
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE 

DAİRE BAŞKANLIĞI 

Ebeveyn
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Sunum Planı

 İnternetin Çocuklara Olumlu/Olumsuz Etkileri

 Ebeveynlere Düşen Görevler

 Çocuğunuz Siber Zorbalığa Uğruyorsa Yapılması Gerekenler

 Çocuğunuzun Teknoloji Bağımlısı Olmaması İçin Yapılması 

Gerekenler
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İnternetin Çocuklara Olumlu Etkileri

 Yeni sosyal mecralar sunar.

 Dünya görüşlerini geliştirir.

 Bilgi edinme olanaklarını artırır.

 Birtakım ihtiyaçlarını internet 

üzerinden gerçekleştirerek zamandan 

tasarruf sağlar.
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 Kendi kimliklerini tanımaları ve 

karakterlerini geliştirmeleri olanağı 

sağlar.

 Kendileriyle aynı fikirde olan kişilerle 

paylaşımda bulunarak düşüncelerine 

destek bulmalarını sağlar.

 Dünyadaki gelişmelerden düzenli ve 

hızlı haberdar olmalarını sağlar.

İnternetin Çocuklara Olumlu Etkileri
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İnternetin Çocuklara Olumsuz Etkileri

 Cinsel içerikli mesajlar, fotoğraflar, 

görüntüler alarak başka kullanıcılar 

tarafından rahatsız edilmeleri sonucu 

siber zorbalığa maruz kalabilirler.

 Kişisel bilgileri deşifre edilebilir.

 Yaşlarına uygun olmayan reklam 

içeriklerine maruz kalabilirler.

 Fiziksel aktivitelere daha az zaman 

ayırırlar.
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 Kimliğinin deşifre edilemeyeceğini 

düşünerek kolayca nefret söylemi 

ya da saygısız davranışlar 

gösterebilirler.

 Yanlış propagandanın ve yanıltıcı 

bilginin kolayca ulaşılabilir olması 

nedeniyle, çocuklar bu fikirlerden 

etkilenebilirler.

İnternetin Çocuklara Olumsuz Etkileri
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Çocuğunuza Siber Zorbalık Yapılıyorsa

 Çocuğunuza onu önemsediğinizi gösterin. 

Önemsediğini göstermenin ilk şartı iyi bir dinleyici 

olmaktan geçer.

 Zorbalık gerçekleşmeden önceki olaylar üzerinden 

çocuğunuzu eleştirmeyin.
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Çocuğunuza Siber Zorbalık Yapılıyorsa

 Zorbalığın hedefi olduğu için

çocuğunuzu suçlamayın.

 Bu durumun çocuğunuzun hatası

olmadığını, zorbanın kendisiyle

alakalı olduğunu bilmesini sağlayın.

8



Çocuğunuza Siber Zorbalık Yapılıyorsa

 Çocuğunuzu siber zorbalığa karşılık

vermemesi için teşvik edin.

 Sağlıklı iletişim kurun.
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 Çocuğunuzu teselli etmek ve susturmak için 

telefon veya tablet vermeyin.

 Yemek ve çay saatlerinde bilgisayar başındaki 

çocuğa servis yapmayın, size katılmasını 

sağlayın.

 Çocuğunuzu, yetenek ve ilgi alanlarına uygun 

spor dallarına yönlendirin.

Çocuğunuz Teknoloji Bağımlısıysa
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Ebeveynlere Düşen Görevler

 İnternet ve sosyal medya hakkında 

bilgi sahibi olun.

 İnternette her bilgi doğru değildir. 

Ulaştığı bilginin doğruluğunu farklı 

kaynaklardan sorgulaması konusunda 

çocuğunuza farkındalık kazandırın.
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 Çocuğunuzun hangi mecralarda 

dolaştığını bilin.

 Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarası, adres, telefon numarası, 

kullanıcı adı, şifre gibi kişisel 

bilgilerini paylaşmamasını öğretin.

Ebeveynlere Düşen Görevler
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 Bir mağduriyetiniz veya tespit ettiğiniz suç var ise elinizdeki bilgi ve

belgelerle en yakın Cumhuriyet Savcılığı veya kolluk kuvvetlerine (Polis,

Jandarma) müracaatta bulunmalısınız.

 Başınıza gelen veya tespit ettiğiniz olay hakkında elinizde ekran görüntüsü,

bilgi vs. olması durumunda mail olarak ihbar edebilirsiniz.

(siber@egm.gov.tr)

 Acil bir konu/durum olması halinde 112 / 155 / 156 hattını aramanız önem arz

etmektedir.
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Dijital dünyada atılan her adımın,

gerçek hayatta bir karşılığı olduğunu unutmayın!
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