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Bu rapor genel olarak,  politikaları 
belirleyenlerin ve uygulamacıların, 
dijital medyanın çocuk haklarını 
destekleyecek biçimde nasıl 
kullanılacağı konusunda çocuklarla 
sürekli diyalog içinde olmaları 
gerektiği sonucuna varmıştır. 
Çocuklar bu tür konuşmalara 
katılmaya isteklidirler. Çevrim 
içi ortamı daha iyi bir yer haline 
getirmede sorumluluk üstlenmek 
istemektedirler ve paylaşılacak 
önemli deneyimleri vardır. 

Raporda yer verilen ‘dijital 
şampiyon’ profilleri, dijital 
medyanın taşıdığı potansiyelin 
çocuk hakları adına harekete 
geçirildiğinde elde edilebilecek 
kazanımları örneklemektedir. 
Bu örnekler, dijital medyanın 
dünyanın farklı yerlerindeki 
çocukların daha iyi bir yaşama 
ulaşabilmeleri açısından mevcut 
imkânları azamiye çıkaran genç 
bireyleri ve gençliğe odaklı 
kuruluşları öne çıkarmaktadır. Bir 
derleme olarak bu öyküler, gerek 
gelişmiş gerek gelişmekte olan 
ülkelerde yayılan bir mesajı ortaya 
koymaktadır: Dijital medya ve 
BİT, hem değişimin özneleri ve 
yaratıcıları, hem de toplum, sağlık, 
refah, eğitim, güvenlik, kapsama 
ve yurttaş katılımı gibi alanlardaki 
yenilikçi yaklaşımların alıcıları 
olarak çocukların önünü açarak 
çocuk haklarını geliştirmekte ve 
güçlendirmektedir.  

Araştırma ekibi, bir içerik oluşturma yöntemi geliştirmek üzere  “Young 
and Well CRC Youth Brains” Vakfı üyeleriyle birlikte bir çalışma 
yürütmüştür. Dijital Bağlantı Ağı aracılığıyla ulaşılan on yedi ortak kuruluş 
daha sonra aşağıda sıralanan ülkelerden 6 ile 18 yaş arasındaki çocukların 
ve gençlerin yer aldıkları çalıştaylar gerçekleştirmiştir: 
 
Arjantin | Avustralya | Brezilya | Kolombiya | Mısır | Fransa | Gana | İtalya 
| Kenya | Malezya | Nijerya | Filipinler | Tayland | Trinidad ve Tobago | 
Türkiye | Amerika Birleşik Devletleri

Çalıştaylarda çocuklardan ve gençlerden, dijital medya ve bilgi ve iletişim 
teknolojilerini (BİT) gündelik yaşamlarında ne ölçüde kullandıkları; 
motivasyonları, hakları ve bunların nasıl daha güçlendirilebileceği ve/ya 
da zorlanabileceği gibi konularda düşünmeleri istenmiştir. Çalıştayların bir 
parçası olarak çocuklar, kendi dijital medya kullanımlarını ve ilgili haklarını 
özetledikleri “teknoloji kullanım zaman çizgilerini” hazırlamışlardır. 
Çocuklar ve gençler ayrıca haklarını yaşama geçirmede dijital medyanın 
sunduğu fırsatlara ve çıkardığı sorunlara ilişkin bir dizi” halkın sesi” 
sorusuna yanıt vermişlerdir. Bu bağlamda, kendi seçtikleri bir araçla yaratıcı 
bir ürün ortaya koymanın yanı sıra, üzerinde önemle durdukları özel bir 
güçlüğü ya da fırsatı belirtmeleri istenmiştir. Araştırma ekibi, teknoloji 
kullanımı zaman çizelgelerinin, “halkın sesi” mülakatlarının ve yaratıcı 
yanıtların hem içerik hem de söylem analizini gerçekleştirmiştir.

Araştırma ekibi, dijital medyanın dünya üzerindeki dağılımının eşit 
olmaktan çok uzak kaldığını, dijital çağda çocuk haklarını güçlendirmemiz 
gibi bir görev varsa bu konunun ele alınması gerektiğini tespit etmiştir. 
Bununla birlikte, yaşadıkları ülke, konuştukları dil ve sosyoekonomik 
konumları ne olursa olsun çocukların dijital medyaya düzenli ve güvenilir 
erişime sahip olduklarında bu olanağı; sosyal bağlantılar; bilgiye erişim; 
eğitim, kendini ifade, yaratıcılık ve eğlence gibi birtakım ortak amaçlar için 
kullanmaktadırlar.

