
EYVAH "TEKNOLOJİ”!EYVAH "TEKNOLOJİ”!EYVAH "TEKNOLOJİ”!

TED ŞANLIURFA KOLEJİ
REHBERLİK SERVİS BÜLTENİ

Aralık 2020

ted_sanl�urfatedsanl�urfa

tedsanl�urfa.k12.trtedsanl�urfa.k12.trtedsanl�urfa.k12.tr



ted_sanl�urfatedsanl�urfa tedsanl�urfa.k12.tr

EYVAH "TEKNOLOJİ”!EYVAH "TEKNOLOJİ”!EYVAH "TEKNOLOJİ”!
TED ŞANLIURFA KOLEJİ REHBERLİK SERVİS BÜLTENİ

TEKNOLOJİ NEDİR?
ağımızın en büyük kazançlarından ve aynı zamanda en Çbüyük risklerinden birisi olan teknoloji, kullanım 
açısından da hassasiyet gerektirmektedir.

Hangi yaş grubu için olursa olsun insanlar teknolojiyle doğru bir 
şekilde ilgilenmenin ve teknolojinin pozitif yanlarını bilinçli bir 
şekilde kullanmanın yollarını öğrenerek uygulamalıdır.

Son dönemlerde yaşanan salgın nedeniyle eskisinden daha fazla 
evlerimizde vakit geçirmeye başladığımız için gerek 
çocuklarımız gerekse biz yetişkinler artık teknolojiyle çok daha 
baş başayız. Bu süreçte bilinçli kullanımla hayatımıza fark atabilir 
ya da teknolojinin esiri olarak telafisi çok zor süreçlere dahil 
olabiliriz.

DİJİTAL EBEVEYNLİK NEDİR ?

Çocukların sosyal, duygusal, psikolojik, 
zihinsel ve fiziksel gelişimlerini pek çok 
açıdan etkileyebilecek olan bu konuda 

ebeveynlerin çocukların dijital dünyasında iyi birer 
rehber olabilmesi ve teknolojinin doğru kullanım 
tarzlarını çocuklarına aşılayabilmeleri için sahip 
olmaları gereken özellikler  “ dijital ebeveynlik”
kavramını doğurmuştur.

Dijital ebeveynlik tanımında “ dijital” kavramıyla 
kastedilen; oyun, eğlence, araştırma, vakit geçirme 
gibi herhangi bir amaç için kullanılabilen her türlü 
elektronik araçtır.

Unutulmamalıdır ki dijital araçlar hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayan bir ebeveyn çocuğunun 
ne yaptığına dair fikir sahibi olamamakta ve onu sağlıklı kullanıma yönlendirememektedir.
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İNTERNETTE NELER VAR ?
Ÿ Çocuklar ve gençler internette doğru ve güvenilir bilgi 

kaynaklarına ulaşım konusunda bilgilendiği takdirde 
internet üzerinde yaptığı faydalı araştırmalar 
sayesinde kişisel gelişimine katkı sağlayacak pek çok 
bilgi edinebilir;  yurtiçi ve yurtdışındaki anlık  
gelişmelere, haberlere erişim sağlayabilir;  günlük 
hayatta gözlemleyemeyeceği  birçok bilimsel bilgiyi ( 
DNA sarmal dizilimi gibi) görseller ile anlatan, 
yabancı dil eğitimi veren vb. birçok videoya ulaşım 
sağlayıp, akademik gelişimlerine katkı 
sağlayabilirler.

Ÿ İnternet, sesli  ve  görüntülü  olarak dünyanın bir 
ucundan diğer ucuna erişim sağlayabilme imkânı 
sunar. Bu sayede örneğin bir sınıaki  öğrenciler 
dünyanın  bir ucundaki başka bir  sınıf  öğrenciyle 
canlı olarak iletişim kurup, ortak ders alma ya da 
tartışma yapma şansına sahiptir.

NELER YAPILMALI ?
arkındalığı yüksek  olan ve dijital ebeveyn olmak isteyen birey, çocuğunun dijital ortamlardaki Fdavranışlarını kontrol etmek isteyecektir.Dijital ebeveynlerin kontrol rolünün gerektirdiği özellikler 
aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Çocuğunu internet gibi uçsuz bucaksız bir ortamda yalnız bırakmama.
2. Zararlı gördüğüiçeriklere erişilmesine engel olma, sebeplerini mantıklı bir şekilde izah etme ve  filtre 
programları gibi yazılımlar kullanma.
3. Problemli kullanım düzeyinde olmaması için ne zaman ve ne kadar İnternet ya da bilgisayar kullanabileceğine 
yönelik sınırlamaların olduğu bir kılavuz hazırlama ve konulan kurallara uyma.
4. Birlikte kullanma. ( Facebook, vb. sosyal ortamlarda hesap açma ve çocuğu arkadaş olarak ekleme ya da birlikte 
internette kaliteli ve faydalı zaman geçirme gibi.)
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18-25 yaşları arasında günde 2.5 saatten fazla ekran kullanımı veya kullanım
saat�nden bağımsız olarak çocuğun veya ergen�n yaşına uygun olmayan �çer�ğe
maruz kalması probleml� ekran kullanımıdır.   
      M. Burhan GERGER

Ps�kolog
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