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Aylık Bilgi BülteniAylık Bilgi Bülteni  

Yaz mevsimini geride bırakırken bir yandan da denizi, güneşi, ödevsiz günleri, sınırsız oyun saatlerini geride bırakmaya  hazır-
lanıyoruz. Okulların açılması ile birlikte günlük programlarımız yeni sorumluluklarla dolarken, eğlence ve keyif alanlarımız 
sınırlanmaya başlayacak.  
Günce’L Bülten de bu ay küçükten büyüğe birçoğumuzun zaman ayırdığı teknoloji konusunu ele aldık. Nasıl ki teknoloji sü-
rekli kendini güncelliyorsa biz de daha önce yazdığımız bültenlerimizi güncellemek istedik.  İlgili bültenleri de web sitemiz-
den bulabilirsiniz.  

TEKNOLOJİK GÜNCE’LLEMETEKNOLOJİK GÜNCE’LLEME  

   Son yıllarda teknolojik araçlar, internet, play station, sosyal payla-
şım ağları artık hem çocukların hem de yetişkinlerin hayatında merke-
ze oturmaya başladı. Bundan belki 30 yıl öncesinde ne olduğunu bile 
bilmediğimiz bir kavram olan “internet” sayesinde hepimiz birçok ihti-
yacımızı karşılıyoruz, her şeyi daha hızlı yapıyoruz, her an her istediği-
miz kişiyle iletişim halinde olabiliyoruz. Yetişkinler için durum sonra-
dan kazanılmış bir yetenek gibiyken çocuklar bu gerçeğin içine doğdu-
lar ve bu dünyanın içinde yaşamaya devam ediyorlar. 
    Teknoloji ve onunla birlikte hayatımıza katılanlar çağımızda aileleri 
oldukça endişelendiriyor, çünkü bütün bu yenilikler aslında ebeveyn-
lerin kendi geçmişlerinde çok yeri olmayan, tanımadıkları, bilmedikleri 
ve bazen korktukları kavramlar. İnternet üzerinden alışveriş yapmanın 
keyfini yaşarken bir yandan da kart bilgilerimiz çalınır mı diye endişe 
ediyoruz, yani bu yeniliklerle tanışmak ve ondan korkmadan faydalan-

mak isterken, bir taraftan da zararlarından endişe ediyoruz. 
    Teknoloji çağında yaşayan bireyler olarak konumuz çok geniş, biz bu çağda ebeveyn olmak üzerine odakla-
nıp, çocuklarımızın en az zarar görerek teknolojiden faydalanması için neler yapılması gerektiğini anlatmak 
istedik.  Ama öncesinde kendinize “ben nasıl bir teknolojisi kullanıcısıyım?” diye sormanızı istiyoruz. 
    Her konuda olduğu gibi bu konuda da ebeveynin örnek davranışları çocuklar için birincil kaynak olacaktır. 
Çocuklarının internet bağımlısı olduğunu söyleyen ailelerle yapılan görüşmelerde ailelerin de bu konuda ço-
cuktan çok farklı olmadıkları gözlemlenmektedir. 
    Ailelerin en büyük şikayetleri çocukların bu nesnelere bağımlı oldukları yönünde oluyor. Bıraksak gün boyu 
oynar, onu görünce her şeyi unutuyor..vb. cümleleri çok sık duyuyoruz. Dijital dünya öyle bir dünya ki çaba 
göstermeden, anında alınan bir doyumu ve hızlı tüketimi hayatımızın tam da ortasına yerleştiriyor. Konuşmak 
yerine eylem ön planda oluyor. Sabır bu dönem çocuklarının en çok zorlandığı kavramlardan birisi, çünkü in-
sanoğlu aslında özgür ve aktif olmaya programlanmıştır. Bu nedenle de bir konuda insanı zorlamak aslında 
zorlandığı konudan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Zorlamak yerine yapmak istediği şeye özendirmek her 
zaman daha etkili bir yol olacaktır. 
    Aileler, çocuklarının teknolojiye olan düşkünlüğü ile baş etmek için farklı yöntemler izliyorlar, en sık karşıla-
şılan ise hafta içi teknolojik aletleri yasaklamak oluyor. Ebeveynin bu tutumu ise çocuğun teknolojik aletlere 
duyduğu isteğin daha da yoğunlaşması olarak geri dönüyor, bu defa hafta sonu yapabileceği birçok ilgi çekici 
aktivite yerine hafta içi uzak/eksik kaldığı teknolojiyle zaman geçirmeyi tercih ediyor. Hatta bunun için erken-
den kalkan, geç yatan birçok çocuğun var olduğunu biliyoruz. 
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Araştırmalar teknoloji kullanımının faydalarını da dile getiriyor. Bunlardan bazıları; 
 Birçok işi aynı anda yapabilme becerisini geliştiriyor olması, hem fiziksel hem de zihinsel olarak oyun-

