A‹LEM‹Z‹N AFACAN ÇOCU⁄U:

‹NTERNET
“‹nternetin Güvenli Kullan›m› için
Anne-babalara Öneriler”

A‹LEM‹Z‹N AFACAN ÇOCU⁄U:

‹NTERNET
“‹nternetin Güvenli Kullan›m› için
Anne-babalara Öneriler”

KEND‹N‹Z‹ E⁄‹T‹N, ‹NTERNET‹ Ö⁄REN‹N!
Sevgili Anne-babalar,
Ailenizin yeni üyesini, çocu¤unuzun yeni
arkadafl›n› ne kadar tan›yorsunuz? Unutmay›n ki,
‹nternet hakk›nda siz ne kadar çok bilgi sahibi
olursan›z, çocu¤unuzu da o kadar çok
bilgilendirebilir ve ‹nternette var olan tehlikelerden
o kadar çok koruyabilirsiniz. Bu nedenle ‹nternetle
siz de tan›fl›n ve ‹nterneti ö¤renin.

UYARI!!
Evinizde ‹nternet olmasa da çocu¤unuz ‹nternete,
okuldan, ‹nternet kafelerden ya da arkadafllar›n›n
bilgisayar›ndan eriflebilir!

NOT:
Ebeveyn olarak ‹nternetle ilgili ö¤renmeniz gereken
temel bafll›klar:
Anl›k mesajlaflma,sosyal a¤lar, online oyunlar,
blog siteleri, chat odalar›
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‹NTERNET‹ OTURMA ODANIZA TAfiIYIN
Bilgisayar› mutlaka evinizde
ailenizin hep birlikte
zaman
geçirdi¤i yaflam
odan›za koyun.
Bu sayede
çocu¤unuzun ‹nternetle
iliflkisini kontrol etmeniz çok daha kolay olacakt›r.

D‹KKAT!!
‹nterneti ASLA bir bebek bak›c›s› ya da çocuk
yetifltiricisi olarak düflünmeyin.
Size zaman kalmas› için, çocu¤unuzun kendi
odas›nda bilgisayar bafl›nda uzun zaman
geçirmesine müsaade etti¤inizde çocu¤unuza iyilik
yapmad›¤›n›z› bilin. Sizin b›rakaca¤›n›z bofllu¤u
‹nternetin dolduraca¤›n› unutmay›n!
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‹NTERNET KULLANIMIYLA ‹LG‹L‹
KURALLAR BEL‹RLEY‹N!
‹nternet kullan›m› ile ilgili olarak, belirli ve kesin
kurallar koyun ve baflta kendiniz olmak üzere
ailedeki herkesin bu kurallara
uymas› konusunda kararl› olun.

A‹LE SÖZLEfiMES‹
YAPIN!!
Aile içerisinde,
‹nternet kullan›m›yla
ilgili belirledi¤iniz
kurallar› da içeren bir
aile sözleflmesi yap›n,
ailedeki tüm fertler bu
sözleflmeyi imzalas›n ve antlaflmay›
bilgisayar›n›z›n yak›n›nda görünür bir yere as›n.

5

HATIRLATMA!
Güvenli ‹nternet Rehberiniz, www.guvenliweb.org.tr
adl› sitemizde yer alan, sizler için haz›rlad›¤›m›z aile
sözleflmesini kullanabilirsiniz.

NOT:
Özellikle küçük yafltaki çocu¤unuz için bir sevilenler
listesi oluflturabilir ve ‹nternet sayfalar›na sadece bu
sevilenler listesinden girmesini sa¤layabilirsiniz.
Küçük yafltaki çocuklar adres yazma ve arama
ifllemlerini kendileri yapmamal›d›r. Adres yazarken
ya da arama yaparken istenmeyen sonuçlara yol
açabilen hatalardan bu flekilde kaç›n›labilir.
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ZAMAN SINIRLAMASI YAPIN!
Çocu¤unuzun ‹nternet bafl›nda geçirece¤i zaman›
mutlaka s›n›rlay›n. Çocu¤unuzun ‹nternette kalaca¤›
süreleri karfl›l›kl› anlaflarak belirleyin. Onu, d›flar›da
oyun oynamak, spor yapmak, ailesiyle ve
arkadafllar›yla vakit
geçirmek, kitap okumak,
müzik dinlemek gibi
alternatiflere
yönlendirin.

NOT:
“Çocu¤unuza zaman
ay›rmaya özen
gösterin, alternatif
faaliyetlere mümkünse
siz de onunla birlikte
ifltirak edin ve özellikle tüm
aile bireylerinin kat›ld›¤› ortamlar yaratmaya
çal›fl›n”
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‹NTERNETTE KARfiILAfiTI⁄I HERfiEYE
‹NANMAMASI KONUSUNDA
ÇOÇU⁄UNUZU UYARIN!
“‹nternette okudu¤unuz, gördü¤ünüz ve
karfl›laflt›¤›n›z her fley do¤ru de¤ildir” gerçe¤ini
akl›n›zdan ç›karmay›n ve çocu¤unuzu mutlaka flu
flekilde uyar›n:
“fiüpheci ol! Karfl›ndaki kifli her zaman kendisini
tan›tt›¤› gibi bir kifli olmayabilir. ‹nternetten
edindi¤in bilgiler ve görüntüler ise seni
yan›ltabilir.”

