
Yaşlara göre İnternet kullanımı

§ 7-10 yaş arası

• Çocuklar okumayı ve yazmayı öğrendiklerinde, gündelik İnternet kullanımı artar

• Oyun oynama ve içerik görüntüleme

• İnternet üzerinden ilk arkadaşlık kurma girişimleri

§ 10-13 yaş arası

• İnternet kullanımı daha sosyal hale gelir

• Bilgi arama

• 9-12 yaş arası çocukların neredeyse yarısı sosyal medyada bir profile sahiptir

§ 13-15 yaş arası

• İnternet, yaşamın önemli bir parçasını oluşturur

• İnternet üzerinden kurulan arkadaşlıklar yaygındır

• Gençler, sınırlarını zorlayabilir ve risklerle karşı karşıya kalabilir

Internet use by age

§ 7-10 years

• Increased use of everyday Internet when children learn to read and write

• Play and view content

• First attempts to establish friendships over the Internet

§ 10-13 years old

• Internet use becomes more social

• Information search

• Almost half of children aged 9-12 have a profile on social media

§ 13-15 years

• Internet is an important part of life

• Online friendships are common

• Young people can push their limits and face risks

Sosyal bir ortam

§ İnternet üzerindeki sosyal topluluklar, akranlar arasında önemli ilişkilerin

kurulduğu ortamlardır.



• %77 (12-17 yaş arası), İnternet'te geçirdikleri zamanın çoğunu, anında ileti

sistemleri yoluyla arkadaşlarıyla gerçek zamanlı sohbet etmek için kullanır.

• Gençlerin %67'si, sosyal topluluk hizmetlerini etkin biçimde kullanır.

§ Topluluklar, mevcut arkadaşlıkları güçlendirir ve yeni insanlarla tanışma

fırsatı sunar.

§ Bazı durumlarda, görünüşte yalnız olan bir gencin İnternet'te çok geniş bir

arkadaş grubu bulunabilir.

Social environment

§ Social communities on the Internet, important relationships between peers

are established environments.

• 77% (aged 12-17), most of the time they spend on the Internet, instant messaging

uses to chat in real time with friends through systems.

• 67% of young people use social community services effectively.

§ Communities strengthen existing friendships and meet new people

offers the opportunity.

§ In some cases, a young person who is seemingly lonely

group of friends can be found.

İnternet aynı zamanda riskler içerir

• İnternet'te iletişim kurulan yabancılar ve bu kişilerle buluşma

9-16 yaş arası çocukların %49'u, tanımadıkları kişilerle İnternet üzerinden arkadaşlık

etmektedir ve bu çocukların %13'ü bu kişilerle yüz yüze görüşmüştür.

• Pornografik içerik

%28, İnternet üzerinde ve %36, diğer ortamlarda pornografik içerikle karşı karşıya

gelmiştir.

• Cinsel içerikli mesajlar

• Nefret siteleri ve diğer zararlı siteler

%23, diğer kullanıcılar tarafından üretilen zararlı içerikle karşı karşıya gelmiştir.

• Siber Zorbalık

The Internet also includes risks

• Meet with foreigners and people on the Internet



49% of children aged 9-16 years, friendship with people they do not know

13% of these children had face-to-face interviews.

• Pornographic content

28% on the Internet and 36% on pornographic content in other environments

It has come.

• Sexual messages

• Hate sites and other harmful sites

23% have faced harmful content generated by other users.

• Cyber bullying

Ebeveynler halen en önemli tavsiye kaynağıdır

§ İlgi gösterin: Çocuğunuza İnternet hakkında sorular sorun ve İnternet

hakkında konuşun.

§ Çocuğunuzun hoşlandığı İnternet ortamlarını ziyaret edin. Çocuğunuzdan

size yol göstermesini isteyin.

§ Çocuğunuzun en sık ziyaret ettiği ortamların kurallarını birlikte gözden

geçirin.

§ Bilgisayarınızı ve oyun ekipmanınızı ailenin paylaştığı bir odaya ya da

odalara yerleştirmek iyi bir fikirdir.

12-18 yaş arası çocukların yalnızca yarısı, çevrimiçi ortamda gizliliklerinin

korunması konusunda velileriyle konuşmuş ve profillerini ebeveynlerine

göstermiştir.

Parents are still the most important role medel and experience source.

§ Show your child: Ask your child questions about the Internet and the Internet

Talk about it.

§ Visit the Internet environments your child enjoys. Ask your child

ask them to guide you.

§ Review the rules of your child's most frequently visited environments

Pass.

§ Your computer and game equipment into a room shared by the family or

It's a good idea to place them in the rooms.



Only half of children aged 12-18 years old are not allowed to

He spoke to his parents about their protection and showed their parents to their parents.

Siber zorbalık nedir?

§ Bir kişiye karşı, İnternet ya da cep telefonu kullanılarak tekrar tekrar

gerçekleştirilen saldırgan davranıştır.

§ Baskı kurma ve orantısız güç uygulamayla ilgilidir – taraflardan biri, diğerine

göre çok daha zayıf konumdadır.

§ İnternet üzerindeki güç dengesi, örneğin, teknik beceriler ya da arkadaş

sayısı doğrultusunda belirlenebilir.

What is Cyber Bullying?

§ Against an individual, using the Internet or mobile phone repeatedly

is an aggressive behavior.

§ Relate to the practice of printing and disproportionate force - one of the parties, another

is in a much weaker position.

