
İnsan, doğası gereği diğer insanlarla
veya belirli kişilerle temas halindedir.
İnsanın diğer insanlarla iletişim halinde
olması, ilişkiler kurması, insanın sosyal
varlık olmasının bir sonucudur.
İnternet, toplumumuzun büyük bir
kesimi tarafından etkin bir şekilde
kullanılan ve kullanımı her geçen gün
artan bir mecradır. Bu durum çevrimiçi
ortamlardaki risklerin de artmasına yol
açmaktadır. Hem olumlu hem olumsuz
birçok etkisinin olduğu teknolojinin
olumsuzluklarından gençler ve çocuklar
yetişkinlere nazaran daha çok
etkilenmektedirler. 
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Teknolojinin olumlu kullanımı çocukların
gelişiminde birçok fayda sağlayabilirken
kimi zaman da tehlikeleri beraberinde
getirip çeşitli mağduriyetlere yol
açabilmektedir.
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Teknoloji alanındaki değişim ve
gelişmelerle birlikte daha önceden farklı
birçok cihaz ile kullanılan uygulamalar tek
bir cihaz üzerinden kullanılmaya
başlanmıştır. Tek bir cihaz üzerinden her
şeyi yapabilmenin faydaları göz ardı
edilemezken bu faydaların beraberinde
getirdiği olumsuzluklar da bir o kadar baş
edilemez duruma gelmiştir.

KORONAVİRÜS (COVID-19) DÖNEMİNDE
BİLİNÇLİ İNTERNET KULLANIMI

Covid-19’un ortaya çıkışı ile birlikte
herkesin hayatında birçok değişiklik oldu
ve günlük yaşam rutinleri tamamıyla
değişti. Bazı kişiler koşulları sebebiyle
çalışmaya bir süreliğine ara verirken bazı
kişiler ise uzaktan çalışmaya devam
etmekteler. Tabi, her bireyin farklı yapı ve
kişiliğe sahip olması sebebiyle bu sürece
adapte olmak da herkes için aynı olmadı.
Kişiler böyle ciddi bir salgın tehdidi
karşısında kendilerini güvende hissetmek
ve mevcut duruma hâkim olmak isterler. 

TEKNOLOJİ ÇAĞININ E-
HASTALIKLARI
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Bu durumun bir etkisi olarak da kişilerin
salgından korunma ve salgın hakkında daha
fazla bilgi edinme ihtiyaçlarının doğması
kaçınılmaz olmuştur.
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Bunların yanı sıra sosyal medya araçları, kimi
kişiler için sosyalleşmekten kaçtıkları ve sadece
çevresinde olup bitenleri takip etme aracıyken
kimi kişiler için ise diğer kullanıcılar tarafından
beğenilme, takdir      edilme, kısa yoldan şöhret
olma veya para kazanma amaçlı kullanılabilen
mecralardır.

Günümüzde sosyal medya araçlarının
kullanımı birçok kişi tarafından neredeyse
yemek içmek kadar önemli hale gelmiş,
bir alışkanlık haline dönüşmüştür. Sosyal
medya araçları toplum, kültür, yaş,
cinsiyet ayırt etmeksizin herkesin ortak
bir mecrada buluşabildiği bir sosyalleşme
aracı olmuştur. Sosyal medya araçlarının
her biri birbirinden farklı ya da ortak
özelliklere sahip olabilmektedir. Bazı
sosyal medya araçları kişilerin bilgi, ilgi
alanlarını paylaşma ve iletişim
kurmalarına yönelik kullanılırken bazıları
ise sadece eğlence amaçlı kullanımına
imkân tanımaktadır. 

SOSYAL MEDYA ARAÇLARI VE
OLASI RİSKLERİ
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Teknolojik gelişmelerin hemen her açıdan
hayatımızı etkilediği bir zamandayız.
Şüphesiz teknoloji denildiğinde aklımıza
ilk gelen internet. Geçmişe dönüp
baktığımızda internet başta olmak üzere
son otuz yıldaki teknolojik gelişmelerin,
hayatımızda çoğu şeyi değiştirdiğini
görüyoruz.

DİJİTALLEŞEN DÜNYADA EKRAN SÜRESİ
YÖNETİMİ

Bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar
derken hayatlarımız ekranlarla doldu taştı.
Akıllı telefonlarımızla uyanıyoruz, onlarla
eve geliyoruz ve onları gün boyu
ceplerimizde taşıyoruz. Bu yüzden
uzmanların sürekli maruz kalma
durumunun sağlığımıza zarar verebileceği
konusunda uyarmaları şaşırtıcı değildir. 

