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Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen Büyükçekmece İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğümüz İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür Sanat Derneği işbirliği ile
gerçekleştirilen “Haklarımı Biliyorum, Savunuyorum - Dijital Ebeveynim” Projemizin Bilinçli Tekno
Toplum için 5 Anahtar Yayını vasıtası ile sizlere seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Ebeveynlerin dijital cihazların güvenli ve verimli kullanımıyla ilgili bilinçlenmeleri, teknolojinin
faydalı taraflarından istifade edip riskli ve zararlı taraflarının farkında olmaları konusunda çocuklarına
rehberlik etmeleri ve önlem almaları gibi meseleler, günümüz ebeveynlerinin sorumlulukları arasına
girmiş ve sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmesi adına elzem hale gelmiştir. Bu bağlamda “dijital
ebeveyn”; çağımızın dijital dünyasının gereklerini yadsımayan, temel düzeyde dijital araçların
kullanımına hâkim, uçsuz bucaksız bir alan olan dijital platformlarda da çocuğunu korumak için
gerekli önlemeleri alan ebeveyndir.
Bizler de çalışmamız kapsamında konunun önemine istinaden çok değerli Prof.Dr. Oğuz
Özyaral hocamızla, Türk Sanat Müziğimizin Ustalarından Sayın Melihat Gülses Hanımefendi ile kamu
spotları hazırlayarak dijital ebeveynlik kavramıyla ilgili farkındalık oluşturmaya gayret ettik. Kamu
spotlarında toplumun tüm kesimlerine yönelik, dijital güvenlikle ilgili bilinçlendirici mesajlara yer
verdik. Ayrıca Uluslararası Çevrimiçi Dijital Ebeveynlik Zirvesi planladık. Tüm bu çalışmalarımızda
başta Proje Koordinatörlerimiz İlker Bayrak ve Gülden Bayrak hocalarıma; bizlerden desteğini
esirgemeyen akademisyen hocalarımıza: Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul,
Doç. Dr. Duygu Mutlu Bayraktar, Dr. Fatih Yaman’a teşekkür eder, çalışmalarımızın gelecek nesillerin
inşasına katkı sunmasını temenni ederim.
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Melihat Gülses, Söyleşi
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“Bu çalışma Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı
kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin
sorumluluğu tamamıyla İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür
Sanat Derneğine aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”
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ÇOCUKLARIN ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA
GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN
5 ANAHTAR

Teknolojiyle İlgili
Açık Bir Güven
İlişkisi Kurun

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

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

Dijital Ebeveynlik Dergisi

Çevrimiçi
Ortamda Beraber
Oynayın-Zaman
Geçirin
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Cihazları Evin
Açık Alanlarında
Kullanın

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

Aile olarak oluşturacağınız bir plan ile
teknoloji saatlerini belirleyin. Oyun, web
sitesi, uygulama ya da arama motorları
ile ilgili olarak gizlilik ayarlarını mutlaka
kontrol edin ve en yüksek koruma modunu
aktif hale getirmeyi unutmayın. Ebeveyn
kontrolü ve filtreleme özelliklerini kullanın.
Zamanınızı ekranlara hapsetmekten kaçının.
Çocuğunuzu uzun saatler boyunca ekranlarla
baş başa bırakmaktan kaçının!

Ekran Süresini
Sınırlandırın

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

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. Çocukların bulundukları
ya da karşılaştıkları tüm ortamlar ebeveynlere farklı roller yükleyebilmektedir. 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 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 değildir. Buradan hareketle internet ebeveynliği (Internet Parenting), çevrimiçi ebeveynlik (Online Parenting) ve dijital ebeveynlik (digital
parenting) gibi kavramlarla karşılaşılmaktadır. 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).
Dijital Ebeveynlik Dergisi
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Gelişmekte olan ülkelerde internet kullanımı raporları incelendiğinde ev aktivitelerinin temelini 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 çalışmada dijital olanakların olumsuz yönlerinin farkında olmak için dijital ebeveynlerin aşağıdaki
özelliklere sahip olması gerektiği belirtilmektedir.
•

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 genel 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 amaçlarla hazırlanan
zararlı yazılımlar çocuklar ve her yaştan birey için
tehlike arz etmektedir. Kişinin bilgisayar ya da
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internet ortamında geçirdiği süre çok önemlidir
lakin daha da önemli olan ulaşılan içerikler
konusunda kazandırılması gereken bilinç
ve farkındalıktır. Bu bağlamda; günümüzde
ebeveynlerin “Ben internetten 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.
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5-7 yaş arasındaki çocuklar için;

12-14 yaş grubundaki çocuklar için;

•

Yanında olma ve katılma,

•

•

Güvenlik yazılımı kullanma,

•

Kişisel bilgilerin korunmasını anlatma,

•

Yönlendirme ve denetleme,

•

Kontrol etme,

•

Güvenlik yazılımı kullanma,

•

Süre sınırı getirme

•

Dijital dünya sorumluluğu edindirme,

•

Kararlı olma

•

Size gelmesini sağlama,

•

Kişisel bilginin önemini hatırlatma,

•

Mobil kullanım için kurallar koyma ve

•

Sözleşme imzalama

Kimlerle görüştüklerini ve neler yaptıklarını
anlatmasını sağlama,

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.
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.

Dijital Ebeveynlik Dergisi
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ÇAĞIMIZIN SOSYO-KÜLTÜREL SORUNU

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

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 gerçek ve ne kadar doğru bilgiler içermektedir?

•

Şartlar böyle olduğunda, internet üzerinden
sanal ortamlarda yüklenen aşırı bilgi kişilerde, zaman zaman beynin bu bilgi yoğunluğunu 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 yorgunluğu sendromu” denilmektedir.

•

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

Dijital Ebeveynlik Dergisi

Artık içerisinde yaşamakta olduğumuz
çağa ELEKTRONİK ÇAĞ-Tekno-Bilgi Çağı gibi
isimler verilmektedir. İnternet ağları ve onun
içerdiği uygulamalar öte yandan yıllardır hayatımızın bir parçası halinde ki televizyon kanalları ve onlarca işitsel, görsel medya kanalları bir
diğer tanımlamayla hayatımızın içerisine girmiş
hatta yer etmiş bir takım iletişim araçlarını kullanarak istediğimiz ya da istemeden her türlü bilgiye inanılmaz bir hızla ulaşmaktayız. Ayrıca iş ve
özel hayat sınırlarının giderek ortadan kalkması,
bu alanın bulanıklaşması bu stresi daha da arttırmaktadır.
Bilgi kirliliği olarak tanımladığımız bilgi
zehirlenmesi aslında tüm kuşaklar için gerçek
yaşamdaki yaratıcılığı baskılar. Üzerinde çalışmak istediğimiz temel konu için sanal ortamlarda yaptığımız aramaların kaçı doğru bilgidir, kaçı
gerçekten işimize yarayabilecektir. İşte en büyük
soru bu olmalıdır çünkü üzerinde araştırmasını
yaptığımız konuya yönelik arama motorları bize
onlarca, yüzlerce, bazen binlerce veri sunabilmektedir. Bu durum sonuç olarak ciddi anlamda
kafa karışıklığına neden olabilmektedir. Bu durum karşısında acaba hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış olduğuna karar vermede güçlük
yaşanması söz konusu olabilmektedir. Bir diğer
boyutuyla konuyu irdeleyecek olursak aslında
bilgisayar ekranlarımıza cep telefonlarına düşen
bu bilgilerin birçoğunun gerçek manada “bilgi”
olup olmadığı bile tartışılır.
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İşte bu noktada, gerçek anlamda bu
sorun, bizleri etkisi altına almakta, bağışıklık
sistemini zayıflatarak sağlığımızı bozabilmektedir. Akıllı telefonlar, internet, akıllı televizyonlar,
tabletler ve bu teknolojik yapıya içerisindeki
sonsuz uygulamalar ve ortama uyum sağlama
çabaları üzerimizde gerginlik ve yorgunluk yarabilmektedir. Aslında bu kadar hızla birçok bilgiye ulaşması, bizi günlük yaşantımızın stresi ve
yoğunluğunun yanı sıra artı yoğun bir bilgi bombardımanıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Burada
ki anahtar kelimeler ve sonuç cümlesi “İnternet
Kullanıcıları Bilgi Yorgunu” dur şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Teknostres: Modern çağ insanının;
•

•

•

•

Teknolojik ürünlerin olanaklarına, yarattığı
heyecana kendisini çok fazla kaptıran kişi
gerçekte asıl ihtiyaç ve amaçlarını unutabilmekte, yalnızlaşabilmekte ve etrafındaki diğer kişilere karşı da duyarsızlaşabilmektedir.

•

Sürekli cep telefonlarına, bilgisayarlara,
tabletlere fırtına gibi esen bir e-posta trafiğinin yoğunluğunu düşünecek olursak nasıl
bir gerilimin bizi etkilediğini hissetmemek
mümkün değildir. Öte yandan giderek artan ve yaşamın her alanını işgal eden, bizi
sarıp, sarmalayan bir diğer duygu da sosyal
medyayı takip etme isteği, dürtüsü ve hat-

Teknolojiye karşı tepkisinin bir göstergesi-

ta zorunluluğu demek daha mı doğru olur,

dir.

bilemedim. Çünkü başkaları tarafından iz-

Teknoloji sunduğu olanakların fazlalığı ve

lendim, beğenildim, beğenilmedim, takip

etkisiyle yaşadığı belki de istenmeyen deği-

edildim, edilmedim kaygılarının öne çıkması

şimleri de kapsamaktadır.

ve bir yerden sonra bunun bir hırsa dönüş-

Bunlar aslında gizli gizli bir takım sıkıntı ve-

mesi kişileri sürekli olarak baskı altında tu-

ren fiziksel, sosyal ve duygusal alanlardaki

tabilmektedir. Günlük hayatın her yerinde,

belirtiler olabileceği gibi kişinin tavır ve tu-

dolayısıyla da kaçınılmaz bir halde ve pek

tumlarındaki değişiklikleri de içine almakta-

çok kişide, bu yaygınlığa karşı bir tepki ya-

dır.

şanıyor ki işte bu da teknostresin tamamen
kendisidir.

Dijital Ebeveynlik Dergisi
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Olay ve bilgilerin;

her geçen gün bilgi eksikliği yaşama ve yetememe duygusu,

•

•

•

Yoğunluğuna dayalı sürekli bilgi bombardı-

•

manına maruz kalma ve dolayısıyla bilginin

de yer alan hesap makinesi gibi son derece

zihnimizdeki hızlı akışı,

basit bir uygulamaya dahi sürekli gereksinim

Bu kadar yoğun bilginin üzerimizde yarattığı

duyması ve onsuz yapamayacağı düşüncesi-

ve yorumlanmaya açık karmaşa arttıkça,

nin oluşması,

İnsan beyni bunu algılama, içselleştirme ve

•

kabullenmeyi kaldıramamakta ve kişi fark
etmediği bir dizi stresörün etkisinde kalabil-

İşte bu noktada bombardımana uğrayan

Her alandaki işin üretilmesini istemek ve yönetimini kontrol etme duygusu,

•

mektedir,
•

Elle yapabileceği bazı işlerde bile e-sistem-

İktidar ya da liderliği kaybetme hırsı ile kargaşaya sürüklenme,

•

İş alanında ve/veya her türlü yaşam alanında

beynin bilgiyi analiz gücü kırılmakta, algıda

farklı uygulamalar için uzmanlaşmaya gidil-

zorlanabilmekte ve hatta kilitlenebilmekte-

memiş olması,

dir.

