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“Güvenli İnternet” için 
uluslararası üyelikler tamamlanıyor!
Uluslararası İnternet İhbar Merkezleri Birliği’ne (InHOPE) 10 bin, AB’nin Güvenli İnternet 
Programı’na (Safer Internet) ise 3 yıllığına 400 bin Avro aidat ödeyerek katılıyoruz.

Türkiye, güvenli İnternet ve İnternet’te yasadışı, istenmeyen ve zararlı içeriklerle mücadele konu-
sunda uluslar arası sivil inisiyatiflerin içinde yer almak için başlattığı süreci, tamamlamak üzere. 
İnternet’ten yayınlanan yasadışı ve zararlı içerikle mücadele konusunda uluslar arası işbirliği önem 
taşıyor. Uluslar arası işbirliğinin gerekliliğinin farkında olan Türkiye, bu yıl Uluslararası İnternet 
İhbar Merkezleri Birliği’ne (The İnternational Association of Internet Hotlines- InHOPE) üyelik 
için gereken adımları attı. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) İnternet Daire Başkanı 
Osman Nihat Şen, Türkiye’nin de gönüllü İnternet sivil toplum inisiyatiflerinin oluşturulması için 
başlatılan InHOPE’a üyelik sürecinin tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı. 

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 22-25 Eylül 2010 tarihleri arasında Ankara Rixos Otel’de 
düzenlenen Bilişim 2010 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Bilişim Vakfı  (TBV) Faruk 
Eczacıbaşı’nın yönettiği “Erişimin Engellenmesi / Olumsuz Etkileri / Çözüm Önerileri” başlıklı 
oturuma katılan TİB İnternet Daire Başkanı Şen, yasal prosedüre göre üyelik sözleşmesinin 
olurunun Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulmasına gerek olmadığını, Başbakanlık ve İçişleri 
Müsteşarının onayı ve üyelik aidatının TİB tarafından ödenmesiyle İnHOPE’un merkezin bulunduğu 
Danimarka’daki daimi temsilcimiz aracılığıyla üyeliğin gerçekleştirileceğini anlattı. 
Üyeliğin yılsonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Şen, 10 bin Avro aidat 
ödeneceğini bildirdi.

Bu arada Türkiye, Avrupa Birliği Konseyi’nin 
İnternet’te yasadışı, istenmeyen ve zararlı 
içeriklerle mücadele ile ilgili yürüttüğü Güvenli 
İnternet Programları’na da (Safer Internet Pro-
gramme) katılmaya çalışıyor. Bilinçlendirme 
çalışmalarının yapıldığı, düzenleme önerilerinin 
getirildiği programa üye olan kurumlar, 1 milyar 
dolar ödenek alabiliyorlar. 1999-2013 yıllarını 
kapsayan programa üyelik için TİB, 2011’den iti-
baren 3 yıl boyunca 400 bin Avro aidat ödeyecek.

“Gençler, korsanlığa teşvik ed-
iliyor”
YouTube’un durumunu, “Ortada ölü bir fil var” 
şeklinde tanımlayan Eczacıbaşı’nın, yönettiği 
“Erişimin Engellenmesi / Olumsuz Etkileri / 
Çözüm Önerileri” başlıklı oturuma Kadir Has 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tekin Memiş ve Mil-
liyet Gazetesi yazarı Mehveş Evin’in katıldı. 
Erişimin engellenmesi hakkında bilgi veren, 
bütün dünyada İnternet erişiminin engellen-
mesinin en son çare olarak düşünüldüğüne, 
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5651 sayılı yasanın var olduğu sürece uygulanacağına dikkat çeken Memiş, Türkiye’de erişim 
engellenmesi uygulamasında 5651’in dışında da yasal düzenlemeler olduğunu anımsattı.  Yasanın 
içeriğinin tartışılabileceğini belirten Memiş, “Söz konusu İnternet ise küresel düşünmeliyiz ve 
bütün dünya ile birlikte ilkeler belirlemeliyiz” dedi. 
5651’i “cahil cesareti” olarak tanımlayan Memiş, Anayasal hakların engellenmesinin bir kuruma 
verilemeyeceğini vurguladı.

YouTube yasağına karşı Cadde’de yürüttüğü kampanya nedeniyle toplantıya katıldığını anlatan 
Evin, o gün itibariyle YouTube’un 874 gündür kapalı olduğunu söyledi. Şeffaf bir şekilde yapılacak 
yeni bir yasaya ihtiyaç olduğunu belirten Evin, gençleri korsanlığa teşvik edildiğini bildirerek sö-
zlerini şöyle sürdürdü:
“Dışarıdan verilen görüntüyü geçin, ticaret hayatında şirketler bu kanalla videolarını paylaşırken 
bizler armut gibi boş ekrana bakmak zorunda kalıyoruz. Seyahatten örgütlenmeye, her çeşit so-
syallik için kullanılan YouTube, biz Türkler için ancak üçkâğıt yapıp takla atarak girilebilecek bir 
alan. 

 

Anlayacağınız YouTube’a erişimin engel-
lenmesi, sokağa çıkma yasağından farksız! 
Dünya sokağına çıkma hakkımız engelle-
nirken bazılarının hâlâ ‘İsