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Sorun teknoloji değil; teknolojinin nasıl kullanıldığı.
Gençlerin internete bağlı cihazlarını nasıl kullandığı endişeye sebep olabilir. Örneğin, akıllı cihazlarda yaratıcılığın 
kıvılcımını ortaya çıkarmak ve tanıtmak için kullanılan kameralar bulunur ve bazı uygulamalar video sohbetine 
veya canlı akışa izin veren işlevlere sahip olabilir. Aynı zamanda kameralar uygun olmayan görüntüler göndermek 
veya güvenlik açığı oluşturmak için kullanılabilirler. Alienize teknolojiyi nasıl uygun bir şekilde kullanacağını  
öğretmek, gizlilik ve güvenlik ayarlarının yönetilmesini sağlamak, herkesin kendisini çevrimiçi olarak daha iyi nasıl  
koruyacağını öğrenmesine yardımcı olacaktır.

Teknoloji konuşmaları için güvenli bir ortam oluşturun.
Gençler her zaman çevrimiçi tavsiye için size gelmese de, onlara yardım etme konusunda hazır olmanız 
önemlidir. Çocuklarınız, cezalandırılma veya suçlanma korkusu olmadan, varolan bir kuralı bozmuş olsalar bile, 
kendi deneyimlerinden ve sorunlarından rahatça size bahsedebilecekleri bir güven ortamı sağlamaya çalışın. 
Ayrıca, çocuğunuzdan arkadaşlarının çevrimiçi deneyimlerini ve sorunlarını konuşmalarını isteyin; başkalarının 
deneyimlerini kendi deneyimlerinden daha rahat tartışıyor olabilirler.

Gençlerin arkadaşlarına yardım etmesini destekleyin
Eş-düzeydeki güçlü ilişkiler ergen gelişiminin temel parçalarındandır ve anketlere göre, birçok genç insan (% 40) 
çevrimiçi sorunlarla ilgili yardım almak için arkadaşlarına yönelmektedir. Bu nedenle, çocuğunuzun bir 
arkadaşından yardım isteyebileceğini hesaba katabilirsiniz. Kendilerini korumak için ihtiyaç duydukları araçları ve 
bilgiyi geliştirmeleri ve aynı zamanda çevrimiçi güvenlik endişeleri ile arkadaşlarına tavsiyelerde bulunmalarını, 
sitelerde kullanıcıların nasıl engelleneceklerini ve sorunları nasıl raporlayacaklarını veya kullandıkları siteler ve 
uygulamaların nasıl kötüye kullanıldığını anlatmaları için gençlerle konuşun. Çocuklarınızın karşılaştıkları 
sorunlara ve zorluklara cevap verme kapasitelerini anlamalarına yardımcı olun ve kendilerinin veya arkadaşlarının 
sahip oldukları bir sorunun yeteneklerinin ötesinde görünmesi durumunda, onları güvendikleri birinden yardım 
almaları hususunda teşvik edin. Bir arkadaşının kendine ya da başkalarına zarar verebileceği durumlarda ya da 
kanunların çiğnendiği zamanlarda, çocukların yetişkin yardımını ne zaman istemeleri gerektiği konularında bazı 
parametreler oluşturun. Gençlerin çevrimiçi bir olaya doğrudan müdahale etmekle birlikte, bir arkadaşının yaşadığı 
veya rol aldığı sorunlarda ne yapmaları gerektiği konusunda strateji oluşturması pek mümkün değildir. 
Çevrimiçi olarak güvenli olmak için, sadece olumsuz olayları önlemeye çalışmak yeterli değildir, aynı zamanda 
bir direnç oluşturmaya çalışmak gerekir. 

Ortak kaygılarınız hakkında gençlere seslenin.
Farklılıklarına rağmen, ebeveynler ve gençler teknolojiyle ilgili birçok ortak endişeyi paylaşmaktadır. Anketler, 
çevrimiçi güvenlik hakkında daha fazla şey öğrenme, kimlik hırsızlığını önleme, cihazları güvende tutma ve sahte 
e-postalarından korunma, sosyal medya mesajlarını veya kısa mesajları güvence altına alma gibi konularda 
ebeveynler ve gençlerin daha fazla şey öğrenmeye istekli olduklarını ortaya çıkarmıştır. Bu ortak noktalarda  
fırsatlar oluşturun; fotoğraf, finansal veri ve önemli çevrimiçi hesaplar gibi en önemli kişisel bilgilerinizi korumak 
için aile uygulamaları oluşturun.
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Kaygıları hakkında gençlerle konuşun.
Anketler ayrıca, gençlerin temel internet güvenliği ve güvenlik konularında endişeleri olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Diğer kaygıların yanı sıra, gençler (% 47), hesaplarına izinsiz olarak  erişilmesi konusunda çok endişeli  
olduklarını belirtmişlerdir, bilgilerinin özel kalmasını isteyenlerin oranı % 43’dir. Kendi çocuğunuza bu tür endişeleri 
olup olmadığını sorup onlara hesap gizliliği ve güvenliği hakkında bilgi vererek, çevrimiçi dünyada  
kullanabilecekleri becerileri kazanmalarına yardımcı olun.
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