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B

ilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), kalkınmanın hızlandırıcısı ve
lokomotifi olarak yaşadığımız dijital çağda büyük bir öneme
sahiptir. Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri, üretim, sağlık
ve eğitim gibi hayatın her alanına dokunmakta ve toplumların refah
seviyelerinin yükselmesini sağlamaktadır.
Bugün Türkiye’de hanelerin %92’si evden internet erişim imkânına
sahiptir. 16-74 yaş grubundaki bireylerin yaklaşık 82,6’sı internet
kullanabilmektedir. Genişbant internet erişim imkânına sahip hanelerin
oranı 2021 yılında %92 olmuştur. Türkiye’deki internet kullanıcılarının
%64’ü düzenli olarak internet üzerinden alışveriş yapmakta ve
vatandaşlarımızın yarısı e-devlet hizmetlerini kullanabilmektedir.
Tüm vatandaşlarımızın internetin getirmiş olduğu fırsatlardan
sonuna kadar yararlanabilmelerinin sağlanmasının yanı sıra başta
çocukçularımızın internetin zararlı içeriklerinden korunmaları
gerekmektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde
kurulan Güvenli İnternet Merkezi (GİM) bu kapsamda çalışmalarını
yürütmektedir. Güvenli İnternet Merkezi, özellikle çocukların internet
teknolojilerini belirli bir sorumluluk ve bilinç dâhilinde kullanmalarını
sağlamak için bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmakta, bu kapsamda
internetin yasadışı ve zararlı içerikleri ile mücadelesini sürdürmektedir.
Bilgi ve teknoloji çağında Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, yapay
zeka, blockchain, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi teknolojik
yeniliklerin konuşulduğu bir ortamda çocuklarımızın teknolojiye uzak
kalması düşünülemez. Bir taraftan yeni teknolojilerin çocukların hayatını
nasıl kolaylaştıracağı, bu teknolojilerin nasıl daha erişilebilir hale

getirileceği üzerinde çalışmalar devam ederken, diğer taraftan da bu yeni
teknolojilerin olası zararlarının önüne geçerek çocukların güvenliğinin
sağlanması gerekmektedir.
Çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, fuhuş, uyuşturucu ve
uyarıcı madde kullanımı, terör, ırkçılık, kumar, nefret suçları, siber
zorbalık, siber saldırı amaçlı paylaşım platformları vb. olumsuz içeriklerin
artması sonucunda bu sıkıntıların/problemlerin önlenmesine yönelik
paydaşlar arası işbirlikleri artmış, bilinçlendirme ve yardım çalışmaları
hız kazanmıştır.
Katılımcı bir yaklaşımla kamuoyu görüşüne
hazırladığımız Strateji Belgesinde GİM’in amaçları;

de

başvurarak

• Bilgi teknolojileri ve internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konusunda
bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
• İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımında teknik araçlar geliştirilmesi,
• İnternetteki yasadışı ve zararlı içerikle mücadele edilmesi,
olarak özetlenmiş ve işbu Belgede bu amaçlara ulaşılmasına katkı
sağlayacak hedeflere yer verilmiştir.
Çocukların Korunmasına Yönelik Çevrimiçi Güvenlik Stratejisi, BTK
Stratejik Planı’nda yer alan “Bilgi Toplumu Oluşumunun Desteklenmesi”
stratejik amacına ulaşılmasında büyük bir öneme haizdir. BİT hizmetlerinin
vatandaşlarımızca bilinçli ve güvenli bir şekilde kullanılmasının
sağlanmasında Güvenli İnternet Merkezinin etkin bir rol oynayacağını ümit
ediyoruz.
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MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

MİSYON
Toplumda bilinçli ve güvenli internet kullanımı kültürü oluşturmak, toplumun tüm
bireylerinin internetin sunduğu fırsatlar ve getirdiği riskler konusunda farkındalıklarını artırmak, internette karşılaşılabilecek zararlı içeriklerle mücadele etmek ve
karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sağlamak amacıyla bilinçlendirme, yardım
ve yasadışı içeriklere yönelik yapılan ihbarları değerlendirme çalışmalarını yürütmek.

VİZYON
Çocukların; interneti etkili, verimli, sorumlu bir şekilde kullanabilmelerine destek
olurken çevrimiçi dünyanın eğitim, sosyal ve ekonomik yönlerinden faydalanmalarını, risklerinden korunmalarını sağlamak.

TEMEL DEĞERLER
Güvenilirlik: BTK İnternet Dairesi Başkanlığı, hizmet verdiği alanda uzman, şeffaf,
herkes tarafından erişilebilir yapısıyla çocuklar, gençler ve ebeveynler için güvenilir
bir kurum olmalıdır.
Eşitlik: Çocuklar, çevrimiçi ortamda güvende kalmaları için eşit şekilde desteklenmelidir.
Erişim Hakkı: Çocuklar, kendilerine veya başkalarına zarar vermediği sürece, çevrimiçi dünyanın sağladığı imkanlara erişme ve bu imkanları kullanma hakkına sahiptir.
Eğitim Hakkı: Çocuklar, kısıtlanmak yerine çevrimiçi dünyadan güvenli bir şekilde
faydalanabilmeleri için eğitilmeli ve bu konuda güçlendirilmelidir.
Esneklik: Gelişmekte olan teknolojinin hızlı temposuyla birlikte çevrimiçi risklerin
de değiştiği kabul edilerek esneyebilen bir çevrimiçi güvenlik yaklaşımı benimsenmelidir.
Yenilikçilik: Çevrimiçi dünyanın sunduğu yenilikçi yaklaşımları, araçları ve yöntemleri takip ederek faydalanılmalıdır.
Ortak Hareket Etmek: Çocukların çevrimiçi güvenliği için çalışan tüm ulusal ve
uluslararası paydaşlarla ortak bir yaklaşım benimsenmelidir.
Sürdürülebilirlik: Çevrimiçi güvenlik çalışmalarının sürdürülebilir bir yaklaşımda
olması sağlanmalıdır.
Çocuk Hakkı: Çocukların gerçek hayatta sahip oldukları haklara çevrimiçi ortamda
da sahip olmaları sağlanmalıdır.
Mahremiyet: Çocuklar, çevrimiçi ortamda kişisel verilerinin korunması yönünde
desteklenmelidir.
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AMAÇLAR VE HEDEFLER
7 AMAÇ - 28 HEDEF

1
2

AMAÇ 1: Çocuklar ve Onlarla İlgilenenleri (Öğretmenler,
Ebeveynler, Bakıcılar vb.) Eğitimlerle Desteklemek

AMAÇ 2: Çevrimiçi Koruma Araçlarını Yaygınlaştırmak

3

AMAÇ 3: İnternetteki Yasa Dışı İçerikle Mücadele Ederek
İnterneti Çocuklar İçin Daha Güvenli Bir Yer Haline
Getirmeye Çalışmak

4

AMAÇ 4: Çocuklar ve Onlarla İlgilenenleri (Öğretmenler,
Ebeveynler, Bakıcılar vb.) Bilinçlendirme Faaliyetleri İle
Desteklemek

5

AMAÇ 5: İnternet ve Dijital Araçların Bilinçli ve Güvenli
Kullanımı Kültürünün Toplumun Her Kesimine Yerleşmesi
İçin Projeler Üretmek

AMAÇ 6: Çevrimiçi Ortamda Çocuk Haklarını Koruyacak
Şekilde Yaşa Uygun Dijital Hizmetler Sunulması Yönünde
Bir Çerçeve Oluşturmak

AMAÇ 7: Çağın Gereksinimlerine Uygun Olarak Tüm
Çocukların Dijital Okuryazarlıklarının Geliştirilmesini
Sağlayacak Çalışmalar Yapmak
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1

AMAÇ 1: Çocuklar ve Onlarla
İlgilenenleri (Öğretmenler,
Ebeveynler, Bakıcılar vb.)
Eğitimlerle Desteklemek

Hedef 1.1 Öğrenci seminerleri düzenlemek.

Hedef 1.2 Öğretmen ve çalışan eğitimleri düzenlemek.

Hedef 1.3 Ebeveyn seminerleri düzenlemek.

Hedef 1.4 Güvenli Web portalı için pozitif içerik üretmek.

Hedef 1.5 Güvenli Çocuk Portalı için pozitif içerik üretmek.

Hedef 1.6 İnternetin farklı boyutlarını konu alan hikâye kitapları
oluşturmak.
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AMAÇ 2: Çevrimiçi Koruma
Araçlarını Yaygınlaştırmak

2

Hedef 2.1 Güvenli İnternet Hizmeti filtreleme kapsamının genişletilmesini sağlamak.

