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ÖZET
Bu çal @mada, çocuklar n ve gençlerin bilgisayar ve *nternet kullan rken kar@ la@abilecekleri güvenlik tehlikeleri gözden
geçirilmi@, konu ile ilgili yurtd @ nda yap lan ara@t rma çal @malar ele al nm @, üzerinde durulmas gereken hususlar ve al nmas
gereken önlemler incelenmi@, çocuklar m z n ve gençlerimizin kar@ la@abilecekleri teknik, fiziksel ve hayati zararlara
u,ramamalar için çözüm önerileri sunulmu@tur. Sonuç olarak; ülkemizde bilgisayar ve *nternet kullan m yayg nla@ p, *nternet
kullan m n n katk lar n n çok üzerinde duruldu,u bir zamanda, çocuklar m z n ve gençlerimizin zarar görmemesi ve
kar@ la@ labilecek olumsuzluklardan fazlaca etkilenmemesi için sorumlular n ve ailelerin konu hakk nda bilgi birikimini
art rmalar , yetkililerin gerekli önlemleri almalar , konuya daha duyarl olunmas gerekmektedir.
Anahtar sözcükler: Güvenlik, çocuk güvenli,i, çevrimiçi güvenlik

Computer and Internet Security for Children and
Teenagers
ABSTRACT
This study introduces the threats encountered by children and teenagers using computer systems and Internet, revises
what could be done to protect them, and presents some suggestions how the threats could be minimized. We can conclude that
being aware of the usefulness of Internet facilities would not be enough to use Internet efficiently. Families and responsible state
units should be focused on how to protect children, what sort of precautions are supposed to be done, how the experiences and
knowledge could be improved and what sort of reactions to protect children and teenagers should be taken for further
achievements.
Keywords: Security, child security, online security

için çocuklar na bu tür imkânlar sunmak istemektedirler.

1. G!R!"
Bilgisayar ve haberle@me teknolojilerinde ya@anan ba@ döndürücü geli@meler ve özellikle *nternet’in
katalizör etkisi ile insanlar n, çal @ma, ileti@im kurma ve
her türlü günlük ihtiyaçlar n kar@ lama biçimi sürekli
bir dönü@üm halindedir (1, 2). Günümüz toplumunda insanlar, bilgisayar ile küçük ya@larda tan @makta; evde ve
okulda, gerek ödevleri için gerek e,lence için bilgisayardan yo,un bir @ekilde istifade etmektedir (3). Özellikle 1979 y l ndan sonra do,an ve “Y Ku@a, ” olarak
adland r lan kesim, gerek nüfus bak m ndan gerekse
kulland klar yeni teknoloji bak m ndan ön saflarda yer
almaktad r. Bu ku@ak ve günümüz çocuk ve gençleri;
genelde teknolojinin, özelde bilgisayar ve *nternet’in etkile@im ve ileti@im isteyen k s mlar nda en çok yer alan
aktörlerin ba@ nda gelmektedir (4, 5). Bu aç dan bak ld , nda çocuklar, teknolojiyi iyi kullanan ve onu ileriye
ta@ yacak etkenlerin ba@ nda gelmektedir.

Bilgisayar ve *nternet kullan m n n çocuk ve
gençlere sundu,u olumlu getirilerinin yan nda, bu kullan m n olumsuz etkilerinin bulundu,u da her zaman göz
önünde tutulmal d r. Örne,in, e,itim sistemi ve e,itmenler aç s ndan bilgisayar ve *nternet kullan m ile ilgili dile getirilen farkl bir görü@, *nternet’te var olan
yo,un bilginin, ö,retmen, kitap, kütüphane, ara@t rmac l k, deney ve gözlem gibi normal e,itim araçlar na
olan olumsuz etkisini i@aret etmektedir. Çocuklar, özellikle ev ödevlerini yaparken kolayc l ,a kaçarak bilgisayar ve *nternet ile yetinebilmektedirler (6).
Yine, kötücül (malware) ve casus yaz l mlar
(spyware) ile çocuk ve gençlerin etkile@imi de olumsuz
anlamda görülen bir konudur. Çocuklar ve gençler genel
olarak, bilgisayar kullan rken veya *nternet üzerinde gezinirken bilgisayara, kendilerine ve ebeveynlerine verebilecekleri zararlar dü@ünmezler. Örne,in, indirdikleri
bir oyun program nda virüs, casus yaz l m gibi zararl
kötücül yaz l mlar bilgisayara bula@abilir. Bu yaz l mlar
çok çe@itli tekniklerle bilgisayara ve kullan c lar na zarar verebilir (7). *nternet üzerinde çocuklara ho@ gelecek

