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Sanal alemde çocuklar, 
n e  k a d a r  g ü ve n d e?
1018 çocuk ve bir ebeveyni ile yapılan araştırmaya göre, İnterneti güvenli kullanma konusun-
da Türk çocukları Avrupalı yaşıtlarının en gerisinde. İnternet’i kullanma yaşı 10’a düşerken 
Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’deki çocuklar daha az riskle karşılaşıyor. 
Herhangi bir riskle karşılaşan çocukların yaklaşık yarısı ise bunu kimseyle paylaşmıyor.

G elişen ve büyüyen bilgi te-
knolojilerinin karmaşık 
yapısı, özellikle çocuklar için 

çeşitli riskler içeriyor. Bu risklerin be-
lirlenmesi, karar vericiler için büyük 
önem taşıyor.  Avrupa Birliği’nin (AB) 
Güvenli İnternet Programı (Safer In-
ternet Programme-SIP) kapsamında 
geçen yıl düzenlediği Avrupa Çevrimiçi 
Çocuklar (EU Kids Online) Araştırma 
Projesi, bu yıl ODTÜ’nün de ortak 
olmasıyla Türkiye’de de gerçekleştirildi. 
Çocukların İnternet ve yeni medya 
araçlarının güvenli kullanımı konu-
sunda London School of Economics 
and Political Science’dan akademisy-
enlerin koordinatörlüğünde üç yıl önce 
başlatılan proje,  çok uluslu bir yönetim 
grubu, uluslararası bir danışma paneli 
ve 25 Avrupa ülkesindeki araştırma eki-
pleri tarafından yürütüldü. Araştırmada, 
siber-zorbalık, cinsel içerikli mesaj 
almak veya göndermek, ilk kez çevrim-
içi tanıştığı kişi ile yüz yüze buluşmak ve 
sosyal paylaşım sitelerinde kişisel bilgi-
lerini açıklamak gibi riskler ele alındı.
Çocukların ‘’online’’ ortamda karşı 
karşıya kaldığı riskler ile söz konusu 
tehditlerle mücadele yöntemleri ma-
saya yatırıldığı proje sonunda, özellikle 
çocuklara yönelik güvenli İnternet için 
uluslararası boyutta yeni nesil çözümler 
geliştirilecek.
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Çocuk ve ebeveynlerinin İnternet 
alışkanlıklarının tespit edildiği araştırma 
sonuçları, 21 Ekim 2010’da gerçekleştirilen 
basın toplantısında açıklandı. Basın toplantısına 
Proje Yöneticileri  ODTÜ Eğitim Fakültesi Bilg-
isayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç.Dr. Kürşat Çağıltay ve Prof. 
Dr.  Christine Ogan, Aile ve Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürü Doç.Dr. Ayşen Gürcan ile Tel-
ekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) 
İnternet Daire Başkanı Osman Nihat Şen de 
katıldı. Araştırmaya ilişkin bilgi veren Çağıltay, 
Türkiye’de kentsel ve kırsal bölgelerden 
seçkinsiz tabaka yöntemiyle seçilen 9-16 yaş 
arasındaki 1018 çocuk ve bir ebeveyni ile yapılan 
yüzyüze görüşme, ropörtaj ve anket  yapıldığını 
bildirdi. 

EU Kids Online Araştırma Projesi Türkiye 
bulgularına göre, İnternet’i güvenli kullanma 
konusunda Türk çocukları Avrupalı yaşıtlarının 
en gerisinde bulunuyor. Çocukların İnternet 
ortamında karşılaştıkları en büyük tehdit ise 
tanımadığı kişilerle kurdukları sanal ilişki. Bu 
tür ilişkilerde çocuk, fark etmeden içinden 
çıkılmaz bir ortama doğru sürüklenirken her-
hangi bir İnternet riskiyle karşılaşan çocukların 
yaklaşık yarısı bunu kimseye söylemiyor.

İnternet, 10 yaş civarında kullanılmaya 
başlıyor
Araştırmaya katılan tüm çocuklar, İnternet’i 
kullanıyor. Bu çocukların yüzde 40’ı kendi 
bilgisayar veya dizüstü bilgisayarına sahip, 
diğer yüzde 39’u bilgisayarını diğer aile fer-
tleri ile paylaşıyor olmasına rağmen, ebevey-
nlerin sadece yüzde 29’u İnternet’i kullanıyor. 
Türkiye’de çocukların yarıdan fazlası İnternet’e 
evden ve İnternet kafelerden bağlanırken evden 
bağlanan çocukların 3’te birinin bilgisayarı or-
tak kullanılan odada bulunmuyor. Bu durum 
ebeveynlerin çocuklarının İnternet kullanımını 
denetlemelerini engelliyor.
Çocuklar, İnternet’i 10 yaş civarında kullanmaya 
başlıyor ve günde 1-1.5 saat İnternet kullanıyor. 
Tüm iletişim-tabanlı faaliyetler beraber incele-

nirse (anlık ileti göndermek, e-posta ve sosyal 
ağa bağlanmak), Türk çocukları, Avrupa’daki 
diğer çocuklardan (yaklaşık yüzde 44’e yüzde 
60) daha az bu faaliyetleri yapıyor.