Dahası, çocuklar, en son teknolojilere erişemedikleri durumlarda yenilikçi 
yöntemlere başvurmakta, ellerindeki mevcut teknolojileri son derece 
yenilikçi ve verimli biçimde kullanabilmektedir. Bu da dijital medya ve 
BİT’nin çocukları motive etmede fikirler ve idealler kadar güçlü olduğunu 
teyit etmektedir. 

Çocuklar dijital medya kullanımlarının haklarına kimi olumsuz etkilerde 
bulunabileceği konusunda belirli kaygılara sahip olsalar bile büyük 
çoğunlukla bunun yaşamları üzerinde güçlü ve olumlu etkileri olduğu 
düşüncesindedir. Çocuklar dijital medyayı bilgi, eğitim ve katılım hakları 
açısından yaşamsal önemde görmektedirler. Dijital medya sayesinde 
yeni beceriler edinmekte, yeteneklerini geliştirmektedirler; topluluklarına 
anlamlı katkılarda bulunabilecek, dünyanın bilgili yurttaşları konumuna 
gelmektedirler; ayrıca arkadaşlıklarını, aile bağlarını, topluluğun bir parçası 
olma ve aidiyet duygularını bu yolla daha fazla geliştirmektedirler. Bunlar, 
dayanıklılık ve iyi olma hali açısından önemli şeylerdir.

Yönetici Özeti

2014 yılı Temmuz ve 
Ağustos ayları arasında 
16 ülkeden, sekiz farklı 
dil konuşan 148 çocuk 
dijital çağdaki haklarına 
ilişkin görüşlerini 
paylaşmak üzere 
çalıştaylara katılmıştır. 

12 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşen 
dijital çağda çocukların hakları 
Genel Tartışma Gününde 
çocukların görüşlerini paylaşmak 
amacıyla yürütülen proje, Young 
and Well Ortak Araştırma Merkezi 
(CRC),  Batı Sydney Üniversitesi 
Kültür ve Toplum Enstitüsü,  
Harvard Üniversitesi Berkman 
İnternet ve Toplum Merkezi ve 
UNICEF’in Dijital Bağlantı Ağı ile 
ortak çabası olarak ortaya çıkmıştır.

Ancak, genel olarak bakıldığında, çocuklar dijital medyanın iletişim, 
eğitim ve bilgi ihtiyaçlarını karşılamalarını kolaylaştırdığını kaydederken, 
çok sayıda çocuk dijital medyanın yaşamlarına ve haklarına ne gibi 
olumlu katkıları olduğunu daha somut ve kesin terimlerle ifade etmekte 
güçlük çekmiştir. Buna karşılık, çocuklar, dijital medya pratikleri ile ilgili 
riskler ve sorunlar söz konusu olduğunda bunları çok daha rahat ifade 
edebilmişlerdir. Bunun nedeni, büyük ihtimalle, çevrim içi konulardaki 
eğitimlerinde risk anlatımlarının ağır basıyor oluşudur. Dolayısıyla, 
çocuk haklarını destekleme durumundaysak, bir yandan çocukları 
olumsuzluklardan daha iyi korumanın yollarını arayıp bulurken, diğer 
yandan hem birey hem de topluluklarının üyeleri olarak çocukları, 
eğitim, sağlık, sosyal bağlar, ekonomik katılım, yurttaşlık gibi alanlarda bu 
kanaldan azami yararı sağlayacak şekilde güçlendirmemiz gerekmektedir.

Dijital medya ve sosyal okuryazarlık, çocukların dijital medyadan 
haklarını gerçekleştirmek üzere yararlanmalarını sağlamada anahtardır. 
Okuryazarlık, çocuklara dijital medyaya girmek, anlamak, üretmek ve 
katılmak için gerekli teknik ve üst düzey değerlendirme becerilerini 
kazandırır. Çocuklar dijital okuryazarlıklarını hem formel hem de formel 
olmayan yollardan geliştirdiklerinden, dijital yeterliliklerini her zaman ayrı 
bir beceri seti olarak düşünmeyebilirler.