Bilgisayar ve *nternet, sadece eri@kinler için de,il; ayn zamanda çocuklar için de oldukça faydal bir
ortamd r. Çocuklar n n, bir e,itim, e,lence ve ileti@im
arac olarak bilgisayarlardan do,ru ve etkin bir @ekilde
faydalanmas ad na birçok anne baba, ça,a ayak uyma
ve bilgiye daha çabuk ve etkin bir @ekilde eri@ebilmeleri
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yöntemlerle bu tür yaz l mlar n kolay bir @ekilde
bilgisayarlara bula@mas mümkündür (8).

çek tehlikelerin bekledi,i gözler önüne serilmeye çal @ lm @t r. Ebeveynlerin çocuklar n n çevrimiçi ortamda
güvenli,ini sa,lamak için neler yapmalar gerekti,i üzerinde durulmu@ ve sonuç olarak bu çal @ma genel olarak
de,erlendirilmi@tir.

Çocuklar n a@ r bilgisayar kullan m n n da
önüne geçmek gereklidir. Baz çocuklar n, özellikle ileri
ergenlik dönemindeki erkek çocuklar n, evdeki bilgisayarlar ile günde 4 saatten fazla zaman geçirdi,i rapor
edilmi@tir (9). Bilgisayarlar ba@ nda a@ r zaman harcayan çocuklar, fiziksel, sosyal ve psikolojik geli@me
problemleri ile yüz yüze kalabilir.

2. ÇOCUKLARIN VE GENÇLER!N ÇEVR!M!Ç!
FAAL!YETLER!
Ebeveynler, çocuklar n n sadece kendi evlerinde
bilgisayar ve *nternet kullan m n göz ününe alarak
yanl @ bir kan ya dü@ülebilirler. Asl nda, özellikle okul
ça, ndaki çocuklar n, bu tür kullan mlar ev d @ nda yapabilecekleri birçok ortam söz konusudur. AB taraf ndan 2003 y l nda 15 ya@ ve üzeri çocu,u olan 16.014
ebeveyn aras nda yap lan ara@t rma sonuçlar , bu tür
kullan m alanlar n göstermektedir (14). Çizelge 1’de,
ebeveynlerin kendi çocuklar n n nerelerde *nternet kulland klar na dair sorulan sorulara vermi@ olduklar cevaplar n dökümü gösterilmektedir. Buna benzer bir
ara@t rma Türkiye’de bulunmamaktad r. Sadece ülkemizde Devlet *statistik Enstitüsü’nün kent ve k r kesiminde kad n ve erkeklerin bilgisayar ve *nternet kullan m na ili@kin verilerden bilgisayar ve *nternet kullan m n n evlere kadar yayg nla@t , anla@ labilir (15).
Emniyet Genel Müdürlü,ü Haziran 2004 verilerine göre
Türkiye’de faaliyet gösteren *nternet kafe say s
11.222’dir. *nternet kafelerin çoklu,u göz önüne al n rsa; ülkemizdeki çocuklar n ve gençlerin *nternet kulland , yerlerin ba@ nda bu tür yerlerin geldi,i söylenebilir.

Bu teknolojilerinin çocuk ve gençler taraf ndan
ne kadar kullan ld , konusu d @ nda daha önemli bir
konu, bu teknolojilerinin nas l kullan ld , d r. Çocuklar n ve gençlerin bilgisayar ve *nternet kullan m sonucunda olu@an teknik, fiziksel, sosyal, psikolojik ve hayati zararlar incelemeden önce; bu faaliyetler ile ilgili
baz hususlar n çocuk, ebeveyn ve okul üçlüsü aç s ndan
ele al nmas n n faydal olaca, de,erlendirilmektedir.
Çocuk ve gençler, bilgisayar ve *nternet kullan rken çok
çe@itli riskler ve güvenlik tehditleri ile kar@ kar@ yad r.
Bu konu, hiç bir @ekilde göz ard edilemeyecek kadar
önemli bir konudur. Bir ebeveynin ya da e,itimcilerin
görevi, çocu,a sadece bilgisayar ve *nternet gibi ortamlar tan tmak ve bu ortamlara eri@imlerini sa,lamak olarak tan mlanamaz. Normal olarak bir ebeveynin, kendi
çocu,unun kendisi olmadan evin d @ nda, nerede, kiminle oldu,unu bilmesi gerekiyorsa; ba@ bo@ ve uçsuz
bucaks z bir ortam olarak nitelendirilebilecek *nternet’te
çocuklar n kontrolsüz bir @ekilde b rak lmamas , oldukça tehlikeli sonuçlara maruz kalmamak için gereklidir.

Çizelge 1. Ebeveynlere göre çocuklar n n *nternet kulland ,
yerler (14)

Sanal âlem, kötü niyetli ki@ilerin masum ki@iler
ile kolayl kla ve h zla etkile@im kurmas n sa,layan bir
ortam olmas n n yan s ra; kötü, yanl @, yan lt c , zararl
ve olumsuz ö,eler de içermektedir. *nternetin olumsuz
kullan m alanlar ile ilgili bir durum tespiti yapmak
amac yla bu çal @mada, WorldTracker taraf ndan sunulan ve *nternet kullan c lar n n arama motorlar nda sorgulad klar anahtar sözcüklerin listelendi,i rapor ele
al nm @t r. Bu rapora göre en çok arama yap lan
(11.704.052 arama) 200 anahtar sözcü,ün 82’si
(5.237.846 arama) pornografi ile ili@kilidir (10). 2003
y l itibariyle *nternet üzerinde bulunan web sitelerinin
%12’si pornografiktir (11). Bu tür içeriklere çocuklar n
ve gençlerin eri@me olas l , oldukça yüksektir.

!nternet kullan/m/
Yüzde
*nternet kullan lm yor
% 49
Evde
% 34
Okulda
% 31
Arkada@ ’n n evinde
% 14
Kütüphane v.b. yerlerde
%6
Bir ba@kas n n evinde
%5
Bir ba@ka yerde
%2
*nternet kafe’lerde
%2
Bilmiyor
%1
Bu konuda *ngiltere’de 2005 y l nda 9 ile 19 ya@
grubu çocuk ve gençlerde yap lan ara@t rman n bulgular
da *nternet ve bilgisayar kullan m konusunda önemli
ipuçlar vermektedir (16). Bu ara@t rman n sonucuna
göre çocuklar aras nda;

Ülkemizde de özellikle 2006 y l sonlar nda çocuk pornosu anahtar sözcüklerinin Google gibi arama
motorlar nda çok say da arand , na dair haberler, bas n
yay n organlar nda gündeme getirilmi@tir (12). Dünya
çap nda sektör haline gelen ve 80–90 milyar ABD dolar
ile ifade edilen çocuk pornosunun, son dönemde ne yaz k ki ülkemizden de beslenmeye ba@lad , na dair bulgular ve vakalar rapor edilmektedir (13).

• Evden eri@im h zla artmaktad r. Çocuklar n %
75’i evdeki bir bilgisayardan *nternet’e eri@mektedir.
• % 92 ile okuldan eri@im en üst seviyededir.
• *nternet eri@imli olmak üzere % 71’i bir
bilgisayara, % 38’i cep telefonuna, % 17’si say sal telefona ve % 8’i oyun konsoluna sahiptir.

