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Dijital Hak ve Sorumluluklar                                    
Çalışma Grubu

İnternet kişilerin gelişimi, sosyal yaşamı, psikolojisi ve eğitimi anlamında hayatın 
ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu yüzden dijital haklar ve sorumlulukları-
nın belirlenmesi dijital çağın bir gereksinimi olarak ortaya çıkmış ve bilinçli internet 
kullanımının önemli bir ayağı haline gelmiştir. BTK, TİB ve Yeşilay işbirliğinde 
gerçekleşen Bilinçli İnternet Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı, Dijital 
Hak ve Sorumluluklar Çalışma Grubu’nun ortaya koyduğu bu raporda bireysel ve 
kurumsal olarak dijital ortamlardaki hak ve sorumluluklar üzerine çeşitli başlıklar 
altında fikirler bir araya getirilmiştir. Raporda ilk olarak dijital hak ve sorumluluklar 
kapsamında ele alınan eski ve yeni kavramların tanımlarının yapılması ve dijital hak 
ve sorumluluklar kapsamında ele alınan temel öğelerin sıralanması ile başlanmıştır. 
Dijital hak ve sorumlulukların kişiler ve kurumlara göre ayrımının ve mevcut duru-
mun analizinin yapıldığı ikinci bölümde, bu hak ve sorumluluklarda yaşanan sorun-
lar ve nedenleri özetlenmiştir. Üçüncü bölümde “bilinçlendirmeye yönelik öneriler”, 
“mevzuat çalışmaları”, “uygulamalar” ve “devlet politikaları” başlıkları altında çö-
züm önerileri sunulurken ve dördüncü bölümde bu başlıklar için harekete geçirilecek 
olan eylem planının takvimi belirlenmiştir. 
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1.1. Tanımlar

1.1.1. Bilgi güvenliği
Bilgi güvenliği, bilgileri izinsiz erişimlerden, kullanımından, ifşa edilmesinden, yok 
edilmesinden, değiştirilmesinden veya hasar verilmesinden koruma işlemidir (Viki-
pedi, 2014).

1.1.2. Dijital itibar
Gerçek âlemde var olup da sanal aleme aktarılan veya sanal alemde oluşturulan ki-
şilik değerlerinin korunması

1.1.3. Unutulma hakkı
Güncelliğini yitirmiş ve kamu yararı da kalmamış kişisel verilerin silinmesini, en 
azından erişimin kısıtlanmasını isteme hakkı

1.1.4. Lekelenmeme hakkı
Gerçek dışı algı oluşmasına ve iftiraya maruz kalmama hakkı

1.1.5. Sanal zorbalık
Sanal ya da siber zorbalık (cyberbullying), bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak 
bir birey ya da grup tarafından diğer bireye zarar vermek amacıyla yapılan kasıtlı 
ve düşmanca davranış içeren bir zorbalık türü olarak tanımlanmaktadır (Smith ve 
Steffgen, 2013). 

İnternet zorbalığı (internet bullying), internet saldırganlığı (internet aggression), in-
ternet tacizi (internet harassment), elektronik zorbalık (electronic bullying) olarak da 
adlandırılan siber ya da sanal zorbalık kavramı (cyberbullying) farklı disiplinlerde 
son yıllarda sıklıkla ele alınan konulardan birisidir (Smith ve Steffgen, 2013). Elekt-
ronik posta aracılığıyla tehdit içeren, utandırıcı, kırıcı mesajlar göndermek, insanları 
sohbet odasında küçük düşürmek, internette biri hakkında dedikodular/olumsuz söy-
lentiler yaymak, kameralı cep telefonu ile kişinin kendisinden izin alınmadan çeki-
len utandırıcı fotoğraflarını internet ve/veya cep telefonu aracılığıyla diğer insanlarla 
paylaşmak sanal zorbalık türünden davranışlara örnek olarak verilebilir (Beran ve 
Li, 2005; Katzer, Fetchenhauer ve Belschak 2009; Vandebosch ve Van Cleemput, 

1.  GİRİŞ
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2008; Ybarra ve Mitchell, 2004). Bazı araştırmacılar da dört temel sanal zorbalık 
davranışı tanımlamaktadır. Yazılı-sözel (written-verbal) saldırganlık davranışları 
telefonla arama, kısa mesaj yollama ya da e-posta göndermeyi içerirken, görsel (vi-
sual) saldırganlık, zorbanın kurbana görsel malzeme kullanarak gerçekleştirdiği sal-
dırgan davranışları içermektedir. Buna ek olarak kimliğe bürünme (impersonation), 
bireyin kişisel hesabındaki bilgilerin çalınması ve bu bilgilerin başkalarına açıklan-
ması eylemlerini kapsarken, dışlama (exclusion) ise bireyin kasıtlı olarak çevrimiçi 
gruptan dışlanmasını içermektedir (Nocentini ve ark. 2010). 

1.1.6. Sosyal medya
Kullanıcıların kendi içeriklerini oluşturup ekleyebildikleri internet teknolojileri

1.1.7. Sosyal ağ
Kullanıcıların kendi profilini oluşturup, başkalarının profillerini görebildikleri ve 
ortak paylaşım alanına sahip oldukları internet teknolojileri

1.1.8. İnternet etiği kavramı 
İnternet üzerinde bireylerin iyi davranışlar sergilemesi için ortaya koyulabilecek dü-
zenlemeler.

1.1.9. Kişinin kendi özelini paylaşma eğilimleri
•	 Özel ve mahrem bilginin paylaşımı
•	 Rahatsız edici içerik paylaşımı

1.1.10. Kişinin internette mevcut bilgi ve belgeleri kullanım eğilimleri
•	 İntihal
•	 Başkalarına ait bilgilerin izinsiz kullanımı
•	 Telif hakları: Online telif hakları konusunda bazı açıklar mevcuttur
•	 Siber saldırılar

1.1.11. Kurumlar açısından internet etiği kavramları
•	 Kişisel bilgilerin yayılımı ve dağıtımı
•	 Haksız rekabet



9

İnternetin Bilinçli Kullanımı ve 
Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı Raporu
17-19 Ocak 2014

ÇEVRİMİÇİ VE ÇEVRİMDIŞI                              
İLETİŞİM VE SONUÇLARI
1.2. Gelişime Etki ve Fizyolojik Etkiler 
Çocukların doğduğu günden itibaren yetişkin olma yolunda ilerlerken karşılaştıkları 
hayatla ilgili her deneyim onların gelişmelerine katkı sağlamakta ve aynı zamanda 
bireyleri hayata hazırlamaktadır. Biyopsikososyal varlıklar olarak sağlıklı büyüme-
leri, gelişmeleri ve kendine güvenen, katılımcı, üretken bireyler haline gelebilmeleri 
için özgürce kendilerini gerçekleştirebilmeleri konusunda tüm sorumluların mevcut 
tüm iletişim, eğitim, öğrenme ve deneyimleme olanaklarını güvenli bir biçimde ço-
cuklara sunması gerekmektedir. Teknoloji ve internet bu gerçek deneyimler içinde 
oldukça önemli ve dikkate değer derecede yer tutmaktadır. İnternet, çocukların dün-
yayı keşfetmeleri, öğrenmeleri ve eğlenmeleri için mükemmel bir ortamdır. Tek-
nolojik imkânlar ve bu bağlamda internet imkânları sayesinde sosyal, psikolojik ve 
nörogelişimsel olarak;

•	 Çocuğun merak ve rekabet duyguları cesaretlendirilmekte,
•	 Çocuğun dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenmesi kolaylaşmakta, bilişsel geli-

şimine katkıda bulunulmakta, 
•	 Planlama ve problem çözme becerisini geliştirmesine yardımcı olunmakta,
•	 Yazma ve iletişim becerilerinin gelişmesinde kolaylık sağlanmakta,
•	 Çocukta göz-el koordinasyonunun daha erken ve etkili gelişmesine katkıda 

bulunulmaktadır.

Aynı teknolojik imkânların tüm bu olumlu etkilerinin yanı sıra fiziksel, psikolojik 
ve sosyal alanlarda uygunsuz, tedbirsiz ve ölçüsüz kullanıldığı durumlarda olumsuz 
etkileri de olabilmektedir. Bunlar şöylece özetlenebilir:

•	 Zamanın büyük bir bölümünü bilgisayar başında geçiren gençler kişilerarası 
ilişkilerinde önemli sorunlar yaşamaktadırlar. İnternette fazla zaman geçiren 
çocuk ve gençlerin giderek yalnızlaştığını ve yüz yüze ilişki kurmakta güç-
lük yaşadıkları belirtilmektedir.

•	 Bilgisayar oyunları ve internet çocuk ve gencin arkadaşının yerini alarak 
sosyal izolasyona neden olmaktadır.

•	 Bazı çalışmalarda internet kullanım süresi arttıkça çocuk ve gençlerde yal-
nızlık, sosyal yalıtım, saldırganlık gibi duygusal ve davranışsal sorunların 
daha fazla görüldüğü, genel sağlık düzeylerinin düştüğü ve depresif belirti-
ler görülme oranının artırdığı belirlenmiştir.

•	 Bir çalışmada ise yaygın internet kullanan ve bilgisayar oyunları ile zama-
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nını geçiren çocukların sosyal gelişimlerinin önemli ölçüde gerilediği, bu 
çocukların öz güvenlerinin düşük, sosyal kaygı düzeylerinin ve saldırganlık 
davranışlarının yüksek olduğu bulunmuştur.

•	 Yeme ve uyku bozuklukları
•	  Kas iskelet sistemi hastalıkları ( kullanım hatalarına ve pozisyona 

bağlı kronik ağrılar, bel ağrıları)
•	 Fiziksel etkinlikte kısıtlanma 
•	 Gözlerde kuruma ve yorulma (>2 saat)
•	 Baş ağrısı
•	 Kişisel hijyende bozulma

 
•	 Birlikte görülebilen diğer psikososyal sorunlar  (%60 a kadar)

•	 Dikkat eksikliği-hiperaktivite sendromu 
•	 Depresyon
•	 Anksiyete
•	 Sosyal fobi
•	 Kompulsif bozukluk
•	 Otistik davranışlar
•	 Madde bağımlılığı

1.3. Elektromanyetik Sağlık 

1.3.1. Elektromanyetik dalgaların sağlığa etkileri
Teknolojinin gelişmesiyle orantılı olarak elektromanyetik alanlara olan maruziyet 
süresinin artması söz konusu olmaktadır. Gelişen teknolojiler genel olarak insan 
konforuna yönelik olması nedeniyle kablosuz haberleşme yapmaktadırlar. Kablosuz 
haberleşme ise elektromanyetik alanları gündeme getirmektedir. Elektromanyetik 
alanlara maruz kalan hücrelerde termal etki nedeniyle maruz kalma süresine bağ-
lı olarak işlevlerinde değişiklikler arz etmektedir. Bilim dünyası elektromanyetik 
alanların zararları konusunda ikiye ayrılmaktadır. Bir bölümü tamamen zararlıdır 
söylemine karşı diğer bölümü ise henüz tespit edilmiş bir zararı yoktur demektedir. 
Günlük yaşamda sıkça kullanılan teknolojilerin etkileri aşağıda başlıklar halinde su-
nulmaktadır. 

1.3.1.1. Cep telefonları
Cep telefonu alırken mutlaka SAR (Spesific Absorbtion Rate) “Özgül soğurma ora-
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nı” nı kontrol ederek en düşük olan tercih edilmelidir. SAR değeri düşük olan telefon 
daha az elektromanyetik alan yayacağı için daha az etkili olacaktır. Ancak SAR 
değeri cep telefonu kutularının üzerine değil kutu içerisinde kitapçıkta yazılı olduğu 
için kullanıcılar satın almadan önce bunu görememektedir. Bu anlamda BTK’nın 
SAR değerinin kutu üzerinde yazılmasına dair adımlar atması gerekmektedir. 

1.3.1.2. Dizüstü ve tablet bilgisayarlar
Dizüstü bilgisayarlar hem elektromanyetik alan yaymakta hem de içerisindeki iş-
lemcilerden dolayı aşırı ısınmasından dolayı zarar vereceğinden masa üzerinde kul-
lanılmalıdır. 

1.3.1.3. Baz istasyonları ile Radyo-TV istasyonları
Baz istasyonu ve Radyo-TV verici istasyonları yoğun elektromanyetik alan yaymak-
tadır. Radyo-TV verici istasyonları baz istasyonuna göre daha az sayıda ve yüksek 
tepelerde olması nedeniyle etki alanı daha azdır. Ancak baz istasyonları hücresel 
sistem mantığı ile çalıştığından daha çok sayıda ve meskun mahaller içerisinde ol-
ması nedeniyle etkisi Radyo-TV verici istasyonlarına nazaran daha fazladır. Baz is-
tasyonları için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca güvenlikli anlamına gelen 
“Güvenlik Sertifikası” verilmektedir. Ve bu güvenlik sertifikası ilgili operatörünce 
baz istasyonlarının üzerine halkın göreceği bir şekilde asılması ve bireylerin kendi 
çevrelerindeki baz istasyonunun güvenli olup olmadığını konusunda bilinçli olma-
ları gerekmektedir. Ayrıca BTK, bütün baz istasyonları için 7/24 internetten görüle-
bilecek şekilde elektromanyetik alan grafiği veya gösterge paneli düzenlemeli ya da 
GSM şirketlerine bunu zorunlu tutmalıdır. 

1.3.1.4. Kablosuz modemler
Evlerde kullanılan kablosuz internet modemleri de elektromanyetik alan yaymakta-
dır. Her ne kadar yaymış olduğu elektromanyetik alanın gücü düşük olsa da sürekli 
yaşam alanlarında ve sürekli açık olması nedeniyle dikkatli kullanılması gerekmek-
tedir. Diğer yandan kamusal alanlardaki kablosuz internet modemleri için herhangi 
bir düzenleme bulunmamaktadır. Kamusal alanlarda daha çok kullanıcı olduğundan 
modemler ve erişim noktaları daha fazla elektromanyetik alan yayacağından daha 
fazla dikkat etmek gerekir. 

1.4. Psikolojik Etkiler 
Bilgi ve iletişim teknolojileri bilgiye ve kişiye ulaşmayı daha kolay ve ekonomik 
hale getirdiği için bireyin yaşamında pek çok olumlu amaca hizmet edebilmektedir. 
Diğer yandan internetin doğru olmayan bilgilere ulaşma, güven ve gizliliğin kaybı, 
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sanal bağımlılık, uygun olmayan çevrimiçi ilişkiler, yüz yüze iletişimin azalması ve 
anti sosyal davranışları cesaretlendirme gibi olumsuz sonuçlara da yol açabileceği 
ileri sürülmektedir (Donchi ve Moore 2004, Finn ve Banach 2000). Bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin önemli olumsuz sonuçlarından biri de ergenler tarafından bu kadar 
sık ve kimi zaman yetişkin denetiminden uzak kullanılmasıyla sanal ortamın ergen-
ler için zorbaca davranışlar açısından yeni bir riskli çevre haline gelmesidir.

Çocukların ve ergenlerin sanal zorbalıkla ilintili olumsuz etkilere zaman ve mekan 
sınırlaması olmaksızın hemen her ortamda maruz kalma riskinin olması, hem uygu-
layan hem de maruz kalan kişilerin kimliğinin bazı durumlarda belli olmaması, iz-
leyici kitlesinin genellikle bilinememesi ve olumsuz mesajların çok kısa süre içinde 
geniş bir izleyici kitlesine iletilebilmesi gibi pek çok faktör, sanal zorbalığın hem 
tanımlanmasını hem de önleyici programların geliştirilmesini büyük ölçüde güçleş-
tirmektedir. Sanal zorbalığa ilişkin yapılan çalışmalarda aşağıdaki bulgulara rastlan-
maktadır: 

•	 Sanal zorbalık ile problem davranışlar arasındaki ilişkiyi ele alan sınırlı sa-
yıdaki çalışmada da depresyon, psikosomatik belirtiler ve okula devamsızlık 
gibi okul zorbalığına benzer olumsuz sonuçlar ortaya konmaktadır (Arıcak, 
2009; Hinduja ve Patchin, 2007; Ybarra ve ark., 2006). 

•	 Bu bağlamda sanal ortamda zorbalığa yüksek sıklıkta maruz kalan gençler 
okulda kendini güvensiz hissetme, okula uyum ve sorun davranışlar göster-
meye daha eğilimli olabilmektedir (Ybarra ve ark., 2007). 

•	 Ergenlere doğrudan neler hissettikleri sorulduğunda konsantrasyon beceri-
sini azaltabilen ve akademik beceriyi engelleyen öfke, kaygı ve korku yaşa-
maktadırlar (Beran ve Li, 2005).

•	 Sanal zorbalığa uğrayanlar ile ilgili bilgiler başkalarıyla paylaşıldığı için 
kendilerini tehdit altında hissettikleri ve utandıklarını bildirmişlerdir (Ybar-
ra ve Mitchell, 2004). 

•	 Okul ortamında zorbalığa maruz kalan ergenler aynı zamanda sanal ortamda 
da okul çevresinden bildikleri akranları tarafından zorbalığa maruz kaldık-
larında daha olumsuz sonuçlar yaşayabilecekleri öne sürülmektedir (Raska-
uskas ve Stoltz, 2007).
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ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA HAKLAR 

1.5. Kişisel Haklar

1.5.1. Özel kişiler

1.5.1.1. Çocuklara özgü haklar 
•	 Zararlı içerikten korunma hakkı
•	 Doğru bilgiye erişim hakkı
•	 Zararlı ve yanıltıcı bilgiler içeren reklamlardan korunma
•	 Okulda bilinçli internet kullanımına dair bilgilendirilme hakkı
•	 İnternet üzerindeki davranışlarının sonuçlarının ne olabileceğine dair bilgi 

alma hakkı
•	 Çocuğun internet ile ilgili haklarını savunmak konusunda katılım hakkı

1.5.1.2. Genel olarak kişilere özgü haklar
•	 Aileler için çocuklarının internetteki emniyetini sağlamak için ne tür uygu-

lamalar kullanıp önlemler alabileceklerine dair bilgi edinme hakları
•	 Kişisel verilerin korunması
•	 Kişi adına, kendi açmadığı hesapların başkaları tarafından açılmasını önle-

yebilme hakkı ve müeyyideyi hızlandırabilme hakkı
•	 Dijital kimliğin korunması hakkı 
•	 Dijital itibar

o Unutulma hakkı
o Lekelenmeme hakkı 

•	 İfade hürriyeti
o Haber alma, yorum yapma
o Haber verebilme
o Bilgi edinme

•	 Bankacılık gibi önemli sitelerdeki bilgi güvenliğine sahip olma hakkı
•	 Bilgi paylaşım hakkı
•	 Haberleşme hürriyeti
•	 Çocuk ve yetişkinlerin internet üzerinden zarar görmemesi bir tüketici hakkı 

olarak varsayılabilir
•	 İnternete erişim hakkı
•	 İnternette yaşanan problemlerle baş etme konusunda bilgi alma hakkı
•	 İnterneti gündelik yaşamı kolaylaştırma adına etkili kullanım konusunda bi-

linçlenme hakkı
•	 Devlet kurumları tarafından tutulan bilgilerin korunması hakkı
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•	 Yasal gereklilikler haricinde, müdahale ve izleme olmaksızın internete eri-
şim hakkı

•	 Sms ve aranma konusunda (istek dışı gelen çağrıları engelleme seçeneği) 

1.5.1.3. Engelli hakları
•	 Engellilerin internete kolay erişim hakkı

1.5.1.4. Tüzel Kişiler
•	 Özel kişilere ait tüm haklar aynı zamanda tüzel kişilerin de haklarıdır

ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA SORUMLULUKLAR

1.6. Özel Kişi Sorumlulukları 

1.6.1. Birey olarak sorumluklar 
•	 Dijital okur-yazarlık
•	 Dijital hak ve sorumlulukların bilincinde olma
•	 Kişisel bilgilerini paylaşma konusunda bilinçli davranma
•	 Antivirüs programlarını güncel tutma
•	 Lisanslı yazılım kullanma
•	 Paylaşımların sorumluluğunun kendilerinde olduğunun bilincinde olma

1.6.2. Anne baba sorumlulukları (Dijital ebeveynlik)
Ebeveyn, bireyi biyolojik olarak yetiştirmenin yanı sıra duyuşsal, sosyal ve eğitimsel 
gelişiminden de sorumlu olan anne, baba ya da aile büyüğü olarak tanımlanabilir. Bu 
tanımdan hareketle çocukların bulundukları ya da karşılaştıkları tüm ortamlar ebe-
veynlere farklı roller yükleyebilmektedir. Teknolojideki gelişmelerle birlikte dijital 
dünyaya henüz hazır olmayan çocuk ve ergenler karşılaştıkları karmaşık bilgileri 
nasıl değerlendireceklerini bilememektedir. Çocuklar gibi aileler de dış dünya kadar 
endişe verici olan sanal dünyada gezinirken çocuklarını denetlemeleri ve rehberlik 
sağlamaları gerektiğinin farkında değildirler. Buradan hareketle alanyazında İnter-
net ebeveynliği (Internet Parenting), çevrimiçi ebeveynlik (Online Parenting) ve di-
jital ebeveynlik (digital parenting) gibi kavramlarla karşılaşılmaktadır. Dijital ebe-
veyn; dijital çağın gereksinimlerine göre hareket eden, temel düzeyde dijital araçlara 
hâkim, uçsuz bucaksız bir ortam olan dijital ortamlardaki olanakların farkında olan 
ve çocuğunu bu ortamlardaki risklere karşı koruyabilen, kişi haklarına gerçek ha-
yatta saygı duyulması gerektiği gibi sanal ortamda da aynı şekilde davranılması ge-
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rektiğini çocuğuna aşılayan ve teknolojik gelişmelere kendini kapatmayan bireydir 
(Kabakçı Yurdakul, Dönmez, Yaman ve Odabaşı, 2013). Alanyazına dayalı olarak 
oluşturulan dijital ebeveynlik rolleri Şekil 1’de görüldüğü gibidir.