NOT:
Yap› olarak çocuklar kuflkucu olmad›klar›ndan,
‹nternette var olan tehlikelere çok daha aç›k ve
savunmas›zd›rlar!
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ÇOCU⁄UNUZLA BA⁄LANTIYI
KOPARMAYIN!
Çocu¤unuzla, ‹nternette neler yapt›¤›, kimlerle
iletiflim halinde oldu¤u konusunda sürekli konuflun.
‹nternette karfl›laflabilece¤i olas› tehlikelerle ilgili
olarak onlar› uyar›n, bilgilendirin.

NOT:
Çocu¤unuza ‹nternetle ilgili olarak onunla
yapt›¤›n›z tüm bu konuflmalar› ve yapaca¤›n›z
s›n›rlamalar› , onun özgürlü¤ünü k›s›tlamak için
de¤il sadece bir ebeveyn olarak onu korumak için
yapt›¤›n›z› hat›rlatmay› sak›n unutmay›n!
9

ÇOCU⁄UNUZUN ‹NTERNET ADIMLARINI
TAK‹P ED‹N
Düzenli aral›klarla çocu¤unuzun ‹nternet aktivitelerini
kontrol edin ve herhangi bir sorun ya da sizi
rahats›z eden bir durumla karfl›laflt›¤›n›zda,
çocu¤unuzla bu konuyu, uygun ve çözüm odakl› bir
üslupla konuflun.
UNUTMAYIN!
Çocu¤unuzun ‹nternette neler yapt›¤›n› kontrol
etmeniz, onun özel hayat›na ve ‹nternet
kullan›m özgürlü¤üne yapt›¤›n›z
bir müdahale de¤ildir.
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fi‹FRE VE K‹fi‹SEL B‹LG‹LER‹N‹
PAYLAfiMAMASI KONUSUNDA
ÇOCU⁄UNUZU B‹LG‹LEND‹R‹N!
‹nternetteki kullan›c› ad›, flifreler ve kiflisel tüm bilgilerin
kendisine ait çok özel ve önemli bilgiler oldu¤u ve bu
bilgileri en yak›n arkadafllar›yla bile olsa kimseyle
paylaflmamas› gerekti¤i konusunda çocu¤unuzu
mutlaka uyar›n!

NOT:
Çoçu¤unuza bu anlamda verebilece¤iniz en temel
tavsiyeler:
‹sim, adres,telefon numaras›, okul ad› gibi kiflisel
bilgilerini ASLA paylaflma!
‹nternette tan›flt›¤›n insanlarla ASLA tek bafl›na görüflme!
Tan›mad›¤›n kiflilerden gelen e-mailleri ASLA açma!
Tan›mad›¤›n insanlarla foto¤raflar›n› ASLA paylaflma!
“Bir çok Avrupa ülkesinde ve Amerika’da yap›lan
araflt›rmalar, özellikle 8-14 yafl aras› çocuklar›n ,
‹nternette kendilerine ve ailelerine ait kiflisel bilgileri
tan›mad›klar› kimselere ve sitelere vermeye meyilli
olduklar›n› göstermifltir.”
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AfiIRI TEPK‹LER VERMEY‹N!
‹nternette yaflad›¤› herhangi bir sorun oldu¤unda,
çocu¤unuzun bu durumu sizinle paylaflabilece¤i
konusunda kendisini rahat hissetmesini sa¤lay›n ve
bu durumu sizinle paylaflt›¤›nda ASLA afl›r› tepki
vermeyin, onunla birlikte çözüm bulmaya çal›fl›n.

UNUTMAYIN!
Sorunlarla karfl›laflmak çocu¤unuzun suçu
olmayabilir! ‹nternette sadece çocuklar de¤il,
yetiflkinlerde istemedi¤i içeriklerle karfl›laflabilir.

UYARI
Verece¤iniz afl›r› tepkiler (ör: ‹nternetin
yasaklanmas› gibi), çocu¤unuzun bir daha sizinle
‹nternet hakk›nda hiçbir fley paylaflmamas›na ve
böylelikle de tehlikelere daha aç›k ve savunmas›z
hale gelmesine neden olacakt›r.
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fi‹KAYET ED‹N!
Çocu¤unuzun ‹nternetle ilgili herhangi bir konuda
tehlikede oldu¤unu hissetti¤inizde ya da çoçu¤unuz
sizinle böyle bir durumu paylaflt›¤›nda mutlaka
harekete geçin. (Adli veya idari mercilere baflvurun!)