•

Kendi hatalarının ortaya çıkması,

Bu durumun nedeni ise, hiç de şaşırtıcı olmayan 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 neden olabilmektedir.

•

Kendisine gereksinim kalmadığı, pasifize

Günümüzde Tekno-stres nedenlerini sıralayalım
dersek, ister istemez karşımıza bir takım 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-

konusunda bilgi sahibi olunması ya da bilgi-

me,

den uzak tutulması, öğretilmemesi,

•

edilmişlik duygusu,
•

Kişisel bağımsızlığının, özerkliğinin kaybolması,

•

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, gereksinilmemesi,

•

Uygulamayla ilk defa karşılaşma; kullanım

E-sistem üzerindeki güncellemeler ve sürek-

•

Yönetsel kontrolünü kaybetme,

li yenilenmeye dayalı gelişmeler karşısında

•

Yükselme olanaklarının kaybolması,

Dijital Ebeveynlik Dergisi
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Teknostres bizleri nasıl etkiler?

amacı ile sosyal medyayı sürekli takip etmek ve
aktif bir kullanıcı olmaya çalışmak, gelen mesajları anında cevaplamak için telefonlarından
ayrılmamaları, çevrimiçi oyunlar içerisindeki gelişmeleri sürekli takip etmeye çalışmak gibi sebeplerden ortaya çıkıyor.
•

Çocuklar tekno-bağımlı davrandıklarından
zaman sürekli sabit bir alanda hareketsiz
kaldıklarında, bunun sonucu daha az hareket etmekteler bunun sonucu olaral asosyalleşme, obezite gibi sağlığımızı olumsuz etkileyen bazı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir

Dünya çapında yapılan araştırmalar bize teknoloji kullanmakta olan nüfusun %85’inin Teknostresin etkisinde kaldığını söylemektedir. Peki, o
zaman kimler Tekno-stresin etkisi altındadır? sorusuna yanıt olarak;
Tüm teknoloji kullanıcıları diye söze başlayabiliriz, 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
gelen e-postaları cevaplama zorunluluğu, giderek artan teknolojiye ayak uydurma mecburiyeti
çalışanları teknostrese sokmaktadır.
Tekno stres özelikle de çocuk ve gençlerde sosyal medyada kendini kabullendirmek
Dijital Ebeveynlik Dergisi

•

Düzensiz besleniyor,

•

Sorumluluklarını yerine getiremiyorlar.

Bazı durumlarda teknoloji kullanıcısı farkında
olmadan değerlendirme ve tutumlarında değişiklikler yaşar. Aile içerinde bireyler birbirinden
bağımsız, herkes kendi dünyasında kendi tercih
ettiği ürünleriyle açıkçası kendi ilgi alanına giren
teknolojik ürünleriyle zaman geçirmeye devam
etmektedir. Sonuç olarak aile ilişkileri küçük aile
kavramı içerisinde dahi bireyselleştiğinden aile
içi iletişim ve yakınlaşma adım adım kopmakta
uzaklaşma ve tamamen içe dönme başlamaktadır ve bu durum artık toplumlar tarafından kabullenilen bir yaşam tarzını ortaya çıkarmaktadır.
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. Kullanıcısı oldukları bilgisayar ve akıllı telefonlar nedeniyle 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 önemini derhal fark etmek, farkın farkındalığını yaratabilmek için derhal adımlar atabilir
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olabilmektir. Sürekli olarak internet karşısında
bir yaşam sürdüren genç birey, uykusuz kalıyor,
yeterince desteklenmediği durumlarda dışlanmış hissediyor ve ne üzücüdür ki giderek teknostresin kendisini hızla içine çektiği bir yaşam
tarzına daha çok maruz kalabiliyor.

•

rı bilgi yüklenmesi değil aynı zamansa psiko-sosyal davranışlarla da ilintilidir.
•

kişi bu bilgilerin hangisinin doğru hangisinin
yanlış olduğunu kavramakta zorluk çekebilmektedir.
•

•

genellikle mide- bağırsak sisteminde stres,

bize pek çok işi aynı anda yapma imkânı

hazımsızlık, kalp- damar sistemi üzerinde

sunmaktadır. Günlük yaşamın hızı içerisinde

gerginlik, anksiyete, hipertansiyon, panik

bütün bunları yapabildiğimiz için bu karma-

atak gibi kök nedeni belirsiz bir takım sağlık

şık tempoyu her gün sürdürürüz ve yoğunlu-

sorunlarının belirmesine sebebiyet verebil-

ğun üzerimizdeki etkisini fark dahi etmeyiz.

mektedir.

Aslında teknoloji kullanımında sorun yaşa-

•

İş yerinde oluşabilecek arızalar saatin kaç

yan ya da yaşamayan, teknolojinin sağladığı

olduğuna bakılmadan dinlenme halindeki

konfor ve imkânlardan faydalanan hemen

bireye sorulabiliyor.
•

lık vb. durumlar yaşayabilir hale gelebilmek-

•

Sekiz saatlik mesai anlayışı yerini 7/24 çalışan haline getiriyor.

tedir.
Hızlanan teknolojiye ayak uyduramayan

Bireyler kendilerini işlerinden tamamen sıyırmadan vakit geçiremiyor.

gellenme hissi ve/veya bunalma, karamsar-

•

Çalışanların sürekli ulaşılabilir olmaları iste-

insanın yaşadığı stres; baş ağrısı, halsizlik,

niyor ve tamamlanmayan işlerin diğer me-

uykusuzluk, sosyal ilişkilerden uzaklaşma,

sai saati içerisinde yapılması değil de evde

beyin yorgunluğu ve tahammülsüzlük ola-

tamamlanıp dijital ortamdan ulaştırılması

rak karşımıza çıkıyor. Öte yandan sinirlilik,

bekleniyor.

insanlara karşı kaba davranışlar sergileyebil-

•

Beyine fazla yüklenme insan vücudunda,

Elbette, teknolojinin sağladığı kolaylıklar

hemen herkes bir süre sonra gerginlik, en-

•

Ortaya çıkan bu kaotik yaklaşım sonuçta bilginin doğruluğunun tartışıldığı bir gerilimle

Teknostresin yarattığı sorunlar ve
yaşam kalitemiz üzerinde etkileri
nelerdir?
•

Teknostresin üzerimizdeki etkisi sadece aşı-

•

Böylelikle çalışma yaşamı içerisindeki bi-

mektedir.

reyler için çalışma saatleri, dinlenecekleri,

Gereksiz, detaylarla dolu, aşırı karmaşık bil-

sosyalleşecekleri ve spor yapacakları yani

gi yüklenme, kişi üzerinde nefret ve işten

kendilerine ayıracakları zaman dilimini yok

kaçış, tükenmişlik verimliğin düşmesi ve

etmeye, çalmaya başlıyor.

hatta umursamazlık gibi sonuçlar doğurabilmektedir.

Dijital Ebeveynlik Dergisi
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Telefonun her saat aralığında açık, ulaşılabilir olması ve kişiye istenildiği zaman ulaşıla-
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•

•

bilmesi, gizli stresörler arasında yer almak-

kendisine ve ailesine hiçbir şekilde zaman

tadır,

ayıramıyor, aile içi ilişkiler zayıflayabiliyor,

Bu sıkıntılar kişide baş ağrısı, sinir, kötü bes-

•

lenme, alkol kullanımı gibi belirtilerle ortaya

jik yorgunluk, sinirsel tansiyon, kötü beslen-

çıkabilmektedir,

me, gevşemek için alkol, uyanık kalmak için

Bir diğer gereksiz olarak tanımlanabilecek

sigara kullanımı gibi olumsuz bir takım dav-

ancak herkesin ilgisini ilginç bir şekilde çe-

ranışlar edinilmesini destekleyebilmektedir.

ken durum da; işten artakalan zamanda

•

aniden cevap oluşturabilir, aslında bu sert

medya araçlarında bulurken, kendi hayatı-

bir tepki de olabilir.
•

Unutkanlık, net düşünememe, rahat ve din-

da hayatlarını takip etme arzusuna kapılabi-

lendirici bir uykuya dalamama veya yorgun

liyor, bu da artı bir gerginlik ve gereksiz bir

uyanma gibi stres belirtileri başlar.

yük olarak beynin sınırlarını zorlamaya başlı-

•

Etraflarında olan biteni kaçırmamak her şeye

•

Stresin sebebi teknoloji olunca adı da teknostres olarak hayatımıza giriyor.

yorum yazmaya çalışmak, her gelen iletilere
cevap yetiştirmek, e-postaları sürekli kont-

Bütün bu olumsuzluklar bağışıklığın yıkımına
sebebiyet verir.

yor, yoğunluk ve gerginlik yaratabiliyor,

•

Ancak beynimiz, bazen de bu gerginliğe

sosyalleşmek isteyen birey çözümü sosyal

nın stresörleri yetmezmiş gibi başkalarının

•

Tekno stres çalışanlarda baş ağrısı, psikolo-

•

Günümüzde bir insanın bir günde öğrendiği

rol etmek gibi işleri yapmaya çalışan birey

bilgi yığını bundan dört yüzyıl öncesinde ya-

bilinçsiz ve kontrolsüz bir şekilde kendini

şayan bir insanın bütün yaşamı boyunca öğ-

stres altında bulabiliyor,

rendiğinden çok daha fazla olduğu yapılan

Bir diğer sorunda sadece çevresi ile değil

bilimsel araştırmalarda saptanmıştır.

tüm dünya ile rekabet etmeye çalışan kişi

Dijital Ebeveynlik Dergisi
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Teknostres kişiler üzerinde bazı Davranış Bozukları yaratabilmektedir, bunlar arasında;
•

Endişe/kuruntu,

•

Teknolojiye direnme,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnkâr/yalanlama,
Tekno-fobi,

Panik, anksiyete,
Tedirginlik,

Vurdumduymazlık,
Çekişme/zıtlaşma,

Zihinsel yorgunluk,

Hata yapma korkusu,
Yalnızlık duygusu,

Kasların sürekli gergin olması,
Aşağılık/güçsüzlük duygusu,
Tembellik,

Çekingenlik,
Ürkeklik/korku/kaçma isteği yer almaktadır.

