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1

ÖNSÖZ

Hayatın neredeyse her alanında evimizde, cebimizde, kafelerde, restoranlarda, AVM’lerde
ve aklınıza gelebilecek her türlü ortamda interneti özgürce kullanabiliyoruz. Bu denli büyüyen ve
gün geçtikçe gelişmeyi sürdüren internetin, gerek sosyal gerekse iş hayatındaki olumlu katkıları
yadsınamaz ancak kimi zaman da pek çok olumsuz durumla da bizi yüz yüze bırakabiliyor. İşte bu
noktada olumsuz durumları yaşamamak ya da en azından minimuma indirmek adına birtakım
önlemler almak gerekiyor. Bu önemlerin neler olduğunu ve bu durumunda nasıl bir yol izlenmesi
gerektiği oldukça önemlidir.
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ÖZET
Günümüzün çocukları ve gençleri birçok yetişkinin büyüdüğü dünyadan farklı bir dünyada
yetişiyorlar. Bilgi iletişim teknolojilerinin sürekli ve hızlı şekilde değiştiği ve yenilendiği bu
dünyada, çocukların ve gençlerin teknolojiyi yoğun şekilde kullanmaları ve zamanlarının çoğunu
çevrim içi olarak geçirmektedir. Çocuklarına olumsuz internet alışkanlıkları edinmemeleri,
teknolojiyi eğitimlerini destekleyici şekilde üretken ve uygun şekilde kullanmaları, dijital sınırlarda
güvenli şekilde gezinmeleri, temel siber yaşam becerilerini edinmeleri ve sorumluluk sahibi
küresel dijital vatandaşlar olarak yetişmeleri için rehberlik etmelilerdir. Çocukların gelişimleri ve
çağın gereklerine uyumları için çocukların İnternete erişimlerini yasaklamak etkili bir yöntem
değildir. Önemli olan onların birçok avantajı bulunan teknolojiyi ve interneti etkili, verimli, uygun
ve sorumlu bir şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda yol gösterici olmaktır. Sevgi evlerinde
ikamet eden çocukların, bu gibi olumsuz sonuçlardan dolaylı yoldan etkilenmekte, çeşitli bilgi ve
desteğe gereksinim duyabilmektedir. Çocuklara ve personele destek verilmesi amacıyla bu
projenin yürütülmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: sevgi evleri, güvenli internet kullanımı
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MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmanın Türü
Bu çalışma bir Toplumsal Duyarlılık Projesi’dir.
Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
Proje ekibi tarafından 14.06.2021 tarihinde arasında Atatürk Sevgi Evi’nde
gerçekleştirilmiştir.
Projenin Uygulanışı
Projenin uygulanacağı Atatürk Sevgi Evi’nde sevgi evi müdürü, personeli ve proje ekibinin
katılımı ile bir toplantı yapıldı. Atatürk Sevgi evinde 13-18 yaş arası toplam 50 çocuk ikamet
etmektedir. Sevgi evinde bulunan toplantı salonun kapasitesi de göz önünde bulundurularak
çocukların, her grupta en fazla 20 kişi olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Eğitim Stj. Av. Ece Hilal
AKPINAR tarafından yaklaşık 40 dakika ve tek oturum olacak şeklinde yapıldı.
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PROJE UYGULAMASINA AİT GÖRSELLER

Sevgi evi idarecileri, öğretmenleri ve çocukları sunumu dinlerken

Stj. Av. Ece Hilal AKPINAR sunum yaparken
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SONUÇLAR
Atatürk Sevgi Evi’nde gerçekleştirilen beden dili-etkili iletişim-etkili konuşma becerilerinin
kazandırılması ile ilgili eğitimlere Sevgi Evi’nde ikamet eden çocuklar büyük bir ilgi ve heves ile
katıldıkları gözlendi.
Sevgi Evi Müdürü ve diğer personellere bu projenin Atatürk Üniversitesi Toplumsal
Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklendiği belirtildi. Aldıkları
eğitimlerde sonra mutlu olan Sevgi Evi çocukları, Sevgi Evi müdürü Sayın Mehmet POLAT ve sevgi
evi personelleri proje için bizlere ve Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama
ve Araştırma Merkezi’ne teşekkür ettiler.
Proje ekibi olarak projemizi destekledikleri için Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık
Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne teşekkür ediyoruz.
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