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II. NEDEN İNTERNETİN GÜVENLİ 

KULLANIMI? 
 

İnternet kullanımı gelişmiş Batı ülkeleriyle 
karşılaştırıldığında Türkiye’de çok daha hızlı ve ani 
olarak artmıştır ve bu hızlı artış devam etmektedir. 
Bu ani kullanım artışı İnternetin doğru yönde ve 
güvenli kullanımı konusunda da acil önlemler 
alınmasını gündeme getirmiştir. Bu nedenle Amerika 
ve Avrupa’dan çok daha ani ve hızlı gelişmekte olan 
İnternet kullanımına bu ülkelerin soğukkanlılığıyla 
yaklaşamayız. Bu hızlı gelişim trendine aynı hızla 
bilinçlendirme etkinlikleriyle karşılık vermeliyiz.  
 
Türkiye’de İnternetin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması faaliyetleri devam ederken; hızla 
yaygınlaşan sağlıksız ve bilinçsiz İnternet 
kullanımına da önlem alınması gerekmektedir.           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu önlem biçimi de eğitim ve bilinçlendirme olmak 
durumundadır.  
 
Avrupa Birliği Avrupa Komisyonu tarafından 
İnternetin güvenli kullanımı, ebeveynlerin 
bilinçlendirilmesi, gençlerin güvenli kullanım 
konusunda eğitilmesi ve çocukların korunması 
konularını içeren inisiyatifler yürütülmektedir. Bu 
etkinliklerin en başında da her yılın Şubat ayında 
yapılan “Safer İnternet Day” etkinlikleri gelmektedir.  
 
Bu etkinlik “Safer İnternet Programı” genel çerçevesi 
içinde yer alan INSAFE, INHOPE gibi 
kurumsallaşmış hareketler tarafından 
desteklenmektedir. Bu inisiyatiflere yönetimler, 
şirketler, okullar ve sivil toplum örgütleri aktif olarak 
katılmaktadırlar. Bu itibarla Avrupa’daki bu 
uygulamalara hızlıca ayak uyduracak kurumsal 
gelişmeleri sağlamalı, hatta bu ülkelerde azalmış 
ancak ülkemizde hala önemli olan bazı risklere karşı 
da önlemler geliştirmeliyiz.  
 
Avrupa Komisyonu her yıl İnternetin güvenli 
kullanımına katkı yapacak birkaç proje üzerinde 
çalışmakta ve sonuç alarak kurumsal olarak 
kullanılabilecek düzeyde toplumun önüne getirdiği 
projeleri bu günde tanıtmakta ve uygulamaya 
koymaktadır. 
 
Başta AB ülkeleri olmak üzere dünyada veri 
koruması hukukunun izlediği trendin belirlenmesi, 
ülkemiz için çıkarımlar yapılması, Meclis'te bulunan 
veri korumasına ilişkin yasa tasarısı bakımından  
 Diğer taraftan Birleşmiş Milletlere bağlı ITU 
(Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) bu yıl 
çocukların online ortamlarda korunmasını ana tema 
olarak benimsemiş ve bu çerçevede COP(Child 
Online Protection) inisiyatifini başlatmıştır. Bu 
hareket çerçevesinde online ortamla ilgili olan tüm 
taraflara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme 
faaliyetleri başlatmıştır.  
 
2009 yılı Dünya Telekomünikasyon Gününde 
başlatılan “Child Online Protection”(COP) İnisiyatifi 
ilk iş olarak İnternetin güvenli ve bilinçli kullanımı 
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konusunda çocukları, gençleri ve aileleri 
bilinçlendirmek için  kitapçıklar hazırlamıştır. Bu 
kitapçık hazırlama çalışması sürecini 2009 yılının 
Ekim ayında yapılan Cenevre toplantısında 
çocukların korunması konusunda hazırlanan kitapçık 
dağıtılmıştır. 
 
Bu inisiyatife paralel olarak aynı tarihlerde 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet 
Dairesi tarafından da çocukların İnterneti güvenli ve 
bilinçli kullanmalarına yönelik bir kitapçık 
hazırlanmıştır. Bu kitapçık toplam 12 milyon adet 
basılmış ve tüm ilköğretim öğrenci ve öğretmenlerine 
dağıtılmak üzere 2009-2010 eğitim-öğretim yılı 
başlangıcında okullara ulaştırılmıştır.  
 
Yine aileler için “İnternetin Güvenli Kullanımı için 
Anne Babalara Öneriler” adlı kitapçığın da basım 
aşaması tamamlanmış olup, dağıtımına başlanacaktır.  
 
Ayrıca yine tüm bu gelişmelere paralel olarak bu sene 
ilk kez ülkemizde de Ulaştırma Bakanlığı İnternet 
Kurulu'nun düzenlediği organizasyon ile “Güvenli 
İnternet Günü” kutlanmış olup, internetin güvenli 
kullanım bilincinin geliştirilmesi açısından etkinlik 
sonrasında çok önemli geri dönüşler alınmıştır. 
 

III. ÇALIŞTAYIN AMAÇLARI NELERDİR? 
 
İnternetin güvenli kullanımı alanında hedef kitlelere 
(ebeveynlere, çocuklara, gençlere ve kullanıcılara) 
ulaşmak ve onlarla doğru iletişimi kurmak.  
 
İnternetin güvenli kullanımı konusunda önlem 
alınması gerektiği bilincini toplumun tüm 
kesimlerinde oluşturmak.  
 
Toplumun ve medyanın dikkatini bu yöne çekmek ve 
bu alanda yoğunlaştırmak.  
 
Destek verebilecek aktörleri harekete geçirmek.  
İnternetin güvenli kullanımı ana teması etrafında 
yönetim, okullar, sivil örgütler ve sektördeki firmalar 
arasında iletişim ve ortak hareket kabiliyetini 
geliştirmek. 

Düzenlenen çalıştay vesilesiyle topluma yararlı 
projeleri uygulamaya koymak ya da desteklemek.  

Türkiye’de İnternetin güvenli kullanımı konusundaki 
etkinliklerin Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer 
demokratik ülkelerle paralel yürümesini sağlamak.  

Sektörde hizmet sunan firmaları İnternetin güvenli 
kullanımı konusunda üretime ve yatırıma 
yönlendirmek.  

İnternetin güvenli kullanımı konusunda topluma 
sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak ve uygulama 
alanını genişletmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


