
 
 

 

Rehberlik Postası 

 

 
 

Çocuklar ve Gençler için Güvenli İnternet Kullanımı  
 

Değerli Anne-Babalar,  

 

Kimlik gelişiminin önemli evrelerinden biri olan ergenlik döneminde, gencin teknolojiyle 

yakınlaşması ve kendine özgü bağlar kurması günümüzde doğal bir süreç olarak kabul ediliyor. Ancak 

yapılan araştırmalar ve gözlemler bilgisayarların ve tabletlerin,  ödev ve araştırma yapmak, iletişim 

kurmak gibi yararlı amaçlarla kullanıldığı gibi çoğunlukla oyun oynamak, mesajlaşmak ve sohbet etmek 

için kullanıldığını ortaya koyuyor. Bilgisayar, tablet ve internetin aşırı ve kontrolsüz kullanımı fiziksel 

sağlığın yanı sıra ruhsal sağlığı da tehdit edip özellikle ebeveynler ve çocuklar arasında yoğun 

çatışmalar yaşanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle okulumuzda önleyici rehberlik çalışmaları 

kapsamında öğrencilerimize yönelik sunum ve sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Aktarılan 

bilgilerin kalıcı olabilmesi ve aile-okul iş birliğini sağlamak amacıyla bu ayki bültenimizde 

gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaları sizlerle paylaştık.   

 

İnternet ve Siber Zorbalık 

Bilgisayar, tablet ve internet kullanımı, istenilen bilgiye zaman ve mekan tanımadan anında 

ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi kolaylıklar sağlamanın yanı sıra yanlış kullanıma bağlı 

olarak birçok problemi de beraberinde getiriyor. Özellikle gençlerde bedensel, psikolojik, sosyal ve 

akademik yönlerden bir takım problemlerin ortaya çıkması dikkat çekiyor.  

 

Peki, ergenliğin gelişim görevlerinden biri olan kimlik gelişimini oluşturma sürecindeki genç,  

internette geçirdiği zamanı kontrol etme konusunda neden zorlanıyor? İnternet aslında bir isyan 

ortamıdır. İnternet, sürekli bir şeyler yapmalarını söyleyen ebeveynlere karşı gençlerin elinde güçlü bir 

silahtır. Bu nedenle sesini duyurma platformudur.  

 

Günümüz ergenleri; anında mesajlaşma, e-posta, cep telefonu ve tablet yoluyla gönderilen 

mesajlar gibi teknolojik iletişim araçlarını yoğun olarak kullanıyor, aynı zamanda sosyal iletişim ağları 

yoluyla fotoğraf ve video paylaşıyorlar. İnternette arkadaşlarıyla, ailesiyle iletişim kurduğu gibi 

tanımadığı kişilerle de iletişim kurabiliyorlar. Kimi zaman bu durum zarar görebilecekleri tanışıklıklar ve 

etkileşimlere yol açabiliyor. Günümüzde giderek daha çok endişe uyandıran bir etkileşim türü ise siber 

zorbalık olarak tanımlanıyor. Belsey (2007) sanal zorbalığı, bir birey ya da grubun bilgi ve iletişim 

teknolojilerini kullanarak kasıtlı ve sürekli olarak başkalarına zarar vermeye çalışması şeklinde ifade 

ediyor. Tüm bu tartışma ve mevcut araştırma bulgularına dayalı olarak siber zorbalığın, öğrenciler 

arasında giderek yaygınlaşma eğilimine girdiği ve önemli bir sosyal soruna dönüştüğü söylenebilir. 

Araştırmalarda  gençlerin en çok Facebook sosyal paylaşım sitesinde zorbalığa uğradıkları görülüyor. 

 

Bu nedenle gençleri ve çocukları henüz sanal zorbalık yapmadan ya da siber zorbalık mağduru 

olmadan donanımlı hale getirmek gerekiyor. Gençlerin hem fiziksel hem de sanal ortamda kendilerini 

koruma ya da uğradıkları bir zorbalıkla baş etme becerilerini kazanmalarında en büyük sorumluluk ise 

yine okula ve aileye düşüyor. Günümüzde internet iletişim araçlarının kullanımının yasaklanması gibi bir 

önlem gerçekçi olmayacağından, etik ve denetimli bilgisayar kullanımını özendirmek, empati kurma, 

çatışma çözme, etkili iletişim beceri ve alışkanlıkları kazandırma gibi yöntemler daha akılcı olacaktır. 

 

 

 

 



 
 

Anne-Babalar için Öneriler  

• Ailelerin çocuklarına daha çok zaman ayırması, zorbalık davranışlarına karşı  

dikkatli, özenli olması son derece önemlidir. 

 

• Ailelerin belli zaman dilimleri içerisinde çocuklarını üzen veya kızdıran arkadaşları 

olup olmadığını, varsa bu durumun nasıl ve ne boyutta yaşandığını sorması, çocuklarının zorbalığa 

kurban veya zorba olarak katılmasını önlemede son derece faydalı olacaktır. 

 

• Zorba veya mağdur olan öğrenci ailelerinin çocukları ile empati kurması ve 

durumu tartışmak yerine onların duygularını, hissettiklerini anlamaya çalışması daha doğru olacaktır. 

 

Sosyal Ağ Siteleri 

Gençlerin en önemli gereksinimlerinden birisi kimlik geliştirebilmektir. Facebook ve benzer 

sosyal ağlar da söz konusu kimlik gelişimi için iyi bir zemin hazırlıyor. Gençler bu platformlarda, “Ben 

kimim?”, “Nasıl birisiyim?” sorularına yanıt arayışı içerisine giriyor. Kimin ne yaptığı ya da kendisinin 

yaptıkları hakkında arkadaşlarının paylaştığı yorumlar genç için bir yandan heyecan verici bir deneyim 

sunarken diğer yandan bu durum kendisini başkalarının gözünden görme imkanı yaratıyor. Ancak bu 

etkileşim, göz iletişimi ve beden dilini kullanmaya gerek bırakmayan sanal bir sosyalleşmeden öteye 

gitmiyor. Böylece kişi daha rahat sosyalleşirken aynı zamanda sanal olarak bir gruba ait olma ihtiyacını 

da karşılamış oluyor. Bu tür paylaşım sitelerinde mesajlar kişiden kişiye değil, daha çok kişiden bir çok 

kişiye yönelik oluyor. Ancak bu süreç sadece mesaj ya da içerik paylaşımını değil daha çok başkalarının 

paylaşımını inceleme faaliyetini kapsıyor. Bu noktada ele geçirilen kontrol duygusu ise kişinin kendisini 

daha güvende hissetmesine yol açıyor. Diğer taraftan özel olan ile olmayan arasındaki sınırın 

silikleşmesi kişinin zihninde “Bilemediğim daha neler var?” sorusunu gündeme getiriyor. Herkes için 

olmasa da özellikle özgüveni düşük kişilerde bu durum kıskançlık duygusunu da beraberinde getiriyor.  

 

Sanal Ortamda Nelere Dikkat Etmeliyiz?  

 Bilişim teknolojileri söz konusu olduğunda öncelikle ve önemle hatırlamalıyız ki, (her konuda 

olduğu gibi) çocuklarımıza iyi bir rol model olmalıyız. Biz cep telefonunu ya da tableti elimizden 

bırakmazken ona vereceğimiz öneri ya da yapacağımız uyarı etkili olmayacaktır. 

 

 Konulacak her kısıtlamada ailenin birlikte hareket etmesi, çocukların bu süreçte yer alabilmesi 

uyum isteğini arttıracaktır. Bu noktada anne-babanın ortak bir tutum sergilemesi ve birbirlerine 

yakın mesajlar vermesi önemlidir. 

 

 Sosyal medya olarak bilinen yazılım programlarının bireysel kullanım için yasal yaş sınırının “13” 

olduğu unutulmamalıdır.  

 

 Bilgisayar, tablet gibi cihazlar için ortak kullanım alanları belirleyin ve evin herkesin kullanımına 

açık bir noktasına konumlandırmaya çalışın. 

 

 Çocuklarımızın internet ve diğer bilişim teknolojileri konusunda bilinçlendirilmesine katkıda 

bulunun. 