§ Balance of power on the Internet, for example, technical skills or friends

Number

Siber zorbalık nasıl gerçekleşir?

§ Kırıcı ve alaycı mesajlar

§ Fotoğrafların veya videoların yayılması

§ Fotoğraflar üzerinde oynama yapılması

§ İmalı sözler ve dedikodu

§ Entrikalar

§ Tecrit

§ Tehditler

How does cyber bullying occur?

§ Breaker and sarcastic messages

§ Propagation of photos or videos

§ Playing on photos

· Words and gossip

§ Scholars



§ Separation

§ Threats

Siber zorbalık – ne kadar?

§ Gençlerin (12-17 yaş arası) %19'u, geçtiğimiz yıl bir biçimde zorbalığa maruz

kalmıştır – yüz yüze, çevrimiçi, mesaj yoluyla ya da telefonla.

§ %8'i, bir tür çevrimiçi zorbalığa maruz kaldığını belirtmiştir – e-posta, sosyal ağ

sitesi ya da anında ileti yoluyla.

§ %9'u, kısa mesajlar aracılığıyla zorbalığa maruz kalmıştır.

Cyber bullying - how much?

§ 19% of young people (12-17 years of age) are subject to bullying last year

It is up to you - face to face, online, via message or by phone.

§ 8% stated that they are subject to online bullying - e-mail, social network

through the site or instant message.

§ 9% were subjected to bullying through short messages.

Bir çocuğun siber zorbalığa maruz kaldığını
gösteren belirtiler
§ İnternet ya da cep telefonu kullanmaktan kaçınması veya telefonunu
saklaması
§ İnternet'i kullandıktan ya da bir mesaj aldıktan sonra asabi davranması
§ İnternet kullanımına ilişkin konuşmaktan kaçınması
§ Aniden değişen arkadaşlıkları olması
§ Evden ayrılmaktan korkması
§ Okula gitmekten kaçınması ya da okul performansının aniden düşmesi
§ İştahsız olması ya da uyuyamaması
§ Mide ya da baş ağrısı çekmesi
§ Aniden öz saygı sorunları yaşamaya başlaması

Her 100 çocuktan üçü İnternet üzerinden başkalarına zorbalık
yapmıştır.

Unutmayın: Çocuğunuz bir siber
zorba olabilir.

A child is exposed to cyberbullying
showing symptoms
§ Avoid using the Internet or mobile phone, or
store
§ Be aggressive after using the Internet or receiving a message
§ Avoid talking about internet usage
§ Having suddenly changed friendships
§ Afraid of leaving home
§ refrain from going to school or a sudden drop in school performance
§ Lack of appetite or sleep
§ Stomach or headache withdrawal



§ To experience self-esteem problems
to begin
Three in every 100 children
bullying others over
He made.
Remember: Your child is a cyber
can be bully.

Nasıl müdahale edebilirim?
§ Ciddiye alın
• Çocuğunuz zorbalığa maruz kaldığını düşünüyorsa, bunu ciddiye alın.
§ Araştırın
• Çocuğunuzdan size zorbalık mesajlarını/içeriğini göstermesini isteyin.
§ Çocuğunuza yol gösterin
• Zorbalık mesajlarına yanıt verilmemelidir.
• Zorbaları engelleyebilirsiniz.
§ Kaydedin
• Ekran görüntüleri alarak zorbalık mesajlarını, tarih ve saatleri, zorbanın takma adını ve
e-posta adresini kaydedin.
§ Siber zorbalığı bildirin
• Çevrimiçi hizmetin yöneticilerine
• Zorbanın okuldan birini olduğundan şüphe ediyorsanız, okula
• Yasaların ihlal edildiğini düşünüyorsanız, polise bildiirin.

How can I intervene?
§ Take it seriously
• If your child thinks he or she has been bullied, take it seriously.
§ Research
• Ask your child to show you bullying messages / content.
§ Guide your child
• Bullying messages should not be answered.
• You can block bullies.
§ Register
• Receiving screen shots, bullying messages, dates and times,
Save the e-mail address.
§ Report cyber bullying
• Administrators of the online service
• If you are in doubt that the school is one of the schools,
• Know the police if you think the law has been violated.

İpuçları
§ Destekleyin – sinirlenmeyin, suçlamayın veya göz ardı etmeyin
• "İnternet etiği" kurallarını birlikte okuyarak çocuğunuzu kötü durumlara düşmekten
koruyabilirsiniz
§ Şunlardan bahsedin...
• İnternet kullanımı ve bununla bağlantılı haklar ve sorumluluklar
• Çevrimiçi ortamda gizliliği korumanın önemi
§ Bir örnek teşkil ettiğinizi unutmayın
• Kendinize ve ailenize ilişkin olarak, herkese açık biçimde paylaştığınız bilgiler ve fotoğraflar ile
İnternet'te yazdıklarınız konusunda dikkatli olun.
§ Kararlaştırın
• Ailenizin kuralları
• Diğer hobilere harcanan süreye göre İnternet'te harcanabilecek süre

Tips
§ Support - don't get angry, blame or ignore



• You can protect your child from bad situations by reading the rules of abilir Internet ethics •
together.
§ Talk about ...
• Internet use and related rights and responsibilities
• The importance of protecting privacy online
§ Remember that you set an example
• With information and photos that you share publicly about yourself and your family
Be careful about what you write on the Internet.
§ Decide
• Family rules
• Time spent on the Internet according to the time spent on other hobbies