Şekil 1. Dijital ebeveynlik rolleri

1.6.2.1. Dijital okur-yazarlık
Dijital okur-yazarlık, gerçek dünyadaki kaynaklarda yer alan çok geniş yelpazedeki 
bilgilerin bilgisayar ve internet aracılığı ile elde edilerek anlaşılması ve kullanılması 
yeteneğidir (Smith, 2009). Farklı kaynaklardan gelen bilgilere teknolojik bir araç 
ile ulaşma, bu bilgileri bilişsel duyuşsal ve psiko-motor beceriler kullanarak algıla-
ma, bilgisayar programlarını fiziksel kullanım yeterliklerin ötesinde zihinsel beceri 
gerektiren problemlerin çözümünde kullanma, çoklu ortam mesajlarını analitik ve 
eleştirel olarak değerlendirme (Eshet, 2002; Gilster, 1997; Hobbs, 1996) dijital okur-
yazar bireyin özellikleri arasında sayılmaktadır. Kabakçı Yurdakul, Dönmez, Yaman 
ve Odabaşı (2013) yaptıkları çalışmada ebeveynlerin, dijital ebeveyn olabilmeleri 
için aşağıdaki dijital okur-yazarlık özelliklerine sahip olmaları öngörmektedirler:

•	 Temel seviyede teknoloji kullanım becerisine sahip olma.
•	 Teknoloji ile ilgili yaşadıkları sorunlara toleranslı olma.
•	 İnterneti teknik açı ile bilme becerisine sahip olma.
•	 Yenilikleri takip etme isteğine sahip olma.
•	 Bilgi ve iletişim teknolojilerinde gizlilik politikaları bilgisine sahip olma.
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1.6.2.2. Farkında olma
Gelişmekte olan ülkelerde İnternet kullanımı ev aktivitelerinin temelini oluştur-
maktadır (Valcke, Bonte, De Wever ve Rots, 2010). Türkiye’de gelişmekte olan bir 
ülke olduğu için ev aktivitelerinin başında İnternet teknolojileri yer almaktadır. Bu 
nedenle çocuklarıyla birlikte evlerinde vakit geçiren ebeveynlere büyük görev düş-
mektedir. Ebeveynler, çevrimiçi risklerin ve olanakların farkında olmalıdır. Kabakçı 
Yurdakul, Dönmez, Yaman ve Odabaşı (2013) yaptıkları çalışmada dijital olanakla-
rın olumsuz yönlerinin farkında olmak için dijital ebeveynlerin aşağıdaki özelliklere 
sahip olması gerektiğini belirtmektedirler.

•	 Çevrimiçi ortamlardaki olumsuzlukları fark etme.
•	 Çevrimiçi ortamlardaki risklerin farkında olma.
•	 İnternet bağımlılığını fark etme.
•	 Tehlike sinyallerini fark etme.
•	 Çevrimiçi ortamlardaki olumsuzlukları fark edip önlemler alma.
•	 Çocuğun bilgisayarda ya da İnternet’te ne yaptığını ayırt etme.

1.6.2.3. Kontrol
Ebeveynler, çocuklarını uçsuz bucaksız bir ortamda bulundukları zaman kontrol 
edebilmelidirler. Çevrimiçi ortamlara erişimin ve kullanımın kolaylaşması çevrimiçi 
risklerin de artmasına yol açmıştır. Yaşanan olumsuzluklara rağmen, riskleri azalt-
mak için çeşitli stratejiler ve yöntemler uygulanırken çocukların çevrimiçi fırsatları 
azaltılmamalı, onların belli düzeydeki risklerle mücadele edebilmeyi öğrenme ola-
nakları sınırlandırılmamalıdır (Çelen, Çelik ve Seferoğlu, 2011). Ebeveynler, çocuk-
ların çevrimiçi ortamlarda istenmedik durumlarla karşılaşmamaları için güvenliği 
sağlayacak birincil derecede sorumlu kişilerdir. Fakat Odabaşı (2005), İnternet’in 
kullanımı ile ilgili ilköğretim düzeyindeki çocukların ailelerinin görüşlerini belirle-
mek için yaptığı çalışmada, ailelerin güvenlik konusundan habersiz olmakla birlikte, 
İnternet’i ekonomik bir ortam olarak gördüklerine ve İnternet’in akademik başarıyı 
artırdığına ve çağdaş yaşamın bir gerekliliği olduğuna inandıkları sonuçlarına ulaş-
mıştır. Dijital ebeveynler, çocuklarının kontrolü için farklı yaş gruplarındaki çocuk-
ları için farklı sorumluluklara sahip olmalıdır. 5-7 yaş arasındaki çocuklar için;

•	 yanında olma ve katılma,
•	 güvenlik yazılımı kullanma,
•	 kişisel bilgilerin korunmasını anlatma,
•	 kontrol etme,
•	 süre sınırı getirme ve
•	 kararlı olma

gibi işlemlerin yapılabileceği sayılabilirken 8-11 yaş arasındaki çocuklara aynı dav-
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ranmak mümkün değildir. 8-11 yaş grubundaki çocuklar için;
•	 anlaşma yapma,
•	 güvenlik yazılımı kullanma,
•	 dijital dünyada saygılı olmanın vurgulanması ve
•	 tehlikelere karşı duyarlı olma

gibi işlemlerin yapılması beklenebilir. 12-14 yaş grubundaki çocuklar için;
•	 kimlerle görüştüklerini ve neler yaptıklarını anlatmasını sağlama,
•	 yönlendirme ve denetleme,
•	 güvenlik yazılımı kullanma,
•	 dijital dünya sorumluluğu edindirme,
•	 size gelmesini sağlama,
•	 kişisel bilginin önemini hatırlatma,
•	 mobil kullanım için kurallar koyma ve
•	 sözleşme imzalama

gibi işlemlerin uygulanması mümkünken 15 yaş ve üzeri gruptaki bireyler için;
•	 kontrolden çok, yönlendirici olma,
•	 İnternetin yasal ve etik kullanımı hakkında açıklamalar yapma,
•	 yer ve konum bildiriminin tehlikelerini açıklama ve
•	 dijital ayak izinin önemini vurgulama gibi işlemler yapılabilir.

1.6.2.4. Etik
Teknolojik araçlar insan yaşamını kolaylaştırmaya başlasa da olumsuz sayılabile-
cek birçok yeni davranışın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu olumsuz davra-
nışları Mason (1986) etik sorunlar olarak ele almış ve etik sorunları dört ana baş-
lık altında incelemiştir. Bu etik sorunlar PAPA kelimesinin ilk harflerinden oluşan 
Fikri Mülkiyet (Privacy), Erişim (Accessibility), Gizlilik (Property) ve Doğruluk 
(Accuracy)’tur. Alanyazın incelendiğinde ebeveynlerin etik açıdan dikkat ettikleri 
konulara yer verilmemiştir. Sadece FE (2008)’nin “Çocuklar için güvenli İnternet” 
amacıyla yaptıkları çalışmada ebeveynlerin (%38) müzik ve film indirmeye izin ver-
medikleri bulgusu yer almaktadır. Dijital ortamda olumsuz davranışlar sergileme-
mek için dijital ebeveynler, Kabakçı Yurdakul, Dönmez, Yaman ve Odabaşı (2013) 
tarafından belirlenel aşağıdaki özelliklere sahip olmaları gerektiği söylenebilir:

•	 Fikri Mülkiyete saygılı olma.
•	 Ulaştığı bilginin güvenliğini araştırma.
•	 Erişilen bilgilerin hak sahiplerinin isteğine uygun davranma.

1.6.2.5. Yenilikçilik
Rogers (1995), yenilik kavramını bir birey, grup ya da toplum tarafından yeni olarak 
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algılanan bir fikir, uygulama ya da obje olarak tanımlarken; yenilikçiliği bireylerin 
veya kurumların herhangi bir yeniliği diğerlerine göre daha önce benimseme derece-
si olarak tanımlamıştır. Yani yenilikçilik yeni ve farklı olan şeylere yönelik tepkidir. 
Dijital ebeveynlerin sahip olması gereken dijital özellikler şu şekilde belirtilebilir 
(Kabakçı Yurdakul, Dönmez, Yaman ve Odabaşı, 2013):

•	 Yeniliklere karşı ilgili olma.
•	 Yenilikleri öğrenme çabasında olma.
•	 Yenilikleri güncel olarak takip etme isteğinde olma.
•	 Yeniliklerin olumlu olumsuz yönlerinin farkında olma.

1.6.3. Öğretmenlerin bireysel sorumlulukları 
•	 Dijital kültürü verme – yetersiz 
•	 Farkındalık oluşturma – yetersiz 
•	 Öğretmenlerin öğrencilerine dijital kültür ve farkındalık geliştirme konu-

sunda bilgi eksikliğinin varlığı 
•	 Teknolojik eğitimlerden öğrencileri haberdar etme - 
•	 Teknolojik yenilikler konusunda velileri yönlendirme
•	 Dijital hak ve sorumluluklar konusunda öğrencileri bilinçlendirme
•	 İnternet güvenliği konusunda ailelerle işbirliği yapma
•	 Teknoloji kullanımı ile ilgili hak ve sorumlulukların farkında olma
•	 İnternetin bilinçli ve güvenli kullanılması konusunda farkındalık oluşturma
•	 Güvenilir bilgiye ulaşma noktasında bilinç oluşturma
•	 Fatih projesi kapsamındaki BT ve internetin güvenli ve bilinçli şekilde kul-

lanılmasının sağlanması

1.7. Tüzel Kişi Sorumlulukları
•	 Bütün kamu tüzel kişilerinin verileri koruma, saklama ve miadı doldu ise 

silme sorumlulukları vardır.

1.8. Kamu Tüzel Kişi Sorumlulukları

1.8.1. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, BTK ve TİB
•	 Eğitim

o İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı için bilinçlendirme çalışma-
larının yapılması
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•	 Farkındalık
•	 Güvenli internet hizmeti ile ilgili daha yaygın tanıtımların yapılması ve gü-

venli internet hizmetinin çocukların ve gençlerin internet ortamında temin-
lerinin sağlanması

•	 İhbar-web üzerinden gelen şikâyetlerin değerlendirilerek etkin çözümlerin 
üretilmesi

•	 Diğer kurumlarla işbirliği yaparak koordinasyon sağlaması (eğitim, araştır-
ma, hizmet sağlama alanında kurumsal işbirlikleri)

1.8.2. Adalet Bakanlığı
•	 Güncellenen internet problemlerine yönelik hızlı şekilde yasa ve kanunların 

geliştirilmesi ve mevzuat oluşturma
•	 Çocuklar için adalet projesinin tecrübelerinden faydalanılması

1.8.3. HSYK
•	 Bilişim suçları konusunda uzman hâkim ve savcıların yetiştirilmesi, eğitim 

alması ve sadece bu konularda istihdam edilmesi

1.8.4. Emniyet Genel Müdürlüğü
•	 Problemi Durdurma
•	 Soruşturma
•	 Kapasite Artırımı (yeterli bütçe, yeterli ve uzman personelin görevlendiril-

mesi, personelin yurt dışı eğitimler almasının sağlanması)

1.8.5. Milli Eğitim Bakanlığı birimleri 
•	 Medya okur-yazarlığı ve bilişim derslerinde internet kullanımı ile ilgili içe-

rik güncel ve teknolojik gelişmeler ışığında güncellenmesi 
•	 Çocuklarda bilinçli ve güvenli internet kullanımına dair bilgi, beceri ve tu-

tumların geliştirilmesi Türkçe, Sağlık Bilgisi, Fen Bilimleri vb ilgili dersler-
de uygun şekilde işlenmesi

•	 Ders müfredatlarına sosyal medya başta olmak üzere internetin bilinçli kul-
lanımı ile ilgili konuların yenilenen bilgilerle güncellenmesi

•	 Fatih projesinin yürütülmesi ve sürdürülmesi aşamasında teknolojinin etkili 
ve güvenli kullanımlarının sağlanması 

•	 MEB’e bağlı okullarda elektromanyetik kirliliğe ve internet güvenliğine 
dair kulüplerin kurulması  
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1.8.6. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
•	 İnternet alanındaki eğitimlerde güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile ilgili 

Türkiye çapında ailelere eğitim verilmesi ve neticelerin TİB’e bildirilmesi, 
işbirliği protokolü yapılması.

•	 Aile bakanlığı çocuk hizmetleri genel müdürlüğü tarafından çocuk ve genç-
lere yönelik güvenli ve bilinçli internet konusunda farkındalık eğitimlerinin 
yapılması

1.8.7. Sağlık Bakanlığı
•	 Teknoloji bağımlılığına yönelik tanı, tedavi ve rehabilitasyon kapasitesinin 

artırılması
•	 Sağlık verilerinin güvenliğinin sağlanması

1.8.8. Üniversiteler
•	 Eğitim

o Öğretmen eğitimi verilen bölümlerde Fatih projesi ve buna istina-
den teknoloji ve internetin bilinçli ve etkili kullanımı konusunda 
eğitimleri vermesi

o Üniversitede eğitim gören PDR ve Psikoloji bölümü öğrencilerine, 
internet güvenliği, internet sorunları (siber zorbalık, internet nede-
niyle yaşanan psikolojik sorunlar) ve teknoloji bağımlığı üzerine 
rehberlik ve danışmanlık etme noktasında eğitimler verilmesi

o Üniversitelerdeki tüm bölümlerde verilen temel bilgi teknolojileri 
dersinin kapsamında internet güvenliği ve internet sorunları (siber 
zorbalık, internet nedeniyle yaşanan psikolojik sorunlar) konularına 
da yer verilmesi

•	 Araştırma
o İnternetin bilinçli kullanımı, dijital hak ve sorumluluklar konusunda 

araştırma ajandalarının geliştirilmesi

1.9. Özel Hukuk Tüzel Kişileri

1.9.1. İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS)
•	 Güvenli internet alt yapısının kurulması ve güncellenmesi
•	 Veri gizliliğinin sağlanması
•	 Tüketici haklarına riayet
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•	 Tüketicinin güvenli ve bilinçli internet kullanımına katkıda bulunma 
•	 Teknoloji bağımlılığı riskine ilişkin toplumu bilgilendirme
•	 İnternetin kötüye kullanımı kapsamında, toplumu sorumlulukları hususunda 

bilgilendirme
•	 Web sitelerinin kategorilendirme ve derecelendirmeleri hususunda bilinç-

lendirme
•	 İnterneti ölçülü kullandırma konusunda bazı teknik önlemlerin geliştirilmesi
•	 Çocuklara ve gençlere yönelik ürünlerin reklam kampanyalarının çocukların 

ruhsal ve psikolojik gelişimlerini etkileyecek şekilde yapılmaması

1.9.2. STK’lar
Bu kısımda çalıştay üyelerinin bağlı bulundukları sivil toplum kuruluşlarının görev 
ve sorumlulukları listelenmiştir; 

•	 YEŞİLAY – bağımlılıkla mücadele
•	 TEMKODER (Elektromanyetik Kirliliği Önleme, Ölçme, Araştırma ve Eği-

tim Derneği) – elektromanyetik alanların sağlık üzerine etkilerine dair halkı 
bilinçlendirme ve elektromanyetik kirliliğin önlenmesine dair girişimlerde 
bulunma

•	 Mutlu Çocuklar Derneği - Dijital Vatandaşlık ve Güvenli İnternet Projesi 
çerçevesinde çocukları bilinçli internet kullanımı konusunda bilinçlendirme

•	 Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği
o Eğitim 
o Araştırma
o Elde edilen sonuçları yaymak
o Yaygın eğitimler, paneller, tanıtımlar, kongreler düzenlemek
o Ulusal ve Uluslararası işbirlikleri ile iyi uygulamaları bulmak ve 

kazandırmak

1.9.3. Medya Organları
•	 Bilinçli ve güvenli internet kullanımına dair kamu spotu ve tanıtımların he-

def kitlenin yoğun kullanımlarının olduğu zamanlarda yayınlaması.
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2.1. Yasal Süreçteki Boşluklar
•	 Dijital ortamda kişisel haklara dair belirli düzenlemelerin yeterli olmayışı,
•	 Dijital ortamda kişisel verilerin korunmasına dair belirli düzenlemelerin ye-

terli olmayışı,
•	 Suç işlenen merkezlerin yurt dışı kaynaklı olması ve Türk yargı kararlarının 

uygulanmasının imkânsız oluşu,
•	 Ethical hacker kavramı yaygınlaşmakta ve bu konu üzerinde eğitimler veril-

mektedir, bu şekilde kurumsal bilgilerin korunması ya da başka kurumların 
sisteminden bilgi alışı sağlamaktadırlar. Bunun denetlenmesi aşamasında bir 
yasal boşluk bulunmaktadır. 

2.2. Mevcut Yasal Düzenlemeler
•	 Dijital İtibar ile ilgili kanunlar

o Dijital ortamda itibarsızlaştırma faaliyetleri haksız rekabet kapsamında 
Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde korunmaktadır. Haksız rekabet 
hükümleri, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 54 
üncü madde ile 63 üncü maddeleri arasında yer almaktadır.

o (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun 54 üncü maddesinde, “ Haksız rekabe-
te ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, 
dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Rakipler arasında veya 
tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya 
dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygula-
malar haksız ve hukuka aykırıdır.” denilmektedir. 

o (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun “Cezayı gerektiren fiiller” başlıklı 62 
nci maddesinin birinci fıkrasında ise 55 inci maddeye atıfla, “Kendi 
icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, 
ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya 
yanıltıcı bilgi verenler” denilerek, ilgili kişilerin sorumluluğu hükme 
bağlanmıştır.

o Söz konusu hükümler çerçevesinde, marka değerini düşürücü, işletme-
lerin ticari itibarını ve iktisadi faaliyetlerini zedeleyici, haksız rekabete 
neden olacak asılsız isnatlar ileri sürdükleri gerekçesiyle internet siteleri 

2.  MEVCUT DURUM ANALİZİ
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hakkında suç duyurusunda bulunulabileceği ve haksız rekabet davaları 
açılabileceği görülmektedir.

•	 BTK Kurum mevzuatı 
o 5651 sayılı kanun: Katalog suçlar: Çocuk istismarı, intihara yönlendir-

me, dolandırıcılık siteleri, Atatürk’e karşı işlenen suçlar, 
o Erişimi engellemede yargı kararları uygulanmaktadır.
o Güvenli internetten yararlanmayı sağlayacak esaslar geliştirildi.

	Talep eden kullanıcılar aile koruma programlarını kullanabilir.
	Aile koruma: dolandırıcılık, 
	Aktif: halihazırda kullanan (1,5 milyon kişi kurumsal kullanıcı-

lar da dahil) deaktif kullananlar: Önceden kullanıp artık kullan-
mayanlar (aktif + deaktif 5 milyona yakın).

	Türkiye’de aile koruma paketi diğer ülkelere öncülük yapmak-
tadır.

	Tüketici haklarının korunması aşamasında da BTK tarafından 
önlemler alınmaktadır.

	Kullanıcı kendi isteği ile talep etmediyse aile korumasını kul-
lanabilir.

•	 Türkiye’de çevrimiçi ortamda çocukların korunumuna ilişkin yapılan çalış-
malar 

o Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çocuk istismarı konusunda ça-
lışmalar yapmaktadır

o EGM: İnsan ticareti, kadın çocuk ticaretinin önlenmesine dair 
	 138 sayılı sözleşme
	Havana kuralları
	Çocuk haklarına dair EU anlaşması
	BM çocuk hakları sözleşmesi
	 Siber suçlar sözleşmesi

o TÜBİTAK: Programlama konusunda ileri becerilere sahip çocukla-
rı yaz kamplarına almaktadır 

•	 Yurtdışında örnek teşkil edebilecek uygulamalar

•	 ITU International Telecommunication Union 
•	 Europa Commission
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•	 Inhope: Zararlı web sayfalarının ihbar edilmesini sağlayan kanallar 
oluşturmaktadır

•	 Insafe: Üye ülkelerde farkındalık merkezleri kurularak bu merkezlere 
başvuran okul, sivil toplum kuruluşu ya da benzer gruplara eğitimler ve 
materyaller sağlamaktadır

•	 İngiltere’de çocukların istismara uğrama durumunda şikâyette buluna-
bileceği kanallar mevcuttur. 

•	 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kişisel çevrimiçi haklar 
konusunda çalışmalar yapmaktadır ancak henüz net sonuçlar elde edil-
memiştir. 

•	 “Right to be forgotten” üzerine Avrupa Komisyonunu geliştirdiği tanım 
ve önerilerin irdelenmesi ve ülkemiz için bazı uygulamaların uyarlan-
ması gerekmektedir. 
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Sorunlar Sorunun kaynağı 

1. Çocukların interneti güvenli ve 
bilinçli kullanım haklarına ilişkin 
sorunlar

a) Zararlı içeriğe açık olma

b) Doğru bilgiye ulaşmada sorun yaşama

c) Reklamlar çocuklara kolaylıklar ulaşıyor ve rek-
lamlardan kolay etkileniyorlar

d) Okullarda interneti güvenli ve bilinçli şekilde kul-
lanım eğitimlerinin yetersizliği

e) Çocukların internet üzerindeki davranışlarının so-
nuçları hakkında fikir sahibi olmamaları

f) Çocukların kendi internet hakları konusunda söz 
haklarının olmayışı

g) Aileler için çocuklarının dijital hak ve sorumlukları 
yeterli bilgilendirme yapamamaları 

Sorun Alanları
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2. Kişilerin interneti güvenli ve 
bilinçli kullanım haklarına ilişkin 
sorunlar

a) Kişilerin dijital haklarına (internet güvenliği, bi-
linçli kullanımı, dijital vatandaşlık hakkı, erişim, 
iletişim, ticaret) yönelik neler yapabileceklerini 
bilmiyor olmaları 

b) Kişilere ait bilgilerin yeterince korunamaması – 
Kurumların yasal yükümlülüklerini yerine getir-
mekte yeterince hassasiyet göstermemesi

c) Sahte hesaplar açılması yoluyla yaşanan mağduri-
yetler 

d) Dijital itibarın ve dijital kimliğin korunması konu-
sundaki yasal ve yapısal boşluklar

e) İfade ve haberleşme hürriyetinin ve bilgi paylaşım 
hakkının teminat altına alınmasındaki yasal, yapı-
sal ve teknik alt yapılar olmasına rağmen uygula-
mada ve algıdaki eksiklikler

f) Özel tüzel kişi ve kurumların kişisel verileri pay-
laşma hususundaki yasal boşluklar

g) İnternette yaşanan problemleri çözme konusunda 
bilgi eksikliği

h) İnternetin gündelik yaşamı kolaylaştırmada etkili 
kullanımı konusunda bilinç ve bilgi eksikliği

i) Devlet kurumları tarafından tutulan bilgilerin ko-
runması ve paylaşılmaması hususundaki yasal boş-
luklar

j) Müdahale olmaksızın internete erişim hakkı konu-
sunda olası endişelerin varlığı

k) Engellilerin internete kolay erişimi konusunda dü-
zenlemelerin olmayışı

l) Uluslararası sitelerden kaynaklanan sorunlara Türk 
yasa ve uygulamalarının çözüm getiremiyor olması
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3. Anne babaların interneti bilinç-
li ve şekilde kullanmaları konu-
sunda çocuklarını yönlendirmede-
ki eksiklikleri

a) Anne babalardaki dijital okur-yazarlığın eksik olu-
şu

b) Ailelerin çocuklarını kontrol ve takip etme konu-
sundaki yöntemler konusundaki bilgi eksiklikleri

c) Ailelerin yeni bilgisayar teknolojileri konusunda 
kendi eksiklikleri sonucunda çocuklarını yönlen-
dirme konusunda yeterli olmayışları

4. Öğretmenlerin öğrencilerine 
dijital kültür ve farkındalık geliş-
tirme konusunda bilgi eksikliğinin 
varlığı

a) Bilgi eksikliği
b) Dijital kültürü vermedeki yöntemlerin bilgisinin 

eksikliği
c) Sürekli gelişen teknolojilerin takibinin eksikliği

5. Bireysel bilgi güvenliği konu-
sundaki sorumluluk alanlarına ait 
sorunlar

a) Telif ve lisans hakları konusunda yeterli düzeyde 
bilgi ve hassasiyetin olmaması

b) Paylaşım sorumluluğunun bireyin kendisinde oldu-
ğuna dair bilincin yetersiz olması

c) Dijital hak ve sorumluluklar konusunda bilgi ve tu-
tum eksikliği

6. Kamu kurum ve kuruluşlarının 
sorumluluklarının yerine getiril-
meyişi sonucunda meydana gelen 
sorunlar

a) Kamu personelinin bilgi güvenliği konusunda bil-
gilendirme ve bilinçlendirme konusundaki eksik-
likleri

b) Kamu kurumlarında alanında yeterli bilişim uzma-
nı personelinin istihdam eksikliğinin olması

c) Her kuruma ait, interneti bilinçli kullanma konu-
sunda vatandaşa karşı sorumluluklarını ve uygula-
malarını belirleyecek bir mevzuatın yeterli olma-
yışı

d)  Kurumların interneti bilinçli ve güvenli kullanımı-
nı sağlayacak alt yapının yetersizliği

e) Kurumlar arası işbirliğinin yetersizliği
f) Kurumların uluslararası işbirlikleri konusundaki 

yetersizlikleri
7. Üniversitelerden kaynaklanan                  
sorunlar

a) Müfredat konusundaki eksiklikler
b) Konu ile ilgili araştırma yapma ve bilgi üretme ko-

nusundaki yetersizlikleri
c) Üniversitelerin, kamu ve özel sektörle yeterince iş-

birliği içinde olmaması
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9. STK’lar a) STK ve resmi kurum işbirliğinin yeterince kurula-
maması 

b) Yeterli sayıda STK’nın olmayışı ve devlet kurum-
larınca yeterince desteklenememeleri

c) STK’ların hizmet alanları konusunda yeterince 
güçlü ve söz sahibi olamamaları

10. Yeni Medya Organları a) Medya organlarının internetin etkili ve bilinçli kul-
lanımı konusunda çocuk ve gençler için yeterince 
ürün sunmuyor olması

b) Medya organlarının internetin etkili ve bilinçli 
kullanımı konusunda sunduğu ürünleri çocuk ve 
gençlerin yoğun kullanım zamanlarında sunmuyor 
olması

c) Çocuk ve gençlerin gelişimini etkileyecek içerikler 
konusunda duyarlı davranılmaması

d) Medyada gençlerin ve kamunun faydasına olma-
yan, uygunsuz içeriklerin kullanılmamasına dönük 
etik standartların uygulanmaması

e) İnternetin kötüye kullanımı kapsamında, toplumu 
sorumlulukları hususunda bilgilendirmedeki eksik-
likler

f) Web sitelerin içeriklerine yönelik kategorilendirme 
ve derecelendirilmeleri hususundaki uygulamala-
rın eksiklikleri

g) Kişisel bilgilerin korunması için yeterince raporla-
ma ve şikayet aracının sunulmuyor olması

h) Dijital oyunların yaş gruplarına ve içeriğine uygun 
derecelendirmesinin eksikliği

11. Yasal süreçteki boşluklar a) Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili güncel yasala-
rın eksikliği

b) Suç işlenen merkezlerin yurt dışı kaynaklı olması 
ve Türk yargı kararlarının uygulanmasının zorluğu

c) Ethical hacker kavramı yaygınlaşmakta ve bu konu 
üzerine eğitimler verilmektedir. Bunun denetlen-
mesi aşamasında bir yasal boşluk bulunmaktadır. 

d) Kablosuz iletişim sağlayan araçların yerleştirilme-
si, limit değerlerinin belirlenmesi ve düzenlenmesi 
için gerekli yasaların eksikliği
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Bu bölümdeki çözüm önerileri 4 temel başlık altında toplanmaktadır. Bunlar bilinç-
lendirmeye yönelik öneriler, mevzuat geliştirme, uygulama geliştirme ve devlet po-
litikasına ilişkin önerilerdir. 

3.1. Bilinçlendirmeye Yönelik Öneriler
•	 Dijital hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirme konusunda kamu 

spotları kullanılmalıdır, örneğin bu kamu spotları;
o Aile koruma filtresi
o İnternet etiği ile ilgili örnekler
o Mevcut kanun ve yasalar şekline olabilir

•	 Vatandaşa, yasaların değiştiği durumlarda da yasaların nasıl işlediğinin, ya-
sal haklarının ve nerelere başvurması gerektiğinin onların anlayabileceği dil 
ve kanallarla bilgi verilmesi gerekir.

•	 Kişisel ve kurumsal bilgilerin yasal dayanaklar çerçevesinde elde edilmesi-
ne dair verilen eğitimlerin (“Ethical hacker”) denetlenmesi için düzenle-
meler geliştirilmeli ve ilgili kurumlara sorumluluklar verilmelidir.

o Talim ve Terbiye Kurulu buna yönelik kursları denetlemekte ve ser-
tifikaların Talim Terbiye Kurul onaylı çıkması gerekmektedir. 

•	 Kamu kurumlarının çocuklara yönelik eğitici ve yönlendirici içerikler üret-
mesi gerekmektedir.

•	 Teknolojiyi olumlu sosyal etkileşim için kullanma konusunda kişilerin far-
kındalıklarının artırılması gerekmektedir. 

•	 Çocuklar ve gençlerin dijital dünyadaki haklarını korumak üzere medya 
okur yazarı olmasını sağlayacak örgün ve yaygın eğitimlerin sağlanması, bu 
aşamada farklı medya kanallarının kullanılması gerekmektedir.

•	 Çocuk ve gençlerle iletişimi olan meslek grupları uzmanları internetin doğru 
kullanılması konusunda eğitilmelidirler.

•	 Aileler, çocuklar ve gençler kendi yaş gruplarına uygun olmayan oyunlar 
konusunda bilinçlendirilmelidir. 

•	 İnternet yoluyla işlenen suçlardan korunma yolları ve yapılan kişilik hakları 
ihlali konularında toplumsal farkındalığın artırılması yönünde projeler ya-
pılması, bu aşamada devletin STK’lar, üniversiteler işbirliği içerisinde hare-
ket etmesi gerekmektedir. 

•	 Uygun kullanım kural, süre ve ortamlarının belirlenip bununla ilgili farkın-

3.  ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER
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dalık eğitiml yapılmalıdır. 
•	 Okullardaki kulüplere dijital hak ve sorumluluklar hususunda bir kulübün 

eklenmesi gerekmektedir. 
•	 Okullarda elektromanyetik kirlilik konusunda bir kulübün kurulması gerek-

mektedir. 

3.2. Mevzuat Çalışmaları
•	 “Kişisel bilgilerin korunması” konusundaki kanunların bir an önce oluştu-

rulması gerekmektedir.
•	 Unutulma ve lekelenmeme haklarını düzenleyecek uygulamalar geliştiril-

melidir. 
•	 Dijital itibarın korunması ve geri sağlanması noktasında yasal düzenleme-

lerin mevcudiyeti kontrol edilmeli, boşluklar mevcut ise bu konuda yasal 
uygulamalar geliştirilmesi gerekmektedir. Tazminat hukuku düzenlemeleri 
geliştirilebilir. 

•	 İnternet üzerinde kişisel haklara saldırı durumlarına karşı tazminat hukuku 
geliştirilebilir. 

•	 Web sağlayıcının emniyet ve yargı ile işbirliğine götürecek düzenlemelerin 
getirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda uluslararası bazı düzenlemelere ön 
ayak olunmalıdır.

•	 Suçun ve suçlunun tespitini kolaylaştırmak amacıyla, web sağlayıcılarının 
ve kurumların log kaydı tutmaları zorunlu olmalı ve log tutma süresi uza-
tılmalıdır. Ayrıca, silinmiş içeriklerin de 6 aydan daha uzun süre tutulması 
zorunlu tutulmalıdır. 

•	 Proxy kullanılarak işlenen suçlara dair kural ve kanunlar getirilmeli
•	 Yargı sürecini hızlandıracak uygulamalar ve düzenlemelerin getirilmesi ge-

rekmektedir.
•	 Sanal suçların uluslararası boyutu dikkate alındığında bu suçlarla etkin ola-

rak mücadele edebilmek için uluslararası mekanizmalarla işbirliği içerisinde 
çalışılmalıdır.

•	 İnternetin etkin, bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda ilgili kurumlarla iş-
birliği içinde çalışmalı, bu çalışmada özellikle çocuklara ve gençlere yönelik 
eğitimlerde Milli Eğitim Bakanlığı, aile eğitimlerinde Aile Ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanlığı sekretaryayı yürütmelidir. Eğitimler ölçme değerlendirme 
yöntemlerini de kapsayan farkındalık ve bilinçlendirmenin ötesinde beceri 
kazandırmayı hedefleyen tarzda yapılmalıdır. 



31

İnternetin Bilinçli Kullanımı ve 
Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı Raporu
17-19 Ocak 2014

3.3. Uygulamalar 
•	 Kurum ve kuruluşların siber savaşlara karşı sistemler geliştirmeleri gerek-

mektedir.
•	 Web sitelerindeki reklamları engellemek mümkün değil, bunun engellenme-

sini sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir.
•	  İnternet üzerindeki etik problemlere karşı gönüllü kişilerin denetçilik rolü 

üstlenmesi gerekmektedir. 
•	 İhbarweb’de sadece şikâyet bildirimi olabiliyor, ancak bunun sonucu kişile-

rin neler yapabileceği konusunda herhangi bir öneri getirilmiyor bu anlamda 
bir boşluk mevcut, buna istinaden çocuklara olumsuz içerikle nasıl baş ede-
ceğine dair öneriler sunulabilir. 

•	 Çevrimiçi istismara uğrayan çocuğun, mahremiyetinin zedelenmeden şika-
yet edebileceği ve bu durumla nasıl baş edebileceğini öğrenebileceği bir ka-
nalın (telefon ya da web sayfası) kurulması gerekir.

•	 Tüm web sayfalarında “şikâyet et” “bildir” butonunun zorunlu olarak bu-
lundurulması ve buradaki şikayetin servis sağlayıcı dışında ilgili kanallara 
yönlendirilmesi gerekmektedir. 

•	 Kişilerin internet geçmişlerinin unutulma hakkı bulunmaktadır, bu nedenle 
bu haklarını kullanabilecek uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir.

•	 Yayınlanan bilgi, resim ve belgelerin internette bazı işaretlemeler yapılarak 
bunların başkaları tarafından indirilmesi ve kullanılması durumunda haber-
dar edilmenin yolları açılmalıdır.

•	 Kablosuz iletişimin kişiler üzerindeki etkilerinin tam olarak neler olduğu 
konusunda bilimsel çalışmalar yapılmalıdır. 

•	 Çocuklar için güvenli arama motorlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılma-
lıdır.

•	 Sanal suçlarla mücadele teknolojileri üretilmelidir.
•	 İnternet oyunlarını derecelendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
•	 Bankacılık ya da özel bilgilerin daha hassas olduğu web sitelerinde bilgi 

değişimi olduğunda mobil bilgilendirilmenin ve belirli periyodlarda şifre 
güncellemesinin zorunlu kılınmalıdır.

•	 Evdeki elektromanyetik dalga yayan cihazların kullanılmadığı zaman tama-
men kapatılmalıdır.

•	 ESRB oyun derecelendirmelerinin uygulanması için düzenlemeler getiril-
melidir.

•	 Avrupa Komisyonu, 2012’ de yayınladığı dijital ajandada teknoloji ve med-
ya şirketlerine 5 alanda çalışma yapmaları için teşvikte bulunmaktadır. Bu 
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hususlarda Türkiye’deki medya birimlerinin de bu ilkeleri benimsemesi sağ-
lanmalıdır.

o Basit kullanımlı ve kapsamlı raporlama araçları 
o Yaşa göre gizlilik ayarları
o Kapsamlı içerik sınıflaması yapma
o Aileler için kolay kullanılabilir kontrol araçlar
o Çocukları istismar eden içeriklerin etkin şekilde yok edilmesi 

3.4. Devlet Politikaları
•	 Neyin internet etiği kapsamında olup olmadığını ortaya koyabilecek bir etik 

komisyonun oluşturulması gerekmektedir. 
•	 Etik problemlere karşı daha hızlı müdahale açısından bazı kurallar bu ko-

misyon tarafından geliştirilebilir.
•	 Sosyal medya hesaplarına ulaşma ve müdahale konusunda düzenlemeler ge-

tirilmelidir.
•	 Web siteleri güncellemelerinin web sitesinin ürün, hizmet ve hedef kitlesine 

uygun olan bakanlıklarca denetlemesinin yapılmalıdır. 
•	 Zararlı içeriklere sahip web sayfalarının ilgili bakanlıklarca denetlenmelidir.
•	 İnternet güvenliği hususunda mücadele eden grup ve kurumların desteklen-

mesi ve denetlenmesi gerekmektedir.
•	 Kişisel verilerin güvenliğine dair çok ciddi uygulamaların geliştirilmesi ve 

yaptırımların uygulanması gerekir. 
•	 Çocuk istismarı içeren, uygunsuz içerikleri yayılmasını engelleyecek düzen-

lemeler yapılması gerekmektedir.
•	 Çocuklar ve gençlerle ilgili ihbar ve yardım hattı kurulmalı ve devlet böyle 

çocuklar için tedavi imkânı sağlamalıdır. 
•	 İnternet üzerinden çocukların alması yasak olan ürünlere ulaşmasını önleye-

cek yöntemler geliştirilmelidir. 
•	 Çocukların ve gençlerin ruhsal ve psikolojik gelişmelerini engelleyecek her 

türlü reklamların yayımlanmasını engelleyecek çalışmalar yapılmalıdır. 
•	 İnternette sosyal ve psikolojik mağduriyetlerle karşılaşanların korunması ve 

rehabilitasyonları konusunda mekanizmalar oluşturulması gerekmektedir. 
•	 Kötü amaçlı kullanımların önüne geçmek amacıyla internet kafelerle ilgili 

düzenlemeler yapılmalı ve buralardan sosyal eğitsel merkezler olarak istifa-
de edilmesi yolları aranmalıdır. 

•	 Kişi adına, kendi bilgisi dışında meydana gelen suçlar konusunda yapılacak 
müdahaleler hızlandırılmalıdır. 
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Gerçekleştirilecek Faaliyetler
 Gerçekleştirileceği Dönem

Kısa Orta Uzun  İlgili Kuruluş

Eğitim çalışmaları X X   

MEB, BTK, 
ASPB, 
Üniversiteler, 
STK’lar, EGM

Mevzuat Çalışmaları X TBMM, İlgili 
kamu kurumları

Uygulamaların güncellenmesi 
ve denetlenmesi X X X İlgili kurumlar

Devlet politikaları X X X TBMM, BTK, 
Yargı Organları

4.  EYLEM PLANI
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Dijital haklar ve sorumlulukların ortaya konulduğu ve mevcut duruma göre sorun 
olduğu tespit edilen alanların düzeltilmesine ilişkin önerilerin getirildiği bu raporda 
bir çok paydaş için önemli çözüm önerileri sunulmuştur. İnternet ve bağlı teknoloji-
lerin kişilerin yaşamlarını kolaylaştırmanın yanında fizyolojik ve psikolojik birçok 
olumsuz etkisi bulunmakta, her yaştan insanın yaşamında farklı etkiler oluşturabil-
mektedir. Dijital yaşamın getirdiği haklara bakıldığında özellikle kişilerin psikolojik 
anlamda zarar görmelerini engelleyici unsurların dijital haklar kapsamına girdiğini 
görmekteyiz. Bunların başında doğru bilgiye erişim, kişisel bilgilerin korunması, 
ifade özgürlüğü, dijital itibar gibi unsurlar gelmektedir. Haklara istinaden ortaya 
koyulan sorumluluklara bakıldığında ise burada hem özel hem tüzel kişilerin bir 
çok sorumlulukları bulunmaktadır. Örneğin bireysel olarak herkesin dijital okur-ya-
zarlık becerilerine sahip olması ve bilginin korunumu konusunda önlemler alması 
gerekmektedir. Günümüzde anne babaların rolü ise dijital çağda dijital ebeveynliğe 
dönüşmekte ve anne- babanın çocuklarının dijital okur-yazarlık becerilerini edinme-
si için bu becerileri onlara verebilecek, çocuklarının dijital ortamda yaşadıklarının 
farkında olup kontrol edebilecek, etik anlamda sorumluluklarını bilecek ve yeni diji-
tal teknolojileri öğrenebilecek düzeyde olmaları beklenmektedir. Öğretmenlerin ise 
yine anne baba sorumluluklarına benzer unsurlarda öğrencilerine önderlik etmeleri 
gerekmektedir. 

Kamu ve tüzel kişiliklerin sorumlulukları birçok kurum için farklılık gösterebilmek-
tedir. Örneğin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, Ulaştırma ve Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı için alt yapı sağlama, güvenli internet hizmeti sunma gibi 
unsurlar sorumluluk olarak yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı birimlerinin bilinçli 
internet kullanımı konusunda çocuk ve gençleri eğitmesi beklenmektedir. Hemen 
hemen tüm kurumların tüketiciye ait verileri koruma ve bilgilerin kullanımı konu-
sunda tüketiciyi bilgilendirme sorumluluğu bulunmaktadır. Ayrıca birçok kurumun 
ve sivil toplum kuruluşlarının her yaştan bireyi bilinçli internet kullanımı konusunda 
bilinçlendirme misyonları bulunmalıdır. Öte yandan mevcut durumda dijital ortam-
daki hak ve sorumluluklara dair boşluklar mevcuttur. Bunların başında yasal düzen-
lemeler gelmektedir. Bazı düzenlemeler mevcut olsa da hem yasa hem uygulamada 
birçok dijital hak ve sorumluluklar belirgin değildir. Özellikler kişilerin bilgi koru-
numu, lekelenmeme, psikolojik olarak zarar görmeme gibi konularda büyük açıklar 
mevcuttur. Bu anlamda kamu kurumlarının yanında aile ve öğretmenlere de büyük 

5.  SONUÇ
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roller düşmektedir. Ayrıca medya organlarının hem bilinçlendirme anlamında hem 
de medya öğelerini bilinçli ve kişilere zarar vermeden yayma anlamında sorumlu-
lukları bulunmaktadır. Bu anlamda da bazı düzenleme ve uygulamalar yapılması 
gerekmektedir. 

Çalıştayda ortaya konulan problemlere yönelik olarak çözüm önerilerinin temel ola-
rak dört başlık altında toplanabilir. Bunlar bilinçlendirme çalışmaları yapmak, mev-
zuat alanında yapılacak çalışmalar, kurum ve kuruluşlarca yürütülecek uygulamalar 
geliştirmek ve devlet politikaları belirlemektir. Bilinçlendirme hemen hemen tüm 
kurumlar tarafından yapılabilmekteyken mevzuat, uygulamalar ve devlet politikası 
için BTK, TBMM ve Yargı’nın işbirliğinde çalışmaları gerekmektedir. Ayrıca bu 
konuda atılacak tüm adımların bir an evvel atılması ve en geç iki yıl içinde uygula-
maya geçirilmesi önemlidir. 
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Dijital Okur-Yazarlık Çalışma Grubu

Bilgi teknolojileri, dijital vatandaşların oluşumu noktasında ve bilgi toplumu olma 
yolunda hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bilişim çağını yaşamaya baş-
ladığımız ve bundan sonra dijital platformların hayatımızda ayrılmaz bir parçası ol-
duğunu düşünerek bilgi teknolojilerinin etkin ve sorumlu birer birey olarak kullanı-
mı için dijital okur-yazarlık büyük bir gerekliliktir. 

BTK, TİB ve Yeşilay işbirliğinde gerçekleşen Bilinçli İnternet Kullanımı ve Tekno-
loji Bağımlılığı Çalıştayı, Dijital Okur-Yazarlık Çalışma Grubu’nun ortaya koyduğu 
bu raporda bireysel ve kurumsal olarak dijital ortamın etkin ve sorumlu birer birey 
olarak kullanımı noktasında fikirler bir araya getirilmiştir. Raporda ilk olarak dijital 
vatandaşlık ve dijital okur-yazarlık kapsamında ele alınan kavramların tanımlarının 
yapılması ve mevcut eğitim sistemimizde dijital okur-yazarlık durumunun ele alın-
ması öngörülmüştür. Değişik ülkelerdeki örneklerin de ele alındığı raporda dijital 
okur-yazarlık ile ilgili temel sorunlar, çözüm önerileri ve eylem planları bu rapor 
kapsamında ortaya konmaya çalışılmış ve dijital okur-yazarlık ile bir eğitim modeli 
ortaya konmaya çalışılmıştır. 
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1.1. Tanımlar

1.1.1. Dijital vatandaşlık
Dijital araçları kullanırken ahlaki olarak doğru kararlar alabilme, dijital araçların 
kullanımında başkalarına zarar vermekten kaçınma ve dijital araçları doğru, etik ve 
etkin olarak kullanma olgusuna dijital vatandaşlık denir (Ocak, 2014).

Dijital vatandaşlığın temel boyutlarından biri olan dijital okur-yazarlık ise;

1.1.2. Dijital okur-yazarlık
Bilgi teknolojilerinin getirmiş olduğu fırsat, inovasyon ve yaratıcılığın farkında 
olma, bilginin geçerlilik ve güvenliğinden emin olma ve bu teknolojilerin kullanı-
mının etik sorumluluğunu bilme ve bilgiyi eleştirel ve sistematik bir şekilde arama, 
toplama ve işleme fonksiyonlarını kapsamaktadır (Çubukcu, 2014).

Bu açıdan bakıldığında iyi birer dijital vatandaş olabilmek için iyi birer dijital okur-
yazar olmamız gerekmektedir. 

Dijital okur-yazarlık

                 Doğru kullanım                                               Etik kullanım

                                                     Etkin Kullanım 

1.  GİRİŞ
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Dijital okur-yazarlık, dijital yerli ve dijital göçmen kavramlarının ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Bu açıdan günümüz çocuk ve gençlerinin internete yerli, bir önceki 
neslin ise televizyona yerli, internete göçmen olduğunu söylemek gerekir. İki nesil 
öncesi ise radyoya yerli, televizyona göçmendi. Bu açıdan dijital vatandaşlık 7’den 
70’e toplumdaki tüm bireyleri ilgilendiren bir kavramdır.

1.1.3. Dijital okur-yazarlık kapsamı 
Dijital okur-yazarlığı üç aşamada incelemek, kapsamını belirlemek adına önemlidir.

a) Teknoloji

b) Eğitim-öğretim

c) Etkileşim-iletişim

a) Dijital okur-yazarlık, dijital alt yapının ve teknolojik araçların gelişmesiyle 
hız kazanmıştır. Bu açıdan dijital okur-yazar olma günümüzde gelişen tek-
nolojik araçların doğru (bilinçli ve güvenli), etik ve etkin kullanılmasıyla 
ortaya çıkmakta ve teknolojik araçların gelişmesiyle ön plana çıkmaktadır. 

b) Dijital okur-yazarlığın diğer bir boyutu eğitim ve öğretim faaliyetleridir. İs-
ter bireysel bazda eğitim olsun, ister sistematik olarak eğitim kurumlarında 
program ve müfredatlarda olsun, dijital vatandaş ve bunun okur-yazarlığı 
direk olarak toplumsal anlamda eğitimli olmanın ve eğitimi aracılığıyla top-
lumsal bilincin oluşturulmasına dayanmaktadır.

c) Etkileşim boyutu, dijital okur-yazarlığın son boyutudur. Dijital kaynakları 
kullanırken başkalarına zarar vermeme, bireysel yaşamı kolaylaştıracak şe-
kilde kullanma ve bu dijital araçları kullanırken iletişimin kurallarını bilme 
gerekmektedir. Başkalarıyla sanal ortamlarda iletişime geçerken iletişimin 
kimle gerçekleştiğinden emin olma, ve ileride gerçek hayatı etkileyecek ve 
sıkıntı çıkaracak iletişimlerde ve yayınlarda bulunmama. 

Dijital vatandaşlık ve teknoloji kullanımı konularında, suiistimal ve kötüye kullanım 
karmaşıklığını anlamanın bir yolu olarak, uluslararası literatürde de yer alana dijital 
vatandaşlık davranışı oluşturan dokuz genel alan belirlenmiştir (Ribble & Bailey, 
2007). Bunlar:
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1. Dijital erişim: Üretken vatandaşlar olmak için, eşit olarak teknolojik imkanlara 
dijital erişim sağlanması anlamına gelir. Örneğin, cinsiyet, ırk, yaş, etnik kimlik, 
fiziksel ve zihinsel farklılıklara aldırış etmeden elektronik topluma tam katılımın 
sağlanmasıdır.

2. Dijital ticaret: Elektronik ortamlarda satma ve satın alma işlemlerini yapacak 
yeterliliğe sahip olma anlamına gelir.

3. Dijital iletişim: İletişim biçimlerinin değişikliğe uğrayarak elektronik araçlar va-
sıtasıyla da yapıldığının farkında olmadır. Örneğin, e-posta, cep telefonu, anlık 
mesajlaşma teknolojisi kullanıcıların iletişim yolunu değiştirmiştir.

4. Dijital okur-yazarlık: Öğrenme–öğretme sürecinin artık teknoloji kullanılarak da 
gerçekleştirildiğinin farkında olmadır.

5. Dijital etik: Sanal dünyada gösterilen davranışın ya da işin elektronik standardı-
nın da olduğunun farkında olmadır. Örneğin, siber zorbalık, sanal küfürleşme, 
sexting (mobil küfürleşme) gibi birçok olumsuz kavram sunan dijital dünya, her 
bireyin bilinçli bir internet kullanıcısı olması gerekliliğini kaçınılmaz hale gel-
miştir.

6. Dijital kanun: Sanal dünyada yapılan işlerin elektronik sorumluluğunun olduğu 
ve kanunlarla yaptırım altına alındığı anlamına gelir. Örneğin, ülkemizde bazı 
hizmetlerin (çocuk pornografisi, yasadışı organ ve uyuşturucu satışı, intihara me-
yilli hale getiren web siteleri ve kumar gibi faaliyetleri içerenler) sanal dünyada 
yapılması kanunen yasaktır.

7. Dijital haklar/sorumluluklar: Herkesin sanal dünyada kendini özgürce ifade 
edebilecek haklara sahip olduğu ve bununda yasaklanamayacağı anlamına gelir. 
Örneğin, sanal ortamda formlarda görüş bildirme, grup oluşturma, tartışma or-
tamlarına katılma vb. temel haklar kısıtlanamaz.

8. Dijital sağlık: Dijital dünyada hem fiziksel, hem ruhsal hem de psikolojik yönden 
sağlığı direk ya da dolaylı olarak etkileyecek etmenlerin bulunduğunun farkında 
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olmadır. Örneğin, göz sağlığı, tekrarlayan stres sendromu, a-sosyal yaşam, içe 
kapanıklık ve fiziksel bozukluklar (bel ve sırt ağrıları) yeni teknolojik dünyada 
ele alınması gereken konulardır.

9. Dijital güvenlik: Bireyin sanal ortamda kendi güvenliğini sağlayacak önlemleri 
alması demektir. Örneğin, başkalarının bilgilerini izinsiz kullanma, solucan, vi-
rüs veya truva atı oluşturma, spam gönderme, birilerinin bilgilerini veya malları-
nı çalma vb. faaliyetlerin farkına vararak gereken güvenlik tedbirlerinin alınması 
(virüs programları, filtreleme programları vb.).
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2.1.  Türk Eğitim Sisteminde Mevcut Durum

Dünyada yoğunlukla bilgisayar kullanma becerilerinin öğretildiği 80li ve 90’lı yıl-
larda (I.dönem) ülkemizde bilişim teknolojilerinin öğretimi ya da eğitimde kullanımı 
açısından önemli bir uygulamaya rastlanmamaktadır. Bilgisayar kullanma beceri-
lerinin, yerini bilgi toplumu becerilerine bıraktığı 1990-2010 (II. dönem) yıllarına 
gelindiğinde ise ilk dönemde belli yeterlikler ve uzman gücü kazanmış toplumların 
yaptıklarını uygulamaya yönelik çalışmalar hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Ağırlıklı olarak cihaz sahipliğini arttırmaya yönelik Temel Eğitim Projesi, Eğitime 
%100 Destek, Bilgisayarlı Eğitime Destek, TEP1, TEP2, INTEL gibi çok sayıda 
proje kapsamında Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Ulaştırma Bakanlığı, 
Tekstil işverenleri Sendikası, Avea gibi kurum ve kuruluşun yanı sıra Milli Eğitim 
Bakanlığının olanakları da seferber edilmiş, okullara Bilişim Teknolojileri (BT) sı-
nıfları ve alt yapılar kurulmaya başlanmıştır. 

I. Dönemi gerektiği gibi geçirmeyen toplumlarda sağlanan alt yapıdan ve BT araçla-
rından umulan fayda edinilememiş, mevcut bilgileri ve kendi çabaları ile öğretmen-
lerin ve öğrencilerin bu olanakları kullanamayacakları zaman içinde ortaya çıkmış-
tır. Bu 1997 yılında “Bilgisayar Dersi” seçmeli olarak ilköğretim okulları haftalık 
ders çizelgesinde yerini almıştır. Hem bu dersleri okutacak hem de okullarda bilişim 
teknolojilerinin etkin kullanımına yönelik rehberlik edecek uzman ihtiyacının kar-
şılanmasına yönelik Üniversitelerin Eğitim Fakültelerine bağlı Bilgisayar ve Öğre-
tim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümleri kurulmaya başlanmıştır. Bu bölümlerin 
mezun vermeye başladığı 2002 yıllarına kadar dersler diğer alan öğretmenlerince 
okutulmuş, öğretim programı güncellenmemiş ve hem I. dönemi telafi edecek hem 
II. dönemin gereklerini yerine getirecek derslere ve öğretmenlere yeterli önem gös-
terilememiştir.

Bilgi toplu becerilerinin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşılan II.dönemin sonlarına 
doğru ise ülkemizde bilişim teknolojilerine ve okur-yazarlıklara ilişkin dersler kal-
dırılmış ya da seçimi mümkün olmayan bir yapıya dönüştürülmüş, alan öğretmen-
lerinin uzmanlıklarından faydalanılamamış, bu öğretmenler vasıfları dışında işlerde 
kullanılmış ya da norm fazlası olarak okullarda bekletilmiştir. 

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ
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III. döneme geçiş yapılan 2010 yıllarından itibaren ise bilgi toplumu becerilerinin 
yanında bilinçli, etkin kullanma, ahlaki ve etik değerlere duyarlı olma önem ka-
zanmaya başlamış, III. Dönemde, I. ve II. dönemlerde gereken adımları atamayan, 
karşıt görüşleri ya da uygulamayı değerlendiremeyen ülkelerde eğitim basamağında 
yapılacaklar daha önemli hale gelmektedir. 

2013 yılında, ilk kez Bilişim Teknolojileri ve Yazılım adıyla Bilişim Teknolojileri 
Öğretmenlerince okutulan zorunlu bir ders konularak önemli bir adım atılmıştır. 

Eğitim sisteminde Haftalık ders çizelgeleri incelendiğinde bu yeterliklerin kazandı-
rılabileceği dersler okutulma saatleri şekilleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

İlkokul Ortaokul Lise

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bilişim Tek-
nolojileri ve 
Yazılım

- 2 saat 
zorunlu

2 saat

zorunlu

2 saat

seçmeli

2 saat

seçmeli
-

Bilgi ve 
İletişim 
Teknolojisi

- -

2 saat seçmeli

(istenilen sınıfta, sadece 
bir yıl seçilebilir)

Medya 
Okur-yazar-
lığı

- - -

2 saat seçmeli

(7. veya 8. sınıfta 
sadece bir kere 
seçilebilir)

-

2.2. Bazı Ülke Örnekleri 
Estonya

Estonya, insani gelişim raporundaki bir çok kriter açısından Türkiye’den oldukça iyi 
durumdadır. 

•	 Estonya’da Bilişim Teknolojileri dersi, e-öğrenme ve dijital/medya okur-
yazarlığını kapsıyor.

•	 Her 4 çocuğa 1 bilgisayar düşüyor. AB ortalaması 5, Türkiye’de ise bu oran 
23 civarında.
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•	 Öğrencilerin %70’i 5 megabit’in üzerinde internet erişimine sahip. 
•	 Tüm sınıfların derslerinin %25’inden fazlasında BT ekipmanları kullanılı-

yor. Bu oran 11. Sınıflarda bu oran %75’i aşıyor.
•	 Öğretmenlerin %89’undan fazlası serbest zamanlarında BT becerilerini ge-

liştirmek için zaman ayırıyor.
•	 4. sınıf seviyesinde okulların %59’u 11. Sınıf seviyesinde ise okulların 

%88’i yüksek teknolojiyle donatılmış durumda ve internet bağlı olmayan ya 
da erişim hızı 10 mbps’nin altında olan okul yok.

