ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI

Çocuğunuzu İnternette Bekleyen Riskler:
İnternet erişiminin gittikçe kolaylaştığı günümüzde, çocukların internet erişimi olan teknolojik cihazları
kullanma isteği normaldir. Çocukların internette en sevdiği içeriklerden bir tanesi oyunlardır. Çocuklar
kendi hallerine bırakıldığında oynamak istediği oyunları hiçbir filtreden geçirmeden kullanıyorlar.
Bunu yaparken ücretsiz servislere başvuruyorlar. Gelir kaynağı reklamlar olan bu servislerde, şiddet
ve korku içeren videolarla karşılaşıyorlar. Bahis sitelerine veya müstehcen sitelere tek tıkla geçiş
yapabiliyorlar.
Çevrimiçi oynanan oyunlarda başka oyuncular ile konuşma ve yazışma imkanı da ayrıca risk
oluşturmaktadır. Çocukların dışarıda tanımadığı biriyle konuşması ne kadar riskliyse çevrimiçi
ortamdaki yazışmalar da aynı şekilde risklidir. Yazışmanın diğer ucundaki kişi kötü niyetli bir yetişkin
olabilir. Çocukların duyguları kolayca manipüle edilebilir olduğundan karşıdaki kişi çeşitli direktifler
vererek yanlış yönlendirmeler yapabilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) göre çocuklara,
13 yaşından önce sosyal medya profili oluşturmamalıdır.

Çocuklara Güvenli İnternet Ortamı Oluşturmak için Önlemler:
Öncelikle
çocuğunuzun
internet
kullanımını
denetleyebilmek
için
internet
ve
bilgisayar
teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmalısınız ve bu
konuda kendinizi geliştirmelisiniz.
Çocuğunuzun bilinçli bir şekilde internet kullanmasını
sağlamak için kurallar belirlemeli ve kurallara uyup
uymadığının takibini yapmalısınız.
Çocuğunuzu internetteki tehlikelerden korumak için
bilgisayarlarında güncel antivirüs, filtre ve güvenlik
duvarı programları uygulamaları kullanmalısınız.
Çocuğunuzu, çevrimiçi ortamda kendilerini rahatsız
ya da tehdit altında hissettiren bir şey veya bir kişi
olduğunda size iletmeleri için teşvik etmelisiniz.
Ayrıca
kendi
sosyal
medya
hesaplarınızdan
çocuğunuzun fotoğraflarını ya da kişisel bilgilerini
aslapaylaşmamalısınız (hangi okula gittiği gibi).
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Aile tarafından belirlenen haftalık sınıra göre

Bu broşür Bilgilendirme amacı ile Dr. Sedat İrgil Tarafından Hazırlanmıştır.
Daha fazla bilgi için hekiminize başvurunuz.

Ailelerin, farklı yaş grubundaki çocuklar için, güvenli internet ve bilgisayar
kullanımını sağlamalarına yönelik önerilerden bazıları şunlardır:
2-10Yaş Grubu Çocuklar:
Çocuk bilgisayar başında yalnız bırakılmamalıdır.
Bu yaş dönemi çocukların oyun çocuğu olduğu unutulmamalı, anne ve baba gözetiminde, süreyi
aşmadığı sürece oyun oynamasına izin verilmelidir.
Çocuklar, anne veya babalarıyla birlikte bilgisayarda oluşturulan resim albümlerine bakabilir, kendi
yaşlarına göre yapılmış web sitelerini dolaşabilirler.
Bilgisayar tüm aile fertlerinin görebileceği bir yerde, evin ortak kullanım alanında olmalıdır.
Hangi siteleri ziyaret edebileceği konusunda anlaşma yapılmalıdır.
Çocuklara uygun ya da ebeveyn denetimi olan bir arama motoru kullanılmalıdır. (Google
SafeSearchfor Kids gibi)
Çocuğun kendine ait bir e-postası olması yerine aile adına alınmış e-posta adresini kullanması
sağlanmalıdır.
Çocuk 7 yaşından itibaren internette gizlilik ve kişisel verilerin önemi konusunda eğitilmeye
başlanmalıdır. Her nerede internet erişimi yaparsa yapsınkendisi ve aileleri ile ilgili hiçbir bilgiyi
kimseyle paylaşmaması konusunda uyarılmalıdır.
Ailesinden izin almadan internetten herhangi bir dosyanın (müzik, resim, oyun) indirilmesi gerektiği,
bilgisayara virüs ve casus yazılımların bulaşabileceği anlatılmalıdır.
Aileler çocuklarına gerçek dünyadan gelebilecek zararları nasıl anlatıyorsa internet ortamından
gelebilecek tehlikeleri de anlatmalıdır.
10-16 Yaş Grubu Çocuklar:
Lise öğrencisi çocuklar, interneti kotalı bir şekilde kullanmalı. (Haftalık hakkını ister 1 günde ister
haftaya dağıtarak kullanabilmeli.)
13 yaşına kadar Google SafeSearchfor Kids gibi ebeveyn denetimi olan arama motorları
kullanılmalıdır.
Bu yaş donemi çocuklar için kendileri adına, ebeveynlerin dilediklerinde kontrol edebilmeleri şartıyla,
e-posta hesabı açılabilir.
Anne ve babalar, bu yaş grubundaki çocuklarını, internet ortamında ahlaki davranışlara uyması
gerektiği konusunda bilgilendirmeli, interneti başkalarına zarar verici bir araç olarak kullanmaması
konusunda eğitmelidir.
Aileler, çocukları ile evde, arkadaşlarının evinde, okulda veya internet kafede karşılaşabilecekleri
internet pornografisine karşı sağlıklı cinsellik konusunda konuşmalıdır.
Çocuklar 13 yaşından önce sosyal medya hesabı açmak istediklerinde, anne babalar yol gösterici
olarak hesabı birlikte açmalıdırlar. Hesabına ailesinin tanımadığı hiç kimseyi eklememesi konusunda
uyarılmalıdır. Bu hesabın şifresi ailede olmalı ve ara ara kontrol edilmelidir.
Aileler, çocuklarının üye olduğu sosyal ağlara üye olup onları arkadaş olarak eklemelidirler.
Çocuklar, sosyal medya profillerinin herkese açık olmaması konusunda uyarılmalıdır.
Çocuklara internet sohbetleri ile ilgili bilgi verilmeli ve merakını gidermesi için ailesinin ve kendinin
tanıdığı kişilerle (sınıf arkadaşı, akraba) kısa sohbetler etmesine müsaade edilmelidir.
Anne ve babalar, çocuklarına çevrimiçi ortamda sorumlu olmasını öğretmelidir. Onları telif hakları
hakkında bilgilendirmelidir.
Anne ve babalar, çocuklarına çevrimiçi ortamda tanıştıkları kişilerle yüz yüze görüşmelerinin tehlikeli
olduğunu hatırlatılmalıdır.
Ebeveynler, çocuklarını bilişim suçları (terörizm, suç örgütlerinin faaliyetleri, pornografi, kumar ve
bahis oyunları gibi) konusunda bilgilendirmeli ve uyarılarda bulunmalıdır.
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