da yapması gerekenleri, seviye atlamak için neleri düşünmesi gerektiğini fark ediyor. 
 Çözüm üretme ve ayrıntıları algılama; bir çocuğunuz bir oyunda ilerleyemediği için internetteki oyun 

videolarını izleyerek ipucu bulmaya çalışan çocukla karşılaşmışsınızdır. Belki hayatının diğer alanların-
da her şeyi ebeveynden bekleyen çocuk bu konuyu kendisi çözmeye çalışıyor, bir plan geliştiriyor ve 
uyguluyor. 

 Sosyal hayata katkısı ise yadsınamaz bir gerçek. Arkadaşlar arasında konuştukları konular ve  ortak 
yönler keşfetmeleri için teknoloji hiçbirimizin yapamayacağını yapıyor ve hepsini aynı platformda bu-
luşturuyor. Asosyal yapan teknolojik alet değil bunların tamamen dışında tutmaktır. 

 Bilgisayar ve türevi aletlerle oynanan oyunlarda zihnin aktif olduğu, kendisinin bir şey ürettiği kanıt-
lanmıştır. Televizyonda ise tamamen pasif bir durum söz konusudur. 

 Çocuklar gelişim dönemleri boyunca farklı korkularla karşılaşırlar, bunların birçoğu beklenen korkular-
dır ve dönemsel olarak çocuğun hayatında bir amaçları vardır, zamanla geçerler. Çocukların oynadığı 
bazı oyunlar bu korkuların üstesinden gelmelerini de kolaylaştırmaktadır. Korkuyla baş etmek için aktif 
konuma geçmelerini sağlıyor. 

Neden bu kadar çekici? 
   Belki bazen yetişkinler olarak bile durup kendimize soruyoruz; neden ne yaptığımı bir yere yazıyorum, ne-
den her anımın fotoğrafını çekiyorum, neden yediklerimi-içtiklerimi paylaşıyorum diye.  Bunların cevabı her 
birimiz için farklı olabilir ama çocukların dünyasını anlamak göreceli olarak daha kolay. 
   Sosyal dünya çocuklara sonsuz bir güç veriyor. Çocukluktan ergenliğe geçişte çok önemli bir ihtiyaç olan 
“gücü” veriyor. Bir ergen gerçek dünyada kendisini beğenmiyorken sanal dünyada istediği bir karakteri oluş-
turup, yönetebiliyor. 
Öfke dürtüsü yaşam dürtülerimizden birisidir, öfkeyi gösterebilmek önemlidir çünkü çok temel olan bu dür-
tümüz yok edilemez. Bu tür oyunlar öfkeyi boşaltım imkanı veriyor. Öfkeli oyunları engelleyen ailelerde ço-
cuk öfkeyi kendi bedenine yöneltir. Ergenlikte bu dürtüler artar, “delikanlı” tanımı buradan gelmektedir. 
Ergenlik aslında bir nevi meydan okumadır ve yapamazsa çocuk kalacaktır. Bu dönemde karşı çıkmamak, 
başka bir kişiliği kopya etmesi anlamına gelir, çocuğun ebeveyni itmesi lazım ki kendisine özel bir alan aça-
bilsin. Teknolojik aletlerden çocuğu kadar anlamayan ailelerin kaygısı da bu yönde oluyor; ne yaptığını anla-
mıyorum! 
   Sanal dünya, aşk ilişkilerinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel ayrılık, reddedilme gibi ergeni zorlayan 

durumlara hazırlamaktadır. 