NOT:
‹nternette karfl›laflabilece¤iniz uygunsuz içerikli,
zararl› ve rahats›z edici siteleri www.ihbarweb.org.tr
adresine ya da 0 312 582 82 82 no.lu telefona
flikayet edebilirsiniz.
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F‹LTRELEME PROGRAMLARI KULLANIN!
‹nternet kullan›mda zararl› içeri¤e ulafl›m› engelleyen
ve ailelere bu anlamda yard›mc› olan filtreleme
programlar› kullan›n. Bu sayede çocu¤unuzu,
‹nternet karfl›s›nda güvene almaya bir ad›m daha
yaklaflm›fl olursunuz.

V‹RÜSLERDEN KORUNUN
Bilgisayar›n›za mutlaka güvenlik duvar› içeren bir
anti-virüs program› yükleyin.

UYARI:
Anti-virüs program›n›z›
düzenli olarak
GÜNCELLEY‹N!
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ÇOCU⁄UNUZUN SOSYAL A⁄
ÜYEL‹KLER‹N‹ ‹ZLEY‹N!
Sosyal a¤ ad›yla adland›r›lan arkadafll›k siteleri
çocuklar ve gençler aras›nda çok popüler olan
sitelerdir.
E¤er çocu¤unuz bir sosyal a¤a üyeyse
(facebook,myspace,twitter vb.) mutlaka orada neler
yapt›¤› ve kimlerle arkadafll›k kurdu¤uyla ilgili bilgi
sahibi olmaya çal›fl›n.

NOT:
Çocu¤unuzun üye oldu¤u sosyal a¤a siz de üye
olabilir ve çocu¤unuzla arkadafll›k kurarak neler
yapt›¤› konusunda çok rahat bilgi sahibi
olabilirsiniz.

UYARI: ASLA yasaklay›c› politikalar
izlemeyin.Özellikle ergenlik ça¤›ndaki çocuklar, bu
duruma hiç istemedi¤iniz tepkiler verebilir ve sizi
yanl›fl yönlendirebilirler.
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B‹LG‹SAYAR OYUNLARINA D‹KKAT ED‹N!
Çocuk ve gençler için bilgisayar oyunlar›, sevilen
ve yayg›n bir serbest zaman u¤rafl›d›r.
Ebeveyn olarak bilgisayar oyunlar› ile
ilgili olarak flu noktalara dikkat
edin:
Çocu¤unuzun oynad›¤› ve
çok sevdi¤i oyunlar ve
siteler hakk›nda bilgi
edinin.
Oynad›¤› oyunlar
hakk›nda onunla
konuflun.
Oynad›¤› oyunu onunla
birlikte siz de oynamaya
çal›fl›n. Bu sayede hem
oyun hakk›nda daha fazla
bilgi sahibi olur hem de
çocu¤unuzla vakit geçirmifl
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olursunuz. Birlikte oyun oynama süresi
kararlaflt›r›p, onun bu süreye uymas›n›
sa¤lay›n. Oynad›¤› oyunlardaki yafl
s›n›rlamalar›na mutlaka dikkat edin.
Oyunlar› asla e¤itim arac›
olarak görmeyin.Unutmay›n ki
bilgisayar oyunlar›n› ödül ya
da ceza arac› olarak
kullanman›z, oyunu onun
için çok daha önemli bir
yere koyman›z anlam›na
gelecektir.Bunun yerine
ba¤lay›c› kurallar koymay›
tercih edin: Önce ev ödevleri,
sonra bir mola, daha sonra da
bir saat bilgisayar oyunlar› gibi.
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ÇOCU⁄UNUZUN Ö⁄RETMENLER‹YLE
‹LET‹fi‹M HAL‹NDE OLUN!
Çocu¤unuzun ö¤retmenleri ve okul yönetimi ile
devaml› olarak diyalog halinde olun.

UNUTMAYIN!
Sizlerden sonra çocu¤unuzda meydana gelebilecek
ruhsal de¤ifliklikleri en iyi onlar anlayacak ve size
yard›mc› olacaklard›r.

NOT:
Çocu¤unuzun ‹nternetle
olan iliflkisinin art›k
ba¤›ml›l›k haline
dönüfltü¤ünü ve ruhsal
geliflimini olumsuz
yönde etkiledi¤ini
düflünmeye bafllad›ysan›z
geç kalmadan bir uzmandan
ya da okulundaki uzman ö¤retmenlerden yard›m
al›n!

18

B‹L‹NÇL‹ B‹R ‹NTERNET KULLANICISI
OLMASINI SA⁄LAYIN!
Çocu¤unuza, t›pk› gerçek hayatta oldu¤u gibi,
internet kullanman›n da kurallar› oldu¤u ve bu
kurallara uyulmad›¤›nda belli sorumluluklara
maruz kal›nabilece¤i konusunda uyar›n ve bunu
anlad›klar›n emin olun.
Özellikle telif haklar›, fikri mülkiyet haklar›, tehdit,
hakaret ve müstehcenlik gibi konularda onlar›
bilgilendirin.
“Çocu¤unuzun iyi ve bilinçli bir ‹nternet kullan›c›
olmas› yolunda ad›m atmak için geç kalmay›n.”
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www.guvenliweb.org.tr
www.guvenlicocuk.org.tr

