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TEKNOLOJİ KULLANIMI 

 

Küresel anlamda içinde bulunduğumuz pandemi ile hepimizin olduğu gibi çocuklarımızın da 

düzenleri tamamen değişti. Geçtiğimiz yıl çocukların eğitimlerine devam edebilmek, 

arkadaşları ve çevreleriyle iletişim kurmak ve eğlenmek için de kullandıkları teknolojik aletler 

hayatlarının bir parçası haline geldi.   Bu süreçte merak duygusunu kontrol edememek, can 

sıkıntısı, yapacak daha iyi bir şey bulamamak,  sosyal ilişki kuramamak ya da kurarken güçlük 

çekmek, hayatın akışı içerisinde başarılamayan şeyleri sanal dünyada kolay bir şekilde 

başarabiliyor olmak, gerçek hayatta yapılabilecek farklı aktiviteleri bilmemek gibi faktörler de 

çocuklarımızın teknoloji kullanımlarının artmasına sebep oldu.  

 

Çocuklar, teknoloji kullanımını yakın çevrelerinden öğrenmektedirler. Öğrenme yaşanırken 

onlar için sınırlar çok önemlidir. Evde annenin, babanın ya da bakım veren kişinin işi varsa 

bunu rahat yapmanın en pratik yolu çocuğa tablet, telefon vermek ya da izlemesi için ona 

televizyon açmaktır. Televizyon karşısında saatlerce kalan çocuklar için bu durum, birçok 

olumsuz sonuç doğurur. Bunlardan bazıları, çocukların iletişim kurma becerilerinin tek yönlü 

olması, bir yetişkine bağlanması gerekirken bir makineye bağlanması, yemek yeme eylemini 

gerçekleştirememesi, olayların farkında olmaması, dış dünyaya kendini kapatmasıdır. Bu 

süreçte çocuğa sınırlamalarda bulunmak, kural koymak ve yapılması gerekeni doğru bir 

şekilde anlatmak çok önemlidir.  

 

Çocukların teknoloji kullanımlarında ebeveynler; çocuklar için uygunsuz içeriklerin 

reklamlarına yer veren uygulamalara, canlılara zarar veren ve korku unsuru barındıran şiddet 

içerikli oyunlara ve yayınlara, argo konuşma ve olumsuz davranışlara yönlendiren içeriklere, 

ekranda maruz kalınan karakterlerin çocukların yaş düzeyine uygunluklarına, fotoğraf video 

paylaşımlarını tüm kullanıcıların erişimine açık bir şekilde paylaşabileceği uygulamaların 

kullanımına dikkat etmelilerdir.  
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Çoğu zaman teknolojinin bize sunduğu fırsatları doğru ve etkili şekilde kullanmak günlük 

hayatımızı kolaylaştırsa da teknolojik cihazların kontrolsüzce ve sınırsız kullanılmasının 

sonucunda özellikle çocuklarda,  düşünce süreçlerinde bozulma, sosyal gelişimde gerileme, 

özgüven düşüklüğü, yüksek sosyal kaygı düzeyi, dürtü bozukluğu, uyku kalitesinde düşüş, 

fiziksel ağrılar, kilo artışı ve görme bozuklukları görülebilmektedir.    

 

Bu Konuda Ailelerin İzleyeceği Tutum Nasıl Olmalıdır?   

Gelişim çağındaki çocukların iç denetimleri yeterli olmadığından ebeveynlere büyük görevler 

düşüyor. Her yaş döneminin gelişim basamaklarında gösterdiği özellikler farklı olduğu gibi 

bilgisayar, internet ve oyun konsollarını kullanma davranışları da değişim gösteriyor. Ailelerin 

bu gelişim dönemlerinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olması ev içi kullanım kurallarını 

belirlemelerinde yardımcı olacaktır.  Amaç, teknolojik araçları yasaklamak değil uygun 

kullanımını sağlamaktır. Çocuğunun yararını gözeten ebeveyn olarak “Bilgisayar oynayabilir 

miyim?” sorusuna “ödevlerini bitirdikten sonra yarım saat oynayabilirsin” yaklaşımı ve netliğine 

ihtiyaç vardır.   

