik ge-
lişmelere kendini kapatmayan bireydir. (İnternetin Bilinçli Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı 

Dijital
Ebeveynlik



• Çevrimiçi ortamlardaki olumsuzlukları fark 

etme. 

• Çevrimiçi ortamlardaki risklerin farkında 

olma. 

• İnternet bağımlılığını fark etme. 

• Tehlike sinyallerini fark etme. 

• Çevrimiçi ortamlardaki olumsuzlukları fark 

edip önlemler alma. 

• Çocuğun bilgisayarda ya da internette ne 

yaptığını ayırt etme.

Ebeveynler, çocuklarının bu uçsuz bucaksız 
internet ortamında geçirdikleri zamanla ge-
nel olarak ilgilenmekte ve bu süreyi kontrol 
altına alma çabasındadırlar. Burada daha çok 
üzerinde durulan konu süre olsa da ne yazık 
ki süreden daha önemli olan konu içeriktir. 
Bazı siteler, oyun içerikleri ya da oyun diye 
sunulan ve kötü niyetli kişilerce farklı amaç-
larla hazırlanan zararlı yazılımlar çocuklar ve 
her yaştan birey için tehlike arz etmektedir. 
Kişinin bilgisayar ya da internet ortamında 

geçirdiği süre çok önemlidir lakin daha da 
önemli olan ulaşılan içerikler konusunda ka-
zandırılması gereken bilinç ve farkındalıktır. 
Bu bağlamda; günümüzde ebeveynlerin 
“Ben internetten anlamam, ben bilmem!” 
demek gibi bir seçenekleri yoktur. Çünkü 
çevrimiçi ortamlara erişimin ve bu ortamla-
rın kullanımın kolaylaşması çevrimiçi risklerin 
artmasına yol açmıştır. Ebeveynler, çocukla-
rın çevrimiçi ortamlarda istenmedik durum-
larla karşılaşmamaları için güvenliği sağlaya-
cak birincil derecede sorumlu kişilerdir. Fakat 
Odabaşı (2005), internetin kullanımı ile ilgili 
ilköğretim düzeyindeki çocukların ailelerinin 
görüşlerini belirlemek için yaptığı çalışmada, 
ailelerin güvenlik konusundan habersiz ol-
makla birlikte, interneti ekonomik bir ortam 
olarak gördüklerine ve internetin akademik 
başarıyı artırdığına ve çağdaş yaşamın bir 
gerekliliği olduğuna inandıkları sonuçlarına 
ulaşmıştır. Dijital ebeveynler, çocuklarının 
kontrolü için farklı yaş gruplarındaki çocuk-
ları için farklı sorumluluklara sahip olmalıdır. 

Çalıştayı Raporu 17-19 Ocak 2014 (Kabakçı Yurdakul, Dönmez, Yaman ve Odabaşı, 2013). 
Gelişmekte olan ülkelerde internet kullanımı raporları incelendiğinde ev aktivitelerinin te-
melini internetin oluşturmakta olduğu belirtilmektedir. (Valcke, Bonte, De Wever ve Rots, 
2010). Bu nedenle çocuklarıyla birlikte evlerinde vakit geçiren ebeveynlere büyük görev 
düşmektedir. Ebeveynler, çevrimiçi risklerin ve olanakların farkında olmalıdır. Yapılan bir ça-
lışmada dijital olanakların olumsuz yönlerinin farkında olmak için dijital ebeveynlerin aşağı-
daki özelliklere sahip olması gerektiği belirtilmektedir. 



5-7 yaş arasındaki çocuklar için; 

• Yanında olma ve katılma, 

• Güvenlik yazılımı kullanma, 

• Kişisel bilgilerin korunmasını anlatma, 

• Kontrol etme, 

• Süre sınırı getirme 

• Kararlı olma 

8-11 yaş grubundaki çocuklar için;

• Anlaşma yapma, 

• Güvenlik yazılımı kullanma, 

• Djital dünyada saygılı olmanın vurgulanması 

ve 

• Tehlikelere karşı duyarlı olma gibi işlemlerin 

yapılması beklenebilir.

12-14 yaş grubundaki çocuklar için; 

• Kimlerle görüştüklerini ve neler yaptıklarını 

anlatmasını sağlama, 

• Yönlendirme ve denetleme, 

• Güvenlik yazılımı kullanma,

• Dijital dünya sorumluluğu edindirme, 

• Size gelmesini sağlama, 

• Kişisel bilginin önemini hatırlatma, 

• Mobil kullanım için kurallar koyma ve 

• Sözleşme imzalama 

15 yaş ve üzeri gruptaki bireyler için; 

• Kontrolden çok, yönlendirici olma, 

• İnternetin yasal ve etik kullanımı hakkında 

açıklamalar yapma,

• Yer ve konum bildiriminin tehlikelerini 

açıklama 

• Dijital ayak izinin önemini vurgulama gibi 

işlemler yapılabilir.





ÇAĞIMIZIN SOSYO-KÜLTÜREL SORUNU

TEKNO STRES

Sanal dünyanın yaşam tarzı ve 

sürekli internet kullanıcıları artık 

bilgi yorgunu, neden mi?

• Gelişen teknoloji çok hızlı bir şekilde günlük 
yaşantımız içerisinde dahi bilgiye çok daha 
hızlı ulaşabilmemizi sağlayabilmekte, ancak 
bu bilgi çokluğu ve yoğunluğu ne kadar ger-
çek ve ne kadar doğru bilgiler içermektedir? 

• Şartlar böyle olduğunda, internet üzerinden 
sanal ortamlarda yüklenen aşırı bilgi kişiler-
de, zaman zaman beynin bu bilgi yoğunlu-
ğunu yeterince analiz edemeyişi sonucu bir 
takım yorgunluklar yaratabilmekte, hatta bir 
takım psikolojik bazı rahatsızlıklara neden 
olabilmektedir, 

• İşte bu duruma “Bilgi zehirlenmesi” ve kişi 
üzerinde ortaya çıkan sonuca da “Bilgi yor-
gunluğu sendromu” denilmektedir.

• TEKNOSTRES Dr. Michelle Weil ve Dr. Lar-
ry Rosen adlı psikologların geliştirdiği bir 
terimdir. Teknostres aslında gizli tanımıyla 
belki de TEKNOFOBİ olarak ifade edilebilir. 
Bu durumu kısaca teknolojiye uyum sağlaya-
mamaktan doğan, modern bir uyumsuzluk 
olarak dile getirmek söz konusu olabilir. 

Artık içerisinde yaşamakta olduğumuz çağa 
ELEKTRONİK ÇAĞ-Tekno-Bilgi Çağı gibi 

isimler verilmektedir. İnternet ağları ve onun 
içerdiği uygulamalar öte yandan yıllardır ha-
yatımızın bir parçası halinde ki televizyon 
kanalları ve onlarca işitsel, görsel medya 
kanalları bir diğer tanımlamayla hayatımızın 
içerisine girmiş hatta yer etmiş bir takım ileti-
şim araçlarını kullanarak istediğimiz ya da is-
temeden her türlü bilgiye inanılmaz bir hızla 
ulaşmaktayız. Ayrıca iş ve özel hayat sınırları-
nın giderek ortadan kalkması, bu alanın bu-
lanıklaşması bu stresi daha da arttırmaktadır. 

Bilgi kirliliği olarak tanımladığımız bilgi ze-
hirlenmesi aslında tüm kuşaklar için gerçek 
yaşamdaki yaratıcılığı baskılar. Üzerinde ça-
lışmak istediğimiz temel konu için sanal or-
tamlarda yaptığımız aramaların kaçı doğru 
bilgidir, kaçı gerçekten işimize yarayabile-
cektir. İşte en büyük soru bu olmalıdır çün-
kü üzerinde araştırmasını yaptığımız konuya 
yönelik arama motorları bize onlarca, yüzler-
ce, bazen binlerce veri sunabilmektedir. Bu 
durum sonuç olarak ciddi anlamda kafa ka-
rışıklığına neden olabilmektedir. Bu durum 
karşısında acaba hangi bilginin doğru, han-
gisinin yanlış olduğuna karar vermede güç-
lük yaşanması söz konusu olabilmektedir. Bir 
diğer boyutuyla konuyu irdeleyecek olursak 
aslında bilgisayar ekranlarımıza cep telefon-
larına düşen bu bilgilerin birçoğunun gerçek 
manada “bilgi” olup olmadığı bile tartışılır.



İşte bu noktada, gerçek anlamda bu sorun, 
bizleri etkisi altına almakta, bağışıklık siste-
mini zayıflatarak sağlığımızı bozabilmektedir. 
Akıllı telefonlar, internet, akıllı televizyonlar, 
tabletler ve bu teknolojik yapıya içerisindeki 
sonsuz uygulamalar ve ortama uyum sağ-
lama çabaları üzerimizde gerginlik ve yor-
gunluk yarabilmektedir. Aslında bu kadar 
hızla birçok bilgiye ulaşması, bizi günlük ya-
şantımızın stresi ve yoğunluğunun yanı sıra 
artı yoğun bir bilgi bombardımanıyla karşı 
karşıya bırakmaktadır. Burada ki anahtar ke-
limeler ve sonuç cümlesi “İnternet Kullanı-
cıları Bilgi Yorgunu” dur şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır.

Teknostres: Modern çağ insanının;

• Teknolojiye karşı tepkisinin bir göstergesi-

dir.

• Teknoloji sunduğu olanakların fazlalığı ve 

etkisiyle yaşadığı belki de istenmeyen deği-

şimleri de kapsamaktadır.

• Bunlar aslında gizli gizli bir takım sıkıntı ve-

ren fiziksel, sosyal ve duygusal alanlardaki 

belirtiler olabileceği gibi kişinin tavır ve tu-

tumlarındaki değişiklikleri de içine almakta-

dır.

• Teknolojik ürünlerin olanaklarına, yarattığı 

heyecana kendisini çok fazla kaptıran kişi 

gerçekte asıl ihtiyaç ve amaçlarını unutabil-

mekte, yalnızlaşabilmekte ve etrafındaki di-

ğer kişilere karşı da duyarsızlaşabilmektedir.

• Sürekli cep telefonlarına, bilgisayarlara, 

tabletlere fırtına gibi esen bir e-posta trafi-

ğinin yoğunluğunu düşünecek olursak nasıl 

bir gerilimin bizi etkilediğini hissetmemek 

mümkün değildir. Öte yandan giderek ar-

tan ve yaşamın her alanını işgal eden, bizi 

sarıp, sarmalayan bir diğer duygu da sosyal 

medyayı takip etme isteği, dürtüsü ve hat-

ta zorunluluğu demek daha mı doğru olur, 

bilemedim. Çünkü başkaları tarafından iz-

lendim, beğenildim, beğenilmedim, takip 

edildim, edilmedim kaygılarının öne çıkması 

ve bir yerden sonra bunun bir hırsa dönüş-

mesi kişileri sürekli olarak baskı altında tu-

tabilmektedir. Günlük hayatın her yerinde, 

dolayısıyla da kaçınılmaz bir halde ve pek 

çok kişide, bu yaygınlığa karşı bir tepki ya-

şanıyor ki işte bu da teknostresin tamamen 

kendisidir.



Olay ve bilgilerin; 

• Yoğunluğuna dayalı sürekli bilgi bombardı-

manına maruz kalma ve dolayısıyla bilginin 

zihnimizdeki hızlı akışı, 

• Bu kadar yoğun bilginin üzerimizde yarattığı 

ve yorumlanmaya açık karmaşa arttıkça, 

• İnsan beyni bunu algılama, içselleştirme ve 

kabullenmeyi kaldıramamakta ve kişi fark 

etmediği bir dizi stresörün etkisinde kalabil-

mektedir,

• İşte bu noktada bombardımana uğrayan 

beynin bilgiyi analiz gücü kırılmakta, algıda 

zorlanabilmekte ve hatta kilitlenebilmekte-

dir. 

