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Sevgili Ebeveyn 

EU Çevrim içi Çocuklar araştırması 

Araştırmamıza katılmayı Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu önemli projeyi Londra Ekonomi 
Üniversitesi'nde, Avrupa Komisyonu'nun Daha güvenli İnternet Programı için yürütüyoruz. 

25 farklı ülkede üniversite araştırmacılarıyla ve uluslararası uzman danışmanlarla beraber çalışıyoruz. Bu 
yüzden sonuçların, interneti çocuklar için daha güvenli hale getirecek yenilikler için yararlı olacağı 
kesinleşmiş oluyor. Bu danışmanlara Çocukları Kurtarın (Save the Children), Avrupa Schoolnet (European 
Schoolnet) ve güvenlik bilincini artıran Avrupa iletişim ağı (Insafe) dahildir. Türkiye'den, ODTÜ'den Doçent 
Dr. Kürşat Çağıltay ile çalışıyoruz. 

Bu araştırmayı Avrupa genelinde ebeveynler ve çocuklar için tasarladık. Bulgular okullara, çocuk sağlığına, 
genç çalışanlara ve çocukların internetten en iyi şekilde faydalanmasını sağlarken çevrim içi riskleri en aza 
indirebilecek diğer kişilere danışmanlık yapmak için çok büyük öneme sahip. 

Örneğin, çocukların çevrim içi ne yaptığını bilmek öğretmenlere sanal zorbalık programları tasarlamalarına 
yardımcı olabilir. Devletlere de internetin hangi bölümlerinin daha iyi düzenlenebileceğine karar vermeleri 
adına yardım edebilir. Genç çalışanların ve çocuklarla çalışan diğer profesyonellerin de, çocukları ne konuda 
uyarmaları ya da öğütlemeleri gerektiğini bilmeleri gerekir. Çalışmamız aynı zamanda ebeveynler için bir 
rehber olacaktır. Böylece çocuklara internet kullanırken yardım etme ve destek olma yollarını öğrenebilirler. 

Araştırma aynı zamanda çocukların karşılaştıkları riskleri de, çocukların internette yaptığı yararlı şeyleri ve 
interneti mantıklı ve iyi kullanma yollarını keşfederek perspektife almak amacındadır. Bu sebeple 
araştırmamızda birçok soru bulunuyor. Böylece farklı ülkelerde yaşayan, farklı yaş grubunda olan ve farklı 
geçmişlere sahip çocukların yaşadığı değişik tecrübeleri anlayabiliriz 

Her ülkedeki araştırmacılar ve danışmanlar hakkında bilgiyi web sayfamızda bulabilirsiniz. 
http://eukidsonline.metu.edu.tr/ ve www.eukidsonline.net. Bulgular Avrupa Komisyonu tarafından 21 Ekim 
2010 tarihinde Lüksemburg'da paylaşılacaktır. Aynı tarihte internet sitemizde de yayınlanacaktır. Lütfen 
sonuçlar hakkında bilgi edinmek istiyorsanız web sitemizi ziyaret ediniz. 

Tekrar araştırmamıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. 
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