Bu çal @mada, çocuklar ve gençler aç s ndan bilgisayar ve *nternet kullan m ele al nm @ ve bu kullan ma ili@kin yurt d @ nda yap lan ara@t rma ve çal @malardan elde edilen bulgular de,erlendirilmi@tir. Kullan lan bu sanal ortamlarda çocuklar ve gençleri ne tür ger34
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• % 19’u kendi yatak odalar nda ki@isel bilgisayara sahiptir.
• 12–19 ya@lar
aras ndaki ev *nternet
kullan c lar n n % 63’ü çevrimiçi ortamdaki faaliyetlerini ebeveynlerinden gizlemek için çe@itli yollara ba@vurmaktad r.
Yukar da bahsedilen AB ara@t rmas nda, ebeveynlere çocuklar n n *nternet kullan m na ili@kin koyduklar kurallar sorulmu@tur. Bu kurallar Çizelge 2’de
yüzdeleri ile beraber gösterilmektedir.

Yüzde

Ziyaret edilmesine izin verilmeyen sitelerin belirtilmesi
*nternet’te geçirilecek zaman ile ilgili kurallar
Ki@isel bilgilerin verilmesine izin verilmemesi
*nternet’te tan @t , biri ile bulu@ulmas na izin verilmemesi
*nternet’te rastla@t , biri hakk nda duyulan rahats zl , n ebeveyne bildirilmesi
Yabanc larla sohbet odalar nda konu@maya izin verilmemesi
Sohbet odalar nda veya e-postalarda kaba bir dil
kullan lmamas

% 60
% 52
% 49
% 39

% 26

•

Pornografik ö,e, dü@manl k, öfke ve @iddet ihtiva eden yasa d @ içeri,e *nternet üzerinde
maruz kalabilme,

•

Çevrimiçi ortamlarda, kendilerini veya ailelerini tehlikeye atacak adres, kredi kart numaras , evde o an kimin ya da kaç ki@inin bulundu,u bilgisi gibi bilgileri üçüncü @ah slara, eposta veya sohbet programlar vas tas yla iletebilme,

•

*nternet üzerinden ebeveynlerinin kredi kart
ile haber vermeden al @veri@ yapabilme ve

•

Kendisinden ya@ça büyük ve kötü niyetli ki@ilerle ve suç örgütleri ile haberle@ebilme

gibi konular olabilece,i gibi; daha farkl ve tehlikedeki
@ekillerde de kendini gösterebilir. Bütün bu riskler, konunun önemini gözler önüne sermeye yeterlidir.
*ngiltere’de geçen y l yap lan bir ara@t rma da
(16), yukar da bahsedilen konular destekleyici yöndedir. Bu ara@t rmada istenmeyen içerik ile ilgili elde edilen sonuçlar Çizelge 4’de verilmektedir.
Çizelge 4. 9–19 ya@ aras *nternet üzerine istenmeyen içerikle
kar@ la@ lma riskleri (16)

Riskler
Yüzde
Çevrimiçi pornografiye rastlamak
% 57
Ba@ka bir @ey yaparken pornografik ç k veren % 38
reklâm görmek
Ba@ka bir @ey ararken bir porno sitesine kazara % 36
girmek
Pornografik mesaj sa,ana, almak
% 25
0iddet ve korku içeren bir siteye rastlamak
% 22
Dü@manca ve nefret dolu bir siteye rastlamak % 9
Çizelge 4’de verilen risklerin ba@ nda gelen zararl içeriklerle erken ya@ta kar@ la@man n, çocuklar n ve
gençlerin geli@iminde çe@itli zararlara neden oldu,u belirtilmektedir (18). *nternet üzerinde istenmeyen içerikle
kar@ la@ lmas n n ayn nda di,er bir önemli tehdit, kötü
niyetli ki@ilerle çevrimiçi ortamda yüz yüze gelme
olas l , d r. Bili@im suçlar n n i@lendi,i önemli alanlardan birisi de çocuklara yönelik olan d r (19).