Bu durumun nedeni ise, hiç de şaşırtıcı olma-
yan bir durumdur. Çünkü bizim beynimiz asla 
bir bilgisayar gibi “multitask” çalışmaz yani 
aynı anda birden çok işlemi yapacak şekilde 
tasarlanmamıştır. Sonuç olarak beyinize aşırı 
yük binmekte buda istemeden gerginlik ve 
yorgunluğa bir diğer deyişle teknostrese ne-
den olabilmektedir.

Günümüzde Tekno-stres nedenlerini sırala-
yalım dersek, ister istemez karşımıza bir ta-
kım korkular çıkmaktadır. Literatür bilgileri 
ışığında işte bunlardan en öne çıkanlardan 
bazıları;

• Bilgisayar bağımlılığı,

• Bilmeme, bilememe, hâkimiyet kuramama,

• Değişimin sürekliliğine ayak uyduramama,

• Dikkatsizlik sonucu eldeki verileri kaybet-

me,

• E-sistem üzerindeki güncellemeler ve sürek-

li yenilenmeye dayalı gelişmeler karşısında 

her geçen gün bilgi eksikliği yaşama ve ye-

tememe duygusu,

• Elle yapabileceği bazı işlerde bile e-sistem-

de yer alan hesap makinesi gibi son derece 

basit bir uygulamaya dahi sürekli gereksinim 

duyması ve onsuz yapamayacağı düşüncesi-

nin oluşması,

• Her alandaki işin üretilmesini istemek ve yö-

netimini kontrol etme duygusu, 

• İktidar ya da liderliği kaybetme hırsı ile kar-

gaşaya sürüklenme,

• İş alanında ve/veya her türlü yaşam alanında 

farklı uygulamalar için uzmanlaşmaya gidil-

memiş olması,

• Kendi hatalarının ortaya çıkması,

• Kendisine gereksinim kalmadığı, pasifize 

edilmişlik duygusu, 

• Kişisel bağımsızlığının, özerkliğinin kaybol-

ması, 

• Mesleki açıdan uygulamalara yönelik bilgi 

yetersizliğine dayalı kişinin kendini yetersiz 

hissetmesi

• Özgürlüğünün, kişisel dokunulmazlığının ve 

kontrolünün kaybolması,

• Sisteme alışamama ve çekingenlik duygusu,

• Sosyal yalnızlaşma, 

• Toplumun öğrenme arzusu taşımaması, ge-

reksinilmemesi, 

• Uygulamayla ilk defa karşılaşma; kullanım 

konusunda bilgi sahibi olunması ya da bilgi-

den uzak tutulması, öğretilmemesi, 

• Yönetsel kontrolünü kaybetme, 

• Yükselme olanaklarının kaybolması, 



Teknostres bizleri nasıl etkiler? 

Dünya çapında yapılan araştırmalar bize 
teknoloji kullanmakta olan nüfusun %85’inin 
Teknostresin etkisinde kaldığını söylemekte-
dir. Peki, o zaman kimler Tekno-stresin etkisi 
altındadır? sorusuna yanıt olarak;

Tüm teknoloji kullanıcıları diye söze başlaya-
biliriz, bu durum karşısında acaba bilgisayarı 
ve İnterneti iyi kullanamayan kişileri mi? Diye 
ikinci bir soru karşımıza çıkacaktır.
İşte burada verilecek ilk cevap bizi bekliyor 
olacak; Cevap Hayır, burada sorun yalnızca 
İnternet ve bilgisayar kullanıcıyla sınırlı değil,

• Çocuklar,

• Ev hanımları,

• Gençler,

• Yaşlılar

• İş insanları, çalışanlar, 

• Yani Herkes diyebiliriz 

Çalışma saatlerinin uzaması, birbiri ardı ge-
len e-postaları cevaplama zorunluluğu, gi-
derek artan teknolojiye ayak uydurma mec-
buriyeti çalışanları teknostrese sokmaktadır.

Tekno stres özelikle de çocuk ve gençler-

de sosyal medyada kendini kabullendirmek 
amacı ile sosyal medyayı sürekli takip etmek 
ve aktif bir kullanıcı olmaya çalışmak, gelen 
mesajları anında cevaplamak için telefonla-
rından ayrılmamaları, çevrimiçi oyunlar içeri-
sindeki gelişmeleri sürekli takip etmeye ça-
lışmak gibi sebeplerden ortaya çıkıyor. 

• Çocuklar tekno-bağımlı davrandıklarından 

zaman sürekli sabit bir alanda hareketsiz 

kaldıklarında, bunun sonucu daha az hare-

ket etmekteler bunun sonucu olaral asosyal-

leşme, obezite gibi sağlığımızı olumsuz et-

kileyen bazı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir

• Düzensiz besleniyor, 

• Sorumluluklarını yerine getiremiyorlar.

Bazı durumlarda teknoloji kullanıcısı farkın-
da olmadan değerlendirme ve tutumlarında 
değişiklikler yaşar. Aile içerinde bireyler bir-
birinden bağımsız, herkes kendi dünyasında 
kendi tercih ettiği ürünleriyle açıkçası kendi 
ilgi alanına giren teknolojik ürünleriyle za-
man geçirmeye devam etmektedir. Sonuç 
olarak aile ilişkileri küçük aile kavramı içeri-
sinde dahi bireyselleştiğinden aile içi iletişim 
ve yakınlaşma adım adım kopmakta uzaklaş-
ma ve tamamen içe dönme başlamaktadır 
ve bu durum artık toplumlar tarafından ka-
bullenilen bir yaşam tarzını ortaya çıkarmak-
tadır. Sonuç olarak şu bir gerçektir ki pek 
çok ailede ebeveyn çocuk arasında olması 
gereken güç dengesi değişime uğramakta 
ve iletişim kopukluğu yaşanmaktadır.

Genç bireylerde de teknostrese benzer bir 
başka durum daha ortaya çıkıyor. Kullanıcı-
sı oldukları bilgisayar ve akıllı telefonlar ne-
deniyle çoğunlukla ders çalışmak istemiyor, 
çünkü istediği bilgiye çok hızlı erişebiliyor 
ve ders çalışmanın hiçbir şey ifade etmediği 



düşünebiliyor. Bu durum karşısında elbette 
yapılması gereken, içinde yaşadığımız bu 
yeni yaşam tarzına uyum sağlamanın önemi-
ni derhal fark etmek, farkın farkındalığını ya-
ratabilmek için derhal adımlar atabilir olabil-
mektir. Sürekli olarak internet karşısında bir 
yaşam sürdüren genç birey, uykusuz kalıyor, 
yeterince desteklenmediği durumlarda dış-
lanmış hissediyor ve ne üzücüdür ki giderek 
teknostresin kendisini hızla içine çektiği bir 
yaşam tarzına daha çok maruz kalabiliyor. 

Teknostresin yarattığı sorunlar ve 
yaşam kalitemiz üzerinde etkileri 
nelerdir?

• Elbette, teknolojinin sağladığı kolaylıklar 

bize pek çok işi aynı anda yapma imkânı 

sunmaktadır. Günlük yaşamın hızı içerisinde 

bütün bunları yapabildiğimiz için bu karma-

şık tempoyu her gün sürdürürüz ve yoğunlu-

ğun üzerimizdeki etkisini fark dahi etmeyiz.

• Aslında teknoloji kullanımında sorun yaşa-

yan ya da yaşamayan, teknolojinin sağladığı 

konfor ve imkânlardan faydalanan hemen 

hemen herkes bir süre sonra gerginlik, en-

gellenme hissi ve/veya bunalma, karamsar-

lık vb. durumlar yaşayabilir hale gelebilmek-

tedir.

• Hızlanan teknolojiye ayak uyduramayan 

insanın yaşadığı stres; baş ağrısı, halsizlik, 

uykusuzluk, sosyal ilişkilerden uzaklaşma, 

beyin yorgunluğu ve tahammülsüzlük ola-

rak karşımıza çıkıyor. Öte yandan sinirlilik, 

insanlara karşı kaba davranışlar sergileyebil-

mektedir.

• Gereksiz, detaylarla dolu, aşırı karmaşık bil-

gi yüklenme, kişi üzerinde nefret ve işten 

kaçış, tükenmişlik verimliğin düşmesi ve 

hatta umursamazlık gibi sonuçlar doğurabil-

mektedir.

• Teknostresin üzerimizdeki etkisi sadece aşı-

rı bilgi yüklenmesi değil aynı zamansa psi-

ko-sosyal davranışlarla da ilintilidir.

• Ortaya çıkan bu kaotik yaklaşım sonuçta bil-

ginin doğruluğunun tartışıldığı bir gerilimle 

kişi bu bilgilerin hangisinin doğru hangisinin 

yanlış olduğunu kavramakta zorluk çekebil-

mektedir.

• Beyine fazla yüklenme insan vücudunda, 

genellikle mide- bağırsak sisteminde stres, 

hazımsızlık, kalp- damar sistemi üzerinde 

gerginlik, anksiyete, hipertansiyon, panik 

atak gibi kök nedeni belirsiz bir takım sağlık 

sorunlarının belirmesine sebebiyet verebil-

mektedir.

• İş yerinde oluşabilecek arızalar saatin kaç 

olduğuna bakılmadan dinlenme halindeki 

bireye sorulabiliyor.

• Bireyler kendilerini işlerinden tamamen sı-

yırmadan vakit geçiremiyor.

• Sekiz saatlik mesai anlayışı yerini 7/24 çalı-

şan haline getiriyor.

• Çalışanların sürekli ulaşılabilir olmaları iste-

niyor ve tamamlanmayan işlerin diğer me-

sai saati içerisinde yapılması değil de evde 

tamamlanıp dijital ortamdan ulaştırılması 

bekleniyor.

• Böylelikle çalışma yaşamı içerisindeki bi-

reyler için çalışma saatleri, dinlenecekleri, 

sosyalleşecekleri ve spor yapacakları yani 

kendilerine ayıracakları zaman dilimini yok 

etmeye, çalmaya başlıyor.



• Telefonun her saat aralığında açık, ulaşılabilir 

olması ve kişiye istenildiği zaman ulaşılabil-

mesi, gizli stresörler arasında yer almaktadır, 

• Bu sıkıntılar kişide baş ağrısı, sinir, kötü bes-

lenme, alkol kullanımı gibi belirtilerle ortaya 

çıkabilmektedir,

• Bir diğer gereksiz olarak tanımlanabilecek 

ancak herkesin ilgisini ilginç bir şekilde çe-

ken durum da; işten artakalan zamanda 

sosyalleşmek isteyen birey çözümü sosyal 

medya araçlarında bulurken, kendi hayatının 

stresörleri yetmezmiş gibi başkalarının da 

hayatlarını takip etme arzusuna kapılabiliyor, 

bu da artı bir gerginlik ve gereksiz bir yük 

olarak beynin sınırlarını zorlamaya başlıyor, 

yoğunluk ve gerginlik yaratabiliyor,

• Etraflarında olan biteni kaçırmamak her şeye 

yorum yazmaya çalışmak, her gelen iletilere 

cevap yetiştirmek, e-postaları sürekli kontrol 

etmek gibi işleri yapmaya çalışan birey bi-

linçsiz ve kontrolsüz bir şekilde kendini stres 

altında bulabiliyor,

• Bir diğer sorunda sadece çevresi ile değil 

tüm dünya ile rekabet etmeye çalışan kişi 

kendisine ve ailesine hiçbir şekilde zaman 

ayıramıyor, aile içi ilişkiler zayıflayabiliyor,

• Tekno stres çalışanlarda baş ağrısı, psikolojik 

yorgunluk, sinirsel tansiyon, kötü beslenme, 

gevşemek için alkol, uyanık kalmak için siga-

ra kullanımı gibi olumsuz bir takım davranış-

lar edinilmesini destekleyebilmektedir. 