İngiltere

•	 Çocuklara küçük yaştan itibaren dijital okur-yazarlık dersi veriliyor.
•	 Bütün sınıflarda bilişim teknolojileri okur-yazarlık dersi var. 

Japonya

•	 İnternete her ortamdan ismen giriş yapılıyor.
•	 Her derse iki öğretmen giriyor.
•	 Ders sonrası kulüp organizasyonları çok önemseniyor.
•	 Branşlaşma çok önemseniyor.

Güney Kore

•	 Dijital bölünmeye yönelik gerekli önlemleri 2000’li yılların başından beri 
çeşitli stratejiler geliştirip 40 civarı eylem planı gerçekleştirilmiştir. 

•	 İnternet bantları çok geniş bir altyapıları mevcuttur ve internet erişim hızı 
dünya ortalamasının yaklaşık 4 katıdır.

•	 16 OECD üyesi ülkenin yer aldığı ankette, çocukların interneti öğrenme 
amaçlı kullanmaları konusunda ilk sırada yer almaktadır.
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•	

Sorunlar Sorunun kaynağı 

1.Çoğu zaman bilişim teknolojilerini 
amaçsızca, bilinçsizce ve deneme ya-
nılma yoluyla kullanılmaya çalışılması

a) Bilişim kültürü eksikliği. 

b) Bilmediğimizden, bilmediğimizi bilmediğimizden. Bilgi 
ve farkındalık eksikliğinden kaynaklanabilir. 

c) İhtiyaç hissetmeme, analitik düşünme becerilerinin 
sınırlı olması. Kolaycılık. 

2.Korkular ve riskler fırsatların önüne 
geçen bir anlayış mevcuttur. 

a) Kuralsız yaşama alışkanlığının yaygın olması. 

b) Sorumluluk bilincinin eksikliği. 

3. Toplumsal bilgi/bilinç eksikliği. a) İyi örneklerimiz/rol modellerimiz az, okumanın fark 
yaratmadığı örneklerle sık sık karşılaşmamız.
b) Eğitimsel materyal eksikliği ve bulunanların da kolay 
erişilebilir olmamasıdır. 

c) Türkçe güvenilir kaynak eksikliği.

4. Bilişim kültürü eksikliği. a) Alt yapı eksikliği

b)Uzman eksikliği

c)Bilgi eksikliği, okumanın fark yaratmadığı örneklerle sık 
sık karşılaşmamız.

5. Aile a) Bilgi, eğitim, farkındalıklarının düşük olması; öğrenci 
yeteneğinin üzerine teknoloji sunulmaması

b) Ortamın kolaylıkla kontrol edilememesi

c) Rehberlik yapılaması

6.Örgütsel/yönetimsel problem a) Koordinasyonsuzluk, iletişimsizlik

b) Yetki ve sorumluluk dağılımı

c) Strateji/eylem eksikliği

7.Değişime direnç kültürü a) Yeniliği yaygınlaştırmanın sistematik olmaması

b) Zor öğrenme korkusu

c) Yeniliğin farkında olamamamız

8. Bilgi/ortam/tecrübe/içerik/politika/
uzman eksikliği

a) Sorumlulardaki bilgi eksikliği 

b) Sürdürülebilir politika eksikliği.

9.İhtiyaç a) ihtiyaç hissetmemesi

b) ihtiyaçlarının karşılanmaması 

c) Dijital ortamdaki fırsatları yakalayama

Sorun Alanları
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Türk Eğitim Sistemi’ndeki Sıkıntılar

1- Mevcut durumda belirtilen dersler 5. sınıfta öğrenciler teknolojiyle ve bili-
şim ile tanıştıktan kendi başlarına bu ortamlarda deneyim kazandıktan çok 
daha sonra verilmeye başlanmaktadır. Bir çeşit denem yanılma döneminin 
ardından yönlendirme ve rehberlik çabaları gerektiği etkiyle yapılamamak-
tadır.

2- Eğitim siteminin sınava yönelik yapısı gereği merkezi sınavlarda sorusu 
olmayan, seçmeli olarak okutulabilen, notla değerlendirilmeyen derslerin 
seçimi ve etkisi düşüktür. Gereğine inanılan, öğrenciler tarafından ilgi ve 
istek duyulan dersler dahi merkezi sınavlarda başarılı olamama kaygıları ile 
seçilmemekte, seçiminde veliler ve okul yöneticileri belirleyici olmaktadır. 

3- Uzmanlık tanımama ve işin uzmanlık gerektirdiğine inanmama beklenen 
faydanın elde edilmesini engellemektedir. 

a. Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni olarak her alandan öğret-
menler görevlendirilmekte ve Fatih Projesi gibi önemli projeler bu 
kişilerin sorumluluğuna bırakılmaktadır.

b. Halk Eğitim Merkezlerinde (HEM) 2012 yılında BT alanına ilişkin 
15.948 ayrı kurs açılmıştır. Verilen 2.186.627 saat ders dikkate alın-
dığında bilgi toplumu olma, dijital okur-yazarlık vb. açılardan daha 
ileride olmamız beklenebilir. Halk eğitimlerdeki kadrolu BT Öğret-
meni sayısının 400 olması bu eğitimlerin usta öğreticiler vb. tara-
fından veriliyor olması uzmanlığın etkisi olarak değerlendirilebilir. 

c. Bilişim Teknolojisi Dersleri yapılan yeni düzenlemeye kadar her 
alan öğretmenince okutulabilmiştir. 

d. İnternet ünitesinin de bulunduğu Medya okur-yazarlığı dersleri 
yakın zamana kadar Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmenlerince 
okutulabilmiş ama BT Öğretmenlerince okutulamamıştır. Alan ve 
almayan öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunamaması yine uz-
manlıkla ilgili açıdan yorumlanabilir. 

e. Bilişim Teknolojisi Öğretmeni olarak Eğitim Fakültesi Bölümleri-
nin yanı sıra Matematik, İstatistik, Elektronik vb. bölümü mezunları 
atanabilmektedir. 
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4- Bilişim Teknolojileri alanına ilişkin öğretim programları toplumun ihtiyaç-
larını karşılayamamaktadır.

a. Yabancı ülkelerdeki uygulamalar değerlendirilmekte fakat I. ve II. 
dönemi gerektiği gibi tamamlayamamış ülkemize öğretim programı 
uyarlamalar başarılı olamamaktadır.

b. Öğretim programları güncelliğini kolaylıkla kaybetmekte fakat ye-
nilenmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. 

c. Öğretim programları farklı demografik özelliklere sahip, dijital uçu-
rum gözlenen, teknolojik imkânları ve BT alt yapısı farklılık göste-
ren okullara göre çeşitlilik gösterememektedir.

d. Öğretim programlarını destekleyecek ders kitabı ya da materyaller 
üretilememekte, kimi öğretmenlerce üretilen materyaller ise dağıtı-
lamamaktadır.

e. Öğretim programının yanı sıra farklı derslere konular ve öğrenme 
alanları bütünleşmiş edilememektedir. 

5- Ders dışı etkinlikler yürütülememekte, bununla ilgili mevzuat değişikliği 
yapılmamaktadır. 

6- Teknik alt yapı, internet bağlantısı ve cihaz sahipliği hala okulların ve öğ-
retmenlerin kendi imkânlarıyla çözüme ulaştıramadıkları bir engel olarak 
ortaya çıkmaktadır. 
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3.1. Birey Ne Yapabilir?
1. Hak ve sorumluluklarını bilmeli.
2. Bu ortamları bilinçli ve etkin kullanmayı bilmeli.
3. Etik kullanımını bilmeli.
4. Bilgiye ulaşmanın yollarını bilmeli.
5. Dijital iletişim kanallarının farkında olmalı.
6. Dijital iletişim uygun kullanım becerilerine sahip olmalı.
7. İnterneti ne amaçla kullandığını bilmeli (amacına uygun kullanma, fırsatları 

yakalama,)
8. Dijital katılım, paylaşma, destek ve işbirliği sağlamalı (sosyal sorumluluk/

farkındalık)
9. Dijital göçmenlikten yerliliğe geçiş için uğraşmalı.
10. Dijital tüketim toplumundan üretim toplumuna geçiş çalışmaları yapmalı.

3.2. Aile Ne Yapabilir?
1. Dijital göçmenlikten yerliliğe geçiş için uğraşmalı.
2. Rol model olduğunun farkında olması için içselleştirme yapmalı.
3. Hak ve sorumluluklarını bilmeli.
4. Bu ortamları bilinçli ve etkin kullanmayı bilmeli ve rehber olmalı.
5. Araştırmacı/Öğretici/Öğrenici/Denetici/Yönlendirici olarak bütün bu vasıf-

3. ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Medya ve STK’lar

Devlet

Okul / Ögretmen

Aile

Birey
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lara sahip olmalı.
6. Okul, öğretmen ve ilgili paydaşlarla işbirliği yapmalı, yardım almalı. 
7. Güvenli internet paketi gibi dijital araçların varlığının farkında olmalı ve 

kullanabilmeli.
8. Dijital ortamdaki risklerin farkında olmalı ve gerekli tedbirleri almalı.
9. Dijital alanda fırsatların ve inovasyonun farkında olmalı ve bu fırsatları ya-

kalamasını ve kullanmasını/kullandırtmayı bilmeli. 
10. Dijital platformların aşırı ve gereksiz kullanımından kaynaklanan fiziksel, 

psikolojik ve ruhsal rahatsızların farkında olmalı.
11. Etik kullanımını bilmeli.
12. Bilgiye ulaşmanın yollarını bilmeli.
13. Dijital tüketim toplumundan üretim toplumuna geçiş çalışmaları yapmalı.
14. Dijital iletişim kanallarının farkında olmalı.
15. Dijital iletişim uygun kullanım becerilerine sahip olmalı.
16. İnterneti ne amaçla kullandığını bilmeli (amacına uygun kullanma, fırsatları 

yakalama,)
17. Dijital katılım, paylaşma, destek ve işbirliği sağlamalı (sosyal sorumluluk/

farkındalık)

3.3. Okullar ve Öğretmenler Ne Yapabilir?
1. Öğrenmeyi-öğrenme konusuna odaklanıp; öğrencilere öğrenmeyi-öğrenme 

süreçlerini sağlamalı.
2. Değişen ve gelişen eğitim-öğretim süreçlerine adapte olmalı. 
3. Dijital okur-yazarlık süreçlerine katkı sağlayacak etkinlik ve faaliyetler 

planlamalı.
4. Ailelerle işbirliğine gitmeli ve ailelere yönelik yönlendirici etkinlik ve faa-

liyetler yapmalı.
5. Hak ve sorumluluklarını bilmeli.
6. Bu ortamları bilinçli ve etkin kullanmayı bilmeli.
7. Etik kullanımını bilmeli ve öğretmeli. 
8. Bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmeli. 
9. Dijital iletişim kanallarını kullanmalı, ailelerle bilgi alışverişinde bulunmalı. 
10. Bilişim altyapılarını geliştirmeli.
11. Öğrencilere yönelik, onlara katkı sağlayacak pozitif dijital içerikler sunmalı.
12. Dijital üretim ve fırsatlara yönelik mekanizmalar geliştirmeli. 
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13. Öğrencilerin dijital platformlarda üretim yapmalarını kolaylaştıracak ortam-
lar yaratmalı.

14. İnternette bilgiye ulaşma, analiz etme ve özümseme yollarını öğrencilere 
öğretmeli. 

15. Dijital öğrenmeyi öğreten strateji, yöntem, teknik ve mekanizmalar geliş-
tirmeli. 

16. Bilimsel etkinlikler düzenlemeli.
17. Farkındalığı artırıcı, paydaşları bir araya getirecek eğitimde bilişime yönelik 

çalışmalar yapmalı.
18. Karşılan problemlerin çözümüne yönelik önerileri üst yönetime sunmalı. 
19. İyi uygulamaları takip etmeli ve bünyesine uygulamalı

3.4. Devlet Ne Yapabilir?
1. Bilişim topluma geçişteki eylem ve stratejileri belirlemeli.
2. Altyapıyı tesis etmeli. MEB buna uygun eğitim programları düzenlemeli.
3. Dijital uygulamaların artmasını teşvik etmeli ve desteklemeli.
4. Dijital vatandaşlığın her bir boyutunun gelişimine katkı sunacak ilgili mev-

zuatları düzenlemeli ve geliştirmeli.
5. Dijital ortamda bilgi ekonomisine geçiş için strateji ve politika geliştirmeli. 
6. Dijital fırsatların kullanımını özendirmeli ve bu konuda farkındalığı artır-

malı. 
7. Dijital risklere karşı önlem almalı ve vatandaşları bu konuda bilinçlendir-

meli.
8. Dijital tüketim toplumundan üretim toplumuna geçiş ortamları oluşturmalı.
9. Dijital okur-yazarlık seferberliği düzenlenmelidir:

a. Hazırlık/Geliştirme 
i. Kavramsallaştırma

ii. İçerik hazırlama (YÖK/ MEB ve ilgili kurumlar)
iii. Eğitim fakültelerinde eğitim müfredatı ile ilgili çalışma ya-

pılması
iv. Öğretmen,
v. FATİH projesi

vi. “Dijital Türkiye”yi besleyecek döngüyü oluşturmak 
b. Uygulama ve yönetme

i. Eğitim Fakülteleri ve Yeğitek
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ii. STK ve yerel yönetimlere sertifika ve eğitim programları
c. Ölçme değerlendirme ve geri bildirim

i. YÖK, MEB ,Tübitak, BTK, Ulaştırma ve Denizcilik Ba-
kanlığı, …

3.5. Medya ve Stk’lar Ne Yapabilir?
1. Dijital okur-yazarlıkla ilgili sosyal sorumluluk projeleri yapılmalı/yaptırıl-

malıdır. 
2. STK’lar teşvik edilmeli ve sorumluluk almalarına destek olunmalıdır. Dün-

yada ki örneklerinde görüldüğü gibi bu konudaki gönüllülük esaslı çalışma-
larda yaygınlaştırılmalıdır. 

3. Devlet ve özel kurumlardaki ihtiyaç fazlası bilgisayar ve bilgisayar parça-
larını ihtiyacı olan okullara aktarabilmenin yolları aranmalıdır. Bu yönde 
STK’lar özendirilmelidir. 

4. Dijital okur-yazarlıkla ilgili algıyı olumluya çevirebilmek için uygun slo-
ganlar oluşturulabilir. Örneğin “Surf yapma, dibe dal” 

5. Olayları sadece teknolojik tarafıyla değil de aynı zamanda sosyal boyutta 
eklenmelidir. 

6. Kamu spotları hazırlanabilir ve bu kamu spotlarının sosyal medya kanalıyla 
dağıtılmalıdır. 

Dijital okur-yazarlıkların kazandırılması için son bölümde belirtilen eğitim çalış-
maları eylem planı dâhilinde gerçekleştirilecek faaliyetlerde bütünsel bir yaklaşım 
benimsenmelidir. Bunlar:

1. Bilişim Teknolojileri Dersleri kapsamında
2. Dijital okur-yazarlık/medya okur-yazarlığı vb. ayrı bir ders olarak
3. Diğer derslerin konularına ve öğrenme alanlarına entegre ederek
4. Ders dışı etkinlikler için fırsatlar yaratarak, planlayarak ve yürüterek

1- Bilişim Teknolojileri Dersleri kapsamında
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi ortaokullarda, Bilgi ve iletişim Teknolojisi 
Dersi ise liselerde olmak üzere iki ders okutulmaktadır. 
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Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersleri ortaöğretim kurumlarında seçmeli olarak oku-
tulmaktadır. Bu dersin öğretim programı 2005 yılından bu yana güncellenmemiştir. 
Kelime işlemci programı, internet tarayıcısı vb. bilgisayar kullanma becerilerini ge-
liştirmeye ve donanım, virüsler, ağlar vb. temel kavramların öğretilmesine yöne-
liktir. Bilgi toplumu, dijital okur-yazarlık vb. herhangi bir yeterliliğe ilişkin içeriğe 
rastlanmaz. 

İlk kez bu yıl zorunlu olarak okutulmaya başlanan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 
Dersi öğretim programı ise 2012 yılında yayınlanmıştır. Bu ders kapsamında önemli 
bir eksikliğin giderilmesi amaçlanmıştır. Ders kapsamında dört öğrenme alanı oluş-
turulmuş bu alanlara ilişkin kazandırılması hedeflenen yeterlikler aşağıda belirtil-
miştir.

Bilişim Okur-Yazarlığı 

• Bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve güvenli biçimde kullanmak için 
gerekli olan temel bilgi ve becerileri sergileyebilir. 

• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kültürel-sosyal açıdan bireysel ve top-
lumsal katkıları konusunda bilinçlenebilir ve olumlu tutum geliştirebilir. 

• Yaşam boyu öğrenme ve bağımsız öğrenebilme konusunda kişisel sorum-
luluk alabilir. 

• Bilişim etiği, gizlilik ve güvenlik konularında duyarlı davranabilir. 

Bilişim Teknolojilerini Kullanarak İletişim Kurma, Bilgi Paylaşma ve 
Kendini İfade Etme 

• Bilişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurabilir, fikir ve projelerini 
gerçekleştirebilir. 

• Bilgi ve fikirlerini farklı hedef kitlelerin anlayacağı biçimde düzenleyip 
medya aracılığı ile paylaşabilir. 

• Farklı gruplarla iletişim kurarak sanal ortamlara ilişkin sosyal ve kültürel 
anlayış geliştirebilir. 

• Sosyal medyayı etkili biçimde kullanabilir ve yönetebilir. 
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Araştırma, Bilgiyi Yapılandırma ve İşbirlikçi Çalışma 

• Bilgiye erişebilir, bilgiyi analiz edebilir ve bilgiden bilgi üretmenin gücünü 
ve önemini kavrayabilir. 

• Bilgiyi yapılandırma süreçlerinde farklı araç ve yaklaşımları kullanabilir. 

• Çeşitli sanal ortamları, medya ve yazılım türlerini kullanarak ortak ürün ve 
projeler üretebilir. 

Problem Çözme, Programlama ve Özgün Ürün Geliştirme 

• Bir problemi çözmek ve projeyi gerçekleştirmek için strateji geliştirebilir, 
çözüm üretirken farklı bakış açılarını ve yaklaşımları kullanabilir. 

• Yazarlık ve programlama dillerini tanıyabilir, en az bir yazarlık/ program-
lama dilini etkili biçimde kullanabilir. 

• Sistemleri ve konuları incelemek için model, benzeşimler ve canlandırma-
lar oluşturabilir. 

2- Dijital okur-yazarlık/medya okur-yazarlığı vb. ayrı bir ders olarak 
2007 yılında seçmeli olarak Medya Okur-yazarlığı Dersi ortaokulların haftalık 
ders çizelgesine eklenmiştir. Medya Okur-yazarlığı ya da Bilişim Teknolojileri 
Dersinde sadece birinin seçimi mümkün olmuş, ders Sosyal Bilgiler ve Türkçe 
Öğretmenlerince okutulmuştur. 

Dersin öğretim programı 2013 yılının sonunda yenilenmiştir. Eğlence Aracı 
Olarak Medya, Bilgi Kaynağı Olarak Medya, Katılım Ortamı Olarak Medya 
olarak üç öğrenme alanı altında medyanın olumlu ve olumsuz etkilerinin fark 
edilmesine, bakış açısı, önyargı klişe vb. içerik öğelerinin etkilerinin belirlenme-
sine, medya iletilerinin doğruluğu konusunda çözümlemeler yapılmasına, yeni 
medyanın sunduğu imkânların farkına varılmasına, üretirken etik mahremiyet, 
telif hakları, güvenlik vb. konuların dikkate alınmasına, kendisine ve başkasına 
ait bilgi paylaşılmasına, beğendiği ya da sorunlu gördüğü içeriğe duyarlı davran-
maya ilişkin kazanımlar yer almaktadır.
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3- Diğer derslerin konularına ve öğrenme alanlarına entegre ederek
Bilişim Teknolojileri alanına ilişkin kazanımların sınırlı bir ya da birkaç ders 
kapsamında verilmesi yeterli değildir. Disiplinler arası bir anlayışla diğer alan 
derslerin öğretim programlarına bazı konular ve öğrenme alanları entegre edil-
meli, işlenen konular pekiştirilmelidir. Bu konuda ülkemizde önemli bir enteg-
rasyon çalışmasına rastlanamamakta, yapılanların da diğer alan öğretmenlerince 
sahiplenilmediği görülmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin Ahlak öğrenme alanına etik, telif hakları, 
paylaşım vb., Matematik dersinin tablo ve grafikler öğrenme alanına anket oluş-
turma veri toplama, grafik düzenleme vb., konular kazanım olarak entegre edi-
lebilir. Yine sağlık, güvenlik vb. konular Hayat Bilgisi, Türkçe ve Fen Bilimleri 
Derslerine rahatlıkla uyarlanabilecek yapıdadır. 

Bu entegrasyonlar öğrencilerin daha üretici olmaları ve daha nitelikli ürünler 
ortaya koymaları açısından ayrıca önemlidir. 

4- Ders dışı etkinlikler için fırsatlar yaratarak, planlayarak ve yürüterek
Bir müzik öğretmeninin koro, bir Beden Eğitimi Öğretmeninin basketbol takımı, 
bir Türkçe öğretmeninin tiyatro topluluğu çalıştırması gibi bilişim teknolojileri 
ekiplerinin oluşturulması ve çalıştırılması gereklidir. Sosyal kulüp çalışmaları 
yürütülememekte, bilişim teknolojileri ekipleri çalıştırılamamaktadır. İnternet 
haftası vb. belirli günlerde etkinlik ve yarışmalar düzenlenmeli, bu etkinlik ve 
müsabakalar desteklenmeli web ekibi, programlama takımı vb. oluşturulabilme-
si için mevzuatta düzenleme yapılmalıdır. 
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Gerçekleştirilecek Faaliyetler
Gerçekleştirileceği Dönem

 Kısa  Orta  Uzun  İlgili Kuruluş

Eğitim çalışmaları X        

MEB, Üniver-
siteler, BTK, 
ASPB, İlgili 
Kamu Kurumla-
rı ve STK’lar

Devlet politikaları X TBMM

4. EYLEM PLANI



57

İnternetin Bilinçli Kullanımı ve 
Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı Raporu
17-19 Ocak 2014

Sonuç olarak şu öneri ve tavsiyelere ulaşılmıştır:

1. Üniversitelerin mevcut eğitim programlarını, dijital vatandaşlık kavramını oluş-
turulması ve dijital vatandaşlığın geliştirilmesine yönelik olarak araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine daha çok önem verilmesi, farkındalık, inovasyon ve 
yaratıcılık kavramlarının daha da geliştirmesine yönelik akademik çalışmaların 
artırılmalıdır.

2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan aile eğitimi programı 
(AEP) içeriklerinde yer alan internet ve dijital okur-yazarlıkla ilgili kaynakların/
dokümanların yaygınlaştırılmasına çalışılmalıdır. 

3. Başta MEB EBA gibi okur-yazar portalı bulunması önemlidir. Daha işlevsel 
hale getirilmelidir. 

4. BT sınıfları/ dijital okur-yazarlık/vatandaşlık eğitimi verilebilecek şekilde dü-
zenlenmelidir. 

5. Dijital okur-yazarlığın artırılmasına yönelik çalışan kurumların işbirliği ve koor-
dinasyonu daha da artırılmalıdır. Ülkemizde Dijital okur-yazarlığa yönelik ola-
rak farklı farklı çalışmalar yürütüldüğü, fakat bu içeriklere kolay erişilemediği, 
bilinirliğin düşük olduğu, içeriklerin sistematik düzenlenmediği ve paydaşlar 
arasındaki bilgi akışı geliştirilmelidir. 

6. MEB’in bu güne kadar yaptığı mevcut çalışmaların, ülkenin dijital devlet olma 
yolunda ilerleme konusunda katkı sağladığı fakat dijital vatandaşlık algısını ge-
liştirmeye yönelik çalışmalarını gözden geçirerek yenilenmesi gerekir.

7. Öğretmen yetiştiren fakülteler ve MEB arasında işbirliği artırılmalıdır. Dijital 
okur-yazarlığa yönelik olarak ortak çalışmalar yürütülmelidir. 

8. Kanunlar ve yönetmelikler, aile, okul, toplum, altyapı (Donanım, yazılım, içe-
rik), eğitim politikaları dijital okur-yazarlığa uygun olmalıdır. 

9. Öğretmen eğitimi programlarına dijital okur-yazarlıkla ilgili dersler konulmalı-
dır.

5. SONUÇ
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10. Ortaokul eğitim programlarına Dijital okur-yazarlıkla ilgili dersler konulabilir. 
(Entegre diğer derslere, Bilgisayar derslerine, Medya okur-yazarlığı, Ayrı bir 
ders olarak).

11. 5-6 değil bütün sınıflarda BT dersleri olmalıdır.

12. Fatih Projesi kapsamında bilinçli internet kullanımı konusunda faaliyetler dü-
zenlenmelidir.

13. Din kültürü gibi derslere okur-yazarlık entegre edilmelidir.

14. BT öğretmenlerinin öğretmenlik yapması teknisyenlikle zamanını harcamaması 
gerekmektedir.

15. Bundan sonraki sürecin daha sağlıklı yürütülmesi ve sistematize edilebilmesi 
için bu tür çalıştayların sayılarının artırılması gerekir. 

16. Konuyla ilgili sektörlerin/STK’ların/kurumların/birimlerin bir araya gelerek 
konuyu mevcut çalışmalar, hedefler, projeler, beklentiler çerçevesinde değer-
lendirerek detaylı olarak tartışması ve daha yeni stratejiler ve eylem planları 
oluşturulması gerekir.

17. Daha çeşitli ve zengin içerikli, her seviyeye yönelik aynı zamanda interaktif 
öğretici Dijital içerikleri oluşturmak için çalışmalar yapılmalıdır. 

18. Dijital okur-yazarlık konusunda katılımcı yönetim anlayışı geliştirmek için çe-
şitli çalışmalar yapılmalıdır. 

19. Diyanette hutbe olabilir. 

20. Medya okur-yazarlığı konusunda “bizce” kitap yazımları desteklenmelidir

21. Materyal ve kaynak oluşturulması gerekir. 

22. BÖTE’lere seçmeli dersler konulmalıdır. 

23. Bu konuda yapılacak akademik araştırmalara destek verecek kaynaklar oluştu-
rulmalı ve organize edilmelidir. 

24. Dijital vatandaşlık seviyelendirilmelidir.
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25. Tüm öğretmenlerin okur-yazarlık seviyesi tespit edilmelidir.

26. EBA’daki içeriklerin sosyal boyutu eksik ve sınırlıdır. Geliştirilmelidir.

27. Yerel yönetimler daha fazla sorumluluk almalıdır. 

28. Bilişim Teknolojileri Dersleri önem kazanmalı, öğretim programı sürekli gün-
cellenmeli ve geliştirilmelidir.

29. BT Derslerinin etkisinin arttırılması için materyal geliştirme, araç-gereç temini, 
alt yapı oluşturulması, içerik geliştirme ve yayma vb. çok yönlü girişimlerde 
bulunmalıdır.

30. BT takımlarının çalıştırılması, yarışmalar düzenlenmesi vb destekleyici düzen-
lemeler yapılmalıdır.

31. Tüm derslerin öğretim programlarına ilgili konular entegre edilmeli disiplinler 
arası işbirliği arttırılmalıdır.

32. Entegrasyon okul öncesinden ortaöğretime kadar tüm kademelerde yapılmalıdır.

33. BT Derslerinin yanı-sıra Medya Okur-yazarlığı gibi yeni seçmeli dersler geliş-
tirilmelidir. 



60 

İnternetin Bilinçli Kullanımı ve 
Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı Raporu
17-19 Ocak 2014

KAYNAKÇA

Çubukcu, A. (2014). Çevrimiçi Ortamda Çocukların Korunumuna İlişkin Yapılan Çalışmalar ve Ço-

cuklarda Dijital Vatandaşlık Algısının Geliştirilmesine Yönelik Çevrimiçi Modüllerin Geliştiril-

mesi, Henüz Yayınlanmamış İletişim Uzmanlığı Tezi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 

Ankara. 

Ocak Mehmet Akif vd., 2013, Çocuk-Aile-Okul ve Teknoloji: Dijital Vatandaşlık Rehberi, Kenanplat-

form Matbaacılık, Ankara. 

Ribble, M. Ve Bailey G. (2007), Dijital Citizenship in Schools, Washingtton DC Office: International 

Society For Technology in Education. 

https://ec.europa.eu/Dijital-agenda/sites/Dijital-agenda/files/Estonia%20country%20profile.pdf

https://wiki.smu.edu.sg/Dijitalmediaasia/Dijital_Media_in_Singapore#Dijital_Literacy

https://wiki.smu.edu.sg/Dijitalmediaasia/Dijital_Media_in_South_Korea#Dijital_Literacy

Faydalı Linkler:

http://www.tesd.k12.pa.us/domain/993
http://www.microsoft.com/About/CorporateCitizenship/Citizenship/giving/prog-
rams/UP/Dijitalliteracy/eng/Curriculum4.mspx
http://bte.org.tr/belge/bilgilendirmeler/009_dersler_tarihce_ilk-orta/btderslerinin_
tarihi_ilk-ortaokul_ilkogretim.pdf
http://www.kcusd.com/page/59
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/
http://www.google.com/edu
www.aep.gov.tr



61

İnternetin Bilinçli Kullanımı ve 
Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı Raporu
17-19 Ocak 2014

İnternetin Bilinçli Kullanımı ve                                                 
Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı Raporu

Teknoloji Bağımlılığını Önleme Çalışma Grubu



62 

İnternetin Bilinçli Kullanımı ve 
Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı Raporu
17-19 Ocak 2014

KATILIMCILAR
Uzman Psikolog Mehmet Dinç
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi (Moderatör)

Handan Erdoğan 
Psikolog (Raportör)

Prof. Dr. Hasan Bacanlı 
Y.T.Ü. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İlhan Yargıç
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi-Psikiyatrist

Hakan Aydoğan
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

Ayşe Beyza Bıçakcı 
Koordinatör Yardımcısı

Said Ercan
USMED Genel Başkanı

Engin Sevinç
Yeşilay



63

İnternetin Bilinçli Kullanımı ve 
Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı Raporu
17-19 Ocak 2014

Çağımızın gereksinimlerinden olan bilgisayar ve teknolojik aletlerin kullanımı gün 
geçtikçe artmaktadır. Teknolojinin kullanımındaki bu artış insanoğlunun hayatına 
hem enerji hem de zaman yönünden oldukça önemli kazanımlar sağlamaktadır. Ha-
yatımıza giren teknolojilerin başında gelen internet sayesinde bireyler zamanlarını 
ekonomik bir biçimde kullanmalarının yanı sıra internetin uygun olmayan kullanı-
mı nedeniyle de bireylerin hayatlarında birçok olumsuzluklarda yaşanabilmektedir. 
Dolayısıyla, patolojik internet kullanımı, problemli internet kullanımı veya internet 
bağımlılığı olarak adlandırılan sağlıksız internet kullanımı günümüzde çokça bah-
sedilen kavramlar haline gelmiştir. Yapılan araştırmalar bilgisayar ve internet kul-
lanımının en yüksek olduğu yaş aralığını 16-24 olarak göstermektedir. Bu sonuçlar 
gençler arasında bilgisayar ve internet kullanımının oldukça yaygın olduğunu gös-
termekle birlikte, kullanım davranışının da artma eğiliminde olduğuna dikkat çek-
mektedir. Ayrıca, teknolojinin gençler arasında yüksek oranda ve sağlıksız kullanıl-
ması internet bağımlılığı veya teknoloji bağımlılığı gibi durumların ortaya çıkmasına 
sebebiyet vermekte ve gençlerin gelişimsel özelliklerini de olumsuz etkilemektedir.

Bir sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Yeşilay Cemiyeti diğer bağımlılık alanla-
rında çalışmalar yürütmekle birlikte, teknoloji bağımlılığını da çağımızı tehtit eden 
bağımlılıklardan biri olarak kabul etmiş ve bu alanda çalışmalarına başlamıştır. Bu 
çerçevede, Türkiye Yeşilay Cemiyeti konu ile ilgili paydaşlarından biri olan Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile yapmış olduğu protokol gereği 17-19 Ocak 
2014 tarihinde Abant- Bolu’ da ‘Bilinçli İnternet Kullanımı ve Teknoloji Bağım-
lılığı Çalıştayı’ nı gerçekleştirmiştir. Bu çalıştaya, teknoloji ve internet bağımlılığı 
konusunda yetkin olan çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilciler katılmış ve farklı 
çalışma grupları ile mevcut durum analizi yaparak bu konu ile ilgili eylem planları 
oluşturmuşlardır. Çalıştayın çalışma gruplarından birini de ‘Teknoloji Bağımlılığını 
Önleme Çalışma Grubu’ oluşturmaktadır.

‘Teknoloji Bağımlılığını Önleme’ çalışma grubu yapmış olduğu çalışmalar ve de-
ğerlendirmeler çerçevesinde özetle, internet kullanımı ve bağımlılığı önleme ala-
nında çalışılabilmesi için problemli teknoloji kullanımını 5 ana kısımda ele almış ve 
değerlendirmiştir. Bu alanlar; problemli internet kullanımı, problemli sosyal medya 
kullanımı, problemli ekran kullanımı, problemli dijital oyun oynama ve problemli 

1. GİRİŞ
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mobil kullanımı-cep telefonu kullanımıdır. Her bir alan ayrıntılı olarak tanımlanmış, 
incelenmiş ve hem çocukluk ve ergenlik dönemi için hem de yetişkinlik dönemi için 
önerilerde bulunulmuştur. Kaydedilen önerilerin gerçeşleştirilebilmesi için oluştu-
rulmuş olan eylem planında kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetler bildirilmiş, bununla 
birlikte gerçekleştirilecek olan faaliyetlerde yer alacak ilgili kurum ve kuruluşlar 
belirtilmiştir. Son olarak, teknoloji bağımlılığını önleme yönünde genel tavsiyeler 
çalıştay grubu içerisinde tartışılmış ve oturum sonlandırılmıştır. 
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Çalışma grubumuz, önleme üzerine çalışılacağı için teknoloji bağımlılığı ifadesin-
den ziyade problemli teknoloji kullanımı ifadesini kullanma kararı almıştır. Prob-
lemli teknoloji kullanımını da şu şekilde tanımlıyoruz: Hangi yaşta olursa olsun bir 
kişinin teknoloji kullanımının fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel işlevselliğini 
olumsuz etkilemesi ve buna rağmen kullanımını durduramamasına problemli tekno-
loji kullanımı denir. 

Problemli teknoloji kullanımı 5 kısımda ele alınmıştır:

1- Problemli İnternet Kullanımı

a- Problemli Online Kumar

b- Problemli Online Cinsellik 

c- Problemli Online Alışveriş 

d- Problemli Online Gezinti

2- Problemli Sosyal Medya Kullanımı

3- Problemli Ekran Kullanımı

4- Problemli Dijital Oyun Oynama

5- Problemli Mobil Kullanımı -Cep Telefonu Kullanımı

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ
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Sorunlar Sorunun kaynağı 

1.Problemli internet kullanımının 
yaygınlaşması.

a)Denetimli ve güvenli internet kullanımı konusunda ailele-
rin yeteri kadar bilgiye sahip olmaması

b)Güvenli internet paketleri hakkında yeterli bilinçlendirme-
nin yapılmaması.

c)İnternet sitelerinin içeriklerinin yetersiz ve düzensiz ol-
ması.

2. Çocukların ve gençlerin gelişimsel 
özelliklerine uygun olmayan süreye 
veya içeriğe maruz kalmasıyla prob-
lemli ekran kullanımının artması.

a)Toplumun, ailelerin ve çocukların ekran kullanımı konu-
sunda bilinçsiz olması.

b)Ekran kullanımının nitelikli üretime değil tüketime yönelik 
olması.

c)Bireylerin beceri eğitimlerinin az olması.

3. Çocuk ve gençlerin olması ge-
rekenden fazla ve yaş dönemine 
uygun olmayan içerikte online oyun 
oynaması. 

a)Çocuk ve gençlerin gelişim dönemlerine uygun olan pozi-
tif oyun içeriklerinin az olması ve gerçek hayattaki bağlantı-
larının zayıflaması.

b)Nitelikli oyun çeşitliliğinin az olması.

c)Ebeveynlik becerilerinin yetersiz olması.

4.Mobil cihaz ve cep telefonu kulla-
nımının çocuk ve gençlerde fiziksel, 
sosyal, psikolojil ve zihinsel gelişimi-
ne olumsuz etkilerinin artması. 

a)Ailelerin mobil cihazları bakıcı olarak kullanması.

b)Ailelerin mobil cihaz kullanımında çocuklarına olumsuz 
örnek teşkil etmeleri.

c)Pronlemli mobil kullanımı konusunda yeterli bilgilendir-

menin yapılmaması. 
5. Bireylerin gerçek hayatlarının 
önüne geçecek ve günlük hayatını 
aksatacak şekilde sosyal medya 
kullanımının artması.

a)Bilinçli sosyal medya kullanımının realize edilememesi.

b)Sosyal medyanın herkesin var olduğu bir paylaşım alanı 
haline gelmesi.

c)Sanal kimliklerin gerçek kimliklerin yerini alması ve birey-
lerin varlıklarını bu şekilde hissetmesi.

Sorun Alanları
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3.1. Problemli İnternet Kullanımı

3.1.1. Problemli online gezinti 

3.1.1.1. Problemin tanımlanması
İnternetin denetimsiz, sınırsız ve amaçsız kullanımına problemli online gezinti denir. 

3.1.1.2. Çocuk ve ergenlere yönelik çözüm önerileri
•	 İnternetin güvenli ve bilinçli kullanımı ile ilgili güvenli internet paketlerinin 

tanıtım ve yaygınlaşmasını sağlamak.
•	 Güvenli internet paketlerinin kullanımını ekonomik olarak teşvik edecek 

uygulamalar ve özel indirimler yapmak.
•	 Kullanım farkındalığı ile ilgili online ve ücretsiz uygulamaların geliştirilme-

sine ve yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak.
•	 Ebeveynleri denetim yolları ve teknolojik imkânlar konusunda bilinçlendir-

mek ve eğitmek.
•	 İnternette çocuk ve gençlere yönelik nitelikli içeriğin arttırılmasına yönelik 

çalışmaları teşvik etmek ve artmasını sağlamak.
•	 Devlet kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinin içeriğini zenginleştirmek 

ve düzenli olarak güncellenmesini teşvik etmek.