Tekno stresten kurtulmak için ne
yapılmalı?
Teknoloji gereksinildiği kadar kullanılmalı, aşırı davranışlardan kaçınılmalıdır. Bu konuda
farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.Teknolojinin
sunduğu olanakların yük haline gelmemesi için
kişinin sağlıklı sınırlar geliştirmeyi öğrenmesi
şarttır.
Aileler çocuklarıyla birlikte sohbetler etmeli güncel konuları ve onların ihtiyaçlarını tartışılmalı, çözüm üretmelerine destek vermelidir.
Toksik ebeveyn davranışlar sergilememeli, düşüncelerini çocuklarına zorla yaptırmamalı, onların birer birey oldukları hatırlanmalıdır. Aile içi
kurulacak bağlar her şeyden kıymetlidir, sosyal
iletişim kanalları takıntı haline getirilmemelidir.
Tüm sosyal medya kanallarını takip etme arzusundan uzaklaşılmalı, sanal ortamlardaki sınırları
çizilmeli, buralarda harcanacak süreler tanımlanmalıdır, aksi takdirde kişilerde bir takım bağımlık
halleri, psikolojik ya da fizyolojik sağlık sorunların oluşması kaçınılmaz hale gelebilir, tüm bunları önleyebilmek elimizdedir. Kendimize hobiler
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edinmeli ve uğraş alanlarımızı çoğaltmalı, sanal
ortamlardan uzaklaşmalıyız. Hobisi olanın fobisi olmaz. Kişi kendine, sportif faaliyetlerine ve
özellikle de arkadaşlarına zaman ayırmalıdır. Sorunun çözümü teknoloji karşıtı olmak değildir.
Sorun teknoloji değil teknostrestir. Bunun için ilk adım farkındalığı geliştirmektir. Teknolojinin kişide, aile ve iş hayatında nasıl stres
yarattığını anlamak gerekir. Teknolojinin sunduğu olanakların yük haline gelmemesi için kişinin
sağlıklı sınırlar geliştirmeyi öğrenmesi şarttır.
İkinci adım ise teknolojinin kullanım amaçlarını
belirlemek ve farkındalık yaratmaktır.
Araçla amaç karıştırılmamalıdır. Amacımız teknolojinin hâkim olduğu bir dünyada
sağlıkla, insanca yaşamayı sürdürebilmektir. Bu
nedenle kişi teknolojiyi ne zaman, ne kadar süreyle, ne için kullanacağı konusunda belirli kararlar alıp uygulayabilir olmalı, teknolojinin hayatındaki yeri konusunda denetim geliştirebilmelidir.
Sonuç olarak hayatımızı yönetmek kendi
irade ve kontrolümüzdedir, araçların esiri olmayalım. Sağlıklı huzurlu bir gelecek için teknostresten uzak kalmak dileklerimle.
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DiJiTAL EBEVENYLiK
ÇOK ULUSLU ÇEVRiMiÇi PAYLAȘıM ZiRVESi

PROF. DR. OĞUZ ÖZYARAL
İSTANBUL RUMELi ÜNiVERSiTESi REKTÖR YARDıMCıSı

"TEKNO STRES"

Meeting ID
845 1760 6092
Passcode
34500

Büyükçekmece
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

TARİH: 4 Mart 2021
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SAAT: 20.00

“Bu çalışma Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı
kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin
sorumluluğu tamamıyla İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür
Sanat Derneğine aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

/ Buyukcekmeceilcemem

/ buyukcekmecemem

/ BuyukcekmeceMem
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Dijital Yerlilerin
Dijital Ebeveynleri
Prof.Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, BÖTE Bölümü

Dijital dünyaya doğup, pek çok teknoloji ile yaşamının ilk yıllarında tanışan diğer bir
ifade ile dijital teknolojiler ile doğan ve bu teknolojiler ile büyüyen bireyler, dijital yerli olarak
tanımlanmaktadır. Bu bireyler, dijital teknolojileri anadili gibi bilen, günlük yaşamın içinde öğrenen ve kullanan bireyler olmaları nedeniyle
‘dijital yerli’ olarak adlandırılmaktadırlar. Dijital
yerli kavramının karşısında yer alan kavram ise,
“dijital göçmen” kavramıdır. Dijital göçmen bireyler ise, dijital teknolojiler ile daha geç tanışan
ve bu teknolojileri yaşamlarına entegre etmeyi
ileri yaşlarda gerçekleştirmeye çalışan bireyler
olarak tanımlanmaktadır. 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,
dijital teknolojiler içerisinden tercihlerine bağlı
olarak seçim yapma özgürlüğüne sahiptirler. Örneğin sosyal medyaya katılmak için kullanılabilecek pek çok araç bulunmaktadır. Bu zenginlik,
dijital yerli bireylere pek çok sosyal medya aracı
içerisinden istediklerini seçme özlüğü sunmaktadır. Bununla birlikte dijital yerli bireyler, kullandıkları dijital araçları kolaylıkla değiştirebilme
özelliğine sahiptirler. Diğer bir ifade ile dijital
yerli bireylerin kullandıkları dijital teknolojilere
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ilişkin bağlılıkları yoktur, hızlı bir şekilde yeni bir
araca ya da yeni bir uygulamaya geçiş yapabilirler. Dijital dünyada kullandıkları teknolojik araçlar ile aktif birer katılımcı profiline sahiptirler.
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 araştırmacı bir ruha sahiptirler. Dijital teknolojileri kullanarak, sosyalliklerini sağlayabilmektedir. 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 dijital yerli bireylerle ilgili belirttiğimiz bu
özelliklerin yanı sıra bazı gerçeklerin de farkında olunmasıdır. Öncelikle dijital yerli bireyler,
üst düzey teknoloji kullanıcısı olmayıp, sadece
dijital teknolojilerin etkin birer kullanıcısı olan
bireylerdir. Dolayısıyla dijital yerli bireylerin teknoloji ile harikalar yarattığını düşünmek ya da
söylemek yanlış bir algıdır. Bu algı, bu bireylere
sahip oldukları teknolojik yeterliklerin 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
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gibi bir özellikleri yoktur. Aslında tüm bireyler için bilişsel çaba gerektiren işler için paralel iş yapabilmekten değil, ancak ardışık iş yapabilmekten bahsedebiliriz. Bu anlamda dijital yerli bireylerin,
dijital teknolojileri kullanarak ardışık iş yapabilme becerileri daha gelişmiştir. Dijital yerli bireyler için
‘Her şeyi ekrandan daha iyi öğrenirler’ diyemeyiz. Çünkü, araştırmalar hala basılı materyallerden
öğrenmenin daha etkili olduğunu göstermektedir. Ancak şunu söyleyebiliriz ki; dijital yerli bireyler,
öğrenme ve iletişim kurma süreçlerinde görselleri tercih etmektedirler. Özetle şunu da ekleyebiliriz
ki; dijital yerli bireylerin görsel dikkatleri daha uzun olup, el-göz koordinasyonları ve görsel algıları
daha yüksektir.
Dijital teknolojilerin kişisel ve toplumsal yaşam alanlarına
entegrasyonu ile birlikte bireysel ve sosyal rollerde dönüşümler yaşanmaktadır. Bu
dönüşüm, geniş aile ve çekirdek aile sınıflandırması
ya da otoriter aile, koruyucu
aile ve demokratik aile
sınıflandırmasına 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 ebeveynlerin dijital
göçmen bireyler olarak tanımlaması, doğru bir nitelendirme olmayacaktır. Benzer şekilde dijital
ebeveyn bireylerin, üst düzey teknoloji yeterliğine sahip bireyler olarak tanımlanması 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 tehditlerden de korumak
açıklamasını ekleyebiliriz. Bu tanımları temel aldığımızda dijital ebeveynlik için dijital okuryazarlık,
dijital güvenlik ve dijital iletişim olmak üzere üç alanda sınıflandırabileceğimiz 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 ayarlarını yapılandırması konusunda çocuğunu bilgilendirmelidir.
Dijital ebeveynlikte önemli noktalardan biri çocuğunun kullandığı donanım, yazılım ve uygulama
gibi teknolojiler hakkında ebeveynin kullanım bilgisine ya da içerik bilgisine sahip olmasıdır. Diğer
bir ifade ile dijital ebeveyn, çocuğunun kullandığı teknolojiyi kullanmak durumunda değildir, ancak
çocuğunun kullandığı teknolojilerin özelliklerini, hangi amaçla kullanıldığını ve bu teknolojiler ile
Dijital Ebeveynlik Dergisi
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ne tür paylaşımlar yapılabileceği bilgisine sahip
olmalıdır. Dijital ebeveyn, çocuğunun kullandığı
sosyal medya ortamlarının teknolojik özelliklerini
bilmeli, aynı zamanda çocuğuna sosyal ağlarda
tanıştığı kişilerin verdikleri bilgilere güvenmemesi konusunda da açıklamalar yapmalıdır. Bu
anlamda baktığımızda dijital ebeveynliğin aslıda
hem teknolojik hem de duyuşsal açıdan bazı yeterlikler gerektirdiğini ifade edebiliriz. Diğer bir
ifade ile dijital ebeveynlik, hem dijital okuryazar olmayı hem de çocuğumuza dijital dünyada
kendini korumayı öğretmeyi gerektirmektedir.
Dijital ebeveynlik için bir reçete ya da bir
formül sunmak çok gerçekçi olmayacaktır. Dijital ebeveynlik için bir rehber niteliğinde bazı
öneriler sunmak ise mümkündür. Bununla birlikte dijital ebeveynliğin dinamik bir kavram olduğunu, diğer bir ifade ile değişim ve gelişimden
etkilediğinin de altını çizmek gerekmektedir. Bu
bağlamda dijital yerlilerin dijital ebeveynleri için
bazı somut öneriler sıralamak bu kavramların
daha netleşmesini de sağlayacaktır.
Öncelikle teknoloji kullanımı konusunda
çocuğunuza rol model olmalısınız. Araştırmalar

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 teknoloji kullanımına iyi bir rol
model olmayacağı açıktır. Dijital ebeveyn aynı
zamanda bir içerik avcısı olup, dijital dünyada
kaliteli içeriklere ulaşıp, bu nitelikli içeriği arama ve ulaşama yolculuğunda çocuğuna rehber
olmalıdır. İnternet servis sağlayıcıların sunduğu güvenli internet hizmetinden faydalanmak,
filtreleme seçeneklerini kullanmak ve bunlarla
birlikte çocuğunuzla birlikte ekran süresi anlaşması hazırlamak ve bunu uygulamak da dijital
yerlilerin dijital dünyada iyi oluşlarını sağlamaya
yardımcı olacak öneriler arasındadır. Aile olarak
dijital detoks yapmak, çocuğunuza kitap okuma
alışkanlığı kazandırmak, dijital dünyanın yanı sıra
gerçek yaşamda bir hobi alanı (satranç, yüzme,
basketbol ya da voleybol oynama vb.) edindirmek ya da ekran karşısında da birlikte geçirilebilecek zamanlar yaratmak dijital ebeveynliğe
ilişkin öneriler arasında yer almaktadır.

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.