• Ancak beynimiz, bazen de bu gerginliğe ani-

den cevap oluşturabilir, aslında bu sert bir 

tepki de olabilir. 

• Unutkanlık, net düşünememe, rahat ve din-

lendirici bir uykuya dalamama veya yorgun 

uyanma gibi stres belirtileri başlar. 

• Bütün bu olumsuzluklar bağışıklığın yıkımına 

sebebiyet verir. 

• Stresin sebebi teknoloji olunca adı da tek-

nostres olarak hayatımıza giriyor. 

• Günümüzde bir insanın bir günde öğrendiği 

bilgi yığını bundan dört yüzyıl öncesinde ya-

şayan bir insanın bütün yaşamı boyunca öğ-

rendiğinden çok daha fazla olduğu yapılan 

bilimsel araştırmalarda saptanmıştır.



Prof.Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü              

Dijital Yerlilerin
Dijital Ebeveynleri

Dijital dünyaya doğup, pek çok teknoloji ile 
yaşamının ilk yıllarında tanışan diğer bir ifade 
ile dijital teknolojiler ile doğan ve bu tekno-
lojiler ile büyüyen bireyler, dijital yerli olarak 
tanımlanmaktadır. Bu bireyler, dijital tek-
nolojileri anadili gibi bilen, günlük yaşamın 
içinde öğrenen ve kullanan bireyler olmaları 
nedeniyle ‘dijital yerli’ olarak adlandırılmak-
tadırlar. Dijital yerli kavramının karşısında yer 
alan kavram ise, “dijital göçmen” kavramı-
dır. Dijital göçmen bireyler ise, dijital tekno-
lojiler ile daha geç tanışan ve bu teknolojile-
ri yaşamlarına entegre etmeyi ileri yaşlarda 
gerçekleştirmeye çalışan bireyler olarak ta-
nımlanmaktadır. Son yıllarda bu iki kavrama 
ilişkin farklı eleştiriler gelmesi ile birlikte, bu 
kavramların dijital dünyaya doğan bireylerin 
özelliklerini anlamamıza ve irdelememize 
yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. 

Dijital yerlileri tanımak, dijital ebeveynliğin 
ilk adımını oluşturmaktadır. Dijital yerliler, di-
jital teknolojiler içerisinden tercihlerine bağlı 
olarak seçim yapma özgürlüğüne sahiptirler. 
Örneğin sosyal medyaya katılmak için kulla-
nılabilecek pek çok araç bulunmaktadır. Bu 
zenginlik, dijital yerli bireylere pek çok sos-
yal medya aracı içerisinden istediklerini seç-
me özlüğü sunmaktadır. Bununla birlikte di-

jital yerli bireyler, kullandıkları dijital araçları 
kolaylıkla değiştirebilme özelliğine sahiptir-
ler. Diğer bir ifade ile dijital yerli bireylerin 
kullandıkları dijital teknolojilere ilişkin bağlı-
lıkları yoktur, hızlı bir şekilde yeni bir araca 
ya da yeni bir uygulamaya geçiş yapabilirler. 
Dijital dünyada kullandıkları teknolojik araç-
lar ile aktif birer katılımcı profiline sahiptir-
ler. Belirli bir mekâna, belirli bir ürüne ilişkin 
beğeni durumlarını sosyal medya araçları ile 
aktif bir şekilde ifade etmektedirler. Dijital 
yerli bireyler, kullandıkları dijital teknolojiler 
ile bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilen araştır-
macı bir ruha sahiptirler. Dijital teknolojileri 
kullanarak, sosyalliklerini sağlayabilmekte-
dir. Bu nedenle de sanılanın aksine dijital 
yerli bireyler, hayatlarının hiçbir alanında 
yalnız değillerdir. Dijital yerlilerin diğer bir 
özelliği; onlar dijital teknolojileri kullanırken, 
kendi stillerini de yansıtmaktadırlar. 

Dijital ebeveynliğin diğer bir aşaması ise di-
jital yerli bireylerle ilgili belirttiğimiz bu özel-
liklerin yanı sıra bazı gerçeklerin de farkında 
olunmasıdır. Öncelikle dijital yerli bireyler, 
üst düzey teknoloji kullanıcısı olmayıp, sade-
ce dijital teknolojilerin etkin birer kullanıcısı 
olan bireylerdir. Dolayısıyla dijital yerli birey-
lerin teknoloji ile harikalar yarattığını düşün-



mek ya da söylemek yanlış bir algıdır. Bu algı, bu bireylere sahip oldukları teknolojik yeter-
liklerin üzerinde bir beklenti ve sorumluluk yüklenmesine da sebep olmaktadır. Dijital yerli 
bireyler, birden çok işi aynı anda yapabilme gibi bir beceriye de sahip değillerdir. Örneğin, 
bu bireylerin hem ders dinleyip hem de arkadaşları ile mesajlaşabilme gibi bir özellikleri yok-
tur. Aslında tüm bireyler için bilişsel çaba gerektiren işler için paralel iş yapabilmekten değil, 
ancak ardışık iş yapabilmekten bahsedebiliriz. Bu anlamda dijital yerli bireylerin, dijital tek-
nolojileri kullanarak ardışık iş yapabilme becerileri daha gelişmiştir. Dijital yerli bireyler için 
‘Her şeyi ekrandan daha iyi öğrenirler’ diyemeyiz. Çünkü, araştırmalar hala basılı ma-
teryallerden öğrenmenin daha etkili olduğunu göstermektedir. 
Ancak şunu söyleyebiliriz ki; dijital yerli bireyler, öğrenme 
ve iletişim kurma süreçle- rinde görselleri tercih etmek-
tedirler.  Özetle şunu da ekleyebiliriz ki; dijital yerli 
bireylerin görsel dik- katleri daha uzun olup, 
el-göz koordinas- yonları ve görsel algıları 
daha yüksektir. 

Dijital teknolojilerin kişisel ve toplumsal 
yaşam alanlarına enteg- rasyonu ile birlikte birey-
sel ve sosyal rollerde dö- nüşümler yaşanmaktadır. 
Bu dönüşüm, geniş aile ve çekirdek aile sınıflandırması 
ya da otoriter aile, koruyucu aile ve demokratik aile sınıf-
landırmasına teknoloji merkezli, teknoloji eğilimli, teknoloji ılımlı ve 
teknoloji dirençli aile sınıflandırmasını da eklemiştir. Diğer bir ifade ile teknolojik 
dönüşümler, aile sınıflandırmalarına yeni bir sınıflandırma daha eklenmiştir. Bu sınıflandırma, 
aile bireylerinin günlük ekran süreleri temel alınarak yapılmıştır. Örneğin teknoloji merkezli 
aile, günde ortalama 11 saatini ekran karşısında geçiren bir aile olup, genellikle çocuklarını 
meşgul etmek ve oyalamak için dijital teknolojileri tercih etmektedir. Bu ailelerde çocuklar, 
günde yaklaşık 4-5 saatlerini ekran karşısında geçirmektedirler. Teknoloji dirençli aile ise 
dijital teknolojileri günlük yaşamında kullanmayı tercih etmeyen, teknoloji kullanımına ilişkin 
direnç gösteren dolayısıyla ekran süresi çok düşük olan aile yapısını ifade etmektedir. 

Dijital yerliliğin tanımı, dijital yerli bireylerin özellikleri ve dijital yerliler ile ilgili gerçekler bizi 
adım adım dijital ebeveynlik gerçeğine doğru götürmektedir. Öncelikle dijital ebeveynle-
rin dijital göçmen bireyler olarak tanımlaması, doğru bir nitelendirme olmayacaktır. Benzer 
şekilde dijital ebeveyn bireylerin, üst düzey teknoloji yeterliğine sahip bireyler olarak tanım-
lanması da uygun olmayacaktır. 

Dijital ebeveynliği genel olarak çocukların dijital ortamlardaki iyi oluşlarını sağlamak olarak 
ifade edebiliriz. Diğer bir açıdan dijital ebeveynlik için çocukların dijital ortamların sunduğu 
fırsatlardan yararlanmalarını sağlarken, bu ortamda çocukları karşılaşabilecekleri tehditler-
den de korumak açıklamasını ekleyebiliriz. Bu tanımları temel aldığımızda dijital ebeveynlik 
için dijital okuryazarlık, dijital güvenlik ve dijital iletişim olmak üzere üç alanda sınıflandırabi-
leceğimiz yeterliklerden bahsedebiliriz. Örneğin, bir ebeveyn çocuğunun internette güvenli 



gezinimi için tarayıcılarda reklam engelleyici 
eklentileri kurma işlemini gerçekleştirmelidir. 
Bununla birlikte, ebeveyn kullandığı sosyal 
ağ profillerinde gizlilik ve güvenlik ayarları-
nı yapılandırması konusunda çocuğunu bil-
gilendirmelidir. Dijital ebeveynlikte önemli 
noktalardan biri çocuğunun kullandığı do-
nanım, yazılım ve uygulama gibi teknolojiler 
hakkında ebeveynin kullanım bilgisine ya da 
içerik bilgisine sahip olmasıdır. Diğer bir ifa-
de ile dijital ebeveyn, çocuğunun kullandığı 
teknolojiyi kullanmak durumunda değildir, 
ancak çocuğunun kullandığı teknolojilerin 
özelliklerini, hangi amaçla kullanıldığını ve 
bu teknolojiler ile ne tür paylaşımlar yapıla-
bileceği bilgisine sahip olmalıdır. Dijital ebe-
veyn, çocuğunun kullandığı sosyal medya 
ortamlarının teknolojik özelliklerini bilmeli, 
aynı zamanda çocuğuna sosyal ağlarda ta-
nıştığı kişilerin verdikleri bilgilere güvenme-
mesi konusunda da açıklamalar yapmalıdır. 
Bu anlamda baktığımızda dijital ebeveynli-
ğin aslıda hem teknolojik hem de duyuşsal 
açıdan bazı yeterlikler gerektirdiğini ifade 
edebiliriz. Diğer bir ifade ile dijital ebeveyn-
lik, hem dijital okuryazar olmayı hem de ço-
cuğumuza dijital dünyada kendini korumayı 
öğretmeyi gerektirmektedir. 

Dijital ebeveynlik için bir reçete ya da bir for-
mül sunmak çok gerçekçi olmayacaktır. Diji-
tal ebeveynlik için bir rehber niteliğinde bazı 
öneriler sunmak ise mümkündür. Bununla 
birlikte dijital ebeveynliğin dinamik bir kav-
ram olduğunu, diğer bir ifade ile değişim ve 
gelişimden etkilediğinin de altını çizmek ge-

rekmektedir. Bu bağlamda dijital yerlilerin 
dijital ebeveynleri için bazı somut öneriler 
sıralamak bu kavramların daha netleşmesini 
de sağlayacaktır. 

Öncelikle teknoloji kullanımı konusunda ço-
cuğunuza rol model olmalısınız. Araştırma-
lar bize çocukların yetişkinlerin söyledikleri 
şeyden çok yaptıkları şeyleri öğrendiklerini 
göstermektedir. Bu nedenle ebeveyn olarak 
nasıl bir teknoloji kullanım profili çizerseniz 
çocuğunuz da bu yolu takip edecektir. Bu 
anlamda teknoloji merkezli ailelerin ya da 
teknoloji dirençli ailelerin, çocuklarına tek-
noloji kullanımına iyi bir rol model olmaya-
cağı açıktır. Dijital ebeveyn aynı zamanda 
bir içerik avcısı olup, dijital dünyada kaliteli 
içeriklere ulaşıp, bu nitelikli içeriği arama ve 
ulaşama yolculuğunda çocuğuna rehber ol-
malıdır. İnternet servis sağlayıcıların sundu-
ğu güvenli internet hizmetinden faydalan-
mak, filtreleme seçeneklerini kullanmak ve 
bunlarla birlikte çocuğunuzla birlikte ekran 
süresi anlaşması hazırlamak ve bunu uygu-
lamak da dijital yerlilerin dijital dünyada iyi 
oluşlarını sağlamaya yardımcı olacak öne-
riler arasındadır. Aile olarak dijital detoks 
yapmak, çocuğunuza kitap okuma alışkan-
lığı kazandırmak, dijital dünyanın yanı sıra 
gerçek yaşamda bir hobi alanı (satranç, yüz-
me, basketbol ya da voleybol oynama vb.) 
edindirmek ya da ekran karşısında da birlik-
te geçirilebilecek zamanlar yaratmak dijital 
ebeveynliğe ilişkin öneriler arasında yer al-
maktadır. 

Özet olarak şunları söyleyebiliriz ki, dijital yerliler 
ebeveynlerinin kendilerine dijital dünyada da ebeveynlik 

yapmalarına gereksinim duymaktadırlar. Bu nedenle dijital 
ebeveynler olarak hiçbir teknolojinin sizin çocuğunuzla 
birlikte geçirdiğiniz zamandan daha güzel bir zaman 

sunmasına izin vermeyiniz. 





Teknoloji Bağımlılığının Belirtileri
1. Yalnızca birkaç dakika diyerek saatler harcamak.

2. Çevrenizdekilere ekran karşısında geçirdiğiniz zaman hakkında yalan söylemek.

3. Uzun süre bilgisayar kullanmaktan dolayı fiziksel sorunlardan şikâyet etmek.

4. Anonim bir kişiliğe bürünmek, insanlarla internet üzerinden konuşmayı yüz yüze konuşmaya 

tercih etmek.

5. İnternete girmek için yemek öğünlerinden, derslerden ya da randevulardan ödün vermek.

6. Bilgisayarınızın başında çok fazla zaman geçirdiğiniz için suçluluk duyuyorken bir yandan da 

büyük bir zevk almak ve bu iki duygu arasında gidip gelmek..

7. Bilgisayarınızdan, telefonunuzdan uzak kaldığınız zaman gergin ve boşluktaymış gibi hisset-

mek.

8. Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak.

Teknoloji Bağımlılığının Neden Olduğu Sorunlar

Fiziksel Şikayetler
Sosyal Alanda Görülen Şikayetler

Gözlerde yanma
Boyun kaslarında ağrı ve sertleşme

Beden duruşunda bozukluk
Elde uyuşukluk

Halsizlik.

Akademik başarıda düşüş

Kişisel sorunlar, aile ve okul sorunları

Zamanı idare etmede başarısızlık

Uyku bozuklukları

Yemek yememe

Aktivitelerde azalma

İnternet arkadaşları dışında izolasyon



Bağımlılığı Kontrol Altına Alma Yöntemleri

Çocuk ve Ergenlerde Bağımlılığı Önleme

Biliyor Musunuz?

Ne Yapmalı? Ne Yapmamalı?

1. Günlük internet kullanım saatlerini değiştirin.

2. Haftalık internet kullanımı çizelgeleri hazırlayıp, uyulmasını sağlayın.

3. Destek grupları ya da aile terapisi gibi yöntemleri hayata geçirin.

4. Çocuk ve ergenlerde; yapmayı isteyip de fırsat bulamadığı faaliyetleri bir deftere yazmasını 

sağlayın ve internet kullanmak için yoğun istek duyduğunda yazdıklarından birini yapmasını 

isteyin.

2 yaşından küçük çocukların internet, TV ya da bilgisayarla 
karşılaşması uygun değildir. Okul öncesi yaş grubu için günde 
30 dakikayı geçmeyecek şekilde internet kullanımı yeterlidir. 
İlköğretimin ilk 4 yılında ödev haricinde oyun ve eğlence için 
günlük 45 dakika zaman ayrılmalıdır. Sonraki yıllarda hafta sonu 
daha esnek olmakla birlikte günde 1 saat kullanım uygundur. 
Lise çağında da günlük 2 saat yeterlidir.

Çocuklarınızı arkadaşları ile doğal yollardan 
görüşmeleri için yönlendirin, akran grupları 

içerisinde sosyalleşmesini sağlayın.

Çocuklarınızı yetenek ve ilgi alanlarına uygun 
spor dallarına yönlendirin.

Çocuğunuzun arkadaşlık ilişkilerini destekleyin, 
onları bir araya getirecek aktivite planlayın.

Çocuğunuzun bilgisayar kullanımını kontrol 
edin ve sanal ortamdaki arkadaşlarını tanıyın.

Bilgisayarlarınızda güvenli internet uygulamala-
rının olmasına özen gösterin.

Akıllı telefon/tablet vs. gibi aletleri çocukları 
teselli etmek, susturmak için asla kullanma-

yın.

Çocukların kontrolsüz ve uzun süre internet 
kullanmasına izin vermeyin.

Yemek ve çay saatlerinde bilgisayar başında-
ki çocuğa servis yapmayın, size katılmasını 

sağlayın.

TV veya internet benzeri teknolojik alet mer-
kezli ev düzeni kurmayın.

• Yoksunluk durumu; bağımlı öğrencilerin % 74,5’inde sap-
tanırken bağımlı olmayanların % 10,5’inde saptanmıştır.

• İnternette geçirdiği zamanı gizlemek için yalan söyleme; 
bağımlı öğrencilerin % 38’inde saptanırken, bağımlı olma-
yanların % 4’ünde saptanmıştır.

• İnternette geçirdiği zamandan suçluluk duyma, bağımlı 
öğrencilerin % 33’ünde saptanırken, bağımlı olmayanların-
sa % 4,3’ünde saptanmıştır.

Okul Öncesi
Yaş grubu günde

30 dakika

İlköğretimin
İlk dört yılında

Günde 45 dakika

İlköğretimin
İkinci dört yılında

Günde 1 saat

Lise Çağında
Günde 2 saat

KAYNAK:
https://yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/teknoloji-bagimliligi

tbm.org.tr
yedam.org.tr
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COVID-19 SALGIN DÖNEMİNDE
DİJİTAL EBEVEYNLİK

ARACILIĞI  

2020’nin ilk aylarından bu yana, Coronavi-
rüs salgını tüm dünyadaki insanların günlük 
yaşamlarını önemli ölçüde değiştirdi. Enfek-
siyonun yayılmasını önlemek için hükümet-
ler vatandaşlara evde kalmalarını ve evden 
çalışmaları gerektiğini belirtti. Çoğu ülkede 
okullar geçici olarak kapatıldı. Bu zorunlu ko-
şullar, aile üyelerinin evde birlikte geçirdikle-
ri zamanı artırırken, evde çalışma ve eğlence 
amaçlı olarak ekran başında kalma süresi de 
artmıştır. Bu dönem, bir yandan birlikte za-
man geçirme şansı sağlarken, diğer yandan 
ebeveynler çocuklarının dijital yaşamlarını 
daha yakından takip etme fırsatı buldular. 

Evde geçirilen salgın sürecinde, çocukların 
ekran süresi ve ebeveyn kaygıları artarken 
uyku sürelerinin kısaldığı görülmüştür. 
Buna göre, evde kalma kararla-
rı uyarınca kişilere zihinsel sağlık 
için ekran içi ve dışı zamanları 
dengelemeleri (#HealthyAtHome - 
Ruh Sağlığı) ve özellikle ebeveynlere 
çocuklarıyla ekransız etkinlikler yap-
maları önerildi (Dünya Sağlık Örgü-
tü, 2020). Son yirmi yıldır çocukların 
teknoloji kullanımı ve faydalarını bilmekle 
birlikte, onlar için riskleri en aza indirgemek 
ebeveynler için ana endişelerden biri olmuş-
tur. COVID-19 kapsamında, aileler dijital ve 

dijital olmayan aile yaşamını düzenlemede 
dengeli bir yaklaşım belirlemeye ihtiyaç du-
yabilirler. Salgın döneminde dijital teknolo-
jilerin kullanımındaki artışın aile dinamiğini 
etkilediği, ebeveynlerin bu değişiklikleri na-
sıl algılamaları gerektiği ve mevcut duruma 
nasıl uyum sağlayacakları oldukça önemlidir.

Mevcut neslin çoğu, medya açısından zen-
gin evlerde büyüyor. Dijital medya, evlerin 
çoğunda akıllı telefonlar ve tabletler gibi 
yeni teknolojilerle birlikte daha da fazla kul-
lanılmaya başlamıştır. Bu ortama doğan yeni 
nesil de cihazları çok hızlı bir şekilde benim-
semiş ve küçük yaşlardan itibaren kullanıcı 
olmuştur. Bu süreçte çocuklar, ebeveynlerin-
den ve günlük uygulamalarından büyük öl-

çüde etkilenir. Küçük yaşlardan itibaren 
aile bireylerinin kullanımı ile dijital 
medya sürecine dahil olan çocuk-
lar, kademeli olarak aktif kullanıcı 
haline gelmektedir. Bu süreçte, 
dijital medyadan kaynaklı risklerin 

türü değişmekte ve risklerle karşı-
laşma oranı da artmaktadır. Çocuğun ba-

kımını üstlenen kişilerin dijital medyaya karşı 
tutumu çocuğun risklerden korunmasında 
oldukça önemlidir. Evde geçirilen bu süreç-
te, yetişkinlerin ve çocukların ekran kullanım 
süresi veya amaçlarının değiştiği aşikardır. 



Bu artış kaçınılmaz olmakla 
birlikte, çocuklarda oluştu-
racağı etkileri en aza indirmek 
veya olumlu olarak faydalan-
mak için ebeveynlerin üstle-
neceği dijital aracılık görevleri 
önem taşımaktadır.
Salgın döneminde ebevey-
nler; çocuklarının internette, 
özellikle oyun oynamak için harcadık- ları 
süre hakkındaki endişelerinin arttığını be-
lirtmişlerdir. Bu ebeveynlerin birçoğu da 
salgın sonrası bu süreyi azaltamayacakları, 
hatta çocukları açısından teknoloji bağımlı-
lığı endişesi duyduklarını ifade etmişlerdir. 
Artan ekran süresindeki artışın bir nedeni 
de uzaktan eğitimdir. Canlı dersler, çevrimiçi 
ödevler ve çevrimiçi iletişim gibi gereklilikler 
göz önünde bulundurulduğunda uzun süre 
ekran kullanımı kaçınılmaz olmaktadır. Bu-
nun yanı sıra; eğlence, iletişim ve araştırma 
amaçlı kullanım süreleri de eklenmektedir. 
Teknolojinin çocukların hayatındaki yerinin 
de değiştiği bu süreçte ebeveynler olarak 
üzerimize düşen; değişimi takip etmek, de-
ğişime uyum sağlamak, değişirken yaşam 
değerlerini korumak, değişimi gelişmeye 
dönüştürebilmektir. 

Medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz et-
kilerini azaltmaya ve arabuluculuk yapmaya 
çalışırken kullanılan ebeveynlik davranışları 
ve stratejilerine “ebeveyn aracılığı” denir. 

Bu stratejilerde, sadece kısıt-
layıcı kararları değil, 
iletişim ve yorumlama 
stratejileri de dahil olur. 

Ebeveyn aracılı-
ğı, “ebeveynlerin 

çocukları için içeriği 
kontrol etmek, 
denetlemek veya 

yorumlamak için 

kullandıkları stratejiler” 
olarak belirtilmektedir. Te-

mel olarak aktif aracılık, kısıtla-
yıcı aracılık ve birlikte izleme 
şeklinde üç tip dijital ebeveyn 

aracılığı ortaya konmuştur. Kı-
sıtlayıcı aracılık (ebeveynlerin, 
çocukların medya kullanımını sı-
nırlamak ve kontrol etmek için za-

man ve içerikle ilgili sınırlar belirler), aktif 
aracılık (dijital medyayı nasıl kullanmaları 

gerektiğini açıklamak veya tartışmak için ço-
cukları ile değerlendirici konuşmalar yapar) 
ve birlikte kullanım (ortak bir çıkar doğrultu-
sunda çocuklarıyla medya faaliyetlerini pay-
laşır).

Ebeveynler, sürekli dijital cihazlarla zaman 
geçiren çocukları konusunda endişelenirler, 
ancak çocukların da eğlence, sosyalleşme, 
bilgiye ulaşma, eğitim gibi belirli amaçlarla 
dijital medyayı kullanmaları da gerekmekte-
dir. Tüm risk ve olanaklar göz önünde bulun-
durularak, çocuğun yaşına ve gereksinim-
lerine göre bu cihazların kullanım sınırları 
belirlenmelidir. Kısıtlayıcı aracılık stratejileri 
ile çocuğunuzla birlikte kullanım süresini 
ve amaçlarını birlikte belirlemelisiniz. Ön-
celikle, dijital medyayı (telefon, tablet, bil-
gisayar, vb) doğru kullanarak doğru model 
olmalısınız. Kendi yapmadığınız bir davranışı 
çocuğunuzdan beklemeniz çok gerçekçi ol-
mayacaktır. Çocuğunuz ve kendiniz için ev 
içi dijital cihaz kullanım kuralları çıkarabilir, 
aynı zamanda haftalık kullanım çizelgeleri 
oluşturabilirsiniz. Bu çizelgeler, onun ve sizin 
serbest saatlerinizde yapacağınız tüm etkin-
likleri içerebilir. Evinizde teknolojik cihazla-
rı sadece ortak alanlarda kullanmak üzere, 
mekânsal sınırlamaları da tüm ev halkı olarak 
birlikte belirleyebilirsiniz.



Çocuğunuzla birlikte belirlediğiniz kullanım 
sınırları ile ilgili konuşarak onu bilgilendir-
mek ve birlikte karar vermek aktif ebeveyn 
aracılığı dediğimiz stratejileri kapsamaktadır. 
Aktif aracılık, ebeveynlerin dijital medyada-
ki içeriklerle ilgili çocuklarına bilgi verme ve 
görüşlerini aktarma girişimlerini kapsamak-
tadır. Aynı zamanda, medyadaki olanaklar ve 
risklerle ilgili açıklama yapmalarını da kapsa-
maktadır. Kısaca aktif aracılık; medya içeriği-
ni hedef alan ve ebeveynlerin bu içeriğe yö-
nelik açıklama yapma, tartışma, sorgulama 
ve yorumlama gibi proaktif tutumlar içinde 
olduğu durumları ifade etmektedir. 

Son dijital aracılık stratejileri ise, izleme (ço-
cuğun bu araçları kullanımı sırasında onu 
izleme), takip (çocuğun kullanım geçmişi-
ni sonrasında aracın kaydı üzerinden takip 
etme) ve birlikte kullanma olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu noktada kullandığımız stra-
tejiler, çocuğunuz dijital cihazları kullanırken 
ebeveynin ortamda fiziksel olarak bulun-
masını ancak, içerik veya olası etkileri hak-
kında yorum yapmaksızın izleme/kullanma 
deneyimine eşlik ederek ortamı paylaşmayı 
içermektedir. Birlikte izleme ya da kullanma, 
ebeveynlerin cihazları çocuklarıyla birlikte, 
aktif olarak üzerine konuşmaksızın kullanma-
larını ifade etmektedirler. Tüm bu tanımlar 
ışığında birlikte izleme/kullanma; çocukla-
rın medya içeriğine yönelik deneyimlerinin 

ebeveynler tarafından çocuklarla pasif ola-
rak paylaşıldığı durumları ifade ettiği şeklin-
de açıklanabilir. 

Dijital ebeveynlik stratejilerinin anlaşılması 
ve çocukların ebeveyn aracılığıyla teknolo-
jinin olanaklarından faydalanırken aynı za-
manda risklerinden korunabilmesi amacıyla 
ebeveynlerin tutumları oldukça önemlidir. 
Çünkü tutumlar iyi yapılanmış bilişsel ve 
yargısal yansımalardır. Bu sebeple kararlı ve 
tutarlı davranışlara dönüşerek süreci yönet-
mekte etkilidirler.

Dijital ebeveynlik, her yaştan çocuğun dijital 
medya araçlarından yararlanması ve diğer 
yandan dijital medya kullanımına bağlı risk-
lerden korunabilmesi açısından önem taşı-
maktadır. Ancak özellikle, okul çağı ve ergen-
lik dönemindeki çocukların bu teknolojilere 
ulaşma olanakları artmakta ve ebeveynlerin 
çocuklarının bu teknolojileri kullanmaları ko-
nusundaki sorumlulukları karmaşıklaşmakta 
ve çeşitlenmektedir. Çünkü, okul dönemi ile 
birlikte çocukların bu teknolojileri akademik 
ve öğrenme amaçlarına yönelik kullanma ih-
tiyaçları ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde 
bu yaştan itibaren kullanım sırasında özellik-
le risklerin değerlendirilmesinde ebeveyn ve 
çocuk arasında görüş ayrılıkları gözlenmek-
tedir. 



En iyi aracılık stratejisini seçmek ebeveyn-
ler için kolay bir iş değildir. Çocuklarını en 
iyi şekilde nasıl yönlendirecekleri konusunda 
çoğu zaman hiçbir fikrinin olmamasının yanı 
sıra, bu seçimi birçok faktör de etkiler.

Örneğin birçok sosyodemografik faktör bu 
seçimi etkileyebilir. Çocuğun yaşı çok önem-
li bir faktördür ve küçük çocuklar daha bü-
yüklere göre kısıtlayıcı aracılığa daha çok 
maruz kalmaktadırlar. Çocuğun cinsiyeti de 
bazen aracılık stratejisi seçiminde bir etkiye 
sahiptir, örneğin kızların medya kullanımında 
erkeklere göre daha kısıtlı olması gibi. Ebe-
veynlerin genel medya kullanımı ve araca 
yönelik tutumları da aracılık seçimi üzerinde 
etkiye sahiptir. Örneğin dijital oyun oyna-
yarak büyüyen ve hala oynayan ebeveynler 
genellikle oyunlara karşı daha olumlu bir tu-
tuma sahiptir ve hiç oynamayan ebeveynlere 
kıyasla aktif bir aracılık stratejisi benimseme-
ye daha yatkındır.
 
Demografik faktörlerin yanı sıra içinde bu-
lunulan şartlar da aracılık stratejisinin be-
lirlenmesinde rol oynar. İç ve dış faktörlere 
ayrılmış birkaç bağlamsal faktörden bahse-
debiliriz. Dış faktörler örneğin hava durumu 
ve mevsimler, aile bileşimi, aile programı ve 
evin altyapısını içeriyor. İç faktörler ise, ebe-
veynlerin dijital medyaya yönelik tutumlarını, 
örneğin düzenli fiziksel açık hava aktivitele-
riyle ya da bir spor dalına yönlendirmeleriyle 
çocukları için dengeli bir yaşama odaklan-
mayı içeriyor.

Son olarak; aracılık stratejilerindeki farklı-
lıklar, medya türü ve özelliklerine göre de 
değişebilmektedir. Örneğin, internete bağlı 
medyaların televizyon seyretmekle karşılaştı-
rıldığında, internetin farklı aracılık stratejileri-
ne ihtiyaç duyduğunu belirtebiliriz. Çünkü (1) 
internet kullanımının televizyon izlemekten 
daha az paylaşılan bir faaliyet olduğunu, (2) 
internet kullanımının izlenmesinin daha zor 
olduğunu ve (3) internetin daha etkileşimli 
ve dolayısıyla daha riskli bir ortam olarak, 
örneğin kişisel verilerin internete girilmesi 
olasılığı gibi farklı kullanım durumları ortaya 
çıkarma ihtimali vardır.

Evde olduğumuz salgın döneminde uzak-
tan eğitim ve evde geçirilen sürenin artması 
ile dijital medya artık kaçınılmaz bir şekilde 
hayatımızın bir parçası haline gelmiş durum-
dadır.  Bu süreçte dijital ebeveyn aracılığı 
stratejileri üzerine konuştuğumuz bu yazıda, 
kısaca hangi stratejileri kullanabileceğimiz-
den bahsettik. Hem medya seçimi hem de 
uygulanacak stratejilerin seçimi, kendi ebe-
veynlik türümüz ve aile dinamiğimize göre 
değişecektir. Başta kendi kullanım durumu-
muzu değerlendirerek doğru örnek olmak 
ve iyi bir aile dinamiği oluşturmak, gereken 
güveni ve huzuru ailemizde sağlamak olduk-
ça etkili olacaktır. Aynı zamanda çocuğumuz-
la; doğru dijital medya kullanımı konusunda 
konuşmak, zaman zaman birlikte kullanmak, 
içeriklerle ilgili bilgi paylaşımında bulunmak, 
pasif olarak izlemek ve riskler üzerine konuş-
mak oldukça önemlidir. 



COVİD-19 EBEVEYNLER İÇİN
KÜRESEL ÇEVRİMİÇİ
GÜVENLİK TAVSİYELERİ
Covid 19 Pandemisiyle beraber gençler ve çocuklar evlerinde 
dolayısıyla ekranların karşısında, internette daha fazla zaman 
geçirmeye başladılar. Çocuklar ve gençler bu sayede pek çok 
yararlı uygulamayı kullanarak, öğrenerek ve oynayarak verimli 
zaman geçirebilirler fakat olası riskleri de göz önünde bulun-
durmak önemlidir.

 Sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte uzaktan eğitim sürecinin başlaması yeni bir süreci de 
beraberinde getirmiştir. Evde geçirilen sürenin artması; çocukların çok daha uzun saatler 
çevrimiçi ortamda zaman geçirmelerine, hareketsiz kalmalarına sebep olmaktadır. Bununla 
birlikte kas-iskelet sorunları, duruş bozuklukları, göz sağlığı ile ilgili fiziksel problemler olu-
şabileceği gibi sosyal hayattan, arkadaş ortamından ve okullarından ayrı olmaları da ayrı bir 
yük oluşturmuştur. Bu durum, biz fark etmesek de, onların yükünü arttırmış, salgın psikolojik 
baskısını gençlerin, çocukların omuzlarına bırakmıştır. Çevrimiçi ortamda geçirilen süre art-
tıkça maruz kalınan çevrimiçi risklerle karşılaşma oranı da artmaktadır. Bu konuda ebeveyn-
lerin sorumluluğu elbette yadsınamaz.

Bu ortamda geçirilen süreyle ilgi düzenlemeler yapmak, siber güvenlik konusunda bilinç 
kazanmak-kazandırmak, zararlı içeriklerden, uygulamalardan korunmak, teknoloji bağımlılı-
ğının önüne geçmek oldukça önemlidir.