3.1.1.3. Yetişkinlere yönelik çözüm önerileri
•	 Online kullanımın tüketime değil, nitelikli üretime dönük kullanımını teşvik 

etmek
•	 Beceri eğitimlerini yaygınlaştırmak.
•	 Mahalle bazında spor ve sosyal alanları genişletmek ve artırmak.
•	 Bisiklet kullanımını şehir içinde yaygınlaştırmak ve gerekli düzenlemeleri 

yapmak.
•	 Mahalle bazında geç saatlere kadar açık kütüphaneler oluşturmak.
•	 Toplu taşıma araçlarında okuma imkânlarını artırmaya yönelik uygulamalar 

yapmak (kitap, dergi, bülten, broşür; vb. bulundurulması).
•	 Kütüphaneleri yaşam alanı olarak düzenlemek ve artırmak (insanların daha 

3. ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER



68 

İnternetin Bilinçli Kullanımı ve 
Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı Raporu
17-19 Ocak 2014

fazla vakit geçirebileceği, çocuklar için oyun alanı gibi ortamlar oluştur-
mak).

•	 E-kitap ve bilinçli internet kullanımına yönelik çocuk ve genç eğitim ekip-
leri oluşturmak.

•	 Toplu alanlardaki ekranları cazip ve nitelikli içerikle zenginleştirmek.
•	 İyi modeller oluşturmak ve halkı bu konuda bilinçlendirmek.

3.1.2. Problemli online kumar

3.1.2.1. Problemin tanımlanması -çocuk-ergen
Her türlü online kumar ve bahis oyunları problemli kullanımdır.

3.1.2.2. Çocuk ve ergenlere yönelik çözüm önerileri
•	 Denetimli ve güvenli internet kullanımı konusunda ebeveyne yönelik güç-

lendirme çalışmaları yapmak.
•	 Mahalle bazında doğa sporları takımları kurmak ve çocuk ve gençleri sağ-

lıklı heyecan faaliyetlerine teşvik etmek.
•	 Çocuk ve ergenlerin kumar/bahis sitelerine girmeye çalıştıklarında konu ile 

ilgili sabit birtakım kamu spotlarını aktif hale getirmek.
•	 Daha önce kumar/bahis oynamış olan çocuk ve ergenlerin harçlıklarını nasıl 

harcadıklarını ailenin yakından denetlemesini sağlamak.

3.1.2.3. Problemin tanımlanması- yetişkin 
Kendi gelirine göre ciddi kayıpların olmasına rağmen oynamak için aşırı arzu ve 
istek duyulması ve bırakmaya çalışılmasına rağmen bırakılamaması ve bu yüzden 
yalan söylemek durumunda kalınması problemli online kumar kullanımdır. 

3.1.2.4. Yetişkinlere yönelik çözüm önerileri 
•	 Devlet ve özel bahis sitelerinin filtrelendiği internet paketleri oluşturmak.
•	 Problemli online kumar ile ilgili kendine yardım amaçlı web siteleri hazır-

lamak.
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3.1.3. Problemli online cinsellik

3.1.3.1. Problemin tanımlanması - çocuk
Her türlü cinsel içerikli internet kullanımı problemli kullanımdır.

3.1.3.2. Çocuklara yönelik çözüm önerileri 
•	 Bilgisayarı ortak kullanım alanlarında bulundurmak.
•	 Çocukların kullandığı cep telefonlarına sınırsız internet paketi tanımlatma-

mak.
•	 Cinsel bilgilerin bulunabileceği her yaşa uygun siteleri oluşturmak.
•	 Ebeveynlerin çocuklara yönelik cinsel eğitim verebilmeleri konusunda bil-

gisini artırmak.
•	 Ebeveynlerin ortak kullanılan bilgisayarlarda cinsel içerikli sitelere girme-

sini önlemek.

3.1.3.3. Problemin tanımlanması- ergen
16 yaşından önce her türlü cinsel içerikli internet kullanımı problemli kullanımdır 
(Bilgi amacını aşan, aşırı zihinsel meşguliyet, aşırı zaman harcama ve istismar ile 
seyreden online cinsel uğraşılar). 

3.1.3.4. Ergenlere yönelik çözüm önerileri
•	 Çocuklar için tavsiye edilen çözüm önerilerinin yanında;
•	 Ergenlerin cinsel problemleri ile ilgili bilgi ve danışmanlık alabileceği 

imkânların oluşturulması,
•	 Seviyeli bilgi alınabilecek internet siteleri hazırlamak.

3.1.3.5. Problemin tanımlanması- yetişkin
Aşırı zihinsel meşguliyet ve zaman harcama ile seyreden online cinsel uğraşı prob-
lemli kullanımdır.

3.1.3.6. Yetişkinlere yönelik çözüm önerileri 
•	 Yetişkinlerin cinsel problemleriyle ilgili sağlıklı ve doğru bilgi ve danış-

manlık alabilecekleri internet siteleri oluşturulması ve aramalarda bu sitele-
rin en üst basamaklarda çıkmasının sağlanması. 
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3.1.4. Problemli online alışveriş
3.1.4.1. Problemin tanımlanması- çocuk
Denetimsiz her türlü online alışveriş problemlidir.

3.1.4.2. Çocuklara yönelik çözüm önerileri 
•	 Çocuk paketinde alışveriş sitelerinin olmaması.
•	 Güvenli internetin yalnızca paket olarak değil ayrı kullanıcı oturumları ola-

rak özelleştirilmesi.

3.1.4.3. Problemin tanımlanması- ergen
Alışverişin kendisiyle aşırı meşguliyet ve ihtiyaç dışı veya fazlası alışveriş problemli 
kullanımdır.

3.1.4.4. Ergenlere yönelik çözüm önerileri 
•	 Ergenlerin harçlıklarının yakından denetlenmesi,
•	 Kredi kartı bilgilerinin ergenle paylaşılmaması ve internet bankacılığının 

açık bırakılmaması.

3.1.4.5. Problemin tanımlanması- yetişkin
Alışverişin kendisiyle aşırı meşguliyet ve ihtiyaç dışı veya fazlası alışveriş problem-
lidir.

3.1.4.6. Yetişkinlere yönelik çözüm önerileri 
•	 Kişinin problemli online alışverişle ilgili önlemleri alabileceği bir web sitesi 

ve farkındalıkla ilgili kamu spotları hazırlamak.

3.2. Problemli Ekran Kullanımı

3.2.1. Problemin tanımlanması- çocuk
2-6 yaşları arası günde 1 saatten fazla, , 6-12 yaşları arası günde 1,5 saati aşkın 
kullanım veya çocuğun yaşına uygunsuz içeriğe maruz kalması problemli ekran kul-
lanımdır.

3.2.2. Problemin tanımlanması- ergen
Günde 2,5 saatten fazla ekran kullanımı problemli kullanımdır. 
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3.2.3. Çocuk ve ergenlere yönelik çözüm önerileri
•	 Aileye yönelik çocuk ve ergenlere denetimli, sınırlı ve amaçlı kullanım sağ-

layabilmeleri ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
•	 İnternetin güvenli kullanımı ile ilgili paketlerin tanıtım ve yaygınlaşmasını 

sağlamak.
•	 Evlerde limitli internet paketlerinin kullanımını teşvik etmek.
•	 Kullanım farkındalığına yönelik uygulamalar geliştirmek.
•	 Ebeveynleri denetim yolları ve teknolojik imkânları ile ilgili bilinçlendir-

mek ve gerekli uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
•	 İnternette çocuk ve gençlere yönelik nitelikli içeriğin arttırılmasıyla ilgili 

çalışmalar yapmak.

3.2.4. Problemin tanımlanması- yetişkin
Gündelik yaşamını ve sorumluluklarını aksatacak şekilde ekran kullanımı problemli 
kullanımdır.

3.2.5.  Yetişkinlere yönelik çözüm önerileri
•	 Online kullanımın tüketime değil nitelikli üretime dönük kullanımın teşvik 

edilmesi.
•	 Beceri eğitimlerinin yaygınlaştırılması,
•	 Mahalle bazında spor ve sosyal alanların genişletilmesi ve artırılması,
•	 Bisiklet kullanımının şehir içinde yaygınlaştırılması ve gerekli düzenleme-

lerin buna göre yapılması,
•	 Mahalle bazında geç saatlere kadar açık kütüphanelerin oluşturulması,
•	 Toplu taşıma araçlarında okuma imkânlarını artırmaya yönelik uygulama-

ların yapılması
•	 Yaşam alanı olarak model kütüphanelerin arttırılması,
•	 E-kitap ve bilinçli internet kullanımına dönük çocuk ve genç eğitim paket-

lerinin oluşturulması,
•	 Toplu alanlardaki ekranların cazip ve nitelikli içerikle zenginleştirilmesi,
•	 İyi modellerin oluşturulması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi.
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3.3.  Problemli Dijital Oyun Oynama

3.3.1. Problemin tanımlanması- çocuk
2-6 yaş arası haftada 7, tek oturumda ise 1,5 saatten fazla kullanım; 6-12 yaş arası 
haftada 11, tek oturumda ise 2,5 saatten fazla kullanım ve yaşına uygun olmayan 
içerikte (şiddet ve cinsellik içerikli) oyun oynama problemli kullanımıdır.

3.3.2. Problemin tanımlanması -ergen
Günde 2,5 saatten fazla kullanım problemli kullanımdır.

3.3.3. Çocuk ve ergenlere yönelik çözüm önerileri
•	 Nitelikli oyun içeriğinin artırılması ve teşvik edilmesi,
•	 Ebeveynlik becerilerinin artırılması,
•	 Pozitif oyunların gerçek hayattaki bağlantısının arttırılması,
•	 Nitelikli online takım oyunları sayısının arttırılması ve bunların gerçek ha-

yata aktarılması,
•	 Çocuk ve ergenlere yönelik oyun konusunda erken rehberlik çalışmalarının 

yapılması ve spontan oyun oynama imkânlarını arttırıp, sonuçtan ziyade sü-
rece yönelik oyunun teşvik edilmesi,

•	 Pozitif fiziksel hareketi sağlayan oyunların teşvik edilmesi.

3.3.4. Problemin tanımlanması-yetişkin
Gündelik yaşamını ve sorumluluklarını aksatacak şekilde kullanım problemli kulla-
nımdır.

3.3.5. Yetişkinlere yönelik çözüm önerileri
•	 Problemli dijital oyun oynama ile ilgili kendine yardım amaçlı web siteleri 

hazırlamak.

3.4. Problemli Mobil Kullanım

3.4.1.  Problemin tganımlanması- çocuk-ergen-yetişkin
Mobil cihazlar için 9, cep telefonları için 13 yaşından sonraki kullanım fiziksel, 
sosyal, psikolojik ve zihinsel gelişimi olumsuz etkiliyorsa buna problemli mobil kul-
lanımı denir. 
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3.4.2.  Çocuk-ergen ve yetişkinlere yönelik çözüm önerileri 
•	 Problemli mobil kullanımının fiziksel zararını gösteren seyyar laboratuvar-

ların kurulup okulları gezmesi,
•	 Ailelerin mobil cihazları bakıcı olarak kullanmamasına dönük farkındalık 

çalışmalarının yapılması,
•	 Mobil kullanım konusunda ailelerin örnek modellik sergilemesi,
•	 Sağlığı teşvik edecek genç paketlerinin tarife olarak oluşturulması,
•	 Cep telefon operatörlerin kullanım süreciyle alakalı uyarı sesi göndermesi/ 

çocuklar için bu uyarıların daha net ve belirli olması.

3.5. Problemli Sosyal Medya Kullanımı

3.5.1.  Problemin tanımlanması-ergen-yetişkin
Gerçek hayatının önüne geçecek ve günlük hayatını aksatacak şekilde sosyal medya-
yı kullanan, gerçek ihtiyaçlarını sosyal medya üzerinden karşılamaya çalışan ya da 
gerçek kimliği sanal kimliğinin arkasında kalacak şekilde sosyal medyayı kullanan 
veya aşırı zaman harcayan kullanım problemli kullanımdır.

3.5.2. Ergen ve yetişkinlere yönelik çözüm önerileri 
•	 Bilinçli sosyal medya kullanımını realize edecek rol model ve kahramanla-

rın oluşturulması,
•	 Sosyal medyanın aile ve öğretmenlerin dahil olduğu bir paylaşım alanı ha-

line getirilmesi.

İlgili Kurum/Kuruluşlar ve Faaliyet Alanları 
•	 Sivil toplum kuruluşlarının ve devletin problemli teknoloji kullanımıyla ilgili 

problem yaşayanlara yönelik ayrı ayrı kendine yardım siteleri kurmaları bu-
günün acil ihtiyaçlarındandır. Bu sitelerde problem hakkında bilgilendirmeden 
ziyade problem yaşayanların bireysel olarak kendi hayatlarında ne gibi düzen-
lemeler yapacağına dair pratik uygulamaların ve tavsiyelerin yer alması gerek-
lidir. 

•	 Teknoloji kullanımı adabı ve ahlakının her kullanım alanı ile ilgili detaylı olarak 
oluşturulması ve bunlarla alakalı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının 
her yaş grubuna yönelik yapılması lazımdır. 

•	 Her yaştan bireylere yönelik organize edilen ve herkesin katılımına açık, kolay 
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ulaşılabilir ve ücretsiz mahalle düzeyinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin 
teşvik edilmesi önleme çalışmalarında en öncelikli adımlardan bir tanesidir. 

•	 Mahalle düzeyinde çalışmalar yapabilmek için her kademedeki devlet okulları-
nın bahçelerinin, konferans ve spor salonlarının, belli sınıflarının mesai saatleri 
sonrasında da özellikle çocuk ve gençlerin sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetler 
yapabilmeleri için açık tutulması ve bu kullanıma nezaret ve rehberlik edecek 
profesyonel ve gönüllü ekiplerin oluşturulması atılabilecek en pratik ve en hızlı 
adımlardandır. 

•	 Pozitif ebeveynlik becerileriyle alakalı yaygın eğitim faaliyetlerinin düzenlen-
mesi gereklidir. 

•	 Problemin çözümüne dönük aktif çalışacak kendine yardım gruplarının oluştu-
rulması lazımdır.

•	 Problemli teknoloji kullanımıyla alakalı önleyici eğitim ve faaliyet çalışmaları 
yapacak gerçek ve online çocuk ve genç eğitimci takımları kurulması gereklidir. 

•	 Bu takımların okullar bazında kurulması teşvik edilmelidir.
•	 Gençlerin doğada daha çok vakit geçirecekleri organizasyonların geliştirilmesi 

lazımdır.
•	 Okul aile birliklerinin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi gereklidir. 
•	 Gençlerin aktif olarak katılacağı sosyal projelerin arttırılmasına ihtiyaç vardır. 
•	 Güvenli internet paketi kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı olunmalıdır.
•	 Aile içinde kullanılan bilgisayarların kullanıcıya göre farklı profiller oluştur-

maya müsait olması ve güvenli internet hizmetinin de bu profillere göre farklı 
paketler ile sunulabilmesi gereklidir. 
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Gerçekleştirilecek Faaliyetler

Gerçekleştirileceği 
Dönem

İlgili Kuruluş
Kısa Orta Uzun

Problemli teknoloji kullanımı-
nı önleme ile alakalı bilinmesi 
gerekenleri içeren bir kitapçığın 
hazırlanarak her türlü yolla da-
ğıtılması; Okullar açılırken da-
ğıtılan ders kitaplarıyla beraber 
hazırlanan kitapçığın dağıtılma-
sı ve internet sitesine konulması

X Milli Eğitim Bakan-
lığı

Problemli internet kullanımının 
denetim, amaç ve sınırlarıyla 
alakalı bilgilendirici materyal 
hazırlanıp bunların çeşitli yol-
larla yaygınlaştırılması (kul-
lanım yaş cetveli) ve benzeri 
malzemelerin (magnet) hazır-
lanması

X Yeşilay-BTK-MEB

Her ilçede problemli teknolo-
ji bağımlılığı yaşayan kişilerin 
yönlendirilebileceği ulaşılır 
kaynak (kurum veya uzman) 
bulundurulması 

X Milli Eğitim Bakan-
lığı

Okul başkan ve meclis siste-
minin teşvik edilmesi ve okul 
meclisinin problemli teknoloji 
kullanımı konusunda bilinçlen-
dirilmesi ve yetkilendirilmesi

X Milli Eğitim Bakan-
lığı

4. EYLEM PLANI
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Bilinçli teknoloji kullanımına 
üniversitelerin PDR programla-
rında yer verilmesi

X YÖK

Okullarda ve okul dışında tek-
nolojinin mümkün olduğu kadar 
sınırlı kullanımının teşvik edil-
mesi ve teneffüslerde ve gecele-
ri tabletlerin kendini kapatacağı 
programların oluşturulması

X Milli Eğitim Bakan-
lığı

Okullarda çocukların sosyalle-
şebilmesi için ders saatlerinin 
ve sürelerinin azaltılması ve te-
neffüs saatlerinin uzatılması 

X Milli Eğitim Bakan-
lığı

Okullardaki kulüp çalışmalarıy-
la alakalı durum tespit çalışması 
yapılması ve etkili hale getirile-
bilmesi için çalışmalar yapılma-
sı ve öneriler getirilmesi

X Yeşilay-Milli Eğitim 
Bakanlığı

Fatih projesi çerçevesinde okul-
larda dağıtılan tabletlerle be-
raber verilecek olan kullanım 
kılavuzunda internetin bilinçli 
kullanılması ve teknoloji ba-
ğımlılığıyla ilgili bir kitapçığın 
verilmesi ve tabletlerde bu içe-
rikte bir uygulamanın bulunma-
sı

X Milli Eğitim 
Bakanlığı-BTK

Okullara yerel faaliyetlerin ta-
nıtıldığı dikkat çekici ekranların 
yerleştirilmesi

X Milli Eğitim Bakan-
lığı-Belediyeler
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Bütün şehirlerde minimum bir 
tane problemli teknoloji kulla-
nımı danışmanlık merkezi ku-
rulması

X Sağlık Bakanlığı

Problem yaşayan çocuklara yö-
nelik teknoloji bağımlılığının 
alt alanlarını da içeren kendine 
yardım sitelerinin oluşturulması

X Sağlık Bakanlığı

Güvenli internetin aynı hesap 
üzerinden farklı profillerden gi-
riş yapılacak şekilde BTK tara-
fından yeniden düzenlenmesi

X BTK

Problemli internet kullanımıyla 
ilgili danışma hattının oluşturul-
ması

X Sağlık Bakanlığı

Devlet hastanelerinde problemli 
internet kullanımıyla ilgili po-
likliniklerin oluşturulması

X Sağlık Bakanlığı

Psikoloji, tıp, PDR, sosyal hiz-
met ve hemşirelik mezunları-
na yönelik problemli teknoloji 
kullanımı danışmanlığı yüksek 
lisans programlarının açılması 
ve üniversite mezunu herkese 
bilinçli teknoloji kullanımına 
yönelik yüksek lisans programı-
nın açılması

X YÖK

Şehirlerde sosyal mekânların 
artırılması ve aile parkları oluş-
turulması

X Belediyeler
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Güvenli internet paketi alan ya 
da güvenli internet paketine ge-
çen kişilerin paket fiyatlarına 
indirim yapılması

X BTK

Problemli internet kullanımıyla 
alakalı kontrol programlarının 
sayısının artırılması ve müm-
kün olduğu kadar çok kanaldan 
dağıtılması

X Yeşilay- BTK

Güvenli oyun sitelerinin oluştu-
rulması X Yeşilay- BTK

Birtakım televizyon dizi ve 
programlarda viral olarak gü-
venli internet konusunun tanı-
tılması

X Yeşilay-RTÜK-BTK

Çocuğun kendisini denetleme 
becerisi kazanması açısından 
internette geçirdiği zamana yö-
nelik çizelge kullanmasının teş-
vik edilmesi

X Yeşilay

Çocuk ve ergenlerin sosyal, 
sanat ve sportif faaliyetlere ka-
tılma, bir müzik aleti çalmayı 
öğrenme, hobi edinme, okul 
takımlarına ve gönüllülük çalış-
malarına aktif bir şekilde katıl-
malarının teşvik edilmesi