Çocukların eğitim ve katılım hakları açısından bakıldığında, çocuklar 
çevrim içi olmanın kendilerine anlamlı katılım imkânları sağladığını 
belirtmektedirler. Ufuklarını genişletmede, diğer kültürleri öğrenmede 
ve bilgili küresel yurttaşlar haline gelmede dijital medyanın kendilerine 
sağladığı fırsatları değerli bulmaktadırlar. Dersleriyle ilgili olarak ve bazı 
meraklarını tatmin etmek için bir tür dijital teknolojiyi düzenli biçimde 
kullanmışlardır. Çocuklar dijital medyanın kimi zaman kendilerini 
derslerinden alıkoyduğunu kabul etmekle birlikte bu ikisi arasındaki 
gerilimin nasıl idare edilebileceğini öğrenmenin de dijital medyanın 
sorumluluk içinde nasıl kullanılacağını öğrenmenin bir parçasını 
oluşturduğunu kaydetmişlerdir.

Çocuklar dijital medyaya sıcak yaklaşır, pek çoğu bunun yaşamlarını 
iyileştirdiğini söylerken, aynı zamanda uygulamalarıyla ilgili kimi riskler 
ve sorunlar da belirlemektedir. Ancak, çocuklar tarafından belirlenen 
bu riskler, yetişkinlerin söylemlerinde ya da kamusal politikalar ve 
düzenlemelerinde baskın olanlarla her zaman örtüşmeyebilmektedir. Bu 
da, gerek çocuk hakları gerekse çocukların dijital medya kullanımlarındaki 
fırsatlar ve riskler söz konusu olduğunda çocuk merkezli tanımlar 
geliştirmenin gerekliliğine işaret etmektedir. 
Gelişigüzel durumlardan kaynaklanan inançların tersine, çocuklar 
çevrim içi davranışlarının getirdiği sorumluluğu, bunun yol açabileceği 
sonuçları bilip ifade edebilmektedir. Başka bir deyişle kendilerini her tür 
olumsuzluğa açık mağdurlar olarak değil, interneti kendileri ve yaşıtları 
için güvenli bir yapmada sorumluluk taşıyan kişiler olarak görmektedir. 
Dolayısıyla, kendi çevrim içi güvenlikleri açısından çocukları teşvik edecek 
ve güçlendirecek dijital okuryazarlık girişimlerinin desteklenmesi önem 
taşımaktadır.
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Ana mesajlar

Erişim hakkı 

Tüm dünyada çocuklar giderek 
daha yaygın biçimde dijital 
medyaya erişimin temel bir 
hak olduğunu düşünmektedir. 
Gelişmekte olan ülkelerdeki 
çocuklar ve gelişmiş ülkelerdeki 
kimi çocuklar açısından ise 
haklarını yaşama geçirme 
açısından dijital medya kullanımına 
erişim halen en büyük sorun. 
durumundadır. 

01
Okuryazarlık temel önemde

Okuryazarlık, günümüzün 
son derece kullanıcı inisiyatifli 
dijital medya ortamlarında üçlü 
okuryazarlık – dijital, medya ve 
sosyal okuryazarlık – çocukların 
dijital medyayı yetkin biçimde 
kullanma ve haklarından dijital 
medyada ve onunla birlikte 
yararlanma kapasiteleri açısından 
temel önemdedir. Okuryazarlık, 
dijital medyaya erişim, bu medyayı 
anlama, üretme ve ona katılma 
açısından gerekli teknik ve üst 
düzey değerlendirme becerilerini 
kazandırır. 

03
Çevrim içi/çevrim dışı ikiliği yok

Çocuklar, dijital haklarının, daha 
geniş anlamda insan olarak 
haklarıyla yakından bağlantılı 
olduğunu düşünmektedir. Gerçi 
çevrim içi ile çevrim dışını hemen 
ayırt edememektedirler; ancak 
dijital uzamları, yaşamlarını 
sürdürecekleri bir başka ortam gibi 
görmektedirler. 

05

02
En yaygın kullanımlar

Yaşadıkları ülkeden, konuştukları 
dilden ya da sosyoekonomik 
konumlarından bağımsız olarak, 
çocukların dijital medyaya düzenli 
ve güvenilir erişimi olması 
durumunda kullanım amaçları 
ortaktır: sosyal bağlantılar; 
bilgiye erişim; yaratıcılık ve 
eğlence. Çocuklar dijital medya 
kullanımlarının haklarına kimi 
olumsuz etkilerde bulunabileceği 
konusunda belirli kaygılara sahip 
olsalar bile büyük çoğunlukla 
bunun yaşamları üzerinde olumlu 
etkileri olduğu düşüncesindedir. 