1-Çocuğunuzla Konuşun

	 İnternet	kullanımıyla	ilgili	konuşmaları	internetin	zararlarını	abartmadan	olum-

lu	ve	öğretici	yönlerini	 içerecek	şekilde	yönlendirmek	önemlidir.	Çocuğun	bu	or-

tamda	neler	öğrendiği,	hangi	uygulamalarla	neler	yapabildiğini	öğrenmek	ve	kendi	

zorlandığımız	noktalarda	onun	bilgisinden	faydalanmak	yararlı	olacaktır.

2-Kendinizi Eğitin

	 İnternet,	sosyal	medya	ve	çocuğumuzun	kullandığı	uygulamalarla	 ilgili	bilgi	

sahibi	olmak,	bunları	kullanmak	faydalı	olabilir.

Dijital Ebeveynlikle İlgili   Altın Kural



KAYNAK:
esafety.gov.au

3-Ebeveyn Kontrol Mekanizmalarını Kullanın

	 Google	 Family	 Link	 gibi	 uygulamalar	 ile	 güvenli	 arama	 ayarları	 oluşturma,	

herhangi	bir	uygulamanın	 indirilmesinin	sizin	onayınıza	bağlı	olması,	uygulama	içi	

satın	almalardan	korunma	gibi	özellikleri	aktifleştirebilirsiniz.

4-Temel Kuralları Belirleyin ve Kararlı Olun

	 İnternet	kullanımıyla	ilgili	kuralları	birlikte	oluşturacağımız	bir	sözleşme	hazır-

lamak	önemlidir.	Bu	sözleşmede	ekran	süresi,	oyunlar,	şifreler,	bir	uygulama	indir-

me,	satın	alma	gibi	konularda	net,	açık	bilgiler,	kurallar	yer	almalıdır.

5-Sosyal Medyada Çocuğunuzu Takip Edin Fakat Onu Utandırabilecek, 
Küçük Düşürebilecek Yorumlar Yapmaktan Kaçının

	 Sosyal	medyada	çocuğunuzla	arkadaş	olduğunuzda	onu	bu	platformlardan	

eleştirmek,	tavsiyeler	vermek,	abartılı	övgü	sözcükleri	kullanmak,	çocuğu	rahatsız	

edebilecek	ifadeler	kullanmak	kesinlikle	tavsiye	edilmez.	Sosyal	medya	kullanmak	

için	yaş	sınırının	13	olduğunu	da	unutmayalım.

6-Keşfedin, Paylaşın ve Kutlayın

	 Çocuğumuzun	daha	çok	zaman	geçirdiği	platformları,	uygulamaları	keşfet-

mek,	 kullanmak,	 çocuğumuzla	 bu	 konuda	 fikir	 alışverişinde	 bulunmak	 önemlidir.	

Ayrıca	çocuğumuzun	bir	uygulama	aracılığı	ile	geliştirdiği	bir	çizgi	film,	hikaye,	ani-

masyon	v.b	takdir	etmek,	birlikte	bir	şey	üretmek	de	dijital	ortamda	onun	gelişimini	

destekleyerek	birlikte	yol	almamız	açısından	faydalı	olacaktır.

7-İyi Bir Dijital Rol Model Olun

	 Kendi	internet	kullanma	şeklimiz,	süremiz,	sosyal	medyayı	kullanma	biçimimiz,	

yemek	saatlerinde	ya	da	aile	üyelerimizle	geçirdiğimiz	vakitlerde	ilgimizin	onlarda	

değil	de	bilgisayarımızda,	telefonumuzda	ya	da	televizyonda	olması	yani	ebeveyn	

olarak	sergilediğimiz	dijital	tavırlar	çocuklarımıza	da	örnek	olacaktır.	Bu	nedenle	iyi	

bir	dijital	rol	model	olmak	uzun	tavsiyelerden	daha	etkilidir.



İNTERNET
KULLANIMINDA
ÇOCUK VE AİLE
İLİŞKİSİ

İnternette karşılaşılması muhtemel tüm teh-
ditlerin kökeninde gerçek hayattaki tehditler 
vardır. İnternet için var olan tüm risk başlık-
ları gerçek hayatta da karşılaşılabilecek du-
rumlardır. Dolayısıyla çocuklarımızı nasıl ger-
çek hayatta  tüm bu tehlikelerden korumak 
için çaba harcıyor ve kurallar koyuyorsak in-
terneti de bilinçli, güvenli ve etkin bir şekil-
de kullanmayı öğrenerek ve çocuklara bunu 
öğreterek, sanal dünyanın risklerini minimize 
edebilir ve eğitim, iletişim ve güzel zaman 
geçirme gibi katkıları çocuklarımıza fırsat 
olarak sunabiliriz.

Ailelerin, farklı yaş grubundaki çocuklar için, gü-
venli internet ve bilgisayar kullanımını sağlamala-
rına yönelik önerilerden bazıları şöyledir:

• Günümüzde çocukların çoğunun bilgi 
ve iletişim teknolojilerini kullanımı ebeveyn-
lere oranla daha ileri seviyededir. Anne ve 
babaların internet ve bilgisayar teknolojile-
ri konusunda bilgi sahibi olmaları, eğer bu 
konuda yeterince bilgi sahibi değillerse ken-
dilerini geliştirmeleri, en azından çocuklarını 
doğru yönlendirecek ve denetleme yapabi-
lecek seviyede internet kullanımını öğren-
meleri gerekmektedir.

• Çocuklara gerçek hayatta nasıl kural-
lar konuluyorsa, sanal ortam için de kurallar 
koymak gerekmektedir.
Anne babalar,  çocuğun interneti bilinçli kul-
lanımını desteklemek ve zararlarından koru-
mak için birtakım kurallar koymalı, öğütler 
vermeli ve onları sanal ortamdayken takip 
etmelidirler. Bu kurallar çocuğun yaşıyla 
beraber değişiklikler gösterirken, konulan 
kuralların uygulanıp uygulanmadığının da 
takibinin yapılması ve kurallara uyulmasının 
sağlanması gerekmektedir.
Aileler, çocukları internetteki tehlikelerden 
korumak için bilgisayarlarında güncel anti 
virüs, filtre ve güvenlik duvarı programları 
uygulamaları kullanmalıdırlar.

Anti virüs, filtre ve güvenlik duvarı program-
ları bilgisayarı dışarıdan gelebilecek virüs, 
spam ve kötücül yazılımlardan korur. Ebe-
veyn denetimi ise, aileler tarafından zararlı 
içeriğe filtre uygulamasını, çocuğun inter-
nette geçireceği sürenin belirlenmesini, 
bağlandığı sitelerin izlenmesini ve bu siteler-
de çocuğun neler yaptığının belirlenmesini 
sağlayan uygulamalardır.



Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) tarafından sunulan ve altyapısı erişim 
sağlayıcılar tarafından oluşturulan Güvenli 
İnternet Hizmetinin yaygınlaştırması ve ai-
lelerin özellikle çocukların kullandığı bilgisa-
yarlarda bu hizmetin kendileri için en uygun 
profilini kullanmaları gerekmektedir. Bu hiz-
metle aileler başta çocuklarına yönelik ola-
rak internetin olumsuz içeriklerinden olan 
pornografik sitelerden, uyuşturucu ticareti 
yapan sitelerden, şiddet içeren sitelerden, 
ırkçılık ve nefret suçları üzerine yayın yapan 
sitelerden, suç işlemeyi anlatan sitelerden, 
terör propagandası yapan sitelerden talebe 
bağlı ve ücretsiz olarak korunma imkânına 
sahip olabilmektedirler. 

 

Böyle bir olayla karşılaşıldığında, aileler sa-
kin olmalı ve çocuklarına bu türden şeyleri 
kendilerine ilettiklerinde bir sorunla karşılaş-
mayacaklarını anımsatmalıdırlar. Davranışla-
rı takdir edilmeli ve aynı şey yeniden oldu-
ğunda yine ailelerine gelmeleri konusunda 
yüreklendirilmelidir. Ailelerin, farklı yaş gru-
bundaki çocuklar için, güvenli internet ve 
bilgisayar kullanımını sağlamalarına yönelik 
önerilerden bazıları şöyledir:

2-6 Yaş Grubu Çocuklar;

Okul öncesi dönem olarak da adlandırılan 
bu dönemde çocuklar araştırmayı, yeni bir 
şeyler öğrenmeyi severler ve her şeyi merak 

ederler.  Ayrıca, çocukların en hareketli ol-
dukları dönemdir. Çocuklar için BİT kullanı-
mında başlangıç seviyesi de diyebileceğimiz 
bu dönemde, bilgisayar ve internet kullanı-
mı çok sınırlı sürelerde olmalı ve ebeveyn-
lerle birlikte gerçekleştirilmelidir. Çocuklar, 
anne veya babaları ile birlikte bilgisayarda 
oluşturulan resim albümlerine bakabilir, ken-
di yaşlarına göre yapılmış web sitelerini do-
laşabilir, yaşlarına uygun oyunları oynayabi-
lirler. Ayrıca, bu yaş dönemi çocuklar için;

• Bilgisayar karşısında geçirilecek za-
man bir saati geçmemelidir ve bu sınırlan-
dırmaya çocukların uymaları sağlanmalıdır.
• Anne ve babalar, bu yaş döneminde-
ki çocukları bilgisayar veya internet başında 
yalnız bırakmamalı, devamlı yanında bulun-
malıdır.
• Bu yaş dönemi çocukların, oyun ço-
cukları oldukları unutulmamalıdır. Bu neden-
le, anne ve babaların gözetimi altında olmak 
şartıyla, bilgisayar ve internet kullanmaları-
na ve bilgisayarda oyun oynamalarına izin 
verilebilir. Ancak çocuğun sağlıklı gelişimi 
için yaşamındaki diğer etkinliklerle beraber 
orantılı süreler ayırması desteklenmelidir.

7-10 Yaş Grubu Çocuklar;

Bu yaş grubu çocuklar internet deneyimleri 
konusunda daha bilgilidir; ancak uygunsuz 
içeriklere maruz kalıp kalmadıklarını öğren-
mek için onların internet kullanımlarını de-
netlemekte ve izlemekte fayda vardır. Bu 
yaştaki çocukların internet üzerinden hangi 
kişisel bilgileri vermemeleri gerektiğini an-
lamaları sağlanmalıdır. Ayrıca, 7-10 yaş ara-
sı çocuklar genelde yasaklanan davranışları 
sergileme eğilimindedir. Bu yaş dönemi ço-
cuklar için;

• Bilgisayar karşısında geçirilecek za-

Aileler çocuklarını, çevrimiçi 
ortamda kendilerini rahatsız ya 
da tehdit altında hissettiren bir 

şey ya da bir kişi olduğunda 
kendilerine iletmeleri için teşvik 

etmelidirler.



