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Çevrim içi çocuk istismarı önemli 
bir risk, ulusal bir eylem planı yok

Toplumda bilinç ve farkındalık düzeyinin düşük, ihbar mekanizmalarının 
yetersiz olduğu vurgulanan çalıştayda, çocukların çevrim içi ortamda 
korunması için hayata geçirilen düzenlemenin fazla bilinmediği ve 
düzenlemelerin teknik olarak uygulanmasında sıkıntılar bulunduğu 
belirtildi. 

31. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda 
gerçekleştirilen TBD Sayısal 
Gündem 2020 3. Çalışma 

Grubu’nun alt başlığı olarak “Çocukların 
Çevrim İçi Güvenliği” ve “Çevrimiçi Hizmetlerde 
Özdenetim” çalıştayları, Prof. Dr. Betül Ulukol 
ve Mehmet Ali İnceefe tarafından yönetildi. 
Çalıştaylarda şu konular konuşuldu ve şu 
tespitler ortaya konuldu. 
Çevrim içi çocuk istismarı önemli bir risk. Bu 
konuda mevzuat yetersiz, ulusal bir eylem 
planı yok. Ebeveynler ve eğitimcilerin konu ile 
ilgili bilgi düzeyleriyle birlikte toplumda genel 
olarak bilinç ve farkındalık düzeyi düşük. İhbar 
mekanizmaları yetersiz. Güvenli internet hizmeti 
çocukların çevrim içi ortamda korunması için 
hayata geçirilmiş bir düzenleme olmakla birlikte 
bilinirliği fazla değil. Düzenlemelerin teknik 
olarak uygulanmasında sıkıntılar var. Çocuk 
istismarına yönelik ISS, mobil işletmeciler ve 
içerik sağlayıcı şirketlerin gönüllü katkıları 
gerekiyor.

Uzmanlık grubu 2015 hedefleri  
-Bir ya da 2 günlük bir sempozyum ya da çalıştay 
düzenlenmeli: 8 Kasım 2014’te yapılan çalıştayda 
tartışılan konulara daha fazla zaman ayırmak ve 
daha nesnel çıktılar elde etmek amaçlanıyor. Bu 
çıktılarla yol haritası ve eylem planları daha da 
netleşecek.
-Konu ile ilgili STK’larla çalışarak önleme 
faaliyetleri programlanmalı: STK’ların işbirliği 

ile çeşitli kampanyalar düzenlenerek çocukların 
yaşlarına ve gelişim özellikleri dikkate alınarak 
bilinçli internet kullanımı ve üreme sağlığı 
gibi konularda bilinçlendirme, bilgilendirme 
çalışmaları programlanacak.
- Dijital vatandaşlık, dijital okur-yazarlık ve 
dijital yeterlik konularına daha fazla önem 
verilip Türkiye’deki medya okur-yazarlığı 
ve bilişim dersleri bu yönde geliştirilmeli: 
Kamu kurumlarının dijital vatandaşlık, dijital 
okuryazarlık konularında verdiği eğitimler 
ve yaptığı çalışmaların yaygınlaştırılması için 
kampanyalar planlanacak.
-Sektörde yer alan ve önleme-bilinçlendirme 
çalışmalarına destek olmak üzere etkinlikler 
yapan/yapmaya gönüllü olan firmalarla 
bu konuda işbirliği yapılmalı: Firmaların 
çevrimiçi çocuk güvenliğini sağlamaya yönelik 
etkinliklerini desteklemek ve uzmanlık 
grubumuzun benzer çalışmaları için firmaların 
desteğini almak, ortak çalışma programları/
kampanyalar düzenlenecek.
- AB Dijital Gündem 2020 kapsamında 
gerçekleştirilen CEO Coalition benzeri bir 
yapı, Türkiye’de de oluşturulmalı: ISS, mobil 
işletmeci ve içerik sağlayıcı şirketlerin ticari 
faaliyetleri gereği, düzenlemelerin olası 
engelleyici ve/veya daraltıcı sonuçlarını gönüllü 
olarak üstlenerek, çevrimiçi hizmetlerde ya da 
çocukların çevrimiçi hizmetleri kullanmalarında 
dolayı kaynaklanacak riskleri en aza indirecek 
önlemleri kendilerinin alması veya aratması 
sağlanacak.
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