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Çocuklarımız, İnternet’i 
güvenli kullanmıyor
 İnternet’i güvenli kullanma konusunda Türkiye’deki 
çocuklar Avrupa ile en düşük bilgiye sahip. 
Çocukların İnternet’teki riskler konusunda 
eğitilmeleri öneriliyor.

25 Avrupa ülkesinde 
yapılan “Avrupa 
Çevrimiçi Çocuklar (EU 

Kids Online)” projesi kapsamındaki 
araştırmanın nihai sonuç raporu 
açıklandı. Raporda, çocukların 
İnternet kullanımı yetişkinlerin 
gözetiminden kolayca çıkabildiğine 
ve bu konuda politika yapıcıların 
yeni yaklaşımlar belirlemesi 
gerektiğine işaret edildi. Proje 
çerçevesinde yayımlanan rapor, 
politika yapıcılara İnternet’te 
karşılaşılabilecek sanal zorbalık, 
pornografi, yabancılarla görüşme-
tanışma gibi birtakım risklere 
karşı çocukların nasıl eğitilip 
korunabileceği konusunda güncel 
tavsiyeler vermeyi hedefliyor.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, şu 
ifadelere yer verildi: 
“Diğer Avrupa ülkelerine göre Türkiye’de 
çocuklar İnternet’i güvenli kullanma 
konusunda en düşük bilgiye sahip gruptur. 
Bunun da ötesinde, 
9-12 yaş grubu çocuklar 
Facebook sosyal ağ 
sistemine, kurallara aykırı 
olmasına rağmen yaşlarını 
yüksek göstererek üye 
olmaktadır. 
Çocuklar, İnternet’i güvenli 
kullanma yeteneklerine 
ve kişisel bilgilerin gizliliği 
konusunda yeterli bilgiye 
sahip olmadıklarından, 
bu sistemlerin ayarlarını 
kendileri ile ilgili pek çok 
bilgiye ulaşılabilir şekilde 
bırakmaktadırlar. 
Türkiye’de çocukların 
ve ailelerinin 
İnternet güvenliği ve 
sayısal okuryazarlık 
konularında eğitilmeleri 
gerekmektedir.” 
Raporda, güvenli İnternet 

konusundaki çabaların sadece devlet 
tarafından değil, sivil toplum örgütleri, 
medya ve üniversiteler tarafından da 
gerçekleştirilmesi belirtildi.  Türkiye’de 
çocukların büyük kısmının İnternet’e ev dışı 

kaynaklardan ulaştığına işaret 
edilen raporda, bu nedenle 
ailelerin çocuklarının çevrimiçi 
etkinliklerini düzenlemesinin pek 
mümkün olmadığına vurgu yapıldı. 

“İnternetteki riskler 
sokaktaki ile benzer”
Projenin Türkiye yürütücüsü ODTÜ 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat 
Çağıltay’ın Anadolu Ajansı’na 
yaptığı açıklamaya göre, çocuklar 
eskiye oranla daha küçük yaşlarda 
İnternet kullanmaya başlıyor 
ve özellikle mobil teknolojilerin 
çocuklar tarafından kullanımında 
önemli bir artış yaşanıyor. 
İnternet’in sadece yetişkinlerin 
değil, çocuklarımın da hayatında 
önemli bir yer tuttuğuna işaret 
eden Çağıltay, şunları söyledi: 

“Nasıl 
çocuklarımız 
sokağa 
çıktığında 
bazı risklerle 
karşı karşıya 
kalıyorsa 
benzer riskler 
İnternet için de 
bulunmaktadır. 
Sokaktaki 
riskler nedeni ile çocuklarını eve kapatmayı 
hemen hemen hiçbir aile düşünmez. 
Risklerden arındırılmış ortamda çocukların 
yetiştirilmesi onların risklerle başa çıkma 
yeteneklerinin de gelişmesine engel olur. 
Benzer durum İnternet için de geçerlidir. 
Çocuklarımızın İnternet’teki risklerden 
izole edilmiş ortamlarda yetiştirilmesi 
değil, risklerle nasıl başa çıkabilecekleri 
konularında eğitilmeleri gerekmektedir. 
Tüm diğer konularda olduğu gibi bu konuda 
da ailelerin üstüne büyük görev düşmektedir. 
Ebeveynler İnternet kullanımı konusunda en 
az çocukları kadar bilgi sahibi olmalıdırlar. 
Çözümler, zor ama daha kalıcı ve çağdaş 
yöntemler olan eğitim, bilinçlendirme ve 
otokontrol üstünde aranmalıdır.”
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