Çizelge 3. Oyun türlerine ilk ba@lama dönemi (17)

Üniversite
%2
%9
% 22

Çocuklar ve gençlerin bilgisayar ve *nternet
kullan m esnas nda kar@ la@abilecekleri sorunlar genel
olarak a@a, daki @ekilde gruplanabilir:
•

Hayati zararlar; zararl içeriklere eri@im, kötü
niyetli ki@ilerle temas, istismar ve pedofili.

% 32

Üniversite ö,rencilerinin, yüksek oranda *nternet
kullan c lar olmalar n n yan nda di,er haberle@me teknolojilere ilgileri de oldukça yüksektir. Cep telefonlar ,
CD, MP3 çalarlar, video oyun konsollar gibi aletler
e,lence amac yla üniversite ö,rencileri taraf ndan kullan lmaktad r. Üniversite ö,rencileri aras nda teknolojinin oyun ve e,lence amaçl kullan m na yönelik bir
ara@t rman n sonuçlar na göre, üniversite ö,rencilerinin
% 70’i en az bir kere video, bilgisayar veya çevrimiçi
oyunlardan oynam @t r (17). Farkl e,itim seviyelerine
göre bu oranlar Çizelge 3’de verilmi@tir. Ö,rencilerin %
65’i düzenli olarak bu tür oyunlardan oynamaktad r.
Lise
% 15
% 49
% 43

•

% 38

Ebeveynlerin ço,unun bu konuda yeterli seviyede olmasa bile çe@itli kurallar koymas , *nternet güvenli,i ve riskler konusunda bir öngörüye sahip olduklar n göstermektedir.

Oyun Türü
!lkö2retim
Video oyunlar
% 69
Bilgisayar oyunlar
% 28
Çevrimiçi oyunlar
%6
3. R!SK VE TEHD!TLER

Fiziksel, sosyal ve psikolojik zararlar; a@ r
oyun oynamak, d @ar da ya da okulda arkada@lar yla etkile@imde olmak yerine eve kapanmak
ve @iddet içerikli oyunlar oynamak gibi bilgisayar ve *nternet kullan m n n neden olabilece,i zararlar.

*nternet ortam nda çocuklar m z, gençlerimiz ve
hatta bilinçsiz kullan c lar; beklenilmeyen ve istenilmeyen tehditlerle, tehlikelerle ve durumlarla kar@ kar@ ya
kalabilirler. Bunlar;

Çizelge 2. Ebeveynlerin çocuklar n n *nternet kullan m na
getirdi,i kurallar (14)

Kural/S/n/rlama

•

Teknik zararlar; çocuklar n bilgisayara virüs
bula@t rmas , casus yaz l mlar n girmesine müsaade etmesi, bilgisayar bozmas . Bunun sonucu olarak var olan belge ve dosyalar n kaybedilmesi ve baz yaz l m ayarlar n n bozulmas .

ABD Adalet Bakanl , taraf ndan yürütülen
“Gençlik *nternet Güvenli,i Ara@t rmas ”na göre 10 ile
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17 ya@lar aras nda her be@ çocuktan biri, çevrimiçi ortamda istenmeyen cinsel taleplerle kar@ la@maktad rlar
(20). Avrupa’da Pedofili (Sübyanc l k) ile sava@an
COPINE (Combating Paedophile Information Networks
In Europe) adl bir grubun bulgular na göre çocuk pornografisi daha da vahim bir yöne do,ru gitmektedir.
Özellikle *nternet üzerinde yay lan çocuk pornografisi
kendine 6 ile 12 ya@lar aras nda masum kurbanlar seçmektedir (21). Amerika’da küçük ya@ta çocuklar n
*nternet ortam nda sohbet programlar ile tan @t klar ki@iler taraf ndan kaç r l p, öldürüldü,ü vakalar bile bulunmaktad r (22).