Hedef 2.2 Güvenli İnternet Hizmeti servis kalitesinin artırılmasını sağlamak.

Hedef 2.3 Güvenli İnternet Hizmetinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak.

Hedef 2.4 Güvenilir ebeveyn denetim araçlarının yaygınlaştırılması
için çalışmalar yapmak.
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3

AMAÇ 3: İnternetteki Yasa Dışı
İçerikle Mücadele Ederek İnterneti
Çocuklar İçin Daha Güvenli Bir Yer
Haline Getirmeye Çalışmak

Hedef 3.1 Çocukların, çevrimiçi ortamda kişisel verilerinin ve mahremiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmaları arttırmak.

Hedef 3.2 Çevrimiçi ortamda çocukların cinsel istismar içeriğiyle
mücadeleye yönelik çalışmalar yapmak.

Hedef 3.3 Zararlı/sakıncalı içerikle mücadele kapsamında kullanıcıların, İnternet Yardım Portalı ve Alo 141 Güvenli İnternet Bilgi Destek
Hattından faydalanmalarını sağlamak.
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AMAÇ 4: Çocuklar ve Onlarla
İlgilenenleri (Öğretmenler,
Ebeveynler, Bakıcılar vb.)
Bilinçlendirme Faaliyetleri İle
Desteklemek

4

Hedef 4.1 Güvenli İnternet Gününde belirlenen tema kapsamında öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler ve paydaşların katılacağı etkinlikler
düzenlemek.
Hedef 4.2 İnternetin farklı boyutlarını konu alan bilimsel çalışmalar ve
saha çalışmaları yapmak.
Hedef 4.3 Ulusal ve yerel medya kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde; bilgi teknolojileri ve internetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik video, animasyon, radyo ve TV programı içerikleri hazırlamak.
Hedef 4.4 Kurumsal sosyal medya hesaplarından; bilgi teknolojileri ve
internetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik güncel eğitici içerik
ve materyal paylaşımı yapmak.
Hedef 4.5 Bilgi teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinliklere (çalıştay, kongre,
sempozyum, toplantı vb.) katılım sağlamak.
Hedef 4.6 Aileleri, çocukların oynadığı oyunlar hakkında bilgilendirmeye yönelik, dijital oyun incelemeleri yapmak ve yapılan incelemeleri
Güvenli Oyna Portalında1 yayımlamak.

Hedef 4.5 Dijital rehberler, broşürler ve kılavuzlar hazırlamak.

www.guvenlioyna.org.tr

1
11

5

AMAÇ 5: İnternet ve Dijital Araçların
Bilinçli ve Güvenli Kullanımı
Kültürünün Toplumun Her Kesimine
Yerleşmesi İçin Projeler Üretmek

Hedef 5.1 Kamu spotu, animasyon ve afişler hazırlayarak çevrimiçi
güvenlik konusunda toplumda farkındalık oluşturmak.

Hedef 5.2 Açık kaynak yayınlar hazırlanmasına öncülük ederek toplumun her kesiminden bu konuda çalışanları ve çalışmalarını bir
araya getirmek.

Hedef 5.3 Okullarda, hazırlanan pozitif içerikleri akranlarına anlatacak, onlara dijital vatandaşlık konusunda örnek olacak ve öncülük
edecek dijital liderler/gönüllüler yetiştirmek.

Hedef 5.4 Kamu kurum ve kuruluşları, internet servis sağlayıcılar,
teknoloji şirketleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile bilgi
teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda etkinlikler (çalıştay, kongre, sempozyum, toplantı vb.)
ve projeler düzenlemek.
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AMAÇ 6: Çevrimiçi Ortamda Çocuk
Haklarını Koruyacak Şekilde Yaşa
Uygun Dijital Hizmetler Sunulması
Yönünde Bir Çerçeve Oluşturmak

Hedef 6.1 Yaşa uygun dijital hizmet çerçevesini oluşturacak uzman ve
akademisyenlerden oluşan bir çalışma grubu oluşturmak. Çalışma
grubu tarafından; kullanıcının çocuk olduğunun tanınması, çocukların haklarının korunması, bilgilerin çocuğun yaşına uygun bir şekilde
sunulması, çocuklara adil ve uygun şartlar sunulması ile yaşa uygun
dijital tasarım sunulması ilkelerine dayalı bir çerçeve oluşturulmasını
sağlamak.

Hedef 6.2 Oluşturulan çerçeve doğrultusunda dijital hizmet sağlayıcılara yönelik tavsiye kararları almak.

Hedef 6.3 Oluşturulan çerçeve doğrultusunda ebeveynlere ve çocuklara özgü dijital hizmetlerde çocuk haklarına yönelik bilinçlendirme
çalışmaları yapmak.

13

AMAÇ 7: Çağın Gereksinimlerine
Uygun Olarak Tüm Çocukların Dijital
Okuryazarlıklarının Geliştirilmesini
Sağlayacak Çalışmalar Yapmak

Hedef 7.1 Dijital yetenekleri çocuklara kazandırmaya yönelik öğretmen/ebeveyn eğitimleri düzenlemek.

Hedef 7.2 Çocuklara; Dijital Okuryazarlık, Siber Zorbalık Farkındalık Yönetimi, Siber Güvenlik Yönetimi, Gizlilik Yönetimi, Eleştirel
Düşünme, Dijital Ayak İzi, Dijital Empati, Dijital Ebeveynlik, Dijital
Mahremiyet, Dijital Erişim, Dijital İletişim, Dijital Sağlık, Yalan haber ve Dezenformasyon, Dijital Ticaret, Dijital Etik, Dijital Hukuk ve
Ekran Süresi Yönetimi vb. gibi konu başlıklarında dijital yetenekler
kazandırmak için çevrimiçi öğretim modülleri (videoları) oluşturmak.

Hedef 7.3 Çocukların dijital okuryazarlık yeteneklerinin gelişimine doğrudan katkı sunacak öğretmenler ve ebeveynleri hedef alan
dijital okuryazarlık kampanyaları düzenlemek.
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Plan Dönemi Başlangıç
Değeri
(2021)

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Plan Dönemi Sonu Hedeflenen
Değeri
(2024)

PG1.1.1: Düzenlenen öğrenci semineri
sayısı
PG1.1.2: Güvenli İnternet Tırının ziyaret
ettiği okul sayısı
PG1.2.1: Düzenlenen öğretmen ve çalışan semineri sayısı
PG1.3.1: Düzenlenen ebeveyn semineri
sayısı
PG1.4.1: Güvenli Web Portalında yayımlanan içerik sayısı
PG1.5.1: Güvenli Çocuk Portalında yayımlanan içerik sayısı
PG1.6.1: Oluşturulan hikaye kitaplarının sayısı

PG2.1.1: GİH kullanan abone sayısı

PG2.1.2: GİH kapsamına alınan alan adı
sayısı
PG2.3.1: GİH’in yaygınlaştırılması için
yapılan çalışmaların sayısı

PG2.4.1: Ebeveyn denetim araçları hakkında hazırlanan rehber/broşür/infografik sayısı
Tablo 1: Temel Performans Göstergeleri
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Plan Dönemi
Başlangıç Değeri
(2021)

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

Plan Dönemi Sonu
Hedeflenen Değeri
(2024)

PG3.1.1: Kişisel verilerin ve mahremiyet hakkının ihlaline yönelik İnternet
Yardım Merkezine gelen başvuru sayısı

PG3.2.1: Çocukların cinsel istismarı
bulunan içeriklere yönelik ihbar sayısı

PG3.3.1: Alo 141 Güvenli İnternet Bilgi
Destek Hattına başvuru sayısı

PG3.3.2: İnternet Yardım Portalından
faydalanma sayısı

PG4.1.1:
Güvenli
İnternet
Günü
kutlamaları kapsamında düzenlenen
etkinliklerden yararlanan öğrenci sayısı
PG4.2.1: Yapılan saha çalışmalarının
sayısı
PG4.2.2: Yayımlanan bilimsel çalışma
sayısı
PG4.3.1: Hazırlanan video, animasyon,
radyo ve TV programı sayısı
PG4.4.1: Sosyal medya hesaplarından
yapılan paylaşım sayısı
PG4.5.1: Katılım sağlanan etkinlik sayısı
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Plan Dönemi
Başlangıç Değeri
(2021)