DİKKAT!! 
   Bütün bu yukarıda saydığımız faydaların yanı sıra doğru şekilde kullanılmadığında zararlı hale gelebileceği-
ni de hepimiz aklımızda tutmalıyız. Bunun en uçta görünümü 
olarak haftada 30 saatten fazla oyun oynayanlar 
“screenagers” olarak tanımlanmaktadır. Buradaki sorun ise 
ebeveynin koruyuculuğunun ve sınırının ortadan kalkmasıdır. 
Çocukla çatışmamak için sorun çıkmaması adına yapmaları 
gereken görevleri bırakan ebeveynler bunlara neden olmakta-
dır. 
   Bağımlı kullanım grubu olarak tanımlanan grupta olup olma-
dığını anlamak için bir kaç kriter belirlenmiş; 
1.İçe kapanma ve sosyallikten kaçış durumlarının varlığı 
2.Oyun için harcadığı zamanın giderek artış göstermesi 
3. Oyun oynamadığında yoksunluk belirtileri göstermesi; öfke 
krizleri vb. 
    Şunu unutmamalıyız ki hiçbir makina çocuğu sosyal ilişkiden 
çekmez. Belki çok teknolojik oyun oynar ama sonrasında arkadaşlarının varlığında gider arkadaşları ile diğer 
oyununu oynar. Ama bağımlı kullanım grubuna dahil olmuşsa sosyallikten kaçar. 
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Teknoloji ile doğru ilişki nasıl kurulabilir?   

    Nasıl baş edilebilir, nasıl kontrol edilebilir değil de nasıl ilişki kurulabilir diyoruz çünkü artık teknoloji, ye-
tişkinlerin olduğu gibi çocukların da hayatında önemli bir nesne haline geldi. 
   En önemli nokta şudur ki; eğitim vermek aslında çocuğun kendisini korumayı ve yönlendirmeyi öğrenme-
sidir. O nedenle sürekli ebeveynin kontrolünde olan konularda çocuklar eğitilemezler. 
* Ebeveynler teknoloji ile çocuğunun ilişkisinde belirlediği sınırlar konusunda tutarlı olmalıdır. Evde izin ver-
diği saatleri dikkatle takip ederken dışarıya çıktığında sadece sorun çıkarmasın diye 3-4 saatlik bir yemekte 
çocuğunun tablet/telefon ile oynamasına izin vermemelidir. Çocuklar sorun çıkarabilir, hatta bu sorunla na-
sıl baş edileceğini öğrenmek çocuğun gelişimi açısından çok önemlidir. Her ağladığında istekleri yerine gelen 
çocuk, okul ve sosyal ortamlarda da sorun çözme becerisini geliştiremez. 
*Küçük yaştan itibaren belirli sınırlarla öğretmek en önemli başlıklardan birisi. Araştırma sonuçları gösteri-
yor ki, 1 saatten daha uzun sürelerde teknolojik oyun oynadığında, zaman  ilerledikçe zararlı etkileri de or-
taya çıkmaya başlıyor. 
*Teknoloji kullanımına karar vermek sadece çocuğun sorumluluğunda olmamalıdır. Birçok yetişkinin de ka-
pıldığı şekilde hipnotize edici bir yönünün olduğunu unutmamak lazım. 
* Buradaki önemli nokta ise çocuğun oynadığı oyunun yaşına uygun olmasına dikkat etmektir. 
*Emirler, tehditler, cezalar bu konuda çok faydalı olmamaktadır. Sağlıklı ergenler karşı çıkarlar ve sizin çocu-
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 0-3 yaş:  Televizyon, bebeğin 5 duyu yerine 2 duyusunu uyarıyor, tek yönlü bir iletişime neden oluyor, 
duygunun karşılıklı alışverişini engelliyor. Bu nedenle bu yaş döneminde Televizyonun bebekten uzak 
tutulması önerilmektedir. Sadece bebekler için var olan kanalların bile bazı ülkeler tarafından ilk 1 yaşta 
izletilmesi yasaklanmıştır. 