X Gençlik Ve Spor 
Bakanlığı- Yeşilay

İnternetin daha fonksiyonel kul-
lanımının sağlanması X Yeşilay
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25 yaş altındaki çocuk ve genç-
lerin devlet kuruluşlarındaki 
spor, sanat ve kültür merkezle-
rinden ücretsiz veya indirimli 
yararlanmalarının sağlanması

X

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı- Gençlik 
ve Spor Bakanlığı-
Belediyeler

Yerel anlamda spor, sanat ve 
sosyal faaliyetleri ve mekânları 
tanıtan gezici şehir rehberi ta-
kımlarının kurularak öğrencile-
ri yerel imkânlar ve faaliyetler 
konusunda bilgilendirmelerinin 
sağlanması

X Yeşilay-Belediyeler

Kullanım farkındalığını arttır-
maya yönelik bilgisayar prog-
ramları ve uygulamaların geliş-
tirilmesi ve her türlü kanaldan 
yaygınlaştırılması 

X Yeşilay

Gönüllü faaliyetlerin teşvik 
edilmesi X Yeşilay

İnternette üretici olmanın yolla-
rıyla ilgili broşürlerin hazırlan-
ması; İlgili eğitimlerin sağlan-
ması 

X Yeşilay-BTK

Her şehirde 24 saat açık yaşam 
alanlarının ve kütüphanelerin 
oluşturulması

X

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı- Gençlik 
ve Spor Bakanlığı- 
Belediyeler

Güvenli internet paketi alan ki-
şilere indirim ve fırsatların sağ-
lanması (müze kartı gibi) 

X BTK
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Kamu ve özel sektörlerde online 
ya da örgün eğitimlere bilinçli 
internet kullanımının eklenmesi 

X Milli Eğitim Bakan-
lığı

Problemli internet kullanımı 
konusunda danışma hattı (çağrı 
merkezi) kurulması

X Yeşilay

İnternet güvenliği ve bağımlılık 
ile ilgili sık sorulan sorular kıla-
vuzlarının hazırlanması

X Yeşilay

Mevcut standardizasyonu yapıl-
mış internet bağımlılığı testleri-
nin internete konması

X Yeşilay

İnternet haftasının bilinçli in-
ternet haftası şeklinde değiş-
tirilmesi ve içeriğine bilinçli 
internet kullanımı ile ilgili açık-
lamalar konulması ve gençler 
arasında belli bir gün interneti 
kapatma kampanyası uygulan-
ması 

X Yeşilay

İnternetin bilinçli kullanımı ile 
ilgili resim, fotoğraf, kısa film, 
deneme ve karikatür gibi alan-
larda bilinçli internet kullanımı 
haftası etkinlikleri kapsamında 
yarışmaların düzenlenmesi ve 
ödüllendirilmesi

X Yeşilay

Askerlerin teknoloji kullanımı 
ile ilgili bilinçlendirilmeleri X Milli Savunma Ba-

kanlığı
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Bilinçli teknoloji kullanımıyla 
ilgili olarak resmi sosyal medya 
hesapları açılarak daha fazla 
kitleye ulaşmanın sağlanması 
ve sosyal medya desteği veril-
mesi. 

X Yeşilay- BTK

Ücretsiz e-kütüphanelerin ku-
rulması ve yaygınlaştırılması. X Yeşilay-Kültür ve 

Turizm Bakanlığı
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5. SONUÇ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin nun ortak-
laşa düzenlediği, 17-19 Ocak 2014 tarihinde Abant-Bolu da bulunan Büyük Abant 
Oteli’ nde gerçekleştirilen ‘Bilinçli İnternet Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı Ça-
lıştayı’ teknoloji bağımlılığı bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma, önleme, diji-
tal okur-yazarlık, dijital hak ve sorumluluklar çalışma gruplarının oluşturulması ve 
oturumların gerçekleştirilmesi ile başarıyla tamamlanmıştır. Çalışma gruplarından 
biri olan ‘Teknoloji Bağımlılığını Önleme Çalışma Grubu’ mevcut durum analizin-
de problemli teknoloji bağımlılığını değerlendirmiş ve tanılaması yapmıştır. Burada 
ortaya çıkan görüşler doğrultusunda problemli teknoloji bağımlılığı 5 ana hususta 
değerlendirilmiş ve alt başlıklar halinde ele alınmıştır. Her bir alt başlık kendi içeri-
sinde değerlendirilirken problemin kaynağı ve olası nedenleri sağtanmıştır. Öneri-
len önleme çalışmaları ayrıntılı olarak değerlendirilmiş gerek çocuk ve ergenler için 
gerekse yetişkinler yönüyle ele alınmıştır. Saptanan sorunlar ve kaynaklarına yö-
nelik önleme çalışmaları hakkında alınan ortak işlevsel faaliyetler değerlendirilmiş 
ve kaydedilmiştir. Gerçekleştirilecek olan önleme faaliyetleri için destek olabilecek 
kamu kurum ve kuruluşları arasında görev paylaşımında bulunulmuş ve faaliyetlerin 
gerçekleştirilecekleri dönemler belirlenmiştir.

Teknoloji Bağımlılığı Önleme Çalışma Grubu olarak gerçekleştirilmiş olan ‘Bilinçli 
İnternet Kullanımı ve Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı’ nın hem toplumsal hem de 
akademik alanda faydalı olmasını ve bundan sonra teknoloji bağımlılığı konusunda 
yapılacak olan çalışmalara ışık tutmasını dileriz.
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İnternetin Bilinçli Kullanımı ve                                                 
Teknoloji Bağımlılığı Çalıştayı Raporu

Teknoloji Bağımlılığı Bilinçlendirme
ve Farkındalık Oluşturma 

Çalışma Grubu
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Çalışma grubumuz, bilinçlendirme ve farkındalık üzerine çalıştığı için teknoloji 
veya internet bağımlılığı terimi yerine problemli internet (teknoloji) kullanımı ifa-
desini kullanmıştır. Problemli internet kullanımı, kontrolsüzce aşırı kullanılma is-
teğinin önüne geçilemeyen, internet dışındaki hayatın anlamını yitirdiği, kullanımı 
bırakıldığında bireyde sıkıntı verici duygu durumuna sebep olan, bireyin fiziksel, 
psikolojik, sosyal ve zihinsel işlevselliğini olumsuz etkilemesine rağmen kullanımı 
durdurulamayan bir davranış türü olarak tanımlanmıştır. 

Teknoloji Bağımlılığı Bilinçlendirme ve Farkındalık Oluşturma” çalışma grubu yap-
mış olduğu çalışmalar ve değerlendirmeler çerçevesinde toplumumuzun internetin 
bilinçli kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konusunda yeterli bir bilince ve farkında-
lığı bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. İnternet veya teknoloji bağımlılığı konusunda 
toplumun bilincini ve farkındalığını arttırmak için tüm kurumlar önemli bir sorumlu-
luğa sahiptir. Bu bağlamda toplumun tüm kesimlerinde bilinçli internet kullanımının 
farkındalığını arttırıcı ve teknoloji bağımlılığı konusunda temel önleyici çalışmala-
ra ihtiyaç vardır. Özellikle teknoloji bağımlılığı kapsamında çocuklar ve gençlerin 
önemli bir risk grubu olduğu görülmektedir. Bu çerçevede çalışma grubumuzun yap-
mış olduğu paylaşımlar neticesinde konu ile ilgili aşağıdaki hususlar tespit edilmiş 
olup buna yönelik öneriler geliştirilmiştir.

1. GİRİŞ

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ
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1. Toplumun tüm kesimlerinde teknolojinin kullanımı ve özellikle internet kulla-
nımı gittikçe artmaktadır. Bu artış beraberinde internetin bilinçsiz kullanımıyla 
ilgili sorunları ve bireylerde teknoloji bağımlılığının ortaya çıkma riskini de 
arttırmaktadır. Bunun için, toplumun tüm kesimlerinde internetin bilinçli kul-
lanımına yönelik bilgilendirici çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsam-
da okullarda bilgilendirici ve önleyici rehberlik çalışmaları yapılabilir. Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı başta 
olmak üzere ilgili tüm kurumlar tarafından bilgilendirici broşürlerin yanı sıra 
videolar ve kamu spotları hazırlanması sağlanabilir. Özellikle bu materyaller 
ailelerin ve çocuklarının izleme potansiyelinin yüksek olduğu dizi ve televizyon 
programlarında gösterilebilir.

2. İnternet kullanıcılarının ve özellikle ailelerin internetin bilinçli bir şekilde kulla-
nımına yönelik eksiklikler söz konusudur. Kullanıcıların ve ailelerin Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından 
hazırlanan ve internet servis sağlayıcıları tarafından ücretsiz sunulan güvenli 
internet hizmetini kullanmaları yönünde bilgilendirilmelerine ihtiyaç vardır. Ai-
leler güvenli internet hizmetine ilişkin aile ve çocuk profillerini seçerek daha 
güvenli bir internet ortamı oluşturabilirler. Bu konuda ailelerin bilinçlendiril-
mesine yönelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
medya sorumluluklar üstlenebilirler.

3. İnternetin bilinçli kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konusunda Bilgi Teknoloji-
leri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlığı arasındaki protokolün geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda 
eğitim verilen Fatih Projesinden sorumlu öğretmenlerin yanı sıra diğer öğret-
menlere de güvenli internet konusunda eğitim verilebilir. Böylece eğitim alan 
öğretmenler öğrencilerin teknolojiyi bilinçli, güvenli ve etkin bir biçimde kul-
lanmalarına katkı sağlayabilirler. Ayrıca verilen eğitimin etkililiğini sağlamaya 
yönelik değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilebilir.

4. Çocuklar ve gençler teknoloji bağımlılığı oluşturma riski en yüksek gruptur. Bu 
nedenle çocuklar ve gençlerde okul ortamında bilinçli kullanım farkındalığı-
nı arttırmaya yönelik içeriğe yer verilmesi önem arz etmektedir. Bunun içinde 
farkındalığın sürekliliğini sağlamak üzere tüm öğretim kademelerinde öğrenci-

3. ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER
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lerin gelişimsel özelliklerine uygun olarak açıklayıcı içerik ve materyaller ha-
zırlanabilir. Bu içerik ve materyaller konuları itibariyle pek çok dersin içerisine 
yerleştirilebilir. Derslerde bu materyaller etkileşimli bir biçimde paylaşılabilir. 
Ayrıca kapsamlı gelişimsel rehberlik programındaki etkinliklere bilinçli inter-
net kullanımına yönelik etkinlikler eklenebilir. 

5. Okullarda çocukları, gençleri ve aileleri bilinçlendirmeye yönelik okul rehberlik 
servislerinin etkin bir biçimde kullanımına ihtiyaç vardır. Okul rehberlik servis-
leri öğrencilere temel önleyici çalışmalar planlayabilir, ebeveynlere yönelik eği-
tim programları gerçekleştirebilir ve tarayıcı çalışmalar yapabilir. Ayrıca okul 
rehberlik servisinde görevli psikolojik danışmanların(rehber öğretmenlerin) 
lisans eğitim programlarına internet bağımlılığı/bağımlılık konusunda dersler 
konulabilir. Bu konunun tüm öğretmen yetiştirme programlarında da yer alması 
sağlanabilir.

6. Okullarda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yetersizliği öğrencilerin inter-
net kullanımlarını arttırma potansiyeline sahiptir. Bu kapsamda okullarda sos-
yal, kültürel ve sportif etkinlikler arttırılarak öğrencilerin okulda kaliteli zaman 
geçirmeleri sağlanabilir. Ayrıca okul dışında çocukların ve gençlerin kaliteli 
zaman geçirecekleri yaşam alanları zenginleştirilebilir/artırılabilir. Belediyeler 
ve kamu kurumları bu konu ile ilgili çalışmalar yürütebilirler.

7. Sivil toplum kuruluşları internetin bilinçli kullanımı ve teknoloji bağımlılığı 
konusunda bilgilendirilebilir ve bu kuruluşların gerekli çalışmaları yürütmeleri 
teşvik edilebilir.

8. Öğrencilerde ve ailelerde teknolojinin bilinçli kullanımına yönelik farkındalığı 
arttırmak için kurumlar arasındaki işbirliği oldukça önemlidir. Bu kapsamda 
kurumlar arasındaki ikili işbirliği protokolleri daha geniş biçimde ele alınarak 
tüm paydaşları içerecek biçimde organize edilebilir. Bilgi Teknolojileri ve İle-
tişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tüm paydaşların harekete 
geçmesine yönelik girişimlerde bulunabilir.

9. Teknoloji bağımlılığına yönelik bilinçliliği attırmaya ve gelecekte teknolo-
ji bağımlılığı ile ilgili ruh sağlığı hizmetleri sağlayacak nitelikli elemanların 
yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda üniversiteler tarafından lisansüstü 
programlar açılabilir. Ayrıca enstitüler ile araştırma ve uygulama merkezleri 
kurulabilir. Bu kurumların bilimsel çalışmaları desteklenebilir.
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10. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesin-
deki gençlik merkezlerinde gençlerin bilinçlilik düzeylerini arttırmaya yönelik 
seminerler düzenlenebilir. Ayrıca sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler zengin-
leştirilerek gençlerin zamanlarını etkin bir biçimde kullanmaları ve serbest za-
manlarını değerlendirmeleri sağlanabilir.

11. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan öğren-
cilerin internetin bilinçli kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konusunda bilgi-
lendirilmelerine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda yurtlarda bilgilendirici çalışma-
lar yapılabilir, mevcut psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin daha etkin 
hale getirilmesi sağlanabilir. Ayrıca yurtlarda öğrencilerin ilgilerini çekecek ve 
kendilerinin etkin bir biçimde katılımını sağlayacak sosyal, kültürel ve sportif 
etkinlikleri yaygınlaştıracak stratejiler geliştirilebilir. Bu çerçevede üniversite-
ler ve diğer kamu kurumları ile işbirlikleri geliştirilebilir.

12. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barınan öğrencilerin in-
ternet kullanırken internet giriş sayfasına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
mu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu kamu spotları 
yerleştirilebilir. Ayrıca ilgili uzmanlara hazırlatılacak kısa, öz ve açıklayıcı me-
tinler ile ilgi çekici görsel materyaller konularak gençlerin bilinçlilik düzeyleri-
nin artması hedeflenebilir. 

13. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda barınan gençlerin 
internet kullanım örüntülerini belirlemeye yönelik uzmanlarca araştırmalar ya-
pılması hedeflenebilir. Bu araştırma sonuçlarına bağlı olarak gençleri bilinçlen-
dirmeye yönelik stratejiler geliştirilebilir.

14. İnternetin bilinçli kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konusunda ailelere yöne-
lik bilgilendirmede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumluluk üstlenerek 
önemli katkılar sağlayabilir. Bu kapsamda aile eğitim programlarında internetin 
bilinçli kullanımı ve teknoloji bağımlılığı ile ilgili içerikler zenginleştirilebilir. 
Ayrıca medya alanında aile eğitimi veren eğiticilerin yeterliliklerini artırıcı ça-
lışmalar yapılabilir. Aile eğitim programları kamu spotları ile desteklenebilir 
ve web siteleri hazırlanarak aileler internetin potansiyel riskleri ve bu riskler 
karşısında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirilebilir.

15. Toplumdaki bireylerin, teknolojik araçların ve bunlara ilişkin uygulamaların 
potansiyel riskleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları düşünülmekte-
dir. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon 
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İletişim Başkanlığı teknolojik araçların güvenli kullanımları konusunda daha 
geniş kitlelere ulaşacak faaliyetlerde bulunabilir.

16. Tüm kamu kurumlarında ve özellikle eğitim kurumlarında Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın hazırlamış oldu-
ğu güvenli internet hizmetini kullanmaları teşvik edilebilir.
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Gerçekleştirilecek Faaliyetler
Gerçekleştirileceği 

Dönem İlgili Kuruluş
Kısa Orta Uzun

Teknoloji bağımlılığı konusun-
da ilgili kurumların bilgilendi-
rici broşürler, videolar ve kamu 
spotları hazırlaması.

X BTK, TİB, Yeşilay

İnternet bağımlılığı konusunda 
hazırlanmış olan video ve kamu 
spotlarının televizyon dizi ve 
programlarında bilinçlendirme 
materyali olarak gösterilmesi.

X BTK, TİB, Medya

Ailelere güvenli internet hiz-
meti hakkında bilinçlendirme 
yapılması. 

X

Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı, 
MEB, Medya kurum 
ve kuruluşları 

Okullarda eğitim gören öğren-
cilerin gelişim düzeylerine göre 
internetin bilinçli kullanımına 
yönelik müfredat içeriğinin ve 
ders materyallerinin hazırlan-
ması. Hazırlanan içeriklerin her 
dersin programına uygun olan 
alanlara yerleştirilmesi

X Milli Eğitim Bakan-
lığı

Kapsamlı gelişimsel rehberlik 
programlarındaki etkinliklere 
bilinçli internet kullanımına yö-
nelik etkinliklerin eklenmesi

X Milli Eğitim Bakan-
lığı

4. EYLEM PLANI
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Okul rehberlik servislerinin 
bağımlılığı konusunda bilinç-
lendirici ve önleyici çalışmalar 
yapması

X Milli Eğitim Bakan-
lığı

Okul rehberlik servisinde görev-
li olan psikolojik danışmanların 
lisans eğitim programlarına in-
ternet bağımlılığı konusunun 
eklenmesi

X YÖK

Okullarda sosyal, kültürel ve 
sportif etkinliklerin arttırılması. X Milli Eğitim Bakan-

lığı

Çocukların ve gençlerin kali-
teli zaman geçirecekleri yaşam 
alanlarının arttırılması ve zen-
ginleştirilmesi.

X Belediye ve Kamu 
Kurumları

Teknoloji bağımlılığı ile ilgili 
ruh sağlığı hizmetleri sağlaya-
cak nitelikli elemanların yetiş-
tirilmesi.

X Sağlık Bakanlığı

Teknoloji bağımlılığı konu-
sunda çalışacak enstitüler ile 
araştırma ve uygulama merkez-
lerinin kurulması. Bilimsel ça-
lışmaların desteklenmesi

X MEB, YÖK

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ na 
bağlı Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlükleri bünyesindeki gençlik 
merkezlerinde teknoloji bağım-
lılığı konusunda seminerlerin 
verilmesi.

X Gençlik ve Spor 
Bakanlığı
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt-
lar Kurumu yurtlarında barınan 
öğrencilerin internet kullanır-
ken internet giriş sayfalarına 
teknoloji bağımlılığı konusunda 
kamu spotu yerleştirilmesi.

X TİB

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt-
lar Kurumu yurtlarında barınan 
öğrencilerin internet kullanım 
örüntülerini belirlemeye yöne-
lik uzmanlarca araştırmaların 
yapılması ve bu araştırma so-
nuçlarına bağlı olarak gençleri 
bilinçlendirmeye yönelik strate-
jiler geliştirilmesi

X YÖK

Aile eğitim programlarında in-
ternetin bilinçli kullanımı ve 
teknoloji bağımlılığı ile ilgili 
içeriklerin zenginleştirilmesi.

X Aile ve Sosyal poli-
tikalar Bakanlığı

Teknoloji bağımlılığı konusun-
da web sitelerinin hazırlanması. 
Bu sitelerin içeriklerinde inter-
netin potansiyel riskleri ve bu 
risklere karşı yapılması gere-
kenleri içeren bilgilerin yer al-
ması.

X Aile ve Sosyal poli-
tikalar Bakanlığı

Tüm kamu kurumlarında gü-
venli internet hizmetinin kulla-
nılmasının teşvik edilmesi

 X TİB
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