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
PG4.6.1: Yapılan ve yayımlanan dijital oyun
inceleme sayısı
PG4.7.1: Hazırlanan dijital rehberler, broşürler ve kılavuzların sayısı
PG5.1.1: Hazırlanan kamu spotu, animasyon ve afişlerin sayısı
PG5.2.1: Hazırlanan açık kaynak yayınların sayısı
PG5.3.1: Dijital liderler/dijital gönüllülerin
sayısı
PG5.4.1: Düzenlenen etkinlik sayısı

PG6.1.1: Çalışma grubu toplantı sayısı
PG6.2.1: Dijital hizmet sağlayıcılara yönelik bir kılavuz hazırlanması
PG6.3.1: Dijital hizmetlerde çocuk hakları
konusunda hazırlanan kılavuz sayısı.
PG6.4.1: Düzenlenen Gençlik paneli sayısı

PG7.1.1: Düzenlenen eğitim sayısı
PG7.2.1: Hazırlanan çevrimiçi öğretim
modülü (video) sayısı
PG7.3.1: Düzenlenen kampanya sayısı
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Plan Dönemi Sonu
Hedeflenen Değeri
(2024)

DURUM
ANALİZİ

> Giriş
> Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi
> Kurumsal Tarihçe
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2. DURUM ANALİZİ
2.1 Giriş
Teknoloji, yeni fırsatlar ve riskler yaratarak hızla gelişmeye devam etmektedir. Yakın
gelecekte, yapay zekâ, sanal, artırılmış ve genişletilmiş gerçeklik, nesnelerin interneti,
blokzincir ve çocukları etkileyen diğer teknolojik değişiklikler yeni sosyal ve etik sorunlar
doğurabilir.
Şirketler ve kuruluşlar tarafından; çocuklara ait binlerce veri, onlar büyüdükçe kişisel
gelişimlerini de içerecek şekilde kaydedilmektedir. Söz konusu kişisel verilerin
çocuklarımıza ait ruh halleri ve arkadaşlıklarıyla ilgili ayrıntılardan, ne zaman uyanıp
ve ne zaman uyuduklarına kadar hayat biçimlerini yansıtabilecek geniş bir çerçevede
olabileceği değerlendirilmektedir.
1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme uyarınca
on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Türk Ceza Kanunu (TCK) m.6/1-b ve Çocuk
Koruma Kanunu md.3/1-a’ya göre çocuk; “henüz 18 yaşını doldurmamış kişi” olarak
kabul edilmektedir.
Bu Strateji Belgesi, tüm çocukların bir yandan çevrimiçi dünyanın eğitim, sosyal ve ekonomik
faydalarından yararlanırken öte yandan bunu güvenli, bilgili ve korkmadan yapabilmeleri
için donatılmaları vizyonuyla geliştirilmiştir. Çocukların çevrimiçi dünyanın bir parçası
olma haklarının farkında olunarak oluşturulan strateji belgesi hazırlık çalışmaları
yürütülürken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile
UNICEF Türkiye Temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen “Dijitalleşen Dünyada Çocuk”
temalı 12. Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesinde yer alan çocukların talepleri
dikkate alınmıştır.
Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planında; Bilgi ve İletişim Teknolojileri başlığı
altında “İnternetin güvenli kullanımı ve toplumun internet üzerinden yürütülen
dezenformasyon kampanyaları ile yasa dışı faaliyetlerden korunmasına yönelik
çalışmalar yürütülecek, ilgili düzenlemeler uluslararası yönelimler doğrultusunda
güncellenecek, elektronik ortamdaki işlemlere hukuki geçerlilik kazandırmaya yönelik
mekanizmalar oluşturulacaktır” ve “İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı ile ilgili
farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek, Güvenli İnternet Hizmetinin
tanıtımı yapılarak bilinirliği artırılacaktır” politika maddeleri yer almaktadır.
Cumhurbaşkanlığı On Birinci Kalkınma Planı kapsamında yön verilen strateji belgesi,
başta çocuklar olmak üzere toplumun çevrimiçi risklerden korunması, çevrimiçi
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fırsatlardan yararlanması ve bilinçli internet kullanım kültürünün toplumun her
kesimine yerleşmesi amacıyla bütüncül bir yaklaşımla ileriye doğru atılmış güçlü bir
adım niteliği taşımaktadır.
Strateji Belgesi hazırlık sürecinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2019-2023
Stratejik Planındaki “İnternetin Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımının Yaygınlaştırılması”
stratejik amacı doğrultusunda çalışmalara yön verilmiştir.
Bu belge oluşturulurken; OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü), Birleşmiş
Milletler, ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) ve IEEE (Elektrik ve Elektronik
Mühendisleri Enstitüsü) benzeri kurumların, çocukların çevrimiçi korunmasına yönelik
çalışmalarından faydalanılmıştır.2
Strateji Belgesi bağlamında, çocukların çevrimiçi güvenliğini desteklemek için
yürütülecek çalışmalarda aşağıda belirtilen konulara dikkat edilmesi önem arz
etmektedir:
- Çevrimiçi dünyadaki hızlı değişim ile doğru orantılı olarak etkilenen çocukların
ihtiyaçlarındaki değişimin periyodik olarak tespit edilmesi gerekmektedir.
Bu bağlamda yılda en az bir kez yapılacak saha çalışmaları ile değişimlerin
tespit edilmesi ve yapılan çalışmaların da bu ihtiyaçlara göre güncellenmesi
gerekmektedir.
- Teknolojide gelinen son nokta, çocukların çevrimiçi faaliyetlerinin çocukların
korunması amacıyla kısıtlanması ve takip edilmesi gibi güvenlik önlemlerini
etkisizleştirmektedir. Çevrimiçi faaliyetlerinin kısıtlanması ve takip edilmesi
özellikle yaşı küçük çocuklar için kuşkusuz hala uygulanması gereken bir yöntem
olsa da büyük çocuklar için bunu uygulamak kolay değildir. Sağlanması planlanan
çevrimiçi güvenlik desteği, çocukların dijital dünyada güçlendirilmesine,
kendilerini ve başkalarını güvende tutarken fırsatlardan yararlanmalarına imkân
sağlayacaktır.
- Anne ve babalara, özellikle küçük yaştaki çocukların çevrimiçi güvenlik ihtiyaçlarını
desteklemek için çevrimiçi koruma araçlarının ve ebeveyn kontrollerinin gerekli
olacağı farkındalığının kazandırılması ve bu araçları etkin bir şekilde kullanmaları
için gerekli bilgi, beceri ve desteğin sağlanması gereklidir.

2

OECD’nin 2019 yılında yayımlamış olduğu “21st Century Children As Digital Citizens” ve 2021 yılında Birleşmiş Milletler Ço-

cuk Hakları Komitesi tarafından yayınlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne dair 25. Genel Yorumu’da çalışmalarından faydalanılmıştır.
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- Çağın gereksinimlerine uygun olarak dijital yeteneklerin çocuklarımız tarafından
küçük yaşlardan itibaren edinilmesi gerekmektedir. İşbu belgenin hayata
geçirilmesi ile birlikte MEB müfredatı kapsamında çocuklara aşağıda belirtilen
sekiz yeteneğin kazandırılması amaçlanmaktadır:
Dijital Okuryazarlık, Siber Zorbalık Farkındalık Yönetimi, Siber Güvenlik Yönetimi,
Gizlilik Yönetimi, Eleştirel Düşünme, Dijital Ayak İzi, Dijital Empati, Ekran Süresi
Yönetimi
- Çocuklar için çevrimiçi güvenlikte, “önleme” ve “erken müdahale” yaklaşımı
önemlidir. Önleme için, küçüklükten itibaren devam eden güncel ve düzenli
bilinçlendirme eğitimleri gerekmektedir. Erken müdahale için ise; çocukların
çevrimiçi ortamda karşılaştıkları herhangi bir olumsuz durumda destek
alabilecekleri hizmetlerin bulunması ve çocukların bu hizmetlerden nasıl
faydalanabilecekleri konusunda eğitilmeleri önemlidir.
- Yapılan çalışmalar herkes için fırsat eşitliği sağlamalıdır. Çocukların farklı
yaşlarda ve yaşadıkları farklı bölgelerde farklı ihtiyaçları olduğunu kabul ederek,
sadece yaşlarına göre değil yaşadıkları yere bağlı olarak da ihtiyaçlarının tespit
edilerek özelleştirilmiş çevrimiçi güvenlik desteği hizmeti verilmelidir.
- Çocuklar, kendilerine veya başkalarına zarar vermedikleri sürece teknolojinin
sağladığı fırsatlardan yararlanma hakkına sahiptirler. Bunun yanında çocuklara
başkalarının da güvende olma hakkına saygı göstermeleri gerekliliği bilinci
kazandırılmalıdır.
- Teknolojinin hızla gelişen temposuyla birlikte değişen risklere karşı strateji
belgesine yönelik esnek bir yaklaşımı kabul etmek gerekmektedir.
- İnternetle birlikte tamamen sınırları ortadan kalkan dünyada, çevrimiçi güvenlik
ve bilinçlendirme çalışmalarında, ortak düşünmek ve ortak hareket etmek
gerekliliği doğmaktadır. Uluslararası çevrimiçi güvenlik kurumlarıyla bağlantıda
kalmak ve onların geliştirdikleri yeni politikaları takip etmek önemlidir.
- Gerçek hayatta suç olan her davranışın çevrimiçi dünyada da suç olduğu ve
sonucunda da bir yaptırımı olduğu bilincinin çocuklarda, ailelerde ve eğitimcilerde
oluşturulması önemli ve gereklidir.
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Bu Strateji Belgesi hazırlanırken; Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına
göre 12 Bölgeden toplam 24 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır,
Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin,
Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van) 1.111 öğrenci ve bunların
ebeveyni olan 1.111 kişi olmak üzere toplam 2.222 kişi ile yapılan ve katılımcıların
operasyonel becerileri, bilgi/tarama becerileri, sosyal/gizlilik becerileri, yaratıcı
becerileri, mobil becerileri ile internet kullanım alışkanlıklarının tespitine yönelik saha
çalışmasının ortaya çıkardığı sonuçlar dikkate alınmıştır.
Bunun yanında uluslararası toplumun; ebeveynlerin, çocukların çevrimiçi ortamdaki
dijital tehlikelerden korunması amacıyla yaptığı çalışmalar incelenmiştir.
Strateji Belgesinde geleceğe yönelik hedefler belirlenmiştir, hedeflerin altındaki
ayrıntılar, hedeflerin anlaşılması ve pratikte uygulanmasına yardımcı olacak açıklamalar
içermektedir.

2.2 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli
İnternet Merkezi
2.2.1 Kurumsal Tarihçe
5 Nisan 1983 tarihli, 2813 sayılı Telsiz Kanunu’nda değişiklik yapan 27 Ocak 2000 tarihli,
4502 sayılı kanun ile “Telekomünikasyon Kurumu” kurulmuştur. 5809 sayılı ve 10 Kasım
2008 tarihli, Elektronik Haberleşme Kanunu ile kurumun adı “Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK)” olarak değiştirilmiştir.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye’de elektronik haberleşme sektörünü
düzenleyip denetleyen kurumdur.
BTK bünyesinde internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına ilişkin bilinçlendirme
çalışmaları, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında
2007 yılından itibaren sürdürülmektedir. Yapılan bilinçlendirme faaliyetleri Güvenli Web
Portalı3 üzerinden paylaşılırken, internette yasadışı içeriğe yönelik yapılacak ihbarlar da
İhbar Web Portalı 4 üzerinden değerlendirilmektedir.
Yapılan çalışmaları tek bir merkez çatısı altında toplamak, yardım hattı ve yardım
portalından oluşacak Yardım Merkezi kurmak ve yapılacak çalışmaların uluslararası
çalışmalarla paralellik göstermesi amacıyla 2016 yılında BTK bünyesinde Güvenli
İnternet Merkezi kurulmuştur. Avrupa çapında Güvenli İnternet Merkezleri ağı olan
ve Türkiye’nin de dahil olduğu İNSAFE ağına üye 31 ülkede Güvenli İnternet Merkezi
3
www.guvenliweb.org.tr
4
www.ihbarweb.org.tr
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bulunmaktadır.
Güvenli İnternet Merkezi; Bilinçlendirme Merkezi, İhbar Merkezi ve Yardım
Merkezlerinden oluşmaktadır.
Bilinçlendirme Merkezinin görevleri arasında;
•

Çevrimiçi güvenlik ile çocukların çevrimiçi ortamda karşılaşabilecekleri
potansiyel riskler konusunda farkındalığı artırmak,

•

Gelişmekte olan trendleri takip ederek kullanıcılara aktarmak,

•

Ebeveynler, çocuklar ve öğretmenler için eğitimler düzenlemek ve çeşitli
bilinçlendirme materyalleri hazırlamak,

•

Her yıl Şubat’ın ikinci haftasında Güvenli İnternet Günü kutlamaları için etkinlikler
düzenlemek gelmektedir.

Yardım Merkezi; çocuklara, gençlere, ebeveynlere ve tüm vatandaşlarımıza zararlı
içerik, çevrimiçi iletişim ve çevrimiçi davranış konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.
Ayrıca kullanıcıların internet kaynaklı sorunlarına yönelik tavsiye ve çözüm önerileri
sunmaktadır.
İhbar Merkezi, İhbar Web Portalı üzerinden yapılan yasadışı ve zararlı içerik ihbarları,
5651 sayılı Kanun kapsamında etkin bir şekilde değerlendirmektedir. GİM İhbar Merkezi,
2011 yılından itibaren Uluslararası İnternet İhbar Merkezleri Birliği- INHOPE üyesidir.

2.3 Çocukların Çevrimiçi Ortamda Korunmasına Yönelik
Yaklaşımlar
2.3.1 Çocukların Çevrimiçi Ortamda Korunmasına Yönelik Türkiye’nin
Yaklaşımları
Çocukların çevrimiçi ortamda korunmasına ilişkin çalışmalar Türkiye’de 2007 yılında
yürürlüğe giren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde
yürütülmektedir. Bu kapsamda; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde
internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik, çocuklar, ebeveynler, öğretmenler
ve tüm internet kullanıcıları için bilinçlendirme faaliyetleri yapılmaktadır. Bu faaliyetlere
yönelik; dijital ortamda yerli pozitif içeriklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
desteklenmekte, eğitim ve seminerler verilmekte, kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler
ve sivil toplum kuruluşlarıyla çeşitli çalışmalar yapılmakta, kongre, konferans, çalıştay
gibi etkinlikler düzenlenmekte, sesli/görsel eğitici materyaller hazırlanmakta ve
dağıtımı yapılmaktadır.
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2007 yılı Kasım ayında oluşturulan ihbarweb.org.tr web sitesi yoluyla vatandaşlar
internet ortamında karşılaştıkları yasa dışı ve zararlı içerikleri şikâyet edebilmektedir.
2019 yılından itibaren de e-Devlet5 üzerinden de ihbarlar alınmaya başlamıştır. Halen
ihbarweb.org.tr web sitesi ve e-Devlet üzerinden ihbarlar alınmaya devam etmektedir.
2008 yılından itibaren faaliyette olan Güvenli Web bilinçlendirme portalında internetin
bilinçli kullanımına yönelik hazırlanan blog ve haber yazıları, rehberler, broşürler,
raporlar, sunumlar ve kitaplar kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
INSAFE ağı tarafından her yılın Şubat ayının ikinci haftası organize edilen ve dünyada
yaklaşık 150 ülkede kutlanan Güvenli İnternet Günü, Ülkemizde de 2010 yılından bu
yana her yıl kutlanmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinesinde
düzenlenmekte olan Güvenli İnternet Günü etkinlikleri ile öğrenciler, Kamu Kurumları,
Üniversiteler, Sivil Toplum kuruluşları gibi ilgili paydaşlar bir araya gelmekte ve özellikle
çocuklar ve gençler arasında çevrimiçi teknolojinin ve cep telefonlarının daha güvenli ve
sorumlu kullanımını teşvik etmek amaçlanmaktadır.
2011 yılından itibaren kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan ve isteyen herkesin
yararlanabildiği Güvenli İnternet Hizmeti (GİH), ailelerin ve çocukların internetin zararlı
içeriklerinden korunmasını amaçlayan alternatif bir internet erişimidir. Çocuk ve aile
profillerinden oluşan Güvenli İnternet Hizmetinin Güvenli Net6 portalında, güvenli
internet kullanıcılarının ihbar ve itirazlarının alınması, alan adlarının sorgulanması, GİH
profil testi işlemleri yapılabilmektedir.
İnternetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik
bilinçlendirme çalışmalarını koordine etmek ve Yardım Hattının kurulmasını sağlamak
amacıyla 2016 yılında Güvenli İnternet Merkezi kurulmuştur. Merkez, Bilinçlendirme
Merkezi, İhbar Merkezi ve Yardım Merkezi olmak üzere 3 bileşenden oluşmaktadır.
Çevrimiçi güvenlik konusunda farkındalık yaratmaya yönelik yapılan tüm çalışmalar
Bilinçlendirme Merkezinde oluşturulmaktadır.
2016 yılında kurulan Yardım Merkezinde, İnternet Yardım Portalı7 ve Alo 141 Güvenli
İnternet Bilgi Destek Hattı ile kullanıcıların internet kaynaklı sorunlarına yönelik
tavsiyeler ve çözüm önerileri sunulmaktadır. İnternet Yardım Portalında; İnternette
Yasadışı İçerikler, İnternet ve Mahremiyet, İnternette Bilgi Güvenliği ve Alışveriş, Sosyal
Ağ Platformları, Güvenli İnternet Hizmeti, Dijital Oyunlar, Siber Zorbalık ve İnternet ve
Sağlık olmak üzere 8 ana başlık altında yaşanabilecek sorunlara yönelik aydınlatıcı
5
6
7