 3-6 yaş: Televizyon seyredilebilir. Kendi tableti olmamalıdır. Tek başına tabletle oynamak yerine bir ebe-
veyn eşliğinde oynamalı ve ebeveyn ekranda olanları çocuğa anlatmalıdır. 

 6-9 yaş: tek başına tabletle oynayabilir. Ebeveyn sözel düşünceye teşvik etmelidir. Otomatikleşmiş dü-
şünce ve hareketlerden çıkarmak için oynadığı oyunlar ve olup bitenler ile ilgili çocukla konuşulabilir. 

 9-12 yaş: Bu yaşta ailenin tercihine bağlı olarak çocuklara özel telefon alınabilir. Ancak burada dikkat 
edilmesi gereken nokta çok pahalı, son teknoloji özelliklerine sahip bir cihaz olmaması faydalıdır. Mutlu-
luk eksiklikten doğar, hiçbir şeyi eksik kalmayan çocuk elindekinin anlamını da sorgulamaz. Bu yaş döne-
minde  Facebook uygun değil çünkü çocuklar arasında akran şiddeti görülebiliyor. 

 12 yaş ve sonrasında çocuklar internete tek başına girebilir.  Ebeveynin gereksiz müdahale ve yasakları 
çekiciliği arttırır. 

 
   Gizlice telefonuna bakmak, mesajını okumak doğru değildir. Ebeveynler hem merak ediyorlar hem de bil-
dikleri şeylerden rahatsız oluyorlar. Kimlerle arkadaşlık ettiğini ve genel olarak neler paylaştıklarını görme-
nin farklı yollarını bulun, örneğin arkadaşlarını eve davet edin. 
 
    Instagram sadece fotoğrafların paylaşıldığı bir yer olduğu için burada ebeveynin çocuğu ile arkadaş olması 
daha kabul edilebilir. Ancak facebook kişiler hakkında daha fazla bilgi verir. Facebook’ta ebeveyn çocuğuyla 
arkadaş olmasına gerek yoktur, ebeveynin arkadaş gibi davranmaması önemlidir. 
 
İnternet kullanan çocuklara aileler 3 temel bilgiyi net olarak açıklamalıdır.  

1. Yazdığın her bilgi başkalarına yayılabilir, 
2. Sanal ortamda paylaştığın her şey bir şekilde orada kalır, o anda silsen bile bazı alanlarda kalır. 
3. İnternette yazan her şey doğru değildir. 

 
Teknolojiyle birlikte evrim geçirdiğimiz, insan türünün ekran seyreden, düğme tıklayan yeni modeli haline 
geldiğimizi anlatan Amber Case’in konuyla ilgili anlattıklarını aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz. 
http://www.ted.com/talks/amber_case_we_are_all_cyborgs_now 
 

Yaş dönemlerine göre teknoloji kullanımı: 

http://www.ted.com/talks/amber_case_we_are_all_cyborgs_now


ÖNERİLERÖNERİLER  

    Konumuza uygun olarak bu ay önerilerimiz teknolojik dünyadan vermek istedik. Telefon ya da tabletiniz-
deki uygulama mağazasına girip çocuğunuzun da ilgisini çekebilecek uygulamaları birlikte seçebilir, hem de 
ortak bir paylaşım fırsatı yakalamış olursunuz! 
     
  Çok fazla reklam içeren uygulamalardan uzak durmanız faydalı olacaktır! 

 
https://www.brainpop.com/ : Çocuklar için farklı kavram ve konuları animasyonlarla, oyun-
larla öğrenebilecekleri bir alan sağlamaktadır.  
 
 
 
 

http://kids.nationalgeographic.com/ : Çocukların meraklarını sevdikleri teknoloji ile birleşti-

ren keyifli bir site.  

 

 

http://www.lumosity.com/  :    Hem çocuklar için hem yetişkinler için düşünme ve öğrenme 

becerilerini geliştiren bir çok farklı oyun seçeneği sunan bir site ayrıca application olarak da 

tablet ve telefonlara yüklenebiliyor.  
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