man bir ya da iki saati geçmemelidir. İlköğ-
retim çağının, çocuğun oyun veya arkadaş 
gruplarına katılma çağı olduğu unutulma-
malıdır. Bu onun sosyalleşebilmesi için bir 
gereksinimdir. Bu nedenle, çocuğun diğer 
faaliyetler (arkadaşlarıyla birlikte oynayacağı 
oyunlar, ders çalışma gibi) için harcayacağı 
zaman bilgisayar başında geçireceği zaman-
dan çok daha fazla olmalıdır.
• Bilgisayar, aile fertlerinin hepsinin çok 
rahat bir şekilde görebileceği bir yere, aile-
nin ortak kullanım alanına konulmalıdır.
• Çocukla ne tip siteleri ziyaret edebile-
ceği konusunda anlaşmaya varılmalı, yasak-
lamadan sakıncaları anlatılmalıdır.
• Aileler çocukların, internette gezin-
mek için çocuklara uygun ya da ebeveyn 
denetimi olan bir arama motoru (Google 
Safe Search for Kids gibi) kullanmaları teş-
vik etmeli ya da kullanılan arama motorunun 
ayarlarının yüksek düzeyli olarak seçilmesi 
sağlanmalıdır.
• Anne ve babalar, çocuklarının ken-
di elektronik posta (e-posta) hesaplarının 
olmasına izin vermek yerine, aile adına bir 
e-posta hesabı alarak çocuklarıyla birlikte o 
hesapları kullanmalıdır. Böylece ebeveynler, 
çocuğun iletişim içerisinde bulunduğu kişiler 
hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
• Anne ve babalar, bu yaş grubundaki 
çocuklarına internet iletişim araçlarını (epos-
ta, mesaj panoları ve forumlar gibi) kullanır-
ken her konuda (iletişimde olduğu kişilerin 
kim olduğu, iletişime geçmek istediği kişiler, 
karşılaştığı olumsuzluklar gibi) kendilerine 
danışılmasını tavsiye etmelidir. Ayrıca, açılan 
epostalarda, gelebilecek olan zararlı içerik-
lere karşı e-posta filtresi kullanılmalıdır.
• Anne ve babalar, bu yaş dönemi ço-
cuklarını internette gizlilik konusunda ve 
kişisel verilerin önemi konusunda erken dö-
nemden itibaren eğitmeye başlamalı ve her 
nerede internet erişimi yaparlarsa yapsınlar, 

kendilerine ya da ailelerine ilişkin hiç bir bil-
giyi vermemeleri gerektiğini anlatmalıdırlar.
• Anne ve babaların bu yaş grubundaki 
çocuklarının İnternette sosyal ağları kullan-
masına izin vermemesi yapılacak en doğru 
davranıştır. 
• Aileler bu yaş grubu çocuklarına, izin-
leri olmaksızın herhangi bir dosyanın (müzik, 
resim dosyası ve bilgisayar oyunu gibi) kar-
şıdan yüklenmesinin doğru olmadığını, bu 
yolla bilgisayarına virüs ve casus yazılımların 
bulaşabileceğini anlatmalıdır.
• Anne ve babalar, çocuklarına, okulun-
da, çevresinde ve katıldığı etkinliklerde ken-
disine zarar verebilecek insan tiplerini nasıl 
izah ederek açıklıyorsa, internet ortamından 
gelebilecek tehlikeleri de açık açık anlatma-
lıdır.
• Anne ve babalar, çocuklarına, çevri-
miçi ortamda yazılan ve görünen her şeyin 
her zaman doğru olamayabileceğini, gerçek 
hayatta olduğu gibi sanal ortamda da iyi ni-
yetli kişiler olduğu gibi kötü niyetli kişilerin 
de olabileceği anlatmalı ve kafasının karıştığı 
her durumda anne babasıyla rahatlıkla konu-
şabileceği hissettirmelidir.
• İnternette ödev, araştırma yaparken 
bulunan bilginin kaynağının gösterilmesi ge-
rektiği ile film, müzik ve oyun dosyalarını ya-
sal olmayan yollarla karşıdan yüklememeleri 
gerektiği,  aksi durumda tüm bunların bir nevi 
hırsızlık olduğu anlatılmalıdır. İnternette, üc-
retsiz olarak veya küçük bir ücret karşılığında 
yazılım, film, oyun ve müzik yüklenebilecek 
birçok farklı yer vardır. Aileler çocuğun yasa 
dışı yükleme yapmaya yönelmemesi adına 
müzik, oyun ve diğer yazılımlar için bir bütçe 
sağlayarak doğru sitelere yönlendirmelidir.

10-13 Yaş Grubu Çocuklar;

Ergenlik öncesi dönem olarak da isimlendi-
rilen bu dönemde çocuklar her şeyi bilmek 



istediklerinden sürekli olarak araştırma ve 
inceleme içerisindedir. İnternetin sunduğu 
imkânların ve yeniliklerin farkında oldukları 
için, bu imkânları sonuna kadar kullanmak is-
terler. Yani bu dönemde çocuklarda çok hızlı 
değişimler yaşanmaktadır. Eğer bu değişim 
diğer alanlarda olduğu gibi İnternet orta-
mında da iyiye, güzele ve doğruya kanalize 
edilirse, çocukların zihinsel gelişimine faydalı 
olacaktır. Aksi takdirde, çocukların internette 
pornografi, suç örgütlerinin faaliyetleri gibi 
olumsuzluklarla karşılaşması mümkündür. 
10-13 yaş grubu çocuklarda anne ve babaya 
bağımlılık devam etmekle birlikte olabildi-
ğince bağımsız hareket etme isteği de gö-
rülmektedir. Bu yaş dönemi çocuklar için;

• Bilgisayar karşısında geçirilecek za-
man iki ya da üç saati geçmemelidir.
• Her ne kadar gelişen mobil teknolo-
jiler ile zor olsa da, bilgisayar, ailenin ortak 
kullanım alanına konulmalıdır. Her ne kadar 
bu yaş grubu çocukları yavaş yavaş kendi 
özgürlüklerini ilan etmeye başladıklarından 
interneti odalarına almak için direnseler de 
bu konuda taviz verilmemelidir.

• Çocuklar internette gezinmek için, 
çocuklara özel olarak hazırlanmış (Google 
Safe Search for Kids gibi) ya da ebeveyn de-
netimi olan arama motorlarını kullanmalıdır.
• Anne ve babalar, bu yaş dönemi ço-
cuklarına İnternet iletişim araçlarını (e-posta, 
mesaj panoları ve forumlar gibi) kullanırken, 
kendilerine ve ailelerine ait bilgileri verme-
meleri hususunu öğretmelidir. Ayrıca, bu yaş 
dönemi çocuklar için kendileri adına, ebe-
veynlerin dilediklerinde kontrol edebilme-
leri şartıyla, e-posta hesabı açılabilir. Açılan 
e-posta hesabında istenmeyen kötü içerikle-
re karşı e-posta filtresi etkin olmalıdır.
• Anne ve babalar, bu yaş grubu ço-
cuklarına kendilerinin izni olmadan herhangi 

bir dosyayı (müzik dosyası, bilgisayar oyunu, 
resim gibi) internetten indirmesinin doğru 
olmadığını öğretmelidir.
• Anne ve babalar, bu yaş grubundaki 
çocuklarını, internet ortamında da gerçek 
dünyada olduğu gibi ahlaki davranışlara uy-
ması gerektiği konusunda bilgilendirmeli, 
interneti başkalarına zarar verici bir araç ola-
rak kullanmaması konusunda eğitmelidir.
• Aileler çocuklarını, çevrimiçi ortam-
da kendilerini rahatsız ya da tehdit altında 
hissettiren bir şey ya da bir kişi olduğunda 
kendilerine iletmeleri için teşvik etmelidirler. 
Böyle bir olayla karşılaşıldığında, aileler sa-
kin olmalı ve çocuklarına bu türden şeyleri 
kendilerine ilettiklerinde bir sorunla karşılaş-
mayacaklarını anımsatmalıdırlar. Davranışları 
takdir edilmeli ve aynı şey yeniden olduğun-
da yine ailelerine gelmeleri konusunda yü-
reklendirilmelidir.
• Aileler, çocuklarının İnternet kullanımı 
sırasında, evde, arkadaşlarının evinde, okul-
da veya İnternet kafede karşılaşabilecekleri 
internet pornografisine karşı sağlıklı cinsellik 
konusunda konuşmalıdır.
• Aileler çocuklarının ve arkadaşlarının 
çevrimiçi aktivitelerinden haberdar olmalı ve 
çocukları ile onun çevrimiçi arkadaşları ve 
aktiviteleri hakkında konuşmalıdır.
• Aileler çocuklarına sosyal ağlara giriş 
yaşının alt sınırının 13 olduğunu hatırlatmala-
rına rağmen, 13 yaşından önce sosyal ağla-
ra girmek istediklerinde yol gösterici olarak 
birlikte bir hesap açmalı ve bu ağda uyması 
gereken kurallar ve arkadaş listesine sade-
ce ailelerinin de tanıdığı kişilerin eklenmesi 
gerektiğini hatırlatmalıdırlar. Ayrıca çocuğun 
sosyal ağlarda kullandığı şifresinin bilinmesi 
ve düzenli aralıklarla kontrol edilmesi önem-
lidir.
• Anne ve babalar, çocuklarını çevrimiçi 
ortamda tanıştıkları kişilerle yüz yüze görüş-
melerinin tehlikeli olduğunu hatırlatılmalıdır.



14-16 Yaş Grubu Çocuklar (Gençler);

Çocukluktan gençliğe geçiş olarak nitelen-
dirilen bu yaş döneminde çocuklar için; ilişki 
içerisinde olduğu arkadaş grubunun önemi 
artar ve pek çok faaliyetin gerçekleştirilme-
sinde onlara danışır ve onların onayını alarak 
hareket edeler. Ayrıca, bu dönemde çocuk-
larda, herhangi bir konuda anne ve babaya 
danışmama, onların beklentilerini karşılama-
ma, her konuda bağımsız hareket etme, yeni 
düşüncelere açık olma ve aile değerleriyle 
yaşlarına özgü değerlerin bağdaşmaması 
gibi davranışlar görmek mümkündür.

Ebeveynler için, internet ve bilgisayar tek-
nolojileri konusunda bu yaş dönemi çocuk-
larına yardımcı olmak oldukça zordur, çün-
kü genelde internet ve bilgisayar kullanımı 
konusunda anne ve babalarından daha fazla 
bilgiye sahiptirler. Bu nedenle, anne ve ba-
baların bu yaş grubu çocukları için oldukça 
dikkatli olmaları gerekmektedir. Aksi takdir-
de, çocukların internette meydana gelen 
tehlikelere (cinsel istismar, pornografi, suç 
örgütlerinin faaliyetleri gibi) maruz kalmaları 
ya da internet bağımlısı olma olasılığı mev-
cuttur. Bu yaş dönemi çocuklar için;

• Aileler çocuklarına sosyal ağlarda ol-
dukları zaman zarfında tanımadıkları kişileri 
arkadaş listelerine eklememeleri gerekliliği-
ni hatırlatmalı ayrıca kendileri de bu ağlara 
üye olarak çocuklarının arkadaş listesinde 
olmalı ve oradan çocuk takip edilmelidir.
• Aileler çocuklarının sosyal ağlardaki 
gizlilik ayarlarını kontrol etmelidirler. Sosyal 
ağlardaki hesaplarının ve profillerinin herke-
se açık olmasının çocuğun güvenliği için çok 
büyük bir risk oluşturduğu unutulmamalıdır.
• Anne ve babalar bu yaş grubunda-
ki çocuklarına İnternet sohbetleri hakkında 
bilgi vermelidir. Ayrıca, çocuğun merakını 

gidermesi açısından, çocuğun kendinin ve 
ailesinin bildiği kişilerle (sınıf arkadaşları, ak-
rabalar gibi) kısa süreli İnternet sohbeti yap-
masına izin verilebilir.
• Anne ve babalar, bu yaş dönemi ço-
cuklarına İnternet iletişim araçlarını (e-posta, 
mesaj panoları ve forumlar gibi) kullanırken 
kendilerine ve ailelerine ait bilgileri verme-
meleri gerektiğini nedenleri ile anlatmalıdır-
lar. Ayrıca, bu yaş dönemi çocuklarına kendi-
leri adına, ebeveynlerinin istedikleri zaman 
kontrol edebilmeleri şartıyla, e-posta hesabı 
açılabilir. Açılan e-posta hesabında istenme-
yen kötü içeriklere karşı e-posta filtresi kulla-
nılmalıdır.
• Anne ve babalar, bu yaş grubundaki 
çocuklarını, İnternet ortamında da gerçek 
dünyada olduğu gibi ahlaki davranışlara 
uyulması gerektiği konusunda bilgilendir-
meli, interneti başkalarına zarar verici bir 
araç olarak kullanmaması konusunda eğit-
melidirler.
• Ebeveynler, çocuklarını bilişim suçları 
(terörizm, suç örgütlerinin faaliyetleri, por-
nografi, kumar ve bahis oyunları gibi) konu-
sunda bilgilendirmeli ve uyarılarda bulun-
malıdır.
• Anne ve babalar, çocuklarına çevrimi-
çi ortamda tanıştıkları kişilerle yüz yüze gö-
rüşmelerinin tehlikeli olduğunu hatırlatılma-
lıdır.
• Anne ve babalar, çocuklarına çevrimi-
çi ortamda sorumlu olmasını öğretmelidir. 
Onları telif hakları hakkında bilgilendirerek, 
dosya paylaşımı, metin/yazı alma resim veya 
sanat eserlerini kullanma konularında telif 
haklarına karşı gelmemesini öğretmelidir.
• Aileler çocuklarının gece geç saatler-
de çevrimiçi olmamasına özen göstermeli-
dirler. Kötü niyetli kişiler (mesai saatlerinin 
dışındaki) bu saatlerde genç insanlara daha 
kolay ulaşarak tuzaklarına düşürmeye çalışa-
bilirler.