www.turkiye.gov.tr
www.guvenlinet.org.tr
www.internetyardim.org.tr
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metinler ve çözüm önerileri bulunmaktadır.
İhbar Merkezi, internette karşılaşılabilecek; çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik,
sağlık için tehlikeli madde kullanımı, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama,
intihara yönlendirme ve fuhuş gibi yasadışı içeriklerle mücadele kapsamında; “ihbarweb.
org.tr” web sitesi ve “e-Devlet” üzerinden gelen ihbarların değerlendirilmesi ve gerekli
önlemlerin alınması çalışmalarını yürütmektedir. İhbar Merkezi, başta çocukların cinsel
istismarı olmak üzere internetin yasadışı içeriğiyle mücadele konusunda uluslararası
işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen
Uluslararası İnternet İhbar Merkezleri Birliği INHOPE’a 2011 yılında üye olmuştur.
INHOPE ile işbirliği günümüzde de etkin bir şekilde sürdürülmektedir.

2.3 Çocukların Çevrimiçi Ortamda Korunmasına Yönelik
Uluslararası Yaklaşımlar
2.3.2.1 Kuzey İrlanda
Kuzey İrlanda Koruma Kurulu adına Ulusal Çocuk Bürosu (NCB) tarafından, çocukların
çevrimiçi ortamda güvenli kalmaları amacıyla 2020 – 2025 yıllarına yönelik hazırlanan
strateji planının vizyonu 8; tüm çocukların çevrimiçi dünyanın eğitim, sosyal ve ekonomik
faydalarından yararlanmaları ve bunu güvenli, bilgili ve korkmadan yapmaları için
yetkilendirilmeleri şeklinde belirlenmiştir.
Strateji planının genel hatlarıyla hedefleri:
- Birleşik Krallık’ta ve ötesindeki çevrimiçi güvenlik mekanizmalarıyla ilişki
kurulması; mevcutların tekrarlanması yerine değer katılması,
- Dijital teknolojinin bilinçli kullanımını kolaylaştırmak için çocukların ve onların
bakımından sorumlu olanların eğitilmesi ve güçlendirilmesi,
- Çocukları zararlı çevrimiçi deneyimleri nasıl yönetecekleri ve bunlara nasıl yanıt
verecekleri konusunda eğitirken, gerektiğinde kurtarma hizmetleri de dahil
olmak üzere yaşlarına uygun destek hizmetlerine erişebilmelerinin sağlanması,
- Çocukların, ebeveynlerin, bakıcıların ve onları destekleyenlerin ilgili politika ve
hizmet geliştirmeye yönelik katılımlarının kolaylaştırılması,
Kuzey İrlanda Strateji Belgesi 4 başlık altında, çevrimiçi güvenlik için yapılacakları
detaylandırmaktadır.
- Hukuki ve politik bağlam
- Çocukların korunması
- Ebeveynler ve bakıcıların eğitilmesi
- Okullar, diğer eğitim kurumları ve gençlik merkezleri
8

Keeping children and young people safe : an Online Safety Strategy for Northern Ireland. (2020).
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18 yaşına kadar tüm çocuklar için planlanan Strateji Planı ile Kuzey İrlanda için
sürdürülebilir bir çevrimiçi güvenlik altyapısı oluşturma konusunda gerekli atılımların
yapılması planlanmaktadır.
Strateji planının başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin birincil sonucu, tüm çocukların
çevrimiçi ortamda güvenli olarak kalmasıdır. İkincil sonuçlar, başta ebeveynler ve
bakıcılar olmak üzere çocuklarla iletişim halinde olan tüm grupların çevrimiçi güvenlik
konusunda gerekli şekilde donatılması ve çocukların çevrimiçi güvenliğini destekleyecek
konuma gelmesidir.

2.3.2.2 Avustralya
2015 yılında Avustralya’da, “Çocukların Güvenliği için Çevrimiçi Güvenliğin Artırılması
Yasası” kapsamında, çocukların çevrimiçi güvenliği için “eSafety Commissioner” adı
altında, bağımsız yasal bir ofis kurulmuştur. Ofis, hükümet, endüstri ve diğer ülkelerdeki
çevrimiçi güvenlik çabalarını koordine etmek ve yönlendirmek için kurulmuş olup; kâr
amacı gütmeyen bir kuruluştur.9
eSafety Commissioner, çevrimiçi zorbalığa veya kötüye kullanıma maruz kalan
Avustralyalıların harekete geçmelerine veya şikâyette bulunmalarına yardımcı
olmaktadır 10.
eSafety Commissioner, çevrimiçi güvenlik planını nasıl yaratacakları konusunda
kullanıcılara yardımcı olan ve sürekli güncel tutulan bir platformdur. Bu platform
çevrimiçi güvenlik, sosyal medya, ebeveyneler, kullanılan cihazlar gibi birçok konuda
kontrol listesi sunmaktadır ve nasıl çevrimiçi güvenli bir plan sağlanacağı konusunda
rehber olmaktadır.

2.3.2.3 İngiltere
İngiltere hükümeti tarafından Mayıs 2021 tarihinde Çevrimiçi Güvenlik Yasası (Online
Safety Bill) adı altında bir kanun taslağı yayımlanmıştır.11 2023 yılında bu kanun
teklifinin yasalaşması sürecinin sonlanması planlanmaktadır. Bu kanun taslağının
genel hatlarıyla içerdiği beş madde:
-

Çevrimiçi güvenliğe ve dijital hizmetlere halkın güveninin artırılması,
İfade özgürlüğünün arttırılması,
Çocukların çevrimiçi dünyanın kötülüklerinden korunması,
Dinamik ve rekabetçi dijital sektörün desteklenmesi,
Çevrimiçi demokratik değerlerin teşvik edilmesi

olarak görülmektedir.
9
10
11

www.esafety.gov.au/about-us/who-we-are/our-structure
Department of Health. (2019). National Action Plan for the Health of Children and Young People 2020 – 2030. 52.
Great Britain. Department for Digital, C. (2021). Draft Online Safety Bill. In Gov.Uk.
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Bu kanun taslağı çocukların çevrimiçi platformlarda korunması için de ciddi önlemler/
yaptırımlar içermektedir. Kanun taslağı, yalnızca teknoloji devlerine veya sosyal medya
sitelerine değil, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği barındıran ve/veya yalnızca
insanların çevrimiçi olarak başkalarıyla konuşmasına izin veren her internet sitesine ve
uygulamaya geniş çapta uygulanacak şekilde düzenlenmiştir.