 

 Çocuğunuzu, sanal ortamda tanımadığı kişilerle iletişim kurmaması, ailevi ya da kişisel bilgileri 

paylaşmaması konusunda sık sık uyarın.  

 

 Kendisini rahatsız edecek bir durumla karşılaştığında bir yetişkinden yardım istemesini 

çocuğunuza sıkça anımsatın. 

 

Kişinin kendisiyle ilgilenen, ona zaman ayıran yakınlarının olmaması, çok fazla boş vaktine 

karşılık bir amacının bulunmaması, sanat, spor gibi uğraşlara zaman ayırmaması, kendisini rahatça 

ifade edebileceği arkadaşlarının olmayışı, sosyalleşme sürecinde ilk adımı atma, kendini ifade etmede 

çekingenlik, utangaçlık gibi durumlar kişinin duygu ve düşüncelerini ailesi ve arkadaşları yerine hiç 

tanımadığı insanlarla paylaşmasına yol açabilir. Bu nedenle çocuklarımıza onların yanında olduğumuzu 

hissettirmek son derece önemlidir. 

 

 

 

 

 



 
 

Oyunlar 

Yapılan araştırmalar bilgisayar ya da internet üzerinden oynanan oyunların belli bir noktada 

çocuğun gelişiminde iç güdüsel başarma ve ilerleme, sayısal oyunlarda el göz koordinasyonu, problem 

çözme ve çoklu görev yetisinin güçlenmesi gibi katkılarda bulunduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, oyun 

tabanlı öğrenme ortamının öğrencilerin bireysel olarak öğrenmelerine yardımcı olduğu, öğrencilerin 

kaygı ve endişe düzeylerini azalttığı, problem çözme becerilerini geliştirdiği de bir başka gerçek. Ancak 

tüm bu olumlu yanlarına karşın bilgisayar ve internetin bilinçsiz ve kontrolsüzce kullanımından 

kaynaklanan bağımlılık sorunu ve bununla ilişkilendirilen psikolojik, fizyolojik sorunlara dair literatürde 

pek çok kaynak yer alıyor. Özellikle okul çağındaki gençlerin aşırı ve uygunsuz bilgisayar ve internet 

kullanımı psikolojik ve bedensel gelişimleri, sosyal ilişkileri üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor, hem 

akademik hem de kişisel gelişimlerini negatif etkileyebiliyor.  

 

2000’li yıllardan sonra yapılan araştırmalar, ergenlerin internet kullanımına ayırdıkları zaman 

arttıkça ebeveynlerine olan yakınlıklarının azaldığını ve internet kullanımının aile içi tartışmaların ve 

uyuşmazlıkların yaşanmasında önemli bir etken olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Ancak ne yazık 

ki tam tersi de doğru: Anne- babaların internet kullanım süreleri ve sıklıkları arttıkça aileleriyle 

geçirdikleri zaman azalıyor ve aile çevresinden uzaklaşma artıyor. Özellikle yanlış ve tehlikeli içerikle 

doldurulmuş bilgilerin ve görüntülerin, henüz cinsiyet rolünün farkına varamayan çocuklar ve bu rolü 

yeni oluşturmaya çalışan gençler için yanlış tutum ve davranışların oluşmasına zemin hazırladığı 

düşünüldüğünde, bu alandaki denetim boşluğunun tehlikesi daha da önem kazanıyor. Türkiye’de 

çocuğun oyun seçimi özellikle onun inisiyatifine bırakılmış durumda ve çocuklar genellikle 

arkadaşlarında gördüğü oyunları alıp oynamayı tercih ediyorlar. Ülkemizdeki yetkili birimlerin 

düzenleme ve kontrolü çok az ve yetersiz olduğundan bilgisayar, tablet ve internet kullanımındaki 

denetim ve kontrol görevi tümüyle aileye düşüyor. Ebeveynlerin oyunlarla ilgili bilgi edinmesi, 

çocuklarını yönlendirmesi ve kontrol etmesi bu açıdan büyük önem taşıyor. Bu  konuyla ilgili oyun 

dergilerini takip etmenin anne-babalara son derece yardımcı olacağını özellikle belirtmek isteriz.  
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