İNTERNET VE SOSYAL MEDYAYI
TADINDA KULLANMAK
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Teknolojinin aşırı kullanımının bir
süre sonra günlük hayatımızı olumsuz
yönde etkilemeye başladığını fark
ettiysek; kimlerle, ne zaman ve
çevrimiçi olarak ne yaptığımız
konusunu değerlendirmemiz gerektiği
aşikârdır.



DOĞRU HABERE ULAŞMANIN DOĞRU
YÖNTEMLERİ 

Hiç düşündük mü, sosyal medyada her
gün maruz kaldığımız onlarca bilgi ve
haberin doğruluk payı ne kadardır, hangi
kısmı doğru, hangi kısmı yalandır? Neyi
empoze etmeye çalışmaktadır, haberin
amacı gerçekten haber vermek mi, yoksa
yanıltmak mıdır? Aslı astarı, kaynağı var
mıdır?

FIRSATLARI VE TEHDİTLERİYLE SANAL
DÜNYA 

İnternetin ve siber dünyanın, bütünüyle
fırsatlardan veya tehditlerden ibaret
olduğunu düşünmek yerine; fırsatları ve
riskleri ile beraber değerlendirerek, buna
uygun davranarak önlemler almak,
politikalar ve çözümler üretmek gerekiyor.
Siber alandaki gelişmeleri, fırsata
dönüştürebilmekse siber tehditlerin analiz
edilerek gerekli önlemlerin alınmasından
ve daha bilinçli bir kullanıcı olmaktan
geçiyor

İNTERNET VE SOSYAL MEDYAYI
TADINDA KULLANMAK
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İNTERNETTE
GÜVENDE KALMAK 
İnternet ve sosyal medya başta olmak
üzere teknoloji, zamanı tüketeceğimiz
platformlar oluşturdu. Zaman, bunları
haddinden fazla kullandığımız için bize
yetmiyor olabilir mi acaba? Toplu
taşımaya bindiğinizde etrafınıza bakın,
kaç kişi kitap okuyor, kaç kişi telefonuyla
internette geziniyor. Sokakta
yürüdüğünüzde insanları gözlemleyin, kaç
kişinin ya da ne kadar çok kişinin
telefonuyla meşgul olduğunu
göreceksiniz.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA
TÜRKÇENİN DOĞRU KULLANIMI 

Günümüzde en çok iç içe olduğumuz alan
internet ve daha da özelinde sosyal
medya ve diğer haberleşme uygulamaları.
Milyonlarca insan bu ortamlarda
paylaşıyor, yazıyor ve kendince
sosyalleşiyor. Özellikle gençler başta
olmak üzere çoğu kişinin kullandığı bu
ortamda kullanılan kısaltmalar, simgeler,
yabancı kelimeler, yabancı kelimelerle
Türkçe kelimelerin birleşiminden oluşan
ifadeler ve kavramlar ne yazık ki bir
milletin varlık sebebi olan dili olumsuz
etkileyebiliyor.
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NESNELERİN
İNTERNETİ SADECE
AVANTAJ MI?
Aklınıza hiç buzdolabınızın
yumurtalığındaki yumurta bittiği zaman
sizi uyarabileceği ve hatta uyarmakla da
kalmayıp marketinize yumurta siparişi
verip bir de sizi bu konuda
bilgilendirebileceği gelebiliyor mu? Veya
soğuk kış aylarında arabanıza ilk
bindiğiniz anda arabanızın sıcacık
olması? Sabah yatağınızdan kalkmadan
çayın suyunu ısıtabileceğiniz? 1 haftadır
spor yapmadığınız ve yemeği çok
kaçırdığınız zaman sağlığınızın kötüye
gittiğini size haykıran bir kol saati?

İNTERNET
BAĞIMLILIĞI VE
ALIŞKANLIKLARA
ETKİSİ 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla
ilerlediği günümüzde internet hayatımızın
her alanında etkinliğini giderek artırıyor.
Öyle ki, "İnternet olmadan ne yapardık?"
dediğimiz günlere geldik.
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KAYNAKÇA
https://www.guvenliweb.org.tr/blog/bilin
cli-internet-kullanimi?page=2