2.3.2.4 İskoçya
İskoçya Hükümeti tarafından “Çocuklar ve Gençler için İnternet Güvenliği Ulusal Eylem
Planı” adı altında 2017 yılında eylem planı yayımlanmıştır 12. Bu eylem planında yer alan
aksiyonların ana hedefleri:
- Toplumun her kesiminden kişilere, çocukların çevrimiçi ortamda güvende
olmalarına yardımcı olmak için beceri, bilgi ve anlayış sağlamak: Ebeveynlere,
bakıcılara, çocuklarla ve ailelerle çalışan kişilere, çocukların çevrimiçi ortamda
güvende olmalarına nasıl yardımcı olacaklarını ve ortaya çıkarsa sorunlarla nasıl
başa çıkacaklarını anlamalarına yardımcı olmak.
- Güvenli, sorumlu kullanım ve davranışa ilham vermek: Çocuklar kendileri de
dahil olmak üzere bireylerin kendi çevrimiçi davranışlarının sorumluluğunu
almaları gerektiğini açıkça belirtmek.
- Güvenli bir çevrimiçi ortam oluşturmak: Çocukların çevrimiçi ortamda kendileri
için uygun olmayan içeriklere daha az rastlamalarını sağlamak için birlikte
çalışmak.
Bu eylem planının başarılı bir şekilde hayata geçirilmesiyle orta vadede aşağıdaki
sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir:
- Her çocuk ve genç, çevrimiçi dünyada var olan fırsatlar ve riskler konusunda
yaşına uygun bir anlayışa sahip olacaktır.
- Her ebeveyn / bakıcı, çocuklarının çevrimiçi etkinliklerine rehberlik edecek ve
destekleyecek donanıma sahip olacaktır.
- Daha donanımlı bir toplum, çocuklar ve gençler için internet güvenliğini artırmada
rol oynayacaktır.
- İstismara uğrayan veya maruz kalma riski olan çocuklar ve gençler tespit edilecek
ve desteklenecektir.
- Potansiyel failler, çevrimiçi tacizde bulunma konusunda caydırılacaktır.

12

Scottish Government. (2017). National Action Plan on Internet Safety for Children and Young People. April. https://www.gov.
scot/publications/national-action-plan-internet-safety-children-young-people/
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2.4 Mevzuat Analizi
Anayasanın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41 inci ve “Gençliğin korunması”
başlıklı 58 inci maddeleri ile Devletin; ailenin, çocuğun ve gençliğin korunması için
gerekli her türlü tedbiri alacağı hüküm altına alınmıştır.
Çocukların çevrimiçi ortamda korunmasına ilişkin çalışmalar Türkiye’de öncelikli olarak
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülmektedir.
Bununla birlikte gerek Türkiye’de gerek uluslararası arenada farklı çalışmalara da
rastlanılmakta ve bu çalışmalar yakından takip edilmektedir.
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, toplumu internetin
risklerinden korumak, daha güvenilir, etkin ve bilinçli internet kullanımı noktasında
çocukları, gençleri ve aileleri bilgilendirmek ve yaşanılan problemlere çözümler sunmak
amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde Güvenli İnternet Merkezi
(GİM) kurulmuştur.
Bu belge anayasanın, kanunların ve On Birinci Kalkınma Planının aşağıdaki maddelerine
dayanarak hazırlanmıştır:
•
•
•

Anayasanın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41 inci ve “Gençliğin
korunması” başlıklı 58 inci maddeleri
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
11. Kalkınma Planı madde 477.4. “İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı ile
ilgili farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek, Güvenli İnternet
Hizmetinin tanıtımı yapılarak bilinirliği artırılacaktır.”
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2.5 Paydaş Analizi
Çocukların Korunmasına Yönelik Çevrimiçi Güvenlik Stratejisinin uygulanma sürecinde
işbirliği yapılacak iç ve dış paydaşlar tespit edilerek önceliklendirilmesi yapılmıştır.

PAYDAŞ ADI

İç/Dış Paydaş Önem Derecesi Etki Derecesi

BTK Merkez Teşkilatı

İç Paydaş

5

5

5

BTK Bölge Müdürlükleri

İç Paydaş

5

5

5

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İç Paydaş

5

5

5

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Dış Paydaş

5

5

5

Gençlik ve Spor Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı (EGM, Valilikler)
STK’lar
Üniversiteler
Erişim Sağlayıcılar

Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş
Dış Paydaş

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektörü

Dış Paydaş

5

5

5

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)

Dış Paydaş

5

5

5

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
(TRT)

Dış Paydaş

5

5

5

Türkiye Yeşilay Cemiyeti

Dış Paydaş

5

5

5

Türkiye Belediyeler Birliği

Dış Paydaş

5

5

5

Tablo 2: Paydaşların Önceliklendirilmesi Tablosu
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Önceliği

2.6 Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Dairesi Başkanlığı için güçlü yönler, zayıf

yönler ile fırsat ve tehditler belirlenerek GZFT analizi yapılmıştır. Bu analiz, stratejik planlama
sürecinin farklı aşamaları için temel teşkil etmektedir.

G

üçlü Yönler

Çalışma alanının geniş
olması

Z

ayıf Yönler

Bilinçlendirme
faaliyetlerinin
etkisinin uzun
süreler sonunda
görülebilmesi

Merkez
faaliyetlerinin
Kamu desteği ile
yürütülmesi

İnternetin
karmaşık yapısı

Belirli alanlarda
Personel sayısının
uzmanlaşamama
günden güne artması
sorunu

Birçok farkındalık
ve bilinçlendirme
aracına sahip
olunması

Farklı
konularda farklı
uzmanlıkların
gerekmesi

Personelin konu ile
ilgili tecrübe birikimi

Konu ile ilgili etki
analizinin zor
yapılabilmesi

F

ırsatlar

Dijital teknolojilerin
sunduğu fırsatların
günden güne
artması

Uluslararası
karşılaştırma

örneklerinin günden
güne çoğalması

Günden güne
internet
kullanıcılarının
bilinç seviyesinin
yükselmesi
Konu ile ilgili her
geçen gün yeni
kaynak, araştırma
ve yayınların
çıkması

T

ehditler

Çocukların zararlı

içeriğe meyilli
olması

İnternet
kullanıcılarının
ancak internette
bir risk unsuru
ile karşılaştığı ve
ondan etkilendiği
zaman farkındalık
oluşumunun
başlaması
İnternet
kullanıcılarına
yardım ve
desteğin sadece
bilinçlendirme ve
danışma faaliyetleri
ile yürütülebilmesi

Sistematik
bir şekilde
bilinçlendirme
faaliyetlerinin
yürütülememesi

Tablo 3: GZFT Analizi
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AMAÇ, HEDEF VE
PERFORMANS GÖSTERGESİ
İLE STRATEJİLERİN
BELİRLENMESİ

> Amaçlar ve Hedefler
> Hedef Kartları

3

3.1 Amaçlar ve Hedefler

AMAÇLAR

HEDEFLER
H1.1: Öğrenci seminerleri düzenlemek
H1.2:Öğretmen
düzenlemek

ve

çalışan

eğitimleri

A1: Çocuklar ve onlarla ilgilenenleri
H1.3: Ebeveyn seminerleri düzenlemek
(öğretmenler, ebeveynler, bakıcılar vb.)
H1.4: Güvenli Web portalı için pozitif içeeğitimlerle desteklemek
rik üretmek

A2: Çevrimiçi
Yaygınlaştırmak

Koruma

Araçlarını

A3: İnternetteki yasa dışı içerikle
mücadele ederek interneti çocuklar için
daha güvenli bir yer haline getirmeye
çalışmak