Dijital Ebeveynlik Dergisi
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DiJiTAL EBEVENYLiK
ÇOK ULUSLU ÇEVRiMiÇi PAYLAȘıM ZiRVESi

PROF. DR. IȘIL KABAKÇI YURDAKUL
ANADOLU ÜNiVERSiTESi ÖĞRETiM ÜYESi

“DiJiTAL
“DiJiTAL YERLiLERİN
YERLiLERİN
DiJiTAL
DiJiTAL EBEVEYNLERİ”
EBEVEYNLERİ”

Meeting ID
845 1760 6092
Passcode
34500

Büyükçekmece
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

TARİH: 4 Mart 2021
Perşembe
SAAT: 20.00

“Bu çalışma Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı
kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin
sorumluluğu tamamıyla İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür
Sanat Derneğine aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

/ Buyukcekmeceilcemem

/ buyukcekmecemem

/ BuyukcekmeceMem

/ Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

www.buyukcekmece.meb.gov.tr

www.isteamder.com

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 hissetmek.
8. Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak.

Teknoloji Bağımlılığının Neden Olduğu Sorunlar

Fiziksel Şikayetler
Gözlerde yanma

Boyun kaslarında ağrı ve sertleşme
Beden duruşunda bozukluk
Elde uyuşukluk
Halsizlik.

Sosyal Alanda Görülen Şikayetler
Akademik başarıda düşüş
Kişisel sorunlar, aile ve okul sorunları
Zamanı idare etmede başarısızlık
Uyku bozuklukları
Yemek yememe
Aktivitelerde azalma
İnternet arkadaşları dışında izolasyon

Dijital Ebeveynlik Dergisi
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Bağımlılığı Kontrol Altına Alma Yöntemleri
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.

Çocuk ve Ergenlerde Bağımlılığı Önleme
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.

Biliyor Musunuz?
•
•

•

Yoksunluk durumu; bağımlı öğrencilerin % 74,5’inde saptanırken bağımlı olmayanların % 10,5’inde saptanmıştır.
İnternette geçirdiği zamanı gizlemek için yalan söyleme;
bağımlı öğrencilerin % 38’inde saptanırken, bağımlı olmayanların % 4’ünde saptanmıştır.
İnternette geçirdiği zamandan suçluluk duyma, bağımlı
öğrencilerin % 33’ünde saptanırken, bağımlı olmayanlarınsa
% 4,3’ünde saptanmıştır.

Ne Yapmalı?

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

Ne Yapmamalı?

Çocuklarınızı arkadaşları ile doğal yollardan
görüşmeleri için yönlendirin, akran grupları
içerisinde sosyalleşmesini sağlayın.

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

Çocuklarınızı yetenek ve ilgi alanlarına uygun
spor dallarına yönlendirin.

Çocukların kontrolsüz ve uzun süre internet
kullanmasına izin vermeyin.

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

Yemek ve çay saatlerinde bilgisayar başındaki çocuğa servis yapmayın, size katılmasını
sağlayın.

Çocuğunuzun bilgisayar kullanımını kontrol
edin ve sanal ortamdaki arkadaşlarını tanıyın.
Bilgisayarlarınızda güvenli internet uygulamalarının olmasına özen gösterin.
Dijital Ebeveynlik Dergisi

TV veya internet benzeri teknolojik alet merkezli ev düzeni kurmayın.
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

Doç. Dr. Duygu MUTLU BAYRAKTAR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2020’nin ilk aylarından bu yana, Coronavirüs salgını tüm dünyadaki insanların günlük
yaşamlarını önemli ölçüde değiştirdi. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek için hükümetler vatandaşlara evde kalmalarını ve evden çalışmaları
gerektiğini belirtti. Çoğu ülkede okullar geçici
olarak kapatıldı. Bu zorunlu koşullar, aile üyelerinin evde birlikte geçirdikleri zamanı artırırken,
evde çalışma ve eğlence amaçlı olarak ekran başında kalma süresi de artmıştır. Bu dönem, bir
yandan birlikte zaman 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 kararları uyarınca kişilere zihinsel sağlık için ekran içi ve dışı
zamanları dengelemeleri (#HealthyAtHome - Ruh Sağlığı) ve özellikle ebeveynlere çocuklarıyla ekransız
etkinlikler yapmaları önerildi (Dünya
Sağlık Örgütü, 2020). Son yirmi yıldır
çocukların teknoloji kullanımı ve faydalarını bilmekle birlikte, onlar için riskleri
en aza indirgemek ebeveynler için ana endişelerden biri olmuştur. COVID-19 kapsamında,
aileler dijital ve dijital olmayan aile yaşamını
düzenlemede dengeli bir yaklaşım belirlemeDijital Ebeveynlik Dergisi

ye ihtiyaç duyabilirler. Salgın döneminde dijital
teknolojilerin kullanımındaki artışın aile dinamiğini etkilediği, ebeveynlerin bu değişiklikleri nasıl algılamaları gerektiği ve mevcut duruma nasıl
uyum sağlayacakları oldukça önemlidir.
Mevcut neslin çoğu, medya açısından
zengin evlerde büyüyor. Dijital medya, evlerin
çoğunda akıllı telefonlar ve tabletler gibi yeni
teknolojilerle birlikte daha da fazla kullanılmaya
başlamıştır. Bu ortama doğan yeni nesil de cihazları çok hızlı bir şekilde benimsemiş ve küçük
yaşlardan itibaren kullanıcı olmuştur. Bu süreçte
çocuklar, ebeveynlerinden ve günlük uygulamalarından büyük ölçüde etkilenir. Küçük yaşlardan
itibaren aile bireylerinin kullanımı ile dijital medya sürecine dahil olan çocuklar, kademeli olarak
aktif kullanıcı haline gelmektedir. Bu süreçte, dijital medyadan kaynaklı risklerin türü değişmekte ve risklerle karşılaşma oranı
da artmaktadır. Çocuğun bakımını üstlenen kişilerin dijital medyaya karşı tutumu çocuğun risklerden korunmasında oldukça önemlidir. Evde geçirilen
bu süreçte, yetişkinlerin ve çocukların
ekran kullanım süresi veya amaçlarının
değiştiği aşikardır. Bu artış kaçınılmaz olmakla
birlikte, çocuklarda oluşturacağı etkileri en aza
indirmek veya olumlu olarak faydalanmak için
ebeveynlerin üstleneceği dijital aracılık görevleri önem taşımaktadır.
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Salgın döneminde ebeveynler; çocuklarının internette, özellikle oyun oynamak için
harcadıkları süre hakkındaki
endişelerinin arttığını belirtmişlerdir. Bu ebeveynlerin birçoğu
da salgın sonrası bu süreyi azaltamayacakları, hatta çocukları
açısından teknoloji bağımlılığı
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. Bunun 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, değişime uyum sağlamak, değişirken
yaşam değerlerini korumak, değişimi gelişmeye
dönüştürebilmektir.
Medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz
etkilerini azaltmaya ve arabuluculuk yapmaya çalışırken kullanılan ebeveynlik davranışları
ve stratejilerine “ebeveyn aracılığı” denir. Bu
stratejilerde, sadece kısıtlayıcı kararları değil,
iletişim ve yorumlama stratejileri de dahil olur.
Ebeveyn aracılığı, “ebeveynlerin çocukları için
içeriği kontrol etmek, denetlemek veya yorumlamak için kullandıkları stratejiler” olarak belirtilmektedir. Temel olarak aktif aracılık, kısıtlayıcı
aracılık ve birlikte izleme şeklinde üç tip dijital
ebeveyn aracılığı ortaya konmuştur. Kısıtlayıcı
aracılık (ebeveynlerin, çocukların
medya kullanımını sınırlamak ve kontrol etmek
için zaman ve içerikle ilgili sınırlar belirler),
aktif aracılık (dijital
medyayı nasıl kullanmaları gerektiğini
açıklamak veya tartışmak için çocuklaDijital Ebeveynlik Dergisi

rı ile değerlendirici konuşmalar yapar) ve birlikte kullanım
(ortak bir çıkar doğrultusunda
çocuklarıyla medya faaliyetlerini
paylaşır).
Ebeveynler, sürekli dijital cihazlarla zaman geçiren çocukları konusunda endişelenirler, ancak çocukların
da eğlence, sosyalleşme, bilgiye ulaşma, eğitim gibi belirli amaçlarla dijital medyayı kullanmaları da gerekmektedir. Tüm risk
ve olanaklar göz önünde bulundurularak, çocuğun yaşına ve gereksinimlerine göre bu cihazların kullanım sınırları belirlenmelidir. Kısıtlayıcı
aracılık stratejileri ile çocuğunuzla birlikte kullanım süresini ve amaçlarını birlikte belirlemelisiniz. Öncelikle, dijital medyayı (telefon, tablet,
bilgisayar, vb) doğru kullanarak doğru model
olmalısınız. Kendi yapmadığınız bir davranışı çocuğunuzdan beklemeniz çok gerçekçi olmayacaktır. 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 etkinlikleri içerebilir. Evinizde
teknolojik cihazları sadece ortak alanlarda kullanmak üzere, mekânsal sınırlamaları da tüm ev
halkı olarak birlikte belirleyebilirsiniz.
Çocuğunuzla birlikte belirlediğiniz kullanım sınırları ile ilgili konuşarak onu bilgilendirmek ve birlikte karar vermek aktif ebeveyn
aracılığı dediğimiz stratejileri kapsamaktadır.
Aktif aracılık, ebeveynlerin dijital medyadaki
içeriklerle ilgili çocuklarına bilgi verme ve görüşlerini aktarma girişimlerini kapsamaktadır. Aynı
zamanda, medyadaki olanaklar ve risklerle ilgili
açıklama yapmalarını da kapsamaktadır. Kısaca
aktif aracılık; medya içeriğini hedef alan ve ebeveynlerin bu içeriğe yönelik açıklama yapma,
tartışma, sorgulama ve yorumlama gibi proaktif
tutumlar içinde olduğu durumları ifade etmektedir.
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Son dijital aracılık stratejileri ise, izleme
(çocuğun bu araçları kullanımı sırasında onu izleme), takip (çocuğun kullanım geçmişini sonrasında aracın kaydı üzerinden takip etme) ve
birlikte kullanma olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu noktada kullandığımız stratejiler, çocuğunuz
dijital cihazları kullanırken ebeveynin ortamda fiziksel olarak bulunmasını ancak, içerik veya olası
etkileri hakkında yorum yapmaksızın izleme/kullanma deneyimine eşlik ederek ortamı paylaşmayı içermektedir. Birlikte izleme ya da kullanma, ebeveynlerin cihazları çocuklarıyla birlikte,
aktif olarak üzerine konuşmaksızın kullanmalarını ifade etmektedirler. Tüm bu tanımlar ışığında
birlikte izleme/kullanma; çocukların medya içeriğine yönelik deneyimlerinin ebeveynler tarafından çocuklarla pasif olarak paylaşıldığı durumları ifade ettiği şeklinde açıklanabilir.
Dijital ebeveynlik stratejilerinin anlaşılması ve çocukların ebeveyn aracılığıyla teknolojinin olanaklarından faydalanırken aynı zamanda
risklerinden korunabilmesi amacıyla ebeveynlerin tutumları oldukça önemlidir. Çünkü tutumlar
iyi yapılanmış bilişsel ve yargısal yansımalardır.

