COVID-19 SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN
GÜVENLİ INTERNET KULLANIMI İÇİN
İPUÇLARI
• Covid-19 sürecinde evde kalma süremizin artmasıyla ,;

bizlerin ve çocukların internette geçirdikleri süreler arttı
• Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar aracılığıyla

öğrenmek, dünyayla bağlantıda kalmak,eğlenmek için ;

sosyal medya ve internette geçirilen çevrimiçi

süreler arttı

Sosyal medya ve internette geçirilen sürelerin artması
sonucu çocuklarda,
•

internette taciz, zorbalık, kötüye kullanım, cinsel istismar riskleri artabilir

• tablet ve akıllı telefonların aşırı kullanımına bağlı olarak;
• konuşma gecikmesi,
• dikkat eksikliği
• aşırı hareketlilik,
• saldırgan davranışlar,
• yeme bozuklukları,
• obezite
• cinsellik konusunda erken uyarılma gelişebilir.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP)’nin çocuklar için
medya kullanımı önerileri tabloda yer almaktadır

YAŞ

MEDYA

18 Aydan Küçük Çocuklar

KULLANIMI
18- 24 Ay

ÖNERİ
Görüntülü konuşma dışındaki medya
kullanımından sakınılmalı.
Kaliteli programlar seçilmeli ve çocukla etkileşim
kurularak gördüğü şeyleri anlaması sağlanmalı.
Ekran başında yalnız bırakılmamalı. Yemek yeme
esnasında tablet, akıllı telefon vs kullanılmamalı.

Ekran süresi 1 saati aşmamalı, kaliteli programlar

2 - 5 Yaş

seçilmeli ve çocuk ile etkileşim kurularak birlikte
seyredilmeli.
Çocukların kullandığı medya için zaman ve içerik

6 Yaş ve Üstü

açısından sınırlar getirilmeli; uyku, fiziksel aktivite ve
diğer sağlık konularını aksatmayacak şekilde
düzenleme yapılmalı.

Çocukların Güvenli İnternet Kullanımı İçin İpuçları
1) Açık İletişim;
En önemli güvenlik önlemi çocuğunuzla kuracağınız açık iletişimdir. İnternette
geçirdikleri sürede ne yaptıkları ve kimlerle bağlantıda olduklarıyla ilgili olarak
çocuğunuzla konuşun.
Çocuğunuzla birlikte gün içerisinde internette ne kadar süre geçirebileceğiyle ilgili
kurallar belirleyin ve bu kuralları kararlılıkla uygulayın. Kurallara uydukları için onları
pekiştirin.
Çocuğunuzu yap-boz yapmak, bitkilerle ve evcil hayvanlarla ilgilenmek, resim
yapmak, kitap okumak, günlük işlere yardımcı olmak gibi ekran gerektirmeyen günlük
aktiviteler için teşvik edin.
Ayağa kalkın ve çocuğunuzla birlikte eğlenceli fiziksel aktiviteler yapın.

2)

Koruma Araçlarını Kullanın;

•

Çocuğunuzun ve sizin kullandığınız tablet ve dizüstü
bilgisayarlardaki yazılımların ve anti virüs programlarının
güncel olduğundan emin olun. Güvenlik ayarlarını açık hale
getirin.

•

Kullanmadığınız zamanlarda video kameraların üzerini
bir kâğıt veya koyu renk bir bant yapıştırarak kapatın.

•

Çocuğunuzun kullandığı akıllı telefon, tablet ve
bilgisayarlara ebeveyn denetimlerini kurun ve arama
motorlarında “güvenli arama” seçeneklerini açık hale getirin.

•

Kablosuz bağlantınızı başkaları tarafından kolayca tahmin
edilemeyecek bir parola ile mutlaka koruma altına alın.

3)

Çocuğunuzun Paylaşımlarına Dikkat Edin;
Kişisel bilgilerini özellikle tanımadığı kişilerden gizli tutmasını öğrenmesi için
çocuğunuza yardımcı olun.

Çocuğunuzun çevrimiçi öğrenme kaynaklarını kullanması için fotoğraflarının
ve ad-soyadlarının tamamını kullanmalarının istenmeyeceğini akılda tutunuz.

4)

Çocuğunuzdan Gelen Uyarı Sinyallerine Dikkat Edin;
•

Çocuğunuzdaki içe kapanma, keyifsizlik, sır saklamaya çalışma ve
depresif belirtiler gibi stres belirtilerine dikkat edin. Nereden kaynaklandığını
anlayamadığınız bu belirtiler çocuğunuzun artan çevrimiçi aktiviteleriyle ilgili
olabilir.

5)

Siber Zorbalığı ve Uygunsuz İçerikleri İhbar Edin;

• Çocuğunuzun siber zorbalığa maruz kaldığını fark ettiğinizde, Emniyet Genel Müdürlüğü
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile iletişime geçin ve gerekli bildirimlerde bulunun.
• Çocuğunuzun okulundaki akranları tarafından siber zorbalığa maruz bırakıldığını
düşünüyorsanız mutlaka öğretmeni ve okul yöneticileri ile iletişime geçerek durumu bildirin.

Özetle;

•

Çevrimiçi ortamdaki tehditlere karşı tetikte olun ve çocuğunuzla
açık iletişimi sürdürmeye devam edin.

• Çocuğunuzla birlikte medyasız zamanlar ve mekanlar yaratın.

• Gerekli önlemleri alarak güvende kalın
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