YENİ MEDYA VE AİLE
ÇALIŞTAYI
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1. Yeni Medya ve Bağımlılık
1. Yeni Medya ve Bağımlılık
Durum Tespiti 1

Bağımlılık, bağlı olma, sosyal medya gibi alana özgü temel kavramların
tanımlanmasında sorun görülmekte.
Ayrıca sosyal medya, mobil, dijital oyun gibi bağımlılık türlerini belirleyen kriterlerin
standart hale gelmemiş olması.

İyileştirme Önerisi 1

Temel kavramların tanımlanması ve kriterlerin belirlenmesi noktasında çeşitli
akademik ve özel sektöre bağlı kurumlarda ölçek geliştirme çalışmalarının
desteklenmesi ve geniş kitlelere uygulanması konusunda kolaylık sağlanması.

Kurum

Üniversiteler, teknik sorumlular, MEB, Bağımlılık konusunda çalışan dernekler, Yeşilay, İl
Sağlık Müdürlükleri.

#YeniMedyaAile

1. Yeni Medya ve Bağımlılık

Durum Tespiti 2

Bilişim teknolojilerinin doğru kullanımı ve bağımlılık konularında anne- babaların teorik
ve uygulama boyutlarında yetersiz olması.
İyileştirme Önerisi 2

Evlilik arifesinde kurulacak anne baba okullarında eğitimler verilmesi.
Ailelerin çocuklarını iyi gözlemleyip hobileri doğrultusunda yönlendirerek zamanlarını
verimli kullanmalarını sağlamak,
Ailelerin çocukları ile akraba ziyareti gibi sosyal aktiviteleri gerçekleştirmesi.
Ailelerin yasaklama yerine dijital detoks yapması
Veli- Sınıf Toplantılarında konuların gündeme getirilmesi.
Ailelere sosyal medya aracılığı ile ulaşılması.
Ailelerin çocuklarını sosyalleşmek adına yönlendirebileceği alanların sayı ve tür olarak
arttırılması.

Kurum

Yerel Yöne8mler, Okullar, Üniversiteler, Müftülük, İl Sağlık Müdürlükleri, Sosyal
Yardımlaşma Dernekleri.

#YeniMedyaAile

1. Yeni Medya ve Bağımlılık

Durum Tespiti 3

Güncel bilişim teknolojilerinin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda eğitimcilerin
yetersiz kalması.

İyileştirme Önerisi 3

Eğitim fakültesi müfredatlarının güncellenmesi
Yeni Medya Bölümü müfredatlarının uygulama ile zenginleştirilmesi.
Öğretmenlere hizmet içi eğitimlerin sürekli ve güncellenerek uygulanması.

Kurum

MEB, üniversiteler

#YeniMedyaAile

1. Yeni Medya ve Bağımlılık

Durum Tespiti 4

MEB’e bağlı okullarda müfredatların güncel bilişim teknolojileri ile entegre hale
gelmemiş olması
Medya Okuryazarlığı ve BT derslerini alan uzmanlarının okutmaması.
İyileştirme Önerisi 4

Derslerin geleneksel öğretim yöntem ve araçları dışında , güncel yöntem ve dijital
araçlarla yürütülmesi ( Kahoot gibi Web 2.0 uygulamalarını sınıf içinde akıllı telefon
ya da tabletlerle kullandırtmak. Ya da Ters Yüz Öğrenme modeli gibi bir modelle
sosyal ağları mesajlaşma servislerini eğitime entegre etmek.
Bilişim Teknolojileri, bilinçli ve güvenli internet kullanımı , sosyal ağ kullanımı, yeni
medya okur yazarlığı derslerini alan uzmanı öğretim üyeleri ya da öğretmenlerin
okutması.

Kurum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler

#YeniMedyaAile

1. Yeni Medya ve Bağımlılık

Durum Tespiti 5

Güncel Bilişim Teknolojilerinin bilinçli ve güvenli kullanımının toplumun her kesimine
ulaştırılması konusunda kurumlar arası koordinasyon sorunu.

İyileştirme Önerisi 5

Ortak protokollerle koruyucu- önleyici ve yönlendirici çalışmaların anne baba, çocuk
ve öğretmen ekseninde herkese ulaştırılması.
Çocukların konu ile ilgili eğitiminde akran eğitimi yönteminin kullanılması.
Daha çok sayıda, etkili, alana özel Kamu spotlarının hazırlanması

Kurum

MEB, üniversiteler

#YeniMedyaAile

1. Yeni Medya ve Bağımlılık

Durum Tespiti 6

Oyun, sosyal medyan bağımlılığı konusunda yazılım şirketleri ile ortak çalışma
yürütülmemesi.