Dijital Ebeveynlik Dergisi

Bu sebeple kararlı ve tutarlı davranışlara dönüşerek süreci yönetmekte etkilidirler.
Dijital ebeveynlik, her yaştan çocuğun
dijital medya araçlarından yararlanması ve diğer
yandan dijital medya kullanımına bağlı risklerden korunabilmesi açısından önem taşımaktadır.
Ancak özellikle, okul çağı ve ergenlik dönemindeki çocukların bu teknolojilere ulaşma olanakları artmakta ve ebeveynlerin çocuklarının bu
teknolojileri kullanmaları konusundaki sorumlulukları karmaşıklaşmakta ve çeşitlenmektedir.
Çünkü, okul dönemi ile birlikte çocukların bu
teknolojileri akademik ve öğrenme amaçlarına
yönelik kullanma ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır.
Benzer şekilde bu yaştan itibaren kullanım sırasında özellikle risklerin değerlendirilmesinde
ebeveyn ve çocuk arasında görüş ayrılıkları gözlenmektedir.
En iyi aracılık stratejisini seçmek ebeveynler 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.
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Örneğin birçok sosyodemografik faktör bu seçimi etkileyebilir. Çocuğun yaşı çok önemli bir faktördür ve küçük çocuklar daha büyüklere 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. Ebeveynlerin genel medya kullanımı ve araca yönelik tutumları da aracılık seçimi
üzerinde etkiye sahiptir. Örneğin dijital oyun
oynayarak büyüyen ve hala oynayan ebeveynler
genellikle oyunlara karşı daha olumlu bir tutuma
sahiptir ve hiç oynamayan ebeveynlere kıyasla
aktif bir aracılık stratejisi benimsemeye daha
yatkındır.
Demografik faktörlerin yanı sıra içinde
bulunulan şartlar da aracılık stratejisinin belirlenmesinde rol oynar. İç ve dış faktörlere ayrılmış birkaç bağlamsal faktörden bahsedebiliriz.
Dış faktörler örneğin hava durumu ve mevsimler, aile bileşimi, aile programı ve evin altyapısını içeriyor. İç faktörler ise, ebeveynlerin dijital
medyaya yönelik tutumlarını, örneğin düzenli fiziksel açık hava aktiviteleriyle ya da bir spor dalına yönlendirmeleriyle çocukları için dengeli bir
yaşama odaklanmayı içeriyor.
Son olarak; aracılık stratejilerindeki farklılıklar, medya türü ve özelliklerine göre de değişebilmektedir. Örneğin, internete bağlı medya-
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ların televizyon seyretmekle karşılaştırıldığında,
internetin farklı aracılık stratejilerine 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
uzaktan eğitim ve evde geçirilen sürenin artması
ile dijital medya artık kaçınılmaz bir şekilde hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumdadır.
Bu süreçte dijital ebeveyn aracılığı stratejileri
üzerine konuştuğumuz bu yazıda, kısaca hangi stratejileri kullanabileceğimizden bahsettik.
Hem medya seçimi hem de uygulanacak stratejilerin seçimi, kendi ebeveynlik türümüz ve aile
dinamiğimize göre değişecektir. Başta kendi
kullanım durumumuzu değerlendirerek doğru
örnek olmak ve iyi bir aile dinamiği oluşturmak,
gereken güveni ve huzuru ailemizde sağlamak
oldukça etkili olacaktır. Aynı zamanda çocuğumuzla; doğru dijital medya kullanımı konusunda
konuşmak, zaman zaman birlikte kullanmak, içeriklerle ilgili bilgi paylaşımında bulunmak, pasif
olarak izlemek ve riskler üzerine konuşmak oldukça önemlidir.
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ÇOK ULUSLU ÇEVRiMiÇi PAYLAȘıM ZiRVESi

DOÇ. DR. DUYGU MUTLU BAYRAKTAR
İSTANBUL ÜNiVERSiTESi- CERRAHPAȘA ÖĞRETiM ÜYESi

“DiJiTAL
“DiJiTAL EBEVEYNLiK
EBEVEYNLiK
ARACıLıĞı”
ARACıLıĞı”

Meeting ID
845 1760 6092
Passcode
34500

Büyükçekmece
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

TARİH: 4 Mart 2021
Perşembe
SAAT: 20.00

“Bu çalışma Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı
kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin
sorumluluğu tamamıyla İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür
Sanat Derneğine aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

/ Buyukcekmeceilcemem

/ buyukcekmecemem

/ BuyukcekmeceMem

/ Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Dijital Ebeveynlik Dergisi
29
Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

www.buyukcekmece.meb.gov.tr

www.isteamder.com

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 bulundurmak 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 oluşabileceği 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 arttıkça maruz kalınan çevrimiçi risklerle karşılaşma
oranı da artmaktadır. Bu konuda ebeveynlerin sorumluluğu elbette yadsınamaz.
Bu ortamda geçirilen süreyle ilgi düzenlemeler yapmak, siber güvenlik konusunda bilinç kazanmak-kazandırmak, zararlı içeriklerden, uygulamalardan korunmak, teknoloji bağımlılığının önüne geçmek oldukça önemlidir.

Dijital Ebeveynlikle İlgili 		

Altın Kural

1-Çocuğunuzla Konuşun
İnternet kullanımıyla ilgili konuşmaları internetin zararlarını abartmadan olumlu ve öğretici yönlerini içerecek şekilde yönlendirmek önemlidir. Çocuğun bu ortamda 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 Ebeveynlik Dergisi
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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 hazırlamak önemlidir. Bu sözleşmede ekran süresi, oyunlar, şifreler, bir uygulama indirme, 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 keşfetmek, kullanmak, çocuğumuzla bu konuda fikir alışverişinde bulunmak önemlidir.
Ayrıca çocuğumuzun bir uygulama aracılığı ile geliştirdiği bir çizgi film, hikaye, animasyon 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.
KAYNAK:
esafety.gov.au
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İNTERNET
KULLANIMINDA
ÇOCUK VE AİLE
İLİŞKİSİ
İnternette karşılaşılması muhtemel tüm
tehditlerin kökeninde gerçek hayattaki tehditler
vardır. İnternet için var olan tüm risk başlıkları
gerçek hayatta da karşılaşılabilecek durumlardır.
Dolayısıyla çocuklarımızı nasıl gerçek hayatta
tüm bu tehlikelerden korumak için çaba harcıyor
ve kurallar koyuyorsak interneti de bilinçli, güvenli ve etkin bir şekilde kullanmayı öğrenerek
ve çocuklara bunu öğreterek, sanal dünyanın
risklerini minimize edebilir ve eğitim, iletişim ve
güzel zaman geçirme gibi katkıları çocuklarımıza
fırsat olarak sunabiliriz.

Anne babalar, çocuğun interneti bilinçli kullanımını desteklemek ve zararlarından korumak
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.

Ailelerin, farklı yaş grubundaki çocuklar için, gü-

Anti virüs, filtre ve güvenlik duvarı programları bilgisayarı dışarıdan gelebilecek virüs,
spam ve kötücül yazılımlardan korur. Ebeveyn
denetimi ise, aileler tarafından zararlı içeriğe filtre uygulamasını, çocuğun internette geçireceği
sürenin belirlenmesini, bağlandığı sitelerin izlenmesini ve bu sitelerde çocuğun neler yaptığının
belirlenmesini sağlayan uygulamalardır.

venli internet ve bilgisayar kullanımını sağlamalarına yönelik önerilerden bazıları şöyledir:

•
Günümüzde çocukların çoğunun bilgi
ve iletişim teknolojilerini kullanımı ebeveynlere
oranla daha ileri seviyededir. Anne ve babaların internet ve bilgisayar teknolojileri konusunda
bilgi sahibi olmaları, eğer bu konuda yeterince
bilgi sahibi değillerse kendilerini geliştirmeleri,
en azından çocuklarını doğru yönlendirecek ve
denetleme yapabilecek seviyede internet kullanımını öğrenmeleri gerekmektedir.
•
Çocuklara gerçek hayatta nasıl kurallar
konuluyorsa, sanal ortam için de kurallar koymak gerekmektedir.
Dijital Ebeveynlik Dergisi

Ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sunulan ve altyapısı erişim sağlayıcılar tarafından oluşturulan Güvenli
İnternet Hizmetinin yaygınlaştırması ve ailelerin
özellikle çocukların kullandığı bilgisayarlarda bu
hizmetin kendileri için en uygun profilini kullanmaları gerekmektedir. Bu hizmetle aileler başta
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çocuklarına yönelik olarak 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.

Aileler çocuklarını, çevrimiçi

ortamda kendilerini rahatsız ya

da tehdit altında hissettiren bir
şey ya da bir kişi olduğunda

kendilerine iletmeleri için teşvik
etmelidirler.