KAYNAK:
            https://internet.btk.gov.tr/





BİLİŞİM SUÇLARI VE

SİBER ZORBALIK

Siber Zorbalık Nedir?

Siber zorbalık kısaca bir kişiye zorbalık uy-
gulamak için dijital iletişim araçlarını kullan-
mak şeklinde özetleniyor. Siber zorbalık ge-
nellikle tehdit ya da şantaj içeren bir mesaj, 
gerçek ya da gerçek dışı dedikoduların on-
line platformlarda yayılması, ifşa ve benzeri 
eylemleri içeriyor. Araştırmalara göre genç 
neslin %71’i siber zorbalıkla ilgili endişe du-
yuyor.

Siber Zorbalık Araştırma Merkezi verilerine 
göre her üç öğrenciden biri siber zorbalığa 
maruz kalırken, bu vakalar arasında en yay-
gın olanlar kırıcı yorumlar (%22,5) ve dediko-
du yayma (%20,1) olarak sıralanıyor.

BİLİŞİM SUÇLARI VE YAPTIRIM

Türk Ceza Kanununda siber zorbalık davra-
nışına uygulanabilecek pek çok hüküm bu-
lunmaktadır. Sanal şiddet uygulayarak bir 
kimsenin yaşamına son verilmesi halinde 
kasten insan öldürme (Madde 81), İntihara 
yönlendirme (Madde 84), Eziyet (Madde 
96), Tehdit (Madde 106), Ayırımcılık (Mad-
de 122), Kişilerin huzur ve sükununu bozma 
(Madde 123),  Hakaret veya sövme (Madde 

125), Özel yaşamını izleyerek, iletişimine 
müdahale ederek içeriğini alay konusu et-
mek, haberleşmenin gizliliğini ihlal (Madde 
132), Kişiler arasındaki konuşmaların din-
lenmesi ve kayda alınması (Madde 133), 
Özel hayatın gizliliğinin ihlali (Madde 134), 
Kişisel verilerin kaydedilmesi (Madde 135), 
Özel yaşamın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin 
kaydedilmesi kişisel verileri yok etmemek 
(Madde 138)

Bilişim suçlarıyla ilgili yaptırım konusu, Türk 
Ceza Kanununun bilişim suçlarına ayrılmış 
10. Bölümünde ayrıntılı şekilde düzenlen-
miştir. Buna göre suçlar ve yaptırımları şu 
şekildedir.

Bilişim sistemine girme Madde 243-

(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, 

hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam 

eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası 

verilir. (1)

(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılı-

ğı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, 

verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur 

veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur.



(4) (Ek: 24/3/2016-6698/30 md.) Bir bilişim sisteminin 

kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekle-

şen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla 

hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır.

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya 
değiştirme Madde 244-

(1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bo-

zan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile ceza-

landırılır.

(2) Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, de-

ğiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, 

var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan 

üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir 

kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde 

işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenme-

si suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına 

haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturma-

ması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin 

güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması Mad-
de 245 – (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.)

(1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne 

suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulundu-

ran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi 

gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya 

kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, 

üç yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî 

para cezası ile cezalandırılır.

(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek 

sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, 

satın alan veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla kadar 

hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalan-

dırılır.

(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan 

bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendi-

sine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır 

cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 

dört yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar 

adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Birinci fıkrada yer alan suçun; a) Haklarında ayrılık ka-

rarı verilmemiş eşlerden birinin, b) Üstsoy veya altsoyu-

nun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya 

evlat edinen veya evlâtlığın, c) Aynı konutta beraber 

yaşayan kardeşlerden birinin, Zararına olarak işlenmesi 

hâlinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

(5) (Ek: 6/12/2006 – 5560/11 md.) Birinci fıkra kapsa-

mına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına 

karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Yasak cihaz veya programlar Madde 245/A- (Ek: 
24/3/2016-6698/30 md.)

(1)Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya sair 

güvenlik kodunun; münhasıran bu Bölümde yer alan suç-

lar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması sure-

tiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması 

veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal 

eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, sa-

tan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya 

bulunduran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin 

güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 
Madde 246

(1) Bu bölümde yer alan suçların işlenmesi suretiyle ya-

rarına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında 

bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Kişiler 

aynı zamanda özel hukuk bakımından  hukuka aykırılık-

ların tespiti, sona erdirilmesi gibi taleplerinin yanında 

uğradıkları zarara uygun tazminat talebinde bulunabi-

leceklerdir.

Siber Zorbalık Mağduru Ne 
Yapmalı?

İnternet üzerinden karşılaşılan, internetten 
intihara yönlendirme, çocukların cinsel is-
tismarı, uyuşturucu madde kullanılmasını 
kolaylaştırma, müstehcenlik, hakaret, taciz, 
suçları için ise doğrudan Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığına (TİB) ihbar yapmak ge-
rekiyor.  Bu konudaki bildirimler için 166 Alo 
İnternet Bilgi İhbar hattını kullanmak müm-
kün.



Kişiler asliye hukuk mahkemesinde kişilik hakları ihlalinin önlenmesi, sürmekte olan saldırıya 
son verilmesi, sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespi-
tinin istenmesi gibi taleplerinin yanında zarara uygun olarak maddi-manevi tazminat davası 
açabilirler.

1. Bilgisayarım, akıllı telefonum ya da diğer elektronik cihazlarım aracılığıyla beni rahatsız eden bir kişi veya 

durum olursa derhal bunu ailemle paylaşacağım.

2. Aile büyüklerimden müsaade almadan kendime veya başkalarına ait hiçbir fotoğrafı, videoyu ve görsel 

materyali sosyal ağlarda ya da diğer online platformlarda paylaşmayacağım.

3. Anne ve babamın haberi ve izni olmaksızın, tanımadığım kişilerle online olarak görüşmeyeceğim. Böyle 

kişilerle akıllı telefon aracılığıyla iletişim kurmayacağım.

4. Beni tehdit veya rahatsız eden, dalga geçen ya da kendimi kötü hissetmeme neden olan her türlü mesajı 

önce anne ve babama bildireceğim. Bu tür mesajları almamın kesinlikle benim suçum olmadığının farkında 

olacağım.

5. Kendim de bir siber zorba olmayacağım! Sosyal medya, e-posta veya akıllı telefon gibi dijital iletişim araç-

larını kullanarak kimseyi incitecek sözler yazmayacak, dedikodu yapmayacağım.

6. Ev adresimizi, telefon numaramı, aileme ait iş yeri ve telefon bilgilerini onların haberi ve izni olmadan ke-

sinlikle hiç kimseyle paylaşmayacağım.

7. Bilgisayarımda, sosyal medyada ve mobil cihazlarımda kullandığım şifreleri ailem dışında kimseye söyle-

meyeceğim. Bu şifreleri isteyen bir arkadaşım bile olsa, hemen anneme veya babama haber vereceğim.

8. İnterneti ve sosyal medyayı kullanacağım zamanı, ziyaret edebileceğim web sitelerini ve uygulamaları aile 

büyüklerimle birlikte belirleyeceğiz.

9. Ailemin tüm bireylerinin interneti doğru şekilde kullanmasını, daha keyifli vakit geçirmelerini ve yeni şeyler 

öğrenmelerini sağlamak için onlara yardımcı olacağım.

10. Bilgisayarıma, akıllı telefonuma ya da diğer elektronik aygıtlarıma herhangi bir dosya, uygulama veya gö-

rüntü indirmeden önce mutlaka anne ve babamın iznini alacağım.

KAYNAK:
Internet Safety101, Stop Cyber Bullying, End Cyber Bullying

http://www.cyberbullyinginstitute.org/                                                                                   
hukukihaber.net

İnternetin güvenli kullanılması ve 
siber zorbalığa maruz kalınmasını 

önlemek adına dikkat edilmesi 
gereken bazı kurallar var. Bu kurallar; 

çocukların ve gençlerin internet 
kullanımı ve siber zorbalıkla ilgili 

bilinç kazanmalarını sağlamak 
adına, internet bağlantılı cihazlar 

kullanmaya başlar başlamaz 
çocuklara öğretilmeli ve bu kuralların 

içselleştirilmesi sağlanmalıdır.





DİJİTAL
GÜVENLİK

Dijital aile olarak çocuklarımızı ve cihazlarımızı korumak için alınması 
gereken önlemlere örnekler: 

Güçlü şifreler oluşturmak güvenliğinizi artırmak için önemlidir. Mümkünse içerisinde büyük harf, 

küçük harf, rakam ve noktalama işareti barındıran bir parola seçilmelidir. 

Flash bellek gibi taşınabilir aygıtların kullanılmadan önce virüs taraması yapılmalıdır.

Halka açık ücretsiz ve güvenilmeyen ağlarda kişisel mail hesabına, banka hesaplarına, sosyal ağ 

hesabına erişilmemesi ve online alışveriş yapılmaması gerekmektedir. 

İşletim sistemi güncel tutulmalıdır. 

Virüs ve internet güvenliği sağlayan yazılımlar, bilgisayar ve cep telefonlarında kullanılmalı ve yazı-

lımın veri tabanı güncel tutulmalıdır. Ayrıca düzenli olarak virüs taraması yapılmalıdır.

İşletim sisteminin güvenlik duvarı özelliği kullanılmalıdır.

Online alışveriş yaparken 3D güvenlik protokolü kullanılmalıdır. 

İnternette gezinirken görünen “tebrikler çekilişten telefon/fotoğraf makinası kazandınız” tarzında-

ki sözlere güvenilerek kişisel bilgiler verilmemelidir. 

Polis tarafından gönderildiği iddia edilen ve yaptıkları operasyon gereğince belirli bir hesaba para 

yatırmanızı ya da bir yere para, altın bırakmanızı isteyen e-posta ve mesajlara inanılmaması gerek-

mektedir. Polis Teşkilatının Kimseden e-posta, mesaj ya da arama ile hiçbir şekilde böyle bir istekte 

bulunmayacağının unutulmaması gerekmektedir.
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