H1.5: Güvenli Çocuk portalı için pozitif
içerik üretmek
H1.6: İnternetin farklı boyutlarını konu
alan hikâye kitapları oluşturmak
H2.1 Güvenli İnternet Hizmeti filtreleme
teknik yeteneklerinin geliştirilmesi
H2.2: Güvenli İnternet Hizmeti servis kalitesinin artırılmasını sağlamak
H2.3: Güvenli İnternet Hizmetinin
yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak
H2.4: Güvenilir ebeveyn denetim araçlarının yaygınlaştırılması için çalışmalar
yapmak
H3.1: Çocukların, çevrimiçi ortamlarda
kişisel verilerinin ve mahremiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmaları arttırmak
H3.2: Çevrimiçi ortamlarda çocukların
cinsel istismar içeriğiyle mücadeleye yönelik çalışmalar yapmak
H3.3: Zararlı/sakıncalı içerikle mücadele
kapsamında kullanıcıların İnternet Yardım Portalı ve Alo 141 Güvenli İnternet
Bilgi Destek Hattından faydalanmalarını
sağlamak
Tablo 4: Amaçlar ve Hedefler
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H4.1: Güvenli İnternet Gününde belirlenen tema kapsamında öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler ve paydaşların katılacağı etkinlikler düzenlemek
H4.2: İnternetin farklı boyutlarını konu
alan bilimsel çalışmalar ve saha çalışmaları yapmak
H4.3: Ulusal ve yerel medya kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde; bilgi teknolojileri
ve internetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik video, animasyon, radyo ve TV
programı içerikleri hazırlamak
H4.4: Kurumsal sosyal medya hesaplaA4: Çocuklar ve Onlarla İlgilenenleri Bi- rından; bilgi teknolojileri ve internetin bilinçlendirme Faaliyetleri İle Destekle- linçli ve güvenli kullanımına yönelik günmek
cel eğitici içerik ve materyal paylaşımı
yapmak
H4.5: Bilgi teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile ilgili
ulusal ve uluslararası etkinliklere (çalıştay, kongre, sempozyum, toplantı vb.)
katılım sağlamak
H4.6: Aileleri, çocukların oynadığı oyunlar
hakkında bilgilendirmeye yönelik, dijital
oyun incelemeleri yapmak ve yapılan incelemeleri ‘Güvenli Oyna” portalında yayımlamak
H4.7: Dijital rehberler, broşürler ve kılavuzlar hazırlamak
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H5.1: Kamu spotu, animasyon ve afişler
hazırlayarak çevrimiçi güvenlik konusunda toplumda farkındalık oluşturmak
H5.2: Açık kaynak yayınlar hazırlanmasına öncülük ederek toplumun her kesiminden bu konuda çalışanları ve çalışmalarını bir araya getirmek
H5.3: Okullarda, hazırlanan pozitif içerikA5: İnternet ve dijital araçların bilinçli
leri akranlarına anlatacak, onlara dijital
ve güvenli kullanımı kültürünün topluokuryazarlık konusunda örnek olacak ve
mun her kesimine yerleşmesi için proöncülük edecek dijital liderler/gönüllüler
jeler üretmek
yetiştirmek
H5.4: Kamu kurum ve kuruluşları, internet servis sağlayıcılar, teknoloji şirketleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları
ile bilgi teknolojileri ve internetin bilinçli,
güvenli ve etkin kullanımı konusunda etkinlikler (çalıştay, kongre, sempozyum,
toplantı vb.) ve projeler düzenlemek
H6.1: Yaşa uygun dijital hizmet çerçevesini oluşturacak uzman ve akademisyenlerden oluşan bir çalışma grubu oluşturmak.
Çalışma grubu tarafından; kullanıcının
çocuk olduğunun tanınması, çocukların
haklarının korunması, bilgilerin çocuğun
yaşına uygun bir şekilde sunulması, çocukA6: Çevrimiçi ortamda çocuk haklarını lara adil ve uygun şartlar sunulması ile yaşa
uygun dijital tasarım sunulması ilkelerine dakoruyacak şekilde yaşa uygun dijital hizyalı bir çerçeve oluşturulmasını sağlamak

metler sunulması yönünde bir çerçeve
H6.2 Oluşturulan çerçeve doğrultusunda
oluşturmak
dijital hizmet sağlayıcılara yönelik tavsiye
kararları almak
H6.3: Oluşturulan çerçeve doğrultusunda
ebeveynlere ve çocuklara yönelik dijital
hizmetlerde çocuk haklarına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak

H6.4: Ulusal (bölgesel ve yerel) düzeyde
Gençlik Panelleri düzenlemek
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H7.1: Dijital yetenekleri çocuklara kazandırmaya yönelik öğretmen/ebeveyn eğitimleri düzenlemek
H7.2: Çocuklara; Dijital Okuryazarlık,
Siber Zorbalık Farkındalık Yönetimi,
A7: Çağın gereksinimlerine uygun ola- Siber
Güvenlik
Yönetimi,
Gizlilik
rak tüm çocukların dijital okuryazarlık- Yönetimi, Eleştirel Düşünme, Dijital Ayak
larının geliştirilmesini sağlayacak çalış- İzi, Dijital Empati, Dijital Ebeveynlik,
malar yapmak
Dijital Mahremiyet, Dijital Erişim, Dijital
İletişim, Dijital Sağlık, Yalan haber ve
Dezenformasyon, Dijital Ticaret, Dijital
Etik, Dijital Hukuk ve Ekran Süresi
Yönetimi vb. gibi konu başlıklarında dijital
yetenekler kazandırmak için çevrimiçi
öğretim modülleri (videoları) oluşturmak
H7.3: Çocukların dijital okuryazarlık yeteneklerinin gelişimine doğrudan katkı
sunacak öğretmenler ve ebeveynleri hedef alan dijital okuryazarlık kampanyaları
düzenlemek
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3.2 Hedef Kartları

Hedef (H1,1)
Hedef (H1,2)
Hedef (H1,3)
Hedef (H1,4)
Hedef (H1,5)
Hedef (H1,6)

Çocuklar ve Onlarla İlgilenenleri (Öğretmenler, Ebeveynler,
Bakıcılar vb.) Eğitimlerle Desteklemek
Öğrenci eğitimleri düzenlemek
Öğretmen ve çalışan eğitimleri düzenlemek
Ebeveyn seminerleri düzenlemek
Güvenli Web portalı için pozitif içerik üretmek
Güvenli Çocuk portalı için pozitif içerik üretmek
İnternetin farklı boyutlarını konu alan hikâye kitapları oluşturmak

Performans
Göstergeleri
(PG)

Hedefe
Etkisi
(%)

Amaç (A1)

PG1.1.1: Düzenlenen öğrenci
semineri sayısı
PG1.1.2: Güvenli İnternet Tırının ziyaret ettiği
okul sayısı
PG1.2.1: Düzenlenen öğretmen
ve çalışan semineri sayısı
PG1.3.1: Düzenlenen ebeveyn
semineri sayısı
PG1.4.1: Güvenli Web portalında yayımlanan
içerik sayısı
PG1.5.1: Güvenli Çocuk
portalında yayımlanan içerik
sayısı
PG1.6.1: Oluşturulan hikaye
kitaplarının
sayısı

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2021)

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

Yıllık

Yıllık

Tablo 5: Hedef Kartları
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Amaç (A2)
Hedef (H2,1)
Hedef (H2,2)
Hedef (H2.3)
Hedef (H2.4)
Performans
Göstergeleri (PG)

PG2.1.1: GİH kullanan
abone sayısı
PG2.1.2: GİH kapsamına alınan alan adı
sayısı
PG2.3.1: GİH’in yaygınlaştırılması için
yapılan çalışmaların
sayısı
PG2.4.1 Ebeveyn denetim araçları hakkında hazırlanan rehber/broşür/infografik
sayısı
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Çevrimiçi Koruma Araçlarını Yaygınlaştırmak
Güvenli İnternet Hizmeti filtreleme kapsamının genişletilmesini sağlamak
Güvenli İnternet Hizmeti servis kalitesinin artırılmasını sağlamak
Güvenli İnternet Hizmetinin yaygınlaştırılması için çalışmalar
yapmak
Güvenilir ebeveyn denetim araçlarının yaygınlaştırılması için
çalışmalar yapmak
Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2021)

2022 2023 2024 İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Amaç (A3)
Hedef (H3,1)
Hedef (H3,2)
Hedef (H3,3)

Performans
Göstergeleri (PG)

PG3.1.1: Kişisel
verilerin ve
mahremiyet
hakkının ihlaline
yönelik İnternet
Yardım Merkezine
gelenbaşvuru
sayısı
PG3.2.1:
Çocukların cinsel
istismarı bulunan
içeriklere yönelik
ihbar sayısı
PG3.3.1: Alo 141
Güvenli İnternet
Bilgi Destek Hattına başvuru sayısı
PG3.3.2: İnternet
Yardım Portalından faydalanma
sayısı

İnternetteki Yasa Dışı İçerikle Mücadele Ederek İnterneti Çocuklar
İçin Daha Güvenli Bir Yer Haline Getirmeye Çalışmak
Çocukların, çevrimiçi ortamlarda kişisel verilerinin ve mahremiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmaları arttırmak
Çevrimiçi ortamlarda çocukların cinsel istismarı içeriğiyle ile
mücadeleye yönelik çalışmalar yapmak
Zararlı/sakıncalı içerikle mücadele kullanıcıların İnternet Yardım
portalı ve Alo 141 Güvenli İnternet Bilgi Destek Hattından faydalanmalarını sağlamak
Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2021)

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık

6 Aylık
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Hedef (H4,7)

Çocuklar ve Onlarla İlgilenenleri (Öğretmenler, Ebeveynler,
Bakıcılar vb.) Bilinçlendirme Faaliyetleri İle Desteklemek
Güvenli İnternet Gününde belirlenen tema kapsamında öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler ve paydaşların katılacağı etkinlikler düzenlemek
İnternetin farklı boyutlarını konu alan bilimsel çalışmalar ve
saha çalışmaları yapmak
Ulusal ve yerel medya kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde; bilgi
teknolojileri ve internetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik
video, animasyon, radyo ve TV programı içerikleri hazırlamak
Kurumsal sosyal medya hesaplarından; bilgi teknolojileri ve
internetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik güncel eğitici
içerik ve materyal paylaşımı yapmak
Bilgi teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinliklere (çalıştay, kongre,
sempozyum, toplantı vb.) katılım sağlamak
Aileleri, çocukların oynadığı oyunlar hakkında bilgilendirmeye
yöne dijital oyun incelemeleri yapmak ve yapılan incelemeleri
Güvenli Oyna portalında yayımlamak
Dijital rehberler, broşürler ve kılavuzlar hazırlamak