 

Ebeveynlere Öneriler; 

 İzlediği/oynadığı içeriklerin yaşına uygun olup olmadığını nasıl anlayacağı ve kontrolü 

öğretilmelidir. Her geçen gün onlarca yeni oyunun ve yayınların (dizi, film, video vb.)  

piyasaya sürüldüğü eğlence dünyasında, çocuklar için zararlı içerik barındıran tüm 

içerikleri listelemek mümkün değildir, ancak bu içeriklerin derecelendirme sistemleri 

ebeveynlere yol gösterici olabilir. Oyun sitelerinde veya oyun detay sayfasında 

görebileceğiniz semboller ve yayınlarda yer alan akıllı işaretler, ilgili içerikler için en 

doğru seçimin yapılmasını sağlar.  

 

 İnternet tarayıcısından  ‘’geçmiş’’  ve  ‘’sık kullanılanlar’’  bölümünden,  çocukların 

ziyaret ettiği sitelerin takibi yapılmalıdır.  Bilgisayarlara ebeveyn denetim yazılımları 



 
 

 3 

yüklenerek çocukların zararlı sitelere giriş yapmaları seçilen koruma seviyelerine göre 

engellenebilir.  

 

 Çocukları kontrolsüz oyunlardan ve içeriklerden uzak tutmak için aile oyunları ve film 

geceleri ile geçirilecek kaliteli zamanlar sıklaştırılabilir. Çocuklar çoğu zaman sıkıldıkları 

için tablet ve telefonlara sarılırlar, birlikte geçirdiğiniz zamanı eğlenceli hale getirmek 

tamamen ebeveynlerin elindedir. Teknolojik araçlar hayatımızın tamamı değil bir 

parçası olmalı ve bu araçlar gerekli olduklarında kullanılmalıdır mesajı çocuğa 

verilmelidir.   

 

 Teknolojik aletler çocukları ‘oyalamak’ için kullanılmamalı, bunun için farklı yöntemlere 

başvurulmalıdır. 

 

 İnternette tek başına zaman geçiren çocukların karşılaşabilecekleri tehlikeler ile ilgili 

yaş düzeyine uygun bir şekilde çok net ve açık dil ile konuşulmalıdır.  Kesinlikle kişisel 

bilgilerinin (isim, yaş, adres, okul bilgilerini)   paylaşılmaması,  çevrimiçi oyun 

oynadıkları kişilere bu bilgilerin verilmemesi gerektiği mutlaka söylenmelidir. Çocuklara 

zarar vermek amacıyla bu oyunları oynayan insanların olduğu ve dikkatli olmaları 

gerektiği belirtilmelidir.   

 

 Çocukların her fırsatta sosyalleşmesine imkân tanınmalı, arkadaş (akran) grupları 

içerisinde kendine yer bulması sağlanmalı, arkadaşlık ilişkileri desteklenmelidir.   

 

Ebeveynlerin teknolojiyi kullanırken ne amaçla kullandıklarını çocuklarıyla paylaşmaları, 

internetten hangi bilginin araştırıldığı, işle ilgili bir evrak hazırlanıldığı, mail atıldığı,  

arkadaşlarla iletişim içinde olunduğu veya alışveriş yapıldığı çocuğa hem söylenmeli hem de 

gösterilmelidir.  Böylece hem teknolojinin faydalı yönlerine vurgu yapılmış,  hem de çocuklara 
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teknolojinin kullanım alanları ile ilgili mesajlar verilmiş olur.  

 

Çocuklar sakıncalı içeriklere ulaştığında ve olumsuz olarak etkilendiğinde içe kapanma,  

davranış değişikliği,  duygu durumunda değişiklik,  kâbus görme,  ani öfkelenme ve iletişimde 

azalma gözlenebilir. Bu durumlar gözlemlendiğinde sakin kalınmalı ve çocuklarla güven veren 

bir ilişki kurulmalıdır. Küçük yaş grubundaki çocukların çizdikleri resimler ebeveynlere ipucu 

verebilir. Büyük yaş grubunda ise konuşmak için uygun bir ortamda sağlıklı iletişim kurularak 

yaşadığı duyguları ve düşünceleri ifade etmesi pozitif iletişim tutumu ile sağlanabilir.  
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