Teknik aç dan bak ld , nda istenmeyen içerik ile
çocuklar n ve gençlerin kar@ la@mamas için sunulan çözümler dört s n fta incelenebilir:
•

*stemci taraf nda çal @an filtre programlar

•

*çerik s n rland rmas yapan *nternet Servis
Sa,lay c lar (*SS)

•

Sunucu taraf nda çal @an filtre programlar

•

Arama motoru filtreleri

*nternet’te bulunan siteleri türlerine göre s n rlayan ve istemci taraf nda çal @an filtre programlar , düzenli aral klarla *nternet’te bulunan siteleri takip ederek,
olu@turulmu@ bir veritaban ndan yararlanarak, gezilmek
istenen sitelere kullan c n n belirledi,i kurallar çerçevesinde s n r koymaktad r. Bu veritaban nda olmayan
*nternet sayfalar n göstermeden önce, sayfada bulunan
pornografik resimleri bili@sel ve/veya zeki algoritmalarla tespit edip bu sayfalara eri@imi k s tlayan programlar da bulunmaktad r. Ayr ca bu tür görüntü içeren
bilgisayarlar , sabit disk ve CD gibi ortamlarda h zl tarama yaparak, yetkililere h z kazand ran yaz l mlar da
geli@tirilmektedir (25). Birçok *nternet taray c da, basit
anlamda site filtreleme ve içerik dan @manl , sa,layan
yap lar bulunsa da; bu yap lar n ebeveynler taraf ndan
etkin bir @ekilde kullan labilmesi için e,itim almalar
@artt r.

Görüldü,ü gibi çocuk ve gençlere yönelik tehdit
ve riskler son derece ciddidir. Çocuk ve gençlerin bilgisayar ve *nternet’in nimetlerinden do,ru, etkin ve verimli bir @ekilde yararlanmas sa,lan rken, güvenlikleri
her zaman ön planda tutulmal d r. Bu konuda yap lanlar
ve al nabilecek önlemler bir sonraki bölümde irdelenmektedir.
4. ÖNLEMLER
Amerika’da 1998 y l nda Çevrimiçi Çocuk Koruma Komisyonu taraf ndan, filtreleme ve engelleme
hizmetleri, ya@ do,rulama, etiketleme ve derecelendirme sistemleri dâhil olmak üzere, geni@ bir aral kta
koruyucu teknoloji ve yöntemlerin ve sadece çocuklara
uygun olacak malzemeler içeren çevrimiçi “ye@il alanlar” olu@turulmas konular n n ara@t r lmas karar al nm @t r (23). Ülkemizde de çocuklar n zararl içeriklere
eri@mesi veya bu tür amaçlarla kötüye kullan m ile ilgili
çe@itli s k nt lar söz konusudur (24). Bu s k nt lar n
bertaraf edilmesi için bu konuda çal @malara a, rl k
vermek gereklidir. *lgili devlet kurum ve kurulu@lar n n
konuya daha fazla önem vermesi, e,itmenlerin ve ebeveynlerin konuyla ilgili olarak bilgi sahibi olmalar veya
bilgi birikimlerini artt rmalar , bunun yan nda tabii ki
çocuklar m z n ve gençlerimizin de konuyla ilgili olarak
e,itilmeleri ve takip edilmeleri gerekmektedir.

*çerik s n rland rmas yapan *SS’ler, zararl içeri,in kullan c ya eri@mesinin do,rudan *nternet hizmeti
sunan kaynaktan önlenmesini sa,lar. Ülkemizde de perdeleme ad alt nda baz zararl içerikli sitelere eri@imin
*SS’ler taraf ndan engellendi,i bilinmektedir. *SS’ler,
eri@imi engellenecek sitelerin tutuldu,u bir kara liste
tutmaktad rlar. Bu listenin oldukça h zl ad de,i@tiren
zararl *nternet sitelerini takip etmesi oldukça güçtür.
Sunucu taraf nda çal @an filtre programlar nda
kurumsal anlamda bir filtreleme söz konusudur. Örne,in, bir okulda kullan lan bilgisayarlar n *nternet eri@imini okul politikalar çerçevesinde yerine getiren programlar s n f ve laboratuarlarda bulunan bütün bilgisayarlar n denetim alt nda tutulmas n sa,layabilmektedir.

