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Çocuklarımızı 
Nasıl Koruyabiliriz? 
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Çocuğumun Durumu  
Ne Acaba? 

İnternete girdiğinde planladığından daha uzun süre kalıyor mu? 

İnternette daha fazla kalmak için evdeki sorumluluklarını ihmal ediyor mu? 

İnternetin heyecanını, dostlarının ve arkadaşlarının yakınlığına tercih ediyor mu? 

İnternet üzerinden yeni birileriyle arkadaşlık kuruyor mu? 

Hayatındaki insanlar internette geçirdiği süre konusunda şikâyet ediyorlar mı? 

İnternette geçirdiği zaman sebebiyle derslerinde problem yaşıyor mu? 

E-mailini çok sık kontrol ediyor mu? 

İnternet sebebiyle dersteki performansında veya genel üretkenliğinde düşüş oluyor mu? 



69 

Çocuğumun Durumu  
Ne Acaba? 

İnternette ne yaptığı kendisine sorulduğunda saldırgan ya da ketum oluyor mu? 

Hayatıyla alakalı kendisini rahatsız eden düşüncelerini interneti kullanarak  
zihninden uzaklaştırmaya çalışıyor mu? 

İnternete girmek için planlar yapıyor mu? 

İnternetin olmadığı bir hayatın boş, keyifsiz ve sıkıcı olacağını söylüyor mu  
yahut böyle düşündüğünü seziyor musunuz? 

İnternetteyken meşgul edildiğinde bağırıyor, sinirleniyor veya öfke duyuyor mu? 
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Çocuğumun Durumu  
Ne Acaba? 

Gece geç vakitlere kadar internette olduğu için uykusuz kalıyor mu? 

İnternette olmadığında internete ne zaman geri döneceğini planlamakla meşgul oluyor mu? 

İnternetteyken “Birkaç dakika daha!” diyerek sizi veya bir başkasını oyalamaya çalışıyor mu? 

İnternette geçirdiği vakti azaltmaya çalıştığı hâlde bunda başarısız oluyor mu? 

İnternette ne kadar kaldığını saklamaya çalışıyor mu? 

Arkadaşlarıyla dışarı gitmek yerine internette kalmayı tercih ediyor mu? 

İnternet kullanmadığı zaman depresif, huysuz ve kaygılı oluyor mu?  

İnternet kullandığında bu tutum ve davranışlarında azalma oluyor mu? 
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Önleyici Faktörler 
Güçlü ve pozitif aile bağları, ebeveynlerin 
çocuklarının arkadaşlarından ve neler 
yaptıklarından haberdar olması, 

Aile içi kuralların açık olması ve herkesin 
bunlara uyması, 

Ebeveynlerin çocuklarının yaşamlarına ilgili olmaları, 



72 

Önleyici Faktörler 
Ebeveynlerin çocukların sorumluluk almalarını desteklemeleri, 
onların sorumluluklarını kendileri üstlenmemeleri, 

Çocukların boş zamanlarında spor veya sanatla 
uğraşmaya teşvik edilmesi, 

Bağımlılık yapan şeylerin kullanımıyla 
ilgili doğru bilgilenme. 
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Önleyici Faktörler 
İnternet kuralları belirleyin ve bunlara  
önce siz uyun. 

Çocuklarınızla aranızda aile sözleşmesi 
imzalayın ve bunu titizlikle uygulayın. 

Çocuğunuzun en iyi ve en güvenilir 
arkadaşı siz olun. 
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Çocuklarınızın Sosyal  
Ağlarına Dikkat Edin 

Profillerindeki gizlilik ayarlarını yapmalarını sağlayın. 

Tam isim, adres, telefon, T.C. Kimlik Numarası ve özel 
fotoğraflarını paylaşmamalarını öğütleyin. 

Tanımadıkları kişileri arkadaş listelerine 
eklememelerini söyleyin. 

Sosyal ağlarda kimlerle arkadaşlık  
ettiklerini belli aralıklarla kontrol edin. 
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Diğer Bağımlılıklarını  
Kontrol Edin 
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Teknolojiyi Paylaşın 

İnternete zaman zaman beraber girin ya da 
o girdiğinde gidip yanına oturarak onunla 
internet ilgisini paylaşın. Bilmediğiniz program, 
site ya da yenilikleri sorun ve öğrenin. 
Teknoloji sohbetleri yapın. 
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Çocuğunuzun Teknoloji ile  
İlişkisi Nasıl Olmalı? 

Hem kendinizin hem de çocuğunuzun ne seyredeceği veya hangi 
programları kullanacağı konusunda seçici olun. 
Çocuğunuzu ekranla baş başa uzun süre ve denetimsiz bırakmayın. 

Çocuğunuzun teknolojik aygıtta kullandığı yazılımlar veya 
seyrettikleriyle ilgili paylaşım içinde olun. 
Teknolojinin ailece birlikte geçirilen zamanların ya da  
oyun saatlerinin yerini almasına izin vermeyin. 
Çocuğunuza izlediği filmlerde veya oynadığı oyunlarda yer alan  
belli karakterleri niçin sevdiğini sorun, bu konu üzerinde karşılıklı konuşun. Yerli Yerinde 

Yeterince 
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Çocuğunuzun Teknoloji ile  
İlişkisi Nasıl Olmalı? 

Ergenlik çağındaki çocuğunuza televizyonda gördüklerine eleştirel yaklaşabilmesi için  
seyrettikleriyle ilgili sorular sorun. 
Çocuğunuzdan televizyon, bilgisayar ve tablet olmadan birlikte yapabileceğiniz  
eğlenceli etkinlikler belirlemesini isteyin ve uygun olanlarını gerçekleştirmeye çalışın. 

Teknoloji dünyasında çocuğunuzla üzerinde konuşabileceğiniz ortak bir konu edinin. 

Çocuğunuzla birlikte televizyon, bilgisayar, tablet vb. kullanımının 
kurallarını belirleyin. 

Yerli Yerinde 
Yeterince 

Çocuğunuzun ekran başında geçireceği günlük süre için mutlaka  
bir zaman sınırlaması getirin. 
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Çocuğunuzun Teknoloji ile  
İlişkisi Nasıl Olmalı? 

Televizyon, bilgisayar vb. araçları asla çocuk bakıcısı olarak kullanmayın. 

Bilgisayar, tablet vb. kullanımını disiplin-ödül aracı hâline getirmeyin. 

İnternet ortamında insanları gerçekten tanımanın oldukça  
güç, hatta imkânsız olduğunu çocuğunuza anlatın. 

Yerli Yerinde 
Yeterince 



Çocuklar Teknoloji Başında  
Ne Kadar Vakit Geçirmeli? 
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Pedagoji Derneği bir gün içinde tablet, telefon ve televizyon dâhil olmak üzere çocukların  
ekran başında geçirmeleri gereken azami süreleri şöyle belirlemiştir: 

0-3 yaş 

Ekrandan 
olabildiğince uzak 

tutulmalıdır. 

3-6 yaş 

Günlük toplam 
süre en fazla 

20-30 dk. 

6-9 yaş 

Günlük toplam 
süre en fazla 

40-50 dk. 

9-12 yaş 

Günlük toplam 
süre en fazla 

60-70 dk. 

12+ yaş 

Günlük toplam 
süre en fazla 

120 dk. 





teknoloji 
yerinde yeterince 

teşekkür ederiz 