Böyle bir olayla karşılaşıldığında, aileler sakin olmalı ve çocuklarına bu türden şeyleri kendilerine ilettiklerinde bir sorunla karşılaşmayacaklarını anımsatmalıdırlar. Davranışları takdir edilmeli
ve aynı şey yeniden olduğunda yine ailelerine
gelmeleri konusunda yüreklendirilmelidir. Ailelerin, farklı yaş grubundaki 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 oldukları
dönemdir. Çocuklar için BİT kullanımında başlangıç seviyesi de diyebileceğimiz bu dönemde,
bilgisayar ve internet kullanımı çok sınırlı sürelerde olmalı ve ebeveynlerle birlikte gerçekleştirilmelidir. Çocuklar, anne veya babaları ile birlikte bilgisayarda oluşturulan resim albümlerine
bakabilir, kendi yaşlarına göre yapılmış web sitelerini dolaşabilir, yaşlarına uygun oyunları oynayabilirler. Ayrıca, bu yaş dönemi çocuklar için;
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•
Bilgisayar karşısında geçirilecek zaman
bir saati geçmemelidir ve bu sınırlandırmaya çocukların uymaları sağlanmalıdır.
•
Anne ve babalar, bu yaş dönemindeki
çocukları bilgisayar veya internet başında yalnız
bırakmamalı, devamlı yanında bulunmalıdır.
•
Bu yaş dönemi çocukların, oyun çocukları oldukları unutulmamalıdır. Bu nedenle, anne
ve babaların gözetimi altında olmak şartıyla,
bilgisayar ve internet kullanmalarına 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 öğrenmek
için onların internet kullanımlarını denetlemekte
ve izlemekte fayda vardır. Bu yaştaki çocukların
internet üzerinden hangi kişisel bilgileri vermemeleri gerektiğini anlamaları sağlanmalıdır. Ayrıca, 7-10 yaş arası çocuklar genelde yasaklanan
davranışları sergileme eğilimindedir. Bu yaş dönemi çocuklar için;
•
Bilgisayar karşısında geçirilecek zaman
bir ya da iki saati geçmemelidir. İlköğretim çağının, çocuğun oyun veya arkadaş gruplarına
katılma çağı olduğu unutulmamalıdır. Bu onun
sosyalleşebilmesi için bir gereksinimdir. Bu nedenle, çocuğun diğer faaliyetler (arkadaşlarıyla
birlikte oynayacağı oyunlar, ders çalışma gibi)
için harcayacağı zaman bilgisayar başında geçireceği zamandan çok daha fazla olmalıdır.
•
Bilgisayar, aile fertlerinin hepsinin çok
rahat bir şekilde görebileceği bir yere, ailenin
ortak kullanım alanına konulmalıdır.
•
Çocukla ne tip siteleri ziyaret edebileceği konusunda anlaşmaya varılmalı, yasaklamadan sakıncaları anlatılmalıdır.
•
Aileler çocukların, internette gezinmek
için çocuklara uygun ya da ebeveyn denetimi
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olan bir arama motoru (Google Safe Search for
Kids gibi) kullanmaları teşvik etmeli ya da kullanılan arama motorunun ayarlarının yüksek düzeyli olarak seçilmesi sağlanmalıdır.
•
Anne ve babalar, çocuklarının kendi
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 (eposta, mesaj panoları ve forumlar gibi) kullanırken
her konuda (iletişimde olduğu kişilerin kim olduğu, iletişime geçmek istediği kişiler, karşılaştığı olumsuzluklar gibi) kendilerine danışılmasını tavsiye etmelidir. Ayrıca, açılan epostalarda,
gelebilecek olan zararlı içeriklere karşı e-posta
filtresi kullanılmalıdır.
•
Anne ve babalar, bu yaş dönemi çocuklarını internette gizlilik konusunda ve kişisel verilerin önemi konusunda erken dönemden itibaren eğitmeye başlamalı ve her nerede internet
erişimi yaparlarsa yapsınlar, kendilerine ya da
ailelerine ilişkin hiç bir bilgiyi vermemeleri gerektiğini anlatmalıdırlar.
•
Anne ve babaların bu yaş grubundaki
çocuklarının İnternette sosyal ağları kullanmasına izin vermemesi yapılacak en doğru davranıştır.
•
Aileler bu yaş grubu çocuklarına, izinleri
olmaksızın herhangi bir dosyanın (müzik, resim
dosyası ve bilgisayar oyunu gibi) karşıdan yüklenmesinin doğru olmadığını, bu yolla bilgisayarına virüs ve casus yazılımların bulaşabileceğini
anlatmalıdır.
•
Anne ve babalar, çocuklarına, okulunda,
çevresinde ve katıldığı etkinliklerde kendisine
zarar verebilecek insan tiplerini nasıl izah ederek açıklıyorsa, internet ortamından gelebilecek
tehlikeleri de açık açık anlatmalıdır.
•
Anne ve babalar, çocuklarına, çevrimiçi
ortamda yazılan ve görünen her şeyin her zaman
doğru olamayabileceğini, gerçek hayatta olduğu gibi sanal ortamda da iyi niyetli kişiler olduğu
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gibi kötü niyetli kişilerin de olabileceği anlatmalı
ve kafasının karıştığı her durumda anne babasıyla rahatlıkla konuşabileceği hissettirmelidir.
•
İnternette ödev, araştırma yaparken bulunan bilginin kaynağının gösterilmesi gerektiği
ile film, müzik ve oyun dosyalarını yasal olmayan
yollarla karşıdan yüklememeleri gerektiği, aksi
durumda tüm bunların bir nevi hırsızlık olduğu
anlatılmalıdır. İnternette, ücretsiz 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 isimlendirilen 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 isterler. Yani
bu dönemde çocuklarda çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. Eğer bu değişim diğer alanlarda
olduğu gibi İnternet ortamında 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
olabildiğince bağımsız hareket etme isteği de
görülmektedir. Bu yaş dönemi çocuklar için;
•
Bilgisayar karşısında geçirilecek zaman
iki ya da üç saati geçmemelidir.
•
Her ne kadar gelişen mobil teknolojiler
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.
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•
Çocuklar internette gezinmek için, çocuklara özel olarak hazırlanmış (Google Safe Search for Kids gibi) ya da ebeveyn denetimi olan
arama motorlarını kullanmalıdır.
•
Anne ve babalar, bu yaş dönemi çocuklarına İnternet iletişim araçlarını (e-posta, mesaj
panoları ve forumlar gibi) kullanırken, kendilerine ve ailelerine ait bilgileri vermemeleri hususunu öğretmelidir. Ayrıca, bu yaş dönemi çocuklar
için kendileri adına, ebeveynlerin dilediklerinde
kontrol edebilmeleri şartıyla, e-posta hesabı
açılabilir. Açılan e-posta hesabında istenmeyen
kötü içeriklere karşı e-posta filtresi etkin olmalıdır.
•
Anne ve babalar, bu yaş grubu çocuklarına 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 uyması gerektiği
konusunda bilgilendirmeli, interneti başkalarına
zarar verici bir araç olarak kullanmaması konusunda eğitmelidir.
•
Aileler çocuklarını, çevrimiçi ortamda
kendilerini rahatsız ya da tehdit altında hissettiren bir şey ya da bir kişi olduğunda kendilerine
iletmeleri için teşvik etmelidirler. Böyle bir olayla
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karşılaşıldığında, aileler sakin olmalı ve çocuklarına bu türden şeyleri kendilerine ilettiklerinde
bir sorunla karşılaşmayacaklarını anımsatmalıdırlar. Davranışları takdir edilmeli ve aynı şey yeniden olduğunda yine ailelerine gelmeleri konusunda yüreklendirilmelidir.
•
Aileler, çocuklarının İnternet kullanımı
sırasında, evde, arkadaşlarının evinde, okulda
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 hatırlatmalarına
rağmen, 13 yaşından önce sosyal ağlara girmek
istediklerinde yol gösterici olarak birlikte bir hesap açmalı ve bu ağda uyması gereken kurallar
ve arkadaş listesine sadece ailelerinin de tanıdığı kişilerin eklenmesi gerektiğini hatırlatmalıdırlar. Ayrıca çocuğun sosyal ağlarda kullandığı
şifresinin bilinmesi ve düzenli aralıklarla kontrol
edilmesi önemlidir.
•
Anne ve babalar, çocuklarını çevrimiçi
ortamda tanıştıkları kişilerle yüz yüze görüşmelerinin tehlikeli olduğunu hatırlatılmalıdır.
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14-16 Yaş Grubu Çocuklar (Gençler);
Çocukluktan gençliğe geçiş olarak nitelendirilen bu yaş döneminde çocuklar için; ilişki
içerisinde olduğu arkadaş grubunun önemi artar
ve pek çok faaliyetin gerçekleştirilmesinde onlara danışır ve onların onayını alarak hareket edeler. Ayrıca, bu dönemde çocuklarda, herhangi
bir konuda anne ve babaya danışmama, onların
beklentilerini karşılamama, 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
teknolojileri konusunda bu yaş dönemi çocuklarına yardımcı olmak oldukça zordur, çünkü genelde internet ve bilgisayar kullanımı konusunda
anne ve babalarından daha fazla bilgiye sahiptirler. Bu nedenle, anne ve babaların bu yaş grubu çocukları için oldukça dikkatli olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, çocukların internette
meydana gelen tehlikelere (cinsel istismar, pornografi, suç örgütlerinin faaliyetleri gibi) maruz
kalmaları ya da internet bağımlısı olma olasılığı
mevcuttur. Bu yaş dönemi çocuklar için;
•
Aileler çocuklarına sosyal ağlarda oldukları zaman zarfında tanımadıkları kişileri arkadaş
listelerine eklememeleri gerekliliğini 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 herkese açık
olmasının çocuğun güvenliği için çok büyük bir
risk oluşturduğu unutulmamalıdır.
•
Anne ve babalar bu yaş grubundaki
çocuklarına İnternet sohbetleri hakkında bilgi
vermelidir. Ayrıca, çocuğun merakını gidermesi
açısından, çocuğun kendinin ve ailesinin bildiği
kişilerle (sınıf arkadaşları, akrabalar gibi) kısa süreli İnternet sohbeti yapmasına izin verilebilir.

•
Anne ve babalar, çocuklarının hangi internet sayfalarını ziyaret ettiği hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.
•
Anne ve babalar, bu yaş dönemi çocuklarına İnternet iletişim araçlarını (e-posta, mesaj
panoları ve forumlar gibi) kullanırken kendilerine ve ailelerine ait bilgileri vermemeleri gerektiğini nedenleri ile anlatmalıdırlar. Ayrıca, bu yaş
dönemi çocuklarına kendileri adına, ebeveynlerinin istedikleri zaman kontrol edebilmeleri şartıyla, e-posta hesabı açılabilir. Açılan e-posta hesabında istenmeyen kötü içeriklere karşı e-posta
filtresi kullanılmalıdır.
•
Anne ve babalar, bu yaş grubundaki çocuklarını, İnternet ortamında da gerçek dünyada
olduğu gibi ahlaki davranışlara uyulması gerektiği konusunda bilgilendirmeli, interneti başkalarına zarar verici bir araç olarak kullanmaması
konusunda eğitmelidirler.
•
Ebeveynler, çocuklarını bilişim suçları
(terörizm, suç örgütlerinin faaliyetleri, pornografi, kumar ve bahis oyunları gibi) konusunda
bilgilendirmeli ve uyarılarda bulunmalıdır.
•
Aileler çocuklarının internet kullanımı
sırasında, evde, arkadaşlarının evinde, okulda
veya İnternet kafede karşılaşabilecekleri İnternet pornografisine karşı sağlıklı cinsellik konusunda konuşmalıdır.
•
Anne ve babalar, çocuklarına çevrimiçi
ortamda tanıştıkları kişilerle yüz yüze görüşmelerinin tehlikeli olduğunu hatırlatılmalıdır.
•
Anne ve babalar, çocuklarına çevrimiçi
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 saatlerde
çevrimiçi olmamasına özen göstermelidirler.
Kötü niyetli kişiler (mesai saatlerinin dışındaki)
bu saatlerde genç insanlara daha kolay ulaşarak
tuzaklarına düşürmeye çalışabilirler.

KAYNAK:
https://internet.btk.gov.tr/
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BİLİŞİM SUÇLARI VE
SİBER ZORBALIK
Siber Zorbalık Nedir?
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.

BİLİŞİM SUÇLARI VE YAPTIRIM
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), KişiDijital Ebeveynlik Dergisi

ler 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.
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 karşılığı 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 gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla
hukuka aykırı olarak izleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.
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Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya

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

değiştirme Madde 244-

mına giren fiillerle ilgili olarak bu Kanunun malvarlığına
karşı suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

(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) 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 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.

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması Mad-

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 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 beş bin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 246

de 245 – (Değişik: 29/6/2005 – 5377/27 md.)