İyileştirme Önerisi 6

Yazılım şirketleri bağımlılık oluşturabilecek, şiddet içerikli oyunlar ve benzeri
yazılımlar için ekrana uyarı yazıları yazmaları konusunda teşvik edilebilir.
Çocukların bilinçsiz zaman geçirmelerine engel olmak adına dijital oyun ve sosyal
medya yazılımları için alarm programları kullanılması
Çocukların internet erişimi sağladığı cihazlarda filtre programları kullanılması ve bu
programların ücretsiz ya da sembolik ücretlerle şirketlerden temin edilmesi.

Kurum

MEB, yazılım şirketleri

#YeniMedyaAile

2. Yeni Medya ve Etik

YAZILIM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ İHRACATI
STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Durum Tespiti 1

Çocuklar da dahil herkes içerik üreticisi haline geldi. Bu da medya okuryazarlığını
daha da önemli hale getirdi. Ayrıca ciddi biçimde dijital emek sömürüsü de söz
konusu.
İyileştirme Önerisi 1

Medya okuryazarlığının yaygınlaştırılması gerekir. Medya okuryazarlığı dersi zorunlu
hale getirilmeli. Dersi iletişim fakültesi mezunlarının vermesi sağlanmalıdır. Ailelere ve
din görevlilerine de medya okuryazarlığı eğitimi verilmeli.

Telif Hakları konusunda çalışma yapılmalı.
Kurum

Talim Terbiye Kurulu. Milli Eğitim Bakanlığı. Sosyal Medya Etik Konseyi.

#YeniMedyaAile

2. Yeni Medya ve Etik

Durum Tespiti 2

Yeni medya ile birlikte doğru yanlış her tür bilginin / haberin teyit edilmeden yayılması
söz konusu.

İyileştirme Önerisi 2

Teyit. Org gibi gazeteciler için bir sistemin kurulması
Doğrulama mekanizmaları kurulmalı. TGC gibi meslek örgütleri çatısı altında bu
mekanizmalar gerçekleştirilebilir.

Kurum

Gazetecilik meslek örgütleri

#YeniMedyaAile

2. Yeni Medya ve Etik

Durum Tespiti 3

Dijital oyunlarda çok fazla marka reklamı, şiddet, cinsellik ve cinsiyetçilik söz konusu.

İyileştirme Önerisi 3

Etik ilkeler geliştirilmeli. Reklam Öz Denetim Kurulu bir çalışma yapmalı.

Kurum

Sanayi Bakanlığı Reklam Kurulu, Reklam Öz Denetim Kurulu.

#YeniMedyaAile

2. Yeni Medya ve Etik

Durum Tespiti 4

Yeni medyada özel yaşamın gizliliği ciddi bir şekilde ihlal ediliyor.

İyileştirme Önerisi 4

Sosyal medyadaki mahremiyet ihlallerini gidermeye yönelik Sosyal Medya Etik
Konseyi kurulmalı. Habercilikteki etik ihlalleri gidermek için de medya öz denetim
kurumları oluşturulmalı.

Kurum

Aile Bakanlığı, Gazetecilik meslek örgütleri

#YeniMedyaAile

2. Yeni Medya ve Etik

Durum Tespiti 5

Yeni Medyada nefret söylemi çok fazla.

İyileştirme Önerisi 5

Nefret söylemini tanımlayan ve önlemeye yönelik yasal çalışmalar yapılmalı. Aynı
zamanda etik ilkeler içinde de nefret söylemini ortadan kaldırmaya yönelik öneriler
geliştirilmeli.

Kurum

Adalet Bakanlığı, Gazetecilik Meslek örgütleri

#YeniMedyaAile

YAZILIM
BİLİŞİM HİZMETLERİ İHRACATI
3. Yeni Medya
ve VEEbeveyn-Çocuk
İlişkisi
STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Durum Tespiti 1

Çocuklarda dikkat eksikliği, davranış bozukluğu, kaygı problemleri ortaya çıkmaktadır.
Birçok çocuk okula gitmek yerine youtuber ya da game olmak istemektedir.