Okul öncesi bilgisayar ve *nternet kullan m n n
ilk aya, olan evlerde al nabilecek önlemler en ba@ta ele
al nmal d r. Bu konuda ebeveynlere çe@itli sorumluluklar dü@mektedir. *ngiltere’de Ekonomik ve Sosyal ara@t rma Konseyinin, Nisan 2005’de yapm @ oldu,u bir
ara@t rmada (16) ebeveynler, çevrimiçi hizmetlerde,
özellikle çevrimiçi pornografi konusunda daha s k kanunlar ve düzenlemelerin getirilmesini; okullarda çocuklara e,itim ve rehberlik hizmeti verilmesini; kendilerine bu konuda yard mc olacak önerilerin sunulmas n ;
daha fazla çocuklara özel sitelerin geli@tirilmesini ve
daha geli@mi@ teknolojiye sahip filtreleme, ebeveyn denetim ve izleme yaz l mlar n n sunulmas n istemektedir. Bu hakl taleplere kat lmamak mümkün de,ildir.

Asl nda sunucu taraf nda çal @an arama motoru
filtreleri, daha geni@ bir kesime hitap etti,inden dolay
ayr olarak ele al nabilir. Yayg n birçok arama motorunun *ngilizce sürümlerinde yer alan güvenli arama kipleri ne yaz k ki Türkçe sayfalar nda yer almamaktad r.
Teknik önlemler d @ nda al nabilecek önlemlerde
de ebeveynlere önemli görev ve sorumluluklar dü@mektedir. Ülkemizde ebeveynlerin çocuklar n n *nternet
ve bilgisayar kullan m yla kar@ la@abilece,i riskler konusunda yeterli bir bilgiye sahip olmad klar dü@ünülmektedir. Ebeveynler, çocuklar na bu konuda yol göstermelidir. Özellikle ilk bilgiler, bizzat bilgisayar ba@ nda gösterilerek ve çocu,un kendisinin denemeleri
izlenerek verilmelidir. Ebeveynler, çocuklar n çevrimiçi

Çocuklar n kar@ la@abilece,i risklerle, ebeveynlerin en çok dü@ündükleri konular n ba@ nda *nternet’te
bulunan zararl içerikli sitelere çocuklar n n kazara da
olsa eri@me olas l klar d r.
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•

bilgisayar kullan m ile ilgili çe@itli konular dikkate almal d r (26). Bu konular a@a, da sunulmu@tur:
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

Çocu,unuzun “çevrimiçi arkada@lar n ” normal
arkada@lar nda yapt , n z gibi biliniz ve takip
ediniz.
0ekil 1’de çocuklar n uymas gereken kurallar
çocuklar n ilgisini çekecek @ekilde listelemek amac yla
haz rlanm @ bir sayfa gözükmektedir (27). Bu sayfa çocu,un bilgisayar n n yak n nda bir yere as labilir.

Ev adresi, okul ad , telefon numaras gibi kimin
oldu,unu belirtici bilgileri e-posta, sohbet
programlar v.s. ile hiç kimseye vermeyiniz.
Çocu,unuzun foto,raf n hiç bir *nternet sitesine veya haber grubuna göndermeyiniz.
Çocu,un kullanaca, *nternet ortam ve
*nternet servisleri hakk nda bilgi edininiz.
*zin al nmadan *nternet üzerinde tan @ lan bir
ki@i ile yüz yüze görü@me yap lmayaca, n çocu,unuza anlat n z. Böyle bir durumda oldukça
tedbirli olun ve çocu,unuzun görü@mesinde bir
sak nca görmeseniz bile en az ndan ilk görü@mede çocu,unuzun yan nda gidiniz ve görü@menin halka aç k alanda olmas n sa,lay n z.
Müstehcen, kavgac , tehditkâr veya sizi rahats z eden hiç bir mesaja cevap vermeyiniz. Çocu,unuzu, böyle bir durumla kar@ la@t , nda
kendinize haber vermesine te@vik ediniz.
Siz veya çocu,unuz bu tür bir mesaj ald , n zda, bu mesaj *nternet Servis Sa,lay c n za
iletiniz ve yard mlar n isteyiniz.
Çocu,unuza bilmedi,i ki@ilerden ald , epostalar n içinde yer alan ba,lant lar t klamamas gerekti,ini anlat n z. Bu tür ba,lant lar
çocu,unuzun uygunsuz sitelere ula@mas na neden olabilir.
Çok kaba ve tehditkâr mesajlar emniyet
birimlerine haber veriniz.
Çevrimiçi ortamda insanlar n belirttikleri gibi
olmayacaklar n unutmay n z ve bu konuda çocu,unuzu bilinçlendiriniz. Örne,in kendini 12
ya@ nda bir k z çocu,u gibi gösteren bir ki@inin
40 ya@ nda bir adam olabilece,i çocu,a anlat lmal d r.
Çevrimiçi ortamlarda okunulan veya kar@ la@ lan @eylerin do,ru olamayabilece,ini unutmay n z. Kula,a ve akla çok iyi gelebilen bilgi ve
öneriler hatal ve yan lt c olabilir. Çocu,unuza, kendisi ile bulu@mak isteyen ve kendini
ünlü biri olarak tan tan ki@ilere, kendi evine
davet eden ki@ilere ve kendisine para, kredi
kart ve di,er türde hediyeler göndermek isteyen ki@ilere kar@ uyan k olmas gerekti,ini
anlat n z.
Çocu,unuzla beraber, bilgisayar ve *nternet
kullan m ile ilgili makul kurallar n oldu,u bir
liste haz rlay n z. Bu listeyi bilgisayar n yak n nda her zaman görülebilecek bir yere as n z.
Çocu,unuzun bu kurallara uyup uymad , n
kontrol etmeye çal @ n z.
Bak c lar n evdeki bilgisayar kullanmas na ve
*nternet’te gezinmesine müsaade etmeyiniz.
Mümkünse çocu,unuzun kulland , bilgisayar
çocuk odas yerine salon veya oturma odas na
koyunuz.

Bu risklerle ba@ edebilmek için çocuklar n bilgisayar kullan m n engellemeye gidilmemelidir. Ebeveynlerin belirtilen kurallara uyulup uyulmad , n sürekli takip etmeleri imkâns zd r. Bu yüzden her ne kadar
çocuklar n da ki@isel gizlili,e ihtiyaçlar olsa da; bu i@i
etkin bir @ekilde yapan ve çocu,un bilgisayarda yapm @
oldu,u bütün faaliyetleri izleyebilen klavye dinleme
sistemleri türünde etkin izleme yaz l mlar n n, ebeveynler taraf ndan kullan lmas @artt r. Klavye dinleme
sistemleri çocu,unuzun bütün bilgisayar faaliyetlerini
çocu,un haberi olmadan ya da bilgisi dâhilinde disk
üzerinde @ifreli olarak bir yerde tutabilmektedir. Bu bilgileri kendiniz ak@amlar kontrol edebilece,iniz gibi; bu
bilgiler çocu,unuz evde bilgisayarda iken siz i@te olsan z bile size belli aral klarla veya çe@itli durumlarda eposta ile ula@t r labilir (27). Böylelikle çocu,un tehlikeli
ve zararl bir yola girmesinin önüne h zl ve etkili bir
@ekilde geçilebilir.

0ekil 1. Çocuklar için haz rlam @ oldu,umuz örnek bir *nternet
kullan m kural listesi

5. SONUÇ VE DE;ERLEND!RME
Çocuklar ve gençler bilgisayar ve özellikle
*nternet kullan rken çok önemli ve ciddi tehlikelere
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maruz kalabilirler. Bu konuda ilgili devlet kurum ve
kurulu@lara, üniversite ve okul yöneticilerine,
e,itmenlere, ebeveynlere ve çocuk ve gençlerin bizzat
kendilerine çe@itli sorumluluklar dü@mektedir.
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