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

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

bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. Kişiler

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 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 cezalandırılır.
(3) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan
bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine 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 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.
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rarına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında
aynı zamanda özel hukuk bakımından hukuka aykırılıkların tespiti, sona erdirilmesi gibi taleplerinin yanında
uğradıkları zarara uygun tazminat talebinde bulunabileceklerdir.

Siber Zorbalık Mağduru Ne
Yapmalı?
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.
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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, 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 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 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 görüntü indirmeden önce mutlaka anne ve babamın iznini alacağım.

KAYNAK:
Internet Safety101, Stop Cyber Bullying, End Cyber Bullying
http://www.cyberbullyinginstitute.org/
hukukihaber.net
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DİJİTAL
GÜVENLİK
Dijital aile olarak çocuklarımızı ve cihazlarımızı korumak için alınması
gereken önlemlere örnekler:

1
2
3

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.

4

İşletim sistemi güncel tutulmalıdır.

5

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

6

İşletim sisteminin güvenlik duvarı özelliği kullanılmalıdır.

7

Online alışveriş yaparken 3D güvenlik protokolü kullanılmalıdır.

8

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

İnternette gezinirken görünen “tebrikler çekilişten telefon/fotoğraf makinası kazandınız” tarzındaki sözlere güvenilerek kişisel bilgiler verilmemelidir.
Polis tarafından gönderildiği iddia edilen ve yaptıkları operasyon gereğince belirli bir hesaba para

9

yatırmanızı ya da bir yere para, altın bırakmanızı isteyen e-posta ve mesajlara inanılmaması gerekmektedir. Polis Teşkilatının Kimseden e-posta, mesaj ya da arama ile hiçbir şekilde böyle bir istekte
bulunmayacağının unutulmaması gerekmektedir.
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DiJiTAL EBEVENYLiK
ÇOK ULUSLU ÇEVRiMiÇi PAYLAȘıM ZiRVESi

MELİHAT GÜLSES
SANATÇı

SÖYLEȘi

Meeting ID
845 1760 6092
Passcode
34500

Büyükçekmece
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

TARİH: 4 Mart 2021
Perşembe
SAAT: 20.00

“Bu çalışma Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı
kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin
sorumluluğu tamamıyla İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür
Sanat Derneğine aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

/ Buyukcekmeceilcemem

/ buyukcekmecemem

/ BuyukcekmeceMem

/ Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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Bilgi için; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tel: 0212 881 51 51 / 135 İlker BAYRAK (Proje Koordinatörü) Tel: 0535 286 70 46

www.buyukcekmece.meb.gov.tr

www.isteamder.com

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Kapsamında Desteklenen “ Haklarımı
Biliyorum, Savunuyorum, Dijital Ebeveynim” Çalışmamız Kapsamında Kamu
Spotu Çekimleri İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan Uygun, İstanbul Rumeli
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Türk Sanat Müziğimizin Eşsiz
Sesi Melihat Gülses, Proje Koordinatörlerimiz İlker Bayrak ve Gülden Bayrak’ın
katılımıyla geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Green Screen teknolojisi kullanılarak
zenginleştirilen kamu spotlarında birbirinden kıymetli mesajlar dile getirildi ve zengin
bir “Dijital Ebeveynim” temalı kamu spotu arşivi oluşturuldu.
Covid-19 Tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen çekimlerde keyifli anlar da
yaşandı. Türk Sanat Müziğimizin Eşsiz Sesi Melihat Gülses Hanımefendiye, Prof. Dr.
Oğuz Özyaral Hocamıza, Proje Koordinatörlerimiz İlker Bayrak ve Gülden Bayrak
Hocalarımıza “Dijital Ebeveynim” Projesine yaptıkları katkıdan ötürü teşekkür
eden İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan Uygun, çalışma kapsamında verilen
mesajların öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz için çok önemli olduğunu
vurguladı. Değerli Sanatçımız Melihat Gülses Hanımefendiye hediye takdim edilmesi
ile etkinlik sona erdi.
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Dijital
Dijital Ebeveynlik
Ebeveynlik Dergisi
Çok Uluslu Çevrimiçi Paylaşım Zirvesi
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KAMU SPOTU
MESAJLARIMIZ
Mesaj Tasarım:
Prof. Dr. Işıl KABAKÇI Yurdakul
Eskİşehİr Anadolu Ünİversİtesİ Öğretİm Üyesİ
Dr. Fatİh Yaman
Muş Alparslan Üniversİtesİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Dijital ortamlarda bilgi
paylaşımı kulaktan kulağa

Internet sitelerinde, sosyal medya ortamlarında kişisel

oyunu gibidir. Bilgiler

bilgilerinizi, ev adresinizi, T.C. Vatandaşlık numaranızı,

paylaşıldıkça anlamı

banka bilgilerinizi paylaşmayın! Gerçek savcı, hakim, polis

değişebilir. Doğruluğundan

sizden para istemez. Kendisini savcı, hakim, polis olarak

emin olunmayan bilgiler

tanıtan kişilere itibar etmeyin. Bilgilerinizi paylaşmayın.

paylaşılmamalı. Emin

Böyle kişiler sizi aradığında güvenlik güçlerini arayın.

olmadığınız bilgileri
paylaşmayın!
Sosyal medya ortamları, biz yetişkinler
için oluşturulan ortamlar olduğu gibi
çocuklarımızın da kullanabileceği
ortamlardır. Ancak çocuklarımız için sosyal
Dijital ortamda karşılaşılan siber zorbalık,

medya ortamlarına üye olurken yaş sınırı

dolandırıcılık gibi sorunları çözmek için üst makamlara

bulunmaktadır. Sosyal medya ortamlarına

gidebileceğinizi unutmayın. Savcılığa suç duyurusunda

üye olma yaş sınırı 13’tür. Bu yaştan

bulunmalısınız. Savcılık sürecinin başlayacak olması sizi

önce kullanımlarla da karşılaşabilirsiniz.

endişelendirmesin. Sorunun çözümü için en güvenli yol

Çocuğunuz da 13 yaşından önce sosyal

budur. Bu olayda sizin fail değil mağdur olduğunuzu

medya hesabı açmak isteyebilir. Ancak biz

unutmayın. Nasıl ki gerçek hayatta fiziksel bir saldırıya

13 yaşından önce sosyal medya hesabı

maruz kaldığımızda cezası veriliyorsa; dijital ortamlarda

sahibi olmanın uygun olmayacağını, aile

işlenen suçların da cezai yaptırımı olduğunu unutmayın.

olarak da sizin kural koymanızı ve bu
kuralda kararlı olmanızı tavsiye ederiz.

Dijital ortamlar beraberinde bazı dönüşümleri getirmiştir. Bu dönüşümlerden biri de insanların bu
ortamlarda görünmezlik perdesine bürünerek olduğundan farklı kişiliklerde davranabilmesidir. Örneğin
bir kişi açtığı sahte hesapla kendisini karşı cinsten ya da olduğu yaştan daha küçük ya da daha
büyük gibi tanıtabilir. Bu gibi durumlar farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durumların olumsuz
sonuçlarını yaşamamak için dijital ortamlarda tanınmayan kişilerden gelen arkadaşlık isteklerinin
ya da takip isteklerinin hemen kabul edilmemesini ve bu ortamlarda gerçek hayatta tanımadığımız,
görmediğimiz kişilerle iletişime geçmemenizi tavsiye ederiz.
Dijital Ebeveynlik Dergisi
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Sosyal medya gibi dijital ortamların çeşitlenmesiyle birlikte bilgi paylaşımı da kolaylaşmıştır.
Dijital ortamlarda paylaşılan bilgiler her zaman doğru olmamaktadır. Bu nedenle dijital
ortamlarda paylaşılan bilgileri okurken eleştirel yaklaşmalıyız. Çünkü trol diye tabir edilen
kişiler, öznel fikirlerini paylaşmak için dijital ortamlardan rahatlıkla fikirlerini yayabilmektedir. Dijital
ortamlarda bu nedenle bilgi kirliliğine maruz kalmaktayız. Dijital ortamlarda gördüğümüz bilgilere
eleştirel yaklaşarak o bilgiyi hemen paylaşmadan önce en az üç kaynaktan o bilgiye erişmenizi ve
bilgiyi doğrulamadan paylaşmamanızı tavsiye ederiz.

Çocuklarımız, internette ödev amaçlı araştırma
yaparken ya da gezinirken karşılarına yaşlarına uygun
olmayan web siteleri çıkabilir. Bu tür web sayfalarını
engellemek için ebeveyn kontrol ayarlarını kullanmak
çözüm olabilir. Ancak ebeveyn kontrol ayarlarından
web sitelerinin isimlerini yazarak engellemek zor olabilir.
Bu nedenle Güvenli Internet Hizmeti ile çocuğunuzun

Dijital ortamların çoğalmasıyla

yaşına uygun olmayan içerikleri barındıran web sitelerini

birlikte bu ortamlarda içeriklerin

tek tek girmeden kolaylıkla engelleyebilirsiniz. Güvenli

görüntülenebilmesi için üye olma

Internet Hizmetinde Çocuk ve Aile profili olmak üzere iki

zorunluluğu gelmiştir. Üye olurken

profil bulunmaktadır. Aile profilini kullanarak çocuklarınızı

bazı ortamlar çok detaylı bilgi

risklerden koruyabilirsiniz. Bu hizmetten istediğiniz zaman

almaktadır. Dijital ortamın, amacı

vazgeçebilirsiniz. Çocuklarınızın güvenli web sitelerinde

dışında bilgi talep etmesi normal bir

gezinmesi için Güvenli Internet Hizmetini kullanmanızı

durum değildir. Dijital ortamlara üye

tavsiye ederiz.

olurken kişisel bilgilerin, ev adreslerinin,
sağlık bilgilerinin üçüncü şahıslarla
paylaşılmamasını tavsiye ederiz.