04
Risk anlatımı egemen

Çocuklar dijital medyanın iletişim, 
eğitim ve bilgi ihtiyaçlarını 
karşılamalarını kolaylaştırdığını 
kaydederken, çok sayıda çocuk 
dijital medyanın yaşamlarına ve 
haklarına ne gibi olumlu katkıları 
olduğunu daha somut ve kesin 
terimlerle ifade etmekte güçlük 
çekmiştir. Buna karşılık, çocuklar, 
dijital medya pratikleri ile ilgili 
riskler ve sorunlar söz konusu 
olduğunda bunları çok daha rahat 
ifade edebilmişlerdir. Bunun 
nedeni, büyük ihtimalle, çevrim 
içi konulardaki eğitimlerinde 
risk anlatımlarının ağır basıyor 
oluşudur. 

06
Riskin fırsatla dengelenmesi

Çocukların bağlantılı medyadaki 
güvenlikleri büyük önem taşır; 
ancak bunun çocukların dijital 
haklarının tamamı bağlamında 
anlaşılması gerekir. Örneğin, 
çocukların Çocuk Haklarına dair 
Sözleşmede yer alan kollanma 
ve katılım hakları gibi. Dijital 
medyanın olumlu ve etkili 
kullanımı açısından güvenlik 
kadar öznelik ve girişimcilik de 
önem taşır. Katılımda ve hakların 
kullanılmasında bu öznelik durumu 
olmaksızın çocuklar ne dijital 
medyanın sunduğu fırsatlardan 
yararlanabilirler ne de karşılaştıkları 
risklere karşı direnç geliştirebilirler. 
Bağlı dijital medya kullanıcıları 
olarak çocukların eleştirel 
düşünmelerine, kendi dillerini, 
görüşlerini, stratejilerini ilişkilerini 
ve ilgilerini geliştirmelerine izin 
verilmelidir.

Medya kullanımıyla kendini 
gerçekleştirme

Çocuklar giderek daha yaygın 
biçimde dijital medyayı bilgi, 
eğitim ve katılım hakları açısından 
yaşamsal önemde görmektedir. 
Dijital medya sayesinde yeni 
beceriler edinmekte, yeteneklerini 
geliştirmektedirler; topluluklarına 
anlamlı katkılarda bulunabilecek, 
dünyanın bilgili yurttaşları 
konumuna gelmektedirler; ayrıca 
arkadaşlıklarını, aile bağlarını, 
topluluğun bir parçası olma ve 
aidiyet duygularını bu yolla daha 
fazla geliştirmektedirler. Bunlar, 
dayanıklılık ve iyi olma hali 
açısından önemli şeylerdir. 

07
Çocuk merkezli tanımlar

Çocuklar, dijital katılımlarının 
korunma haklarına zarar 
verebileceğinden kaygılıdırlar ve 
kendilerini güvende tutmak için 
fiilen adımlar atmaktadırlar. Ancak, 
kaygılandıkları şeyler yetişkinleri 
kaygılandıran şeylerle her zaman 
aynı değildir.  Dijital medya ile ilgili 
riskler ve fırsatların çocuk merkezli 
tanımlarına ihtiyacımız var. 

08

Kendilerine güvenilmesini 
istiyorlar

Çocuklar, dijital medya ile 
ilgili olarak yararlandıkları 
hakların gerçek sorumlulukları 
da beraberinde getirdiğini 
söylemektedirler. Bu sorumluluklar 
arasında kendi yaptıklarının 
sonuçlarını hesap etme, çevrim içi 
etkinliklerinin başkaları üzerinde 
yarattığı etkilerden kişisel olarak 
sorumlu olma ve kendini ne zaman 
kontrol edeceğini bilme de yer 
almaktadır. Çocuklar, yetişkinlerin, 
dijital medyayı nasıl ve neden 
kullandıklarını anlamalarını, 
bunu akıllıca yapabileceklerine 
güvenmelerini istemektedir. 

09

Çocuklarla sürekli konuşma

Politikaları belirleyenler ve 
uygulamacılar, dijital medyanın 
çocuk haklarını destekleyecek 
biçimde nasıl kullanılacağı 
konusunda çocuklarla sürekli 
diyalog içinde olmalıdırlar. 
Çocuklar bu tür konuşmalara 
katılmaya isteklidirler. İnterneti 
daha iyi bir yer haline getirmede 
sorumluluk üstlenmek 
istemektedirler ve paylaşılacak 
önemli deneyimleri vardır.

10
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