Performans
Göstergeleri (PG)

Hedefe
Etkisi
(%)

Amaç (4)
Hedef (H4,1)
Hedef (H4,2)
Hedef (H4,3)

Hedef (H4,4)

Hedef (H4,5)

Hedef (H4,6)

PG4.1.1: Güvenli İnternet Günü kutlamaları kapsamında
düzenlenen etkinliklerden yararlanan öğrenci sayısı
PG4.2.1: Yapılan
saha çalışmalarının
sayısı
PG4.2.2: Yayımlanan bilimsel çalışma sayısı
PG4.3.1: Hazırlanan
video, animasyon,
radyo ve TV programı sayısı
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Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2021)

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

PG4.4.1: Sosyal
medya hesaplarından yapılan paylaşım sayısı
PG4.5.1: Katılım
sağlanan etkinlik
sayısı
PG4.6.1. Yapılan ve
yayımlanan dijital
oyun inceleme sayısı
PG4.7.1 Hazırlanan
dijital rehberler,
broşürler ve kılavuzlar sayısı

6 Aylık

6 Aylık

Yıllık

Yıllık

6 Aylık

6 Aylık

Yıllık

Yıllık
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Amaç (A5)

İnternet ve dijital araçların bilinçli ve güvenli kullanımı
kültürünün toplumun her kesimine yerleşmesi için projeler üretmek

Hedef (H5,1)
Hedef (H5,2)

Hedef (H5,3)

Hedef (H5,4)

Performans
Göstergeleri (PG)

PG5.1.1: Hazırlanan
kamu spotu, animasyon ve afişlerin
sayısı
PG5.2.1: Hazırlanan
açık kaynak yayınların sayısı
PG5.3.1 Dijital liderler/dijital gönüllülerin sayısı
PG5.4.1 Düzenlenen etkinlik sayısı
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Kamu spotu, animasyon ve afişler hazırlayarak çevrimiçi güvenlik konusunda toplumda farkındalık oluşturmak
Açık kaynak yayınlar hazırlanmasına öncülük ederek toplumun
her kesiminden bu konuda çalışanları ve çalışmalarını bir araya getirmek
Okullarda, hazırlanan pozitif içerikleri akranlarına anlatacak,
onlara dijital okuryazarlık konusunda örnek olacak ve öncülük
edecek dijital liderler/dijital gönüllüler yetiştirmek
Kamu kurum ve kuruluşları, internet servis sağlayıcılar, teknoloji şirketleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile bilgi
teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı konusunda etkinlikler (çalıştay, kongre, sempozyum, toplantı vb.)
ve projeler düzenlemek
Hedefe
Etkisi
(%)

Plan
Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2021)

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Raporlama
Sıklığı

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Amaç (A6)

Hedef (H6,1)

Hedef (H6,2)
Hedef (H6,3)

Çevrimiçi ortamda çocuk haklarını koruyacak şekilde yaşa uygun
dijital hizmetler sunulması yönünde bir çerçeve oluşturmak
Yaşa uygun dijital hizmet çerçevesini oluşturacak uzman ve akademisyenlerden oluşan bir çalışma grubu oluşturmak. Çalışma
grubu tarafından; kullanıcının çocuk olduğunun tanınması,
çocukların haklarının korunması, bilgilerin çocuğun yaşına uygun
bir şekilde sunulması, çocuklara adil ve uygun şartlar sunulması
ile yaşa uygun dijital tasarım sunulması ilkelerine dayalı bir çerçeve oluşturulmasını sağlamak
Oluşturulan çerçeve doğrultusunda dijital hizmet sağlayıcılara
yönelik tavsiye kararları almak
Oluşturulan çerçeve doğrultusunda ebeveynlere ve çocuklara yönelik dijital hizmetlerde çocuk haklarına yönelik bilinçlendirme
çalışmaları yapmak

Hedef (H6,4)

Ulusal (bölgesel ve yerel) düzeyde Gençlik Panelleri düzenlemek

Performans
Göstergeleri (PG)

Hedefe
Etkisi
(%)

PG6.1.1: Çalışma
grubu toplantı
sayısı
PG6.2.1: Dijital
hizmet sağlayıcılara yönelik tavsiye niteliğinde bir
kılavuz hazırlanması
PG6.3.1: Dijital
hizmetlerde çocuk hakları konusunda hazırlanan
kılavuz sayısı
PG6.4.1: Düzenlenen Gençlik
Paneli sayısı

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2021)

2022

2023

2024

İzleme Raporlama
Sıklığı
Sıklığı

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık
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Amaç (A7)
Hedef (H7,1)

Hedef (H7,2)

Hedef (H7,3)
Performans
Göstergeleri (PG)

PG7.1.1: Düzenlenen eğitim
sayısı
PG7.2.1: Hazırlanan çevrimiçi
öğretim modülü
(video) sayısı
PG7.3.1:
Düzenlenen
kampanya sayısı

43

Çağın gereksinimlerine uygun olarak tüm çocukların dijital
okuryazarlıklarının geliştirilmesini sağlayacak çalışmalar yapmak
Dijital yetenekleri çocuklara kazandırmaya yönelik öğretmen/
ebeveyn eğitimleri düzenlemek
Çocuklara; Dijital Okuryazarlık, Siber Zorbalık Farkındalık
Yönetimi, Siber Güvenlik Yönetimi, Gizlilik Yönetimi, Eleştirel
Düşünme, Dijital Ayak İzi, Dijital Empati, Dijital Ebeveynlik, Dijital
Mahremiyet, Dijital Erişim, Dijital İletişim, Dijital Sağlık, Yalan
haber ve Dezenformasyon, Dijital Ticaret, Dijital Etik, Dijital
Hukuk ve Ekran Süresi Yönetimi vb. gibi konu başlıklarında
dijital yetenekler kazandırmak için çevrimiçi öğretim modülleri
(videoları) oluşturmak
Çocukların dijital okuryazarlık yeteneklerinin gelişimine
doğrudan katkı sunacak öğretmenler ve ebeveynleri hedef alan
dijital okuryazarlık kampanyaları düzenlemek
Hedefe
Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri
(2021)

2022

2023

2024

İzleme Raporlama
Sıklığı
Sıklığı

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık

Yıllık
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İZLEME VE
DEĞERLENDİRME

4

S

trateji Belgesi izleme ve değerlendirme süreci, stratejinin başarıyla
uygulanması, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve hesap verme
sorumluluğunun yerine getirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu
süreçte stratejik hedefler ile uygulamada ulaşılan sonuçlar karşılaştırılarak
değerlendirme yapılmaktadır.
İzleme, belirlenen amaç ve hedeflerdeki ilerlemeyi takip etmek
amacıyla uygulama öncesi ve sırasında nicel ve nitel verilerin toplandığı
ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Değerlendirme ise, devam eden veya
tamamlanan faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı
ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek
amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir.
Strateji belgesi her uygulama yılının ilk altı aylık döneminin sonunda;
amaç ve hedeflere ait veriler sorumlu birimlerden alınarak Temmuz
ayının sonuna kadar “Strateji Belgesi İzleme Raporu” oluşturulacaktır.
Bu rapor sadece izleme amaçlı olup değerlendirme yapılmayacaktır. Her
uygulama yılının takip eden Şubat ayının sonuna kadar ise “Stratejik Belge
Değerlendirme Raporu” hazırlanarak üst yönetimin onayına sunulacaktır.
Strateji Belgesi Değerlendirme Raporunda; performans hedeflerine
ulaşılamayan alanların incelenerek bunların nedenlerinin ortaya
konulması ve iyileştirme önerilerine yer verilecektir. Yıllık dönemlerle
gerçekleştirilecek olan değerlendirme toplantılarında; amaç ve hedeflerden
sapma olan alanlar varsa öncelikli olarak iyileştirilmesi gerekli olan
konular belirlenerek, bu alanlarda yapılacak olan iyileştirme tedbirleri ve
gerekli önlemler alınacaktır.
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