Teknoloji çok hızla gelişmekte ve hızına yetişmek neredeyse mümkün olmamaktadır.
Çocuklarımız, teknolojik olanakları ve ortamları bizlerden daha hızlı takip edebilmekte ve bu
ortamlara adapte olabilmektedir. Bizler de çocuklarımızın bu araç gereçleri ve ortamları kullanma
becerisini görüp kendimizi teknolojik açıdan yetersiz hissedebiliriz. Geçmişte dijital ortamları kullanmak
bazı üst düzey teknolojik beceriler gerektirirken günümüzde bu ortamları kullanmak oldukça kolaydır. Bu
araç gereçlerin ya da ortamların kullanılabilmesi için üst düzey bir beceriye gereksinim duyulmamaktadır.
Dijital ortamlarda çocuklarımızı koruma ve kollamanın ilk basamağı, onların kullandığı araç gereç ve
uygulamaların farkında olmaktır. Buna ek olarak bu ortamların hangi amaçla ve nasıl kullanıldığını, bu
ortamlarda ne tür içeriklerin paylaşılabildiğini bilmek çocuklarımızın bu ortamlarda tatlı birer takipçisi
olmanızı sağlayacaktır. Bu nedenle çocuğunuzun kullandığı dijital ortamlardaki yeniliklerin farkında
olmanızı ve bu ortamların temel seviyede kullanıcısı olmanızı tavsiye ederiz.
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Dijital teknolojilerin ve ortamların gelişmesiyle birlikte
çocuklarımızın bu araç gereçleri ve ortamları kullanma
istekleri artmaktadır. Çocuklarımızın bu ortamları
kullanımlarına kısıtlamalar getirmek ya da kullanımlarını

Çocuklarımız, yaşlarına uygun olmayan

tamamen yasaklamak gerçekçi bir yaklaşım değildir.

web sitelerini ziyaret edebilirler. Bu

Küçük yaş grubundaki çocukların, dijital ortamları kısa

durumu fark etmek için onları gözlememiz

süreli ve ebeveynleriyle birlikte kullanmalarını tavsiye

yeterli olmayabilir. Bazı durumlarda

ediyoruz. Daha büyük yaş gruplarında ise ebeveyn

çocuklarımızın web sitelerine girmek

birlikteliğinin azaltılarak ekran süresinin sınırlandırılmasını

için kullandıkları cihazlardan hangi

tavsiye ediyoruz. Çocukların dijital ortam kullanımlarını

web sitelerine girdiklerini kontrol etmek

içerik ve süre olarak kısıtlamada kurallar belirlemenin

çocuklarınızı takip etmenin bir yoludur.

yanı sıra bu kuralların devamlılığını ve tutarlılığını

Üst düzey bir teknoloji kullanım becerisi

sağlamak diğer önemli bir konudur. Çocukların bu

gerektirmeyen bir yol olarak tarayıcıların

ortamları güvenli kullanımları için kuralları birlikte

web geçmişinden çocukların hangi web

belirlenen sözleşmeler yapmanızı ve bu sözleşmelerin

sitelerine girdiklerini görmek mümkündür.

uygulanmasında devamlılığın sağlamanızı tavsiye ederiz.

Çocukların hangi web sitelerini ziyaret
ettiğini öğrenebilmek için belirli aralıklarla
web tarayıcılarından gezinti geçmişini
kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Dijital ortamların sağladığı olanaklardan biri de çok geniş yelpazede bir
alışveriş ortamı sunmasıdır. Dijital ortamlar sayesinde kolaylıkla ürün araştırabilir
ve alışveriş yapabiliriz. Dijital alışveriş ortamları, dijital oyunların ve bu oyunlar
içerisindeki çeşitli özelliklerin de satın alınmasını sağlamaktadır. Çocuklarımız,
oyun oynarken özellik ya da hak almak için ödeme yapmak amacıyla kredi
kartınızı ya da cep telefonunuzu kullanmak isteyebilir. Oyun ortamlarında kredi
kartı bilgilerinin ya da cep telefonu numarasının kaydedilmesi kolaydır. Bir kere bu
ortamlara giriş yapılan bilgilerle haberiniz olmadan çeşitli ödemeler adı altında
farklı zamanlarda hesabınızdan para çekilebilir. Böylesi bir durumla karşılaşmamak
için kredi kartı bilgisinin ve ödeme yapılabilen cep telefonu numarasının her
ortamda paylaşılmaması gerektiğini çocuğunuza söylemenizi, sizlerin de alışveriş
yaparken sanal kredi kartı gibi kartları tercih etmenizi ve cep telefonu ile ödeme
yapma özelliğinin kapatılmasını tavsiye ederiz.

Zorbalık davranışı sürekli yaşanan bir durumdur. Ancak dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte bu davranış
dijital ortamlarda da devam etmeye başlamış ve siber zorbalık olarak ifade edilmiştir. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kasıtlı olarak, belli bir birey ya da gruba duygusal anlamda zarar ya da rahatsızlık vermek
amacıyla kullanılması siber zorbalıktır. Çocuklarımız siber zorbalığa maruz kalabileceği gibi siber zorba da
olabilir. Burada ebeveyn olarak sizlere de sorumluluk düşmektedir. Öncelikle çocuğunuzun siber zorbalığa maruz
kalıp kalmadığını ya da siber zorbalık davranışında bulunup bulunmadığını anlamak için onları gözlemlemenizi
tavsiye ediyoruz. En önemlisi çocuğunuz bir sorun yaşadığında size gelmesini sağlamanızdır. Bu süreçte
çocuğunuzun okulundaki rehber öğretmenden yardım alabilirsiniz. Uzman desteği almanız da sorunu fark etmeniz
ve güvenli bir şekilde çözmenize yardım edebilir.
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DiJiTAL EBEVENYLiK
ÇOK ULUSLU ÇEVRiMiÇi PAYLAȘıM ZiRVESi

DR. ÖĞRETiM ÜYESi FATiH YAMAN
MUȘ ALPARSLAN ÜNiVERSiTESi ÖĞRETiM ÜYESi

“DiJiTAL
“DiJiTAL EBEVEYNLiĞiN
EBEVEYNLiĞiN
YOL
YOL HARiTASı”
HARiTASı”

Meeting ID
845 1760 6092
Passcode
34500

Büyükçekmece
İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

TARİH: 4 Mart 2021
Perşembe
SAAT: 20.00

“Bu çalışma Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı
kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin
sorumluluğu tamamıyla İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür
Sanat Derneğine aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

/ Buyukcekmeceilcemem

/ buyukcekmecemem

/ BuyukcekmeceMem

/ Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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www.buyukcekmece.meb.gov.tr
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PANDEMİDE ARTAN EKRAN KULLANIMINA KARŞI

NE YAPMALI?

Dr. Fatih Yaman
Muş Alparslan Üniversitesi
Eğitimi Fakültesi Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında
(pandemide) ilk vaka ülkemizde 11 Mart 2020
tarihinde görüldü ve uzaktan eğitim sürecine
geçilmeye karar verildi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın
aldığı karar ile birlikte 23 Mart 2020 tarihinden
itibaren uzaktan eğitim süreci resmen başladı.
Uzaktan eğitim süreci Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
üzerinden tabletlerden, bilgisayarlardan veya
televizyonlardan yürütülmeye başlandı. Ekran
kullanımı konusunda çocuklarımızı korumaya
çalışırken çocuklarımızı ekranlara teslim etmeye
başladık. Bu durumda ebeveynler olarak neler
yapabiliriz?
Pandemiden önceki dönemde önerileri şu şekilde sıralamak mümkündü:
•
Çocuklarımız kaç yaşında olursa olsun
kurallara ihtiyaç duyar. Bu nedenle kural koyun.
•
Kuralda kararlı olun. “Bu seferlik kullan
ama yarın kullanamazsın.” şeklinde bir cümleyle
yaklaşmayın.
•
0-2 yaş için tamamen yasak getirebilir ve
çocuğunuza ekran göstermeyebilirsiniz.
•
Çocuğunuzla birlikte vakit geçirebileceğiniz etkinlikler seçin ve birlikte vakit geçirin.
•
Çalışan anne babalar olarak eve geldiğimizde çocuklarımızla etkinlikler yaparak onlarla
dijital araçlar olmadan vakit geçirmelisiniz.
•
Teknolojinin bir araç olduğunu, oyuncak
olmadığını unutmayın.
Dijital Ebeveynlik Dergisi

•
Çocuklarınızı uzun süre ekran başında
bırakmayın. Bilişsel açıdan iki saate yakın ekran
karşısında olmak dikkat eksikliğine, öğrenme,
davranış ve uyku problemlerine sebep olmaktadır.
•
Çocuklarınızla sürekli ilgilenin. Çocuklarınızın dijital araçları kullanırken neler yaptığını
takip edin.
•
Gün içerisinde belirli saatleriniz olsun ve
bu saatlerde ailecek dijital araçlardan ve ortamlardan uzak bir şekilde vakit geçirin.
•
Dijital araçların yatmadan önce toplanma istasyonu için yer belirleyin ve her gece belli
bir saatte tüm cihazları yatak odasından çıkarın.
Yukarıda sayılan önerilerin pandemi öncesinde işlevsel olduğu görülmektedir. Pandemi
döneminde bu kurallara ek olarak yeni kurallar eklenmeli. Çünkü uzaktan eğitim ile işlenen
derslerde çocuklarımıza ekranları vererek gün
boyu 6-7 saat bu araçları kullanmalarını sağlıyoruz. Bu durum hem ülkemiz hem de dünya geneli için mecburi bir hal almıştır. Günde 6-7 saat
ekran başında kalmak zorunda olan çocuklarımızı derslerden sonra farklı alanlara yönlendirmek
için neler yapabiliriz? Bu soruya şu şekilde öneriler sıralayabiliriz:
•
Ders aralarında çocuklarınızı (ödevleri
yoksa) ekrandan uzak tutacak etkinliklere yönlendirin.
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•
Dersten sonra ekran başında kalmak isteyen çocuklarınızla konuşarak anlaşmalar yapabilirsiniz. Anlaşmalarda karşılıklı kurallar belirleyin. Bunun için kuralları kararlı bir şekilde uygulayın.
•
Çocuklarımıza ekrandan uzak tutmaya çalışırken bizler de ekran başında olmamalıyız. Birlikte etkinlikler yapabiliriz.
•
Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarınızın ekran kullanımlarını dijital araçlarından takip edin.
Bunu da Google tarafından geliştirilen Google Family Link uygulaması ile gerçekleştirebilirsiniz.

Google Family Link hem iOS hem de Android işletim sistemli cihazlara kurulabilen ve bu
cihazları birbirine bağlayabilen bir uygulamadır. Bu uygulama ile kendimizin ve aile üyelerimizin
dijital araçları günlük olarak ne kadar süre kullandığını, hangi uygulamayı ne kadar süre kullandığını görmek mümkündür. Bunun yanı sıra çocuklarımızla yaptığımız anlaşmaları işe koşmak için de
kullanabileceğimiz bir uygulamadır. Örneğin EBA uygulaması için çocuğumuzun ders programına
uygun olarak günlük EBA uygulaması kullanım süresini ayarlayabileceğimiz gibi izin verdiğimiz bir
uygulamayı kullanması için de süre belirleyebiliriz. Sonrasında çocuğumuzun yanında durarak dijital
ortamda neler yaptığını kontrol etmesek de çocuğumuz belirlediğimiz kurallar çerçevesinde dijital
cihazları kullanabilecektir.

Özetleyecek olursak çocukların fiziksel ve bilişsel gelişiminden birinci derecede
sorumlu olan ebeveynlerin sorumlulukları artmaktadır. İnternet kullanımının 2 yaşın
altına düştüğü bir dönemde dijital araçlardan uzak tutmaya çalıştığımız çocuklarımıza
kendi ellerimizle uzaktan eğitim sürecinde dijital araçları teslim ettik. Her zamankinden
daha fazla sorumluluk yüklenen ebeveynler bu süreci de başarıyla atlatacak ve
çocuklarını güzel bir şekilde yetiştireceklerdir.
Dijital Ebeveynlik Dergisi
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