
 
 

                                                                                                                         

                                                                       

 

 

 

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ 

GÖREV TANIMI 

Çocukların ve Ailelerin Dijital Ortamlara İlişkin İhtiyaçlarının Belirlenmesi ile  

Strateji Oluşturma Çalışması 

(Kısa Süreli) 

 

 

Proje Adı 

Dijital Dünyada Çocuğa Karşı Şiddetle Mücadele İçin Çocukların Güçlendirilmesi: Çocuk Haklarını 

Çocuk Katılımı ve Alt Hibe ile Desteklemek 

 

Destekleyen 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 

 

 



 

Arka Plan ve Gerekçe 

Dijitalleşme tarihteki tüm yeniliklerden daha hızlı ilerlemiş ve diğer yeniliklerin aksine çocuklar dijital 

teknolojilerin ana kullanıcılarından biri haline gelmiştir. Dijitalleşme, bir yandan zaman ve mekân 

esnekliği ve yeni iletişim ortamları gibi olanaklar sağlarken bir yandan da çocukların dijital dünyaya 

yaygın erişimi, çocukların karşı karşıya kaldığı dijital riskleri ortaya çıkarmıştır. Araştırmalar, Türkiye'de 

her iki çocuktan birinin cinsel içerikli görüntülerle (içerik riski) ve zarar verici davranışlarla karşılaştığını 

ve her beş çocuktan birinin internette tanıştığı kişilerle yüz yüze görüştüğünü (temas riski) 

göstermektedir.  

Söz konusu riskler uluslararası düzeyde konunun gündeme alınmasını sağlamış ve BM Çocuk Hakları 

Komitesi, dijital ortamla ilgili çocuk hakları konusunda 25 sayılı (02.03.2021) genel yorumu
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yayımlamıştır. Komitenin bu genel yorumunda dijital ortamda her çocuğun haklarına saygı duyulması, 

korunması ve yerine getirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu genel yorum, uluslararası kuruluşlar, sivil 

toplum örgütleri, ulusal insan hakları kurumları ile iki yıllık bir istişare sonucunda ortaya çıkmış ve 

1000'den fazla çocuğun katılımıyla geliştirilmiştir.  

Genel yorumda dijital dünyanın çocuk haklarının gerçekleştirilmesi için yeni fırsatlar sunmakla birlikte 

hak ihlalini de ortaya çıkardığını ifade etmektedir.  Genel Yorum ayrıca, dijital ortamın çocuklara 

kendilerini etkileyen konularda seslerinin duyulması için çok önemli fırsatlar sağladığını vurgulamakta ve 

çocukları dijital ortamla ilgili olarak çocuk hakları konusunda mevzuat, politikalar, programlar, hizmetler 

ve eğitim geliştirmeye dahil etmelerini tavsiye etmektedir.  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019-2023 Kalkınma Planında “çocukların sağlıklı 

gelişimlerini olumsuz etkileyen oyun ve dijital uygulamalardan korunmasına yönelik tedbirlerin alınması, 

kitap, sosyal medya gibi içeriklerin yayınlanması” hedefine yer vermiştir. Adalet Bakanlığı'nın son İnsan 

Hakları Eylem Planı (Nisan 2021)
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, çocukları dijital risklerden, siber zorbalıktan, internet 

bağımlılığından, yazılı ve görsel medyanın zararlarından koruma çabalarını artırmaya ve çevrim içi çocuk 

istismarı eylemlerine karşı daha etkin mücadele etmeye yönelik stratejiler ortaya koymaktadır. Ancak, bu 

stratejiler genellikle etkili bir şekilde uygulanmayan stratejiler olmaktadır. Bunun yanı sıra, STK ve 

çocukların bu eylem planlarının, stratejilerin ve belgelerin geliştirilmesine katılımının olmaması, 

çocukların fizibilitelerini, etkinliklerini ve en önemlisi bu olguyu edinebilmelerini azaltmaktadır.  

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ve Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) 

tarafından yürütülen bu projede çocukların, ebeveynlerin ve konu ile ilgili çalışan STK’ların aktif 

katılımlarının sağlanması ile görüşlerine yer verilecek bir strateji planı, dijital ortamlarda çocukların 

haklarının hayata geçirilmesi ve şiddetten korunmaları için öncelikli hedeflerden biri olarak 

değerlendirilmektedir. Bu strateji planının geliştirilmesi için çocuk, aile ve STK’ların ihtiyaçlarının 

belirlenmesi için bir araştırma planlanmıştır. 

                                                           
1
 General comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the digital environment 

(https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25&Lang=en) 
2
 İnsan Hakları Eylem Planı,( https://rayp.adalet.gov.tr/resimler/1/dosya/insan-haklari-ep02-03-202115-14.pdf ) 
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Çocukların dijital hak ve özgürlüklerinin yanı sıra dijital riskler ve zorluklar konusunda ihtiyaç 

değerlendirme çalışmalarına dayalı stratejiler mevcut olmakla birlikte, bunlar yetişkinler tarafından ve 

yetişkinlerin bakış açısıyla geliştirilmektedir. Bu çalışma, çocuk katılımı yoluyla bu alandaki girişimlerin 

yetişkin merkezli noktadan çocuk merkezli bir noktaya taşınmasını hedeflemektedir.  

İhtiyaç değerlendirmesi ve strateji oluşturma çalışması projenin “Çocuk Danışma Kurulu” ve ICC proje 

personelinin destek ve katılımıyla “Araştırma, İhtiyaç Değerlendirmesi ve Strateji Belgesi Uzmanı” 

tarafından yönetilecektir. İhtiyaç değerlendirme çalışmasının temel amacı, aşağıdakiler için nitel ve nicel 

veriler elde etmektir: 

 

 Dikkate alınması gereken öncelikli eylem alanlarını belirlemek. 

 Dijital alanda çocukların ve ebeveynlerin risk ve zorluk algılarını belirlemek. 

 Strateji raporunun geliştirilmesine temel oluşturmak. 

 Akran eğitimlerinin konularını belirlemek. 

 “Aileler ve STK'lar için Farkındalık Geliştirme Seminerleri” oluşturmak. 

 Bilinçlendirme ve tanıtım kampanyası için temel mesajları oluşturmak. 

 

Danışmanın Görevleri 

 İhtiyaç değerlendirmesinde kullanılacak çocuklara ve ebeveynlere/bakımverenlere yönelik çevrim 

içi anketin hazırlanması, en az 100 çocuk ve 100 aile/bakımveren kişiye uygulanması ve verilerin 

analiz edilmesi. 

 Toplam 30 çocukla çevrim içi odak grup toplantılarının planlanması, uygulanması ve verilerin 

analiz edilmesi 

 Toplam 30 sivil toplum temsilcisi ile 2 ayrı çevrim içi odak grup görüşmesinin planlanması, 

uygulanması ve verilerin analiz edilmesi 

 Toplam 30 ebeveyn/bakımveren ile 2 ayrı çevrim içi odak grup görüşmesinin planlanması, 

uygulanması ve verilerin analiz edilmesi 

 Çevrim içi anket ve odak grup görüşmelerinde elde edilen verilerin analiz edilmesi ve ihtiyaç 

analizi raporunun oluşturulması 

 Dijital ortamlarda çocuk hakları ve çocuklara yönelik şiddete ilişkin güncel literatürün kısa bir 

özetinin yapılması 

 İhtiyaç analizi ve masa başı taramalardan elde edilen bilgiler ışığında strateji belgesinin 

hazırlanması 

 Çevrim içi anket uygulaması ve odak grup görüşmeleri proje ekibinin desteği ile yapılacaktır.  

 

 

 



 

Aranan Nitelikler 

 Çocuk hakları alanında en az 5 yıl çalışma deneyimi olması 

 Dijital dünyada çocuk hakları ve çocuğa yönelik şiddet alanında en az 3 yıllık çalışma deneyimi 

olması 

 İhtiyaç değerlendirmesi ve analizi çalışmalarında en az 3 yıllık deneyiminin olması 

 Araştırma yöntemleri ve raporlama konularında en az 5 yıllık deneyiminin olması 

 AB tarafından finanse edilen projeler kapsamında değerlendirme yapma konusunda en az 2 yıl 

deneyiminin olması 

 Danışmanın seyahat engelinin olmaması ve iyi düzeyde (yazma ve okuma) İngilizce bilgisine 

sahip olması beklenmektedir.  

 

Çalışma Koşulları 

Çalışma Yeri: Danışmanlık hizmetleri için evden çalışma yöntemi planlanmıştır. Fakat danışmanın 

gerektiğinde ICC’ye gelmesi ve yüz yüze yapılması gerekli olduğunda toplantılara ve katılım sağlaması 

beklenmektedir.  

Çalışma Süresi: 50 iş günü 

Çalışma Dönemi: 15 Şubat 2022- 30 Haziran 2022  

Danışmanın tüm çalışmalarında proje koordinatörüne raporlama yapması ve proje koordinatörü ile aktif iş 

birliği içinde çalışması beklenmektedir.  

 

Başvuru Koşulları: İlgilenenlerin kısa özgeçmişleri ile CV’lerini en geç 2 Şubat 2022 tarihine kadar 

ebru.ergin@bilkent.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.  
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Beklenen Zaman Çizelgesi 

 

Görevler 

 

Zaman Dilimi 

İş 

günü 

Çevrim içi anketin hazırlanması 

 

15.02.2022- 25.02. 2022 3 

Güncel literatürün ve ulusal ve uluslararası mevzuat taraması 

 

15.02.2022- 15.03.2022 10 

Tüm odak grup görüşmeleri için yarı yapılandırılmış görüşme formlarının hazırlanması 

 

01.03.2022- 31.03.2022 2 

Odak grup görüşmelerinin gerçekleştirilmesi (çocuklar, ebeveynler ve STÖ’ler) 

 

01.04.2022- 30.04.2022 9 

Elde edilen verilerin analiz edilmesi ve ihtiyaç değerlendirme raporunun hazırlanması 

 

01.05.2022- 30.05.2022 10 

Strateji belgesinin oluşturulması 01.06.2022- 25.06. 2022 16 

 


