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Gençler ve teknoloji

Çocuğunuzla internet kullanımıyla ilgili olarak rahatlıkla konuşabiliyor musunuz? 
Teknoloji konusunda ne kadar bilgi sahibi olursanız olun size her zaman daha fazlasını 
öğrenmeniz konusunda yardımcı olabiliriz. 

Gençler internete nasıl bağlanıyor?

Gençler interneti nasıl kullanıyor?

Uygulamalar 
Her “uygulama” farklı şeyler 
yapabilen bir programdır. 

Sosyal medya 
Sosyal medya, 
başkalarıyla iletişim 
kurmak için kişisel bir 
profil oluşturduğunuz 
farklı internet siteleri 
ve uygulamalardır. Bunlara örnek olarak 
Facebook, Instagram ve Snapchat verilebilir.

Oyunlar 
Oyunlar, gençlerin eğlenmesini sağlar. 
Oyunlar çocukların: 

• sorun çözme becerileri edinmelerini 
sağlar 

• başkalarıyla birlikte 
çalışmalarını sağlar 

• kendilerine 
güvenmelerini sağlar

İndirme veya dosya paylaşımı 
İndirmek, bir cihazdan 
diğerine veri, dosya veya bilgi 
kopyalamak anlamına gelir.

Anlık mesajlaşma ve ‘sohbet’ 
Anlık mesajlaşma (IM) ve 
‘sohbet’ internet üzerinden 
gerçek zamanlı olarak 
gönderilen (ve alınan) 
mesajlardır. İnternet 
kamerası olan bir bilgisayarınız veya mobil 
cihazınız olduğunda görüntülü görüşme de 
yapabilirsiniz. 
Gençler kendilerinden uzakta yaşayan 
arkadaşlarıyla veya aile üyeleriyle 
konuşabilir.



Çocuğumun internette güvenli 
arama yapmasına nasıl yardımcı 
olabilirim? 
İnternetteki bazı içerikler bazı yaş grupları 
için yasa dışı veya uygunsuz olabilir. 

10 yaşından küçük çocuklar 
Yetişkinlerin 10 yaşından küçük 
çocukları gözetim altında 
tutması ve teknolojiyi onlarla 
birlikte keşfetmesi önerilir. 

Filtreleme yazılımları, ebeveyn 
kontrolü ve güvenli arama kontrollerini de 
kullanabilirsiniz.

11-12 yaş arasındaki çocuklar 
İnterneti yalnız olarak keşfetmek 
için daha fazla özgür olmayı 
isteyebilirler. Güvenli arama 
yöntemleri ve ebeveyn 
kontrolü yardımcı olabilir. 

Çocuğunuzla güvenli internet kullanımı 
ve online ortamda kendilerini üzen bir şey 
olursa yapmaları gerekenler konusunda 
konuşun. 

13-17 yaş arasındakiler (ergenler)
Ergenlerle internette güvenli 
arama yapmanın ve 
ilişkilerinde saygılı olmanın 
önemi konusunda konuşun. 

ThinkUKnow’un 
teknoloji kullanımıyla 
ilgili önemli ipuçları 

• Sosyal medyada arkadaş veya 
takipçi isteklerini kabul etme 
konusunda dikkatli olun. 

• Kişileri nasıl 
engelleyebileceğinizi ve şikayet 
edebileceğinizi öğrenin. 

• Çocuğunuzun ve sizin 
kullandığınız sosyal medya 
sitelerinde ve uygulamalarda 
nasıl yardım alabileceğinizi 
öğrenin. 

• Çocuklarınızın online ortamda 
hangi içerikleri aradığını 
öğrenin. 

• Çocuklarınızla interneti 
kullanma zamanları ve şekilleri 
konusunda konuşun. 

Visit www.thinkuknow.org.au for 
more information and tips!
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Resim ve video paylaşımı 
Gençler için resim ve video paylaşmak 
arkadaşlarıyla iletişim kurmanın eğlenceli 
bir yoludur.  
Bazı uygulamalarda içerik 
‘silinmiş’ gibi görünse de 
resimler kopyalanabilir, 
kaydedilebilir veya 
saklanabilir. 
Bir resim veya video 
gönderildikten sonra bunların 
ulaşacağı yer konusundaki kontrolü 
kaybedebilirsiniz.
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