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 Son yıllarda teknolojide meydana gelen hızlı değişimler interneti hayatımızın vazgeçilmez bir 
parçası haline getirdi. Erişkinler bile internete bağımlı hale gelebilirken doğar doğmaz bu 
teknolojiyle tanışan çocuklarımız, kaçınılmaz olarak internete bağımlı olmaktadır. Elbette ki 
internetin çok büyük faydaları bulunmaktadır. En büyük faydalarından biri, bilgiye kolay ve hızlı 
ulaşabilmektir. Birçok eğitim programında kullanılmaktadır. Yaratıcı düşünceyi desteklemektedir. 
Fakat bunların hepsi doğru ve kontrollü kullanıldığında geçerli olmaktadır. Dijital araçların 
kontrolsüz kullanımı bağımlılığa yol açmaktadır. İnternet kullanımının denetimsiz olması 
çocuklar için büyük tehlikeler doğurabilir. Yanlış yönlendirmelere ve istismara maruz kalabilirler. 
Bu nedenle aileler bu konularda çok dikkatli olmalıdır.

 Öncelikle şunu kabul etmek gerekir ki internet kullanımını tamamen yasaklamak doğru 
değildir. Ergenler, sosyal medyaya ve oyunlara büyük ilgi duyarlar. Günümüzdeki gençlerin en 
büyük eğlencesi budur. Bu nedenle tamamen yasaklamanın çocuk üzerinde çok yıkıcı etkileri 
olabilir. Böyle durumlarda büyük tepkiler verebilirler. Ebeveynlerine karşı olumsuz tepkiler 
geliştirip çatışma ortamları yaratabilirler. Burada yapılması gereken en doğru şey, internet 
kullanımına belli bir kısıtlama getirmektir. Tüm dijital araçları kullanımını mutlaka programlı hale 
getirmek gerekir. Çocuğunuzla birlikte belli bir program oluşturmanız kullanım saatlerini 
belirlemeniz gerekir. Saatleri belirlerken kuralları sadece siz koymamalısınız. Çocuğunuzla ortak 
karar vermeye çalışmak orta bir yerde buluşmak çok önemlidir. Yani ne tam olarak onun istediği 
gibi olmalı ne de sizin. Kullanımının denetimini aksatmadan sağlamalısınız. Ve mutlaka kuralları 
aştığında bir yaptırım uygulamalısınız. Bu yaptırıma önceden çocuğunuzla konuşup birlikte karar 
vermelisiniz. Örneğin saat aşımı olursa bir sonraki hakkından eksiltmek gibi. Bu konuda net ve 
kararlı duruşunuz çok önemlidir. Ayrıca böyle kısıtlamalar yaparken ben yaptım böyle olacak, 
demek yerine bunun temel mantığını çocuğunuza anlatmanız çok önemlidir.

 Çocukların interneti kullanırken hangi sitelere girdiği ve neler yaptığı mutlaka ailelerin 
denetimi dâhilinde olmalıdır. Çocuklarınızın yaşlarına uygun olan bilgilere erişmesine izin verin. 
Onlara ziyaret edebileceği ve edemeyeceği siteleri öğretin. Bu konuda sınırları net bir şekilde 
belirleyin. Bazı sitelerin neden uygunsuz ve zararlı olduğunu ona anlatın. Endişelerinizi paylaşın. 
Günümüzde gençler çok fazla internet kullanmalarına rağmen bilişim suçlarını bilmiyorlar. 
İnternet ortamında istedikleri gibi davranamayacaklarını orada da bazı kurallar olduğunu 
bilmeleri gerekir. Bilişim suçlarından çocuklarınıza bahsederek onları bilgilendirin. Bu onun daha 
dikkatli davranmasını sağlayacaktır. Ayrıca çocuğunuzu internette tanıştığı kişilerle herhangi bir 
şekilde asla buluşmaması konusunda uyarın. Sanal ortamda tanıştığı kişilere ismi, yaşadığı yer 
veya okulu hakkında bilgi vermemesi gerektiği konusunda sık sık hatırlatmalarda bulunun. Böyle 
bir durumda başına gelebilecek tehlikeleri ona anlatın.

ÇOCUKLARDA BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI
 Çocuğunuz bazen yapacak başka bir şey bulamadığında da internet kullanımını abartabilir. 
Bu nedenle çocuğunuza farklı ve yeni uğraşlar bulun. İlgi alanlarını ve yeteneklerini keşfederek 
bunların doğrultusunda ona seçenekler sunun. Arkadaşlarıyla sosyal ortamlara daha fazla zaman 
ayırmasını sağlayın. Sosyal aktivitelere, sinemaya, tiyatroya, sportif veya sanatsal faaliyetlere 
katılması için ona ortam hazırlayın.  

 Bazı çocuklarda dijital araçlara olan aşırı kullanımın altında farklı nedenler bulunmaktadır. Bu 
temel nedenler aileler tarafından araştırılmalıdır. Örneğin sosyal ortamda kendini değersiz 
hisseden bir çocuk sanal ortamda kendini önemli ve etkili biri gibi hissedebilir. Ya da yaşadığı 
duygusal sorunlardan kaçmaya çalışıyor olabilir. Bu nedenle bu aşırı kullanımın altında duygusal 
bir neden yatıyorsa mutlaka araştırılmalıdır.

 Eğer internet kullanımı ciddi bir düzeye geldiyse okuldaki rehber öğretmene veya bir uzmana 
başvurarak durumla başa çıkmak için profesyonel yardım almanız gerekmektedir.



 Son yıllarda teknolojide meydana gelen hızlı değişimler interneti hayatımızın vazgeçilmez bir 
parçası haline getirdi. Erişkinler bile internete bağımlı hale gelebilirken doğar doğmaz bu 
teknolojiyle tanışan çocuklarımız, kaçınılmaz olarak internete bağımlı olmaktadır. Elbette ki 
internetin çok büyük faydaları bulunmaktadır. En büyük faydalarından biri, bilgiye kolay ve hızlı 
ulaşabilmektir. Birçok eğitim programında kullanılmaktadır. Yaratıcı düşünceyi desteklemektedir. 
Fakat bunların hepsi doğru ve kontrollü kullanıldığında geçerli olmaktadır. Dijital araçların 
kontrolsüz kullanımı bağımlılığa yol açmaktadır. İnternet kullanımının denetimsiz olması 
çocuklar için büyük tehlikeler doğurabilir. Yanlış yönlendirmelere ve istismara maruz kalabilirler. 
Bu nedenle aileler bu konularda çok dikkatli olmalıdır.

 Öncelikle şunu kabul etmek gerekir ki internet kullanımını tamamen yasaklamak doğru 
değildir. Ergenler, sosyal medyaya ve oyunlara büyük ilgi duyarlar. Günümüzdeki gençlerin en 
büyük eğlencesi budur. Bu nedenle tamamen yasaklamanın çocuk üzerinde çok yıkıcı etkileri 
olabilir. Böyle durumlarda büyük tepkiler verebilirler. Ebeveynlerine karşı olumsuz tepkiler 
geliştirip çatışma ortamları yaratabilirler. Burada yapılması gereken en doğru şey, internet 
kullanımına belli bir kısıtlama getirmektir. Tüm dijital araçları kullanımını mutlaka programlı hale 
getirmek gerekir. Çocuğunuzla birlikte belli bir program oluşturmanız kullanım saatlerini 
belirlemeniz gerekir. Saatleri belirlerken kuralları sadece siz koymamalısınız. Çocuğunuzla ortak 
karar vermeye çalışmak orta bir yerde buluşmak çok önemlidir. Yani ne tam olarak onun istediği 
gibi olmalı ne de sizin. Kullanımının denetimini aksatmadan sağlamalısınız. Ve mutlaka kuralları 
aştığında bir yaptırım uygulamalısınız. Bu yaptırıma önceden çocuğunuzla konuşup birlikte karar 
vermelisiniz. Örneğin saat aşımı olursa bir sonraki hakkından eksiltmek gibi. Bu konuda net ve 
kararlı duruşunuz çok önemlidir. Ayrıca böyle kısıtlamalar yaparken ben yaptım böyle olacak, 
demek yerine bunun temel mantığını çocuğunuza anlatmanız çok önemlidir.

 Çocukların interneti kullanırken hangi sitelere girdiği ve neler yaptığı mutlaka ailelerin 
denetimi dâhilinde olmalıdır. Çocuklarınızın yaşlarına uygun olan bilgilere erişmesine izin verin. 
Onlara ziyaret edebileceği ve edemeyeceği siteleri öğretin. Bu konuda sınırları net bir şekilde 
belirleyin. Bazı sitelerin neden uygunsuz ve zararlı olduğunu ona anlatın. Endişelerinizi paylaşın. 
Günümüzde gençler çok fazla internet kullanmalarına rağmen bilişim suçlarını bilmiyorlar. 
İnternet ortamında istedikleri gibi davranamayacaklarını orada da bazı kurallar olduğunu 
bilmeleri gerekir. Bilişim suçlarından çocuklarınıza bahsederek onları bilgilendirin. Bu onun daha 
dikkatli davranmasını sağlayacaktır. Ayrıca çocuğunuzu internette tanıştığı kişilerle herhangi bir 
şekilde asla buluşmaması konusunda uyarın. Sanal ortamda tanıştığı kişilere ismi, yaşadığı yer 
veya okulu hakkında bilgi vermemesi gerektiği konusunda sık sık hatırlatmalarda bulunun. Böyle 
bir durumda başına gelebilecek tehlikeleri ona anlatın.

 Çocuğunuz bazen yapacak başka bir şey bulamadığında da internet kullanımını abartabilir. 
Bu nedenle çocuğunuza farklı ve yeni uğraşlar bulun. İlgi alanlarını ve yeteneklerini keşfederek 
bunların doğrultusunda ona seçenekler sunun. Arkadaşlarıyla sosyal ortamlara daha fazla zaman 
ayırmasını sağlayın. Sosyal aktivitelere, sinemaya, tiyatroya, sportif veya sanatsal faaliyetlere 
katılması için ona ortam hazırlayın.  

 Bazı çocuklarda dijital araçlara olan aşırı kullanımın altında farklı nedenler bulunmaktadır. Bu 
temel nedenler aileler tarafından araştırılmalıdır. Örneğin sosyal ortamda kendini değersiz 
hisseden bir çocuk sanal ortamda kendini önemli ve etkili biri gibi hissedebilir. Ya da yaşadığı 
duygusal sorunlardan kaçmaya çalışıyor olabilir. Bu nedenle bu aşırı kullanımın altında duygusal 
bir neden yatıyorsa mutlaka araştırılmalıdır.

 Eğer internet kullanımı ciddi bir düzeye geldiyse okuldaki rehber öğretmene veya bir uzmana 
başvurarak durumla başa çıkmak için profesyonel yardım almanız gerekmektedir.