İnternet güvenliği konusunda gerek aileler, 
gerek ebeveynler kendilerini yetkin görüyor. 
Ebeveynlerin yüzde 72’den fazlası çocuklarının 
İnternet’te karşılaştığı rahatsız edici durum-
larda, onlara yardım edebilecekleri konu-
sunda kendisine güvenirken çocukların yüzde 
85’i İnternet’te karşılaşabilecekleri isten-
meyen sorunları çözebileceklerine, yüzde 
83.4’ü de İnternet kullanımı konusunda çok 
fazla bilgi sahibi olduğuna inanıyor. Çocukların 
sadece yüzde 17’si filtre seçeneklerini, yüzde 
32’si sosyal paylaşım seçeneklerindeki giz-
lilik ayarlarını nasıl değiştireceklerini bilirk-
en yüzde 71’i ise istenmeyen mesajları nasıl 
engelleyebileceğinden haberdar değil. Çocuk-
lar; İnternet güvenliği ve İnternet’te başkalarına 
nasıl davranmaları gerektiği konusunda tavsiye 
almak veya İnternet’te onları rahatsız eden du-
rumlarda yardım istemek amacıyla ebeveynler-
inden çok arkadaşlarına danışıyor. Herhangi bir 
İnternet riski ile karşılaşmış çocukların yaklaşık 
yarısı bu durumu kimseyle paylaşmıyor.

Çoğu sosyal paylaşım sitesi hesap oluşturma 
için 13 yaş sınırı koymasına rağmen, 
araştırmaya katılan sosyal paylaşım sitesinde 
hesabı bulunan tüm çocukların üçte biri 13 

yaşının altında. Sosyal paylaşım sitesi kul-
lanan çocukların yüzde 85’i Facebook pro-
filine sahip. Ebeveynlerin yarısından çoğu, 
çocuklarının kişisel bilgilerini İnternet’te 
paylaşmasını yasaklamış ancak çocukların 
yüzde 42’sı sosyal paylaşım sitesindeki 
hesaplarını kendi kişisel bilgilerinin herkes 
tarafından görülebileceği “herkese açık” 
seçeneği ile kullanıyor. Çocukların üçte biri 
bu bilgileri sadece arkadaşlarına verirken 
yüzde 19’u adres bilgilerini, yüzde 8’i ise 
telefon numaralarını sosyal paylaşım sites-
inde ilan ediyor.

Okullar, İnternet riskleri hakkında bilg-
inin temel kaynağı olmasına karşın sadece 
çocukların yarısı İnternet güvenliğini okull-
ardan öğreniyor. Bu araştırmanın ardından 
uzmanlar, çocukları tehdit eden İnternet 
risklerini azaltmak amacıyla ebeveynlerin, 
okulların, İnternet servis sağlayıcılarının, 
medyanın, sivil toplum kuruluşlarının ve 
devletin alması gereken tedbirler hakkında 
önerilerde bulunacak.

‘’Bilgisayarlar, evlerde ortak yaşam 
alanlarına alınmalı’’

Diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, 
Türkiye’deki çocuklar daha az riske maruz 
kalıyor. Araştırma, Türk çocuklarının yüzde 
9’unun klasik zorbalığa, yüzde 3’ünün de 
siber zorbalığa maruz kaldığını ortaya ko-
yarken Avrupa’da bu oranların yüzde 20’ye 
yüzde 5. 

Türkiye’deki çocukların yüzde 14’ü yüz 
yüze tanışmadığı kişilerle İnternet’te 
görüştüğünü, sadece yüzde 2’si bu kişilerle 
İnternet dışında da buluşuyor. Avrupa’daki 
çocukların yüzde 25’i tanımadığı kişilerle ilk 
defa İnternet’te görüşmüş, yüzde 6’sı ise bu 
kişilerle İnternet dışında da buluşmuş.

Çocukların üçte ikisinin ebeveynleri İnternet 
okur-yazarı olmadığı için, çocukları sanal 

dünyada koruyamıyor. Uzmanlar, çocukların 
güvenli İnternet kullanımını sağlayacak yollardan 
birinin bilgisayarın ailenin ortak yaşam alanına 
taşınması olduğuna dikkat çekiyor. Çocukların 
kullandığı bilgisayarın ortak kullanılan odada 
olduğunu belirten Türk ebeveynler sadece yüzde 
24 iken bu oran Avrupa’daki ebeveynlerde yüzde 
67.

İnternet’in daha güvenli kullanılabilmesi için 
İnternet servis sağlayıcılarına da önemli görevli 
düştüğünün altını çizen Çağıltay, ailelerin kolay 
kullanabileceği filtreleme, kısıtlama ve kontrol 
etme yazılımlarının servis sağlayıcıları tarafından 
ücretsiz verilmesini önerdi. Çağıltay, İnternet 
güvenliği konusunda çalışan uluslararası organi-
zasyonlara Türkiye’nin üyeliğinin sağlanmasının 
önemine de işaret etti. 
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