İyileştirme Önerisi 1

Konuyla ilgili ebeveynler bilgilendirilmelidir. Olumlu anne babalık becerilerine sahip
olmak gerekmektedir."Anne babalık eğitimleri" yaygınlaştırılmalıdır. Bu eğitimler de
eğitim almış eğitimciler tarafından yapılmalıdır.

Kurum

Aile Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı

#YeniMedyaAile

YAZILIM
BİLİŞİM HİZMETLERİ İHRACATI
3. Yeni Medya
ve VEEbeveyn-Çocuk
İlişkisi
STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Durum Tespiti 2

Araştırmalarımız sonucu siber zorbalık yaşayıp bunu paylaşacağını söyleyen
öğrencilerin sayısı çok düşük olduğu görülmüştür. Çocuklar kendi cinsel fotoğraflarını
yayınlamakta ve başkalarından da cinsel fotoğraflar kendilerine gelmektedir. Çocuklar
yetişkinler tarafından cinsel tacize açık duruma gelmişlerdir.

İyileştirme Önerisi 2

Ebeveynlerin bilinçlendirilmesinin yanı sıra öğretmenler de bilinçlendirilmelidir. Okullar
rehberlik servisiyle velileri bilinçlendirmeli, konuk çağırmalı. Çevrimiçi risklerden korunmak
adına okulların sürdürülebilir şekilde yapılmalıdır. Önleyici çalışmalara ek olarak
müdahale de yapılmalıdır. Siber zorbalık vakalarında bir yol haritası olmalıdır. Alternatif
içerik üretilmelidir. Ek tedbirlere ihtiyaç vardır.

Kurum

Okulların rehberlik servisleri, Milli Eğitim Bakanlığı, BTK

#YeniMedyaAile

YAZILIM
BİLİŞİM HİZMETLERİ İHRACATI
3. Yeni Medya
ve VEEbeveyn-Çocuk
İlişkisi
STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Durum Tespiti 3

Ailenin çocuk ihmali vardır. Aileler çocuklarıyla ilgilenmek yerine çocuklarının
fotoğrafını yüklemekle meşgul. Aile içinde teknolojik cihazlarla ilgilenmekten dolayı
kopukluk var. Genç ebeveynler çocuklarla nasıl ilgileneceğini de bilemiyor. Aile
işlevsiz hale geliyor.

İyileştirme Önerisi 3

Farkındalık yaratılmalıdır. Zorunlu kamu spotlarının yapılması gerekmektedir. Aile ve
toplum hizmetlerinin genel müdürlüğe taşınması gerekmektedir. Yeni medya
üzerinden aile eğitimleri verilmelidir. Hastanelerde çocuk eğitimi başlığı altında bir
bölüm buna ayrılabilir. Kuşak bozulmasını önlemek amacıyla yaşlılarla gençler bir
araya getirilebilir.

Kurum

Sağlık bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı

#YeniMedyaAile

YAZILIM
BİLİŞİM HİZMETLERİ İHRACATI
3. Yeni Medya
ve VEEbeveyn-Çocuk
İlişkisi
STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Durum Tespiti 4

Kişisel verilerin kullanımı zayıf yapılmaktadır, bilinçli teknoloji kullanımı konusunda bir
eksiklik yaşanmaktadır. Çocuklar yabancı içeriklere çok fazla maruz kalarak kendilerini
bunun etkisinde bırakmaktadır.

İyileştirme Önerisi 4

Dijital içerik üretilmelidir. Çocukları dijital dünyadan ayırmak yerine bu içerikleri
engellemeliyiz. İçerik filtrelenmesi işe yarayabilir. Çocuklara özel arama motorları
geliştirilebilir ya da alternatif üretilebilir.

Kurum

Aile Bakanlığı ve belediyeler.

#YeniMedyaAile

YAZILIM
BİLİŞİM HİZMETLERİ İHRACATI
3. Yeni Medya
ve VEEbeveyn-Çocuk
İlişkisi
STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Durum Tespiti 5

Sokaklarda oynayan çocuklar yerini dijital ortamda oyunlar oynayan ve bunlardan
etkilenen çocuklara bıraktı.

İyileştirme Önerisi 5

Çocukların interneti kullanımı denetlenmeli, sokaklar ve parklar geri kazandırılmalıdır.

Kurum

Belediyeler.

#YeniMedyaAile

YAZILIM
BİLİŞİM Arası
HİZMETLERİ
İHRACATI
4. Yeni Medya
ve VEEşler
İletişim
STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Durum Tespiti 1

Dijital medya okur yazarlığı eğitimleri olmalı

İyileştirme Önerisi 1

Dijital medya okur yazarlığı eğitimleri anaokulundan başlamalı. Sosyal hayatta devam
etmeli. Devlet yeni medya/ sosyal medyaya aile hayatını güçlendirecek kamu spotları
yerleştirmeli. Okullar ve sivil toplum kuruluşları dijital medya okuryazarlığı üstüne
kurslar vermeli

Kurum

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Okullar, sivil toplum kuruluşları

#YeniMedyaAile

YAZILIM
BİLİŞİM Arası
HİZMETLERİ
İHRACATI
4. Yeni Medya
ve VEEşler
İletişim
STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Durum Tespiti 2

Yeni medya eşler arası duygusal bağların zayıflığından yararlanır.

İyileştirme Önerisi 2

Ailede eşler arası duygusal bağların güçlendirilmesi ve aile arasındaki etkileşimin
geliştirilmesi gereklidir. Bunun için evlilik öncesi ve sürecinde kurslar, tv programları,
üniversitelerde verilecek eğitimler düzenlenmeli, kılavuz hazırlanmalı.

Kurum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler

#YeniMedyaAile

YAZILIM
BİLİŞİM Arası
HİZMETLERİ
İHRACATI
4. Yeni Medya
ve VEEşler
İletişim
STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Durum Tespiti 3

Yeni medyanın kimlik gizlenerek kullanılması.

İyileştirme Önerisi 3

Yeni medyada sosyal hayat gibi belli ölçütlere ve prensiplere kavuşturulmalıdır.

Kurum

Hükümet, Aile ve sosyal politikalar bakanlığı

#YeniMedyaAile

YAZILIM
BİLİŞİM Arası
HİZMETLERİ
İHRACATI
4. Yeni Medya
ve VEEşler
İletişim
STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Durum Tespiti 4

Ekonomik zorluklar insanlarına sosyal aktivitelerde bulunmasını zorlaştırmakta ve
yeni medya mecralarına yönlendirmektedir.

İyileştirme Önerisi 4

Toplumun ekonomik yönden daha güçlü hale gelmesi için hükümet, üniversiteler,
ticaret ve ekonomik kuruluşları daha çok çalışmalı

Kurum

Hükümet, üniversiteler, Sanayi ve ticaret kuruluşları

#YeniMedyaAile

5. Yeni Medya ve Sağlık Sorunları
1. Yeni Medya ve Bağımlılık
Durum Tespiti 1

Sosyalleşememe, sosyal yaşantının parçalanması.

İyileştirme Önerisi 1

Ailelerin birlikte zaman geçirmeye yönlendirilmesi

Kurum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler

#YeniMedyaAile

5. Yeni Medya ve Sağlık Sorunları

Durum Tespiti 2

Yeni medyanın psikolojik ve ruhsal sorunları artırması. Unutkanlık, (yol tarifi, telefon
numarası vb)

İyileştirme Önerisi 2

Aile içi iletişim konusunda topyekün eğitimler ve seminerler verilmesi

Kurum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler

#YeniMedyaAile

5. Yeni Medya ve Sağlık Sorunları

Durum Tespiti 3

Fiziksel sağlık sorunlarını artırması (Görme, fiziksel duruş).

İyileştirme Önerisi 3

Ailelerin erişimine açık yeni medya siteleri olmalı
Telefon hatlarıyla ailelerin destek alacağı bir birim almalı (Alo Sosyal Medya Hattı)
Hastanelerde ilgili poliklinkler olabilir.

Kurum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler, Sağlık
bakanlığı

#YeniMedyaAile

5. Yeni Medya ve Sağlık Sorunları

Durum Tespiti 4

Arttırılmış sanal gerçeklik uygulamalarının geleceğe yönelik sağlık sorunları yaratması

İyileştirme Önerisi 4

Artırılmış Sanal gerçeklik uygulamaları konusunda araştırmalar yapılıp ve
uygulamaların yaratacağı sorunları engelleyecek şekilde geliştirilmesi

Kurum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler

#YeniMedyaAile

5. Yeni Medya ve Sağlık Sorunları

Durum Tespiti 5

Yeni medya ve sosyal medya konusunda bilinçsizlik

İyileştirme Önerisi 5

Dijital medya okur yazarlığı derslerinin müfredata eklenemesi
Sosyal medya okuryazarlığı dersleri eklenmeli

Kurum

#YeniMedyaAile

5. Yeni Medya ve Sağlık Sorunları

Durum Tespiti 6

Sağlık hizmetlerinde hasta ve sağlık çalışanlarının mahremiyetine önem verilmemesi

İyileştirme Önerisi 6

Hasta ve çalışan hakları yönetmeliklerinde yaptırımlar arttrılmalıdır.

Kurum

#YeniMedyaAile

YAZILIM VE BİLİŞİM
HİZMETLERİİyileştirmeler
İHRACATI
6. Sosyal Politikalar
ve
Hukuki
STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Durum Tespiti 1

Emniyet Müdürlüğü ve yasal süreçlerde görev alacak nitelikli eleman eksikliği var
(15.000 kadro açığı)

İyileştirme Önerisi 1

Üniversitelerde nitelikli eleman yetiştirme konusunda yüksek lisans ve sertifika
programları açılmalı.

Kurum

YÖK, Üniversiteler

#YeniMedyaAile

YAZILIM VE BİLİŞİM
HİZMETLERİİyileştirmeler
İHRACATI
6. Sosyal Politikalar
ve
Hukuki
STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Durum Tespiti 2

Aileler siber güvenlik konusunda bilinçli değil.

İyileştirme Önerisi 2

Temel Aile Eğitimi (bilinçlendirme ve farkındalık çalışması yapılmalı)
Aile ve çocukları duyarlı hale getirmeliyiz. İlk adım okulda gerçekleşecek. Çocukların
bilgisayar başında geçirdiği süreleri denetlemek ve takip etmek gerekli.. Ebeveynler
çocukları hangi siteleri ziyaret edebileceğini açıklamalı, kural koymalı, tanımadığı
kişilerle girecekleri iletişim konusunda uyarmalı, şifreleri kime verebileceği konusunda
uyarmalı, resim, foto vb. (adres belli edecek bilgi resim, paylaşılmamalı)
Kurum

MEB, Üniversiteler, İlgili Bakanlık, STK

#YeniMedyaAile

YAZILIM VE BİLİŞİM
HİZMETLERİİyileştirmeler
İHRACATI
6. Sosyal Politikalar
ve
Hukuki
STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Durum Tespiti 3

Çocuklara sosyal medya kullanımı ve tehlikeleri konusunda farkındalık kazanması için
bilinçlendirilmesi gerekli.

İyileştirme Önerisi 3

Çocuğa uygulanacak öğretim metodları gözden geçirilmeli.
Oyunlaştırma veya drama yöntemleri kullanılarak çocuklara ve gençlere özgü
eğitimler verilmeli.
Suça sürüklenme ve mağdur olma konusunda risk faktörlerini fark etme yetenekleri
geliştirilmeli.
Kurum

MEB, Üniversiteler, İlgili Bakanlıklar ve STK

#YeniMedyaAile

YAZILIM VE BİLİŞİM
HİZMETLERİİyileştirmeler
İHRACATI
6. Sosyal Politikalar
ve
Hukuki
STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Durum Tespiti 4

Maddi Hukuk ile ilgili olarak mevzuat belirsiz ve dağınık, süreçler yavaş ve
mağduriyetleri ve suçu aydınlatma konusu zor. Medyada Çocuğun korunmasına
ilişkin yasal düzenlemeler yetersiz.

İyileştirme Önerisi 4

Yasal mevzuat güncel sorunları kapsar şekilde reforme edilmeli
İnternette site hizmet sağlayıcılarının denetlenmesi konusunda yasal mevzuat
geliştirilmeli.
Kişisel verilerin korunması konusunda AB mevzuatı ile uyum sağlanmalı.
E-tespit uygulamasının kapsamı geliştirilmeli.
Medyada Çocuğun korunması kanunun çıkarılması gerekli.

Kurum

Adalet Bakanlığı

#YeniMedyaAile

YAZILIM VE BİLİŞİM
HİZMETLERİİyileştirmeler
İHRACATI
6. Sosyal Politikalar
ve
Hukuki
STRATEJİ ÇALIŞTAYI

Durum Tespiti 5

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık konusunda MEB in politika anlamında
müfredatına medyanın etkileri, siber zorbalık gibi konuları yerleştirmesi gerekir.

İyileştirme Önerisi 5

Mevzuat geliştirilmeli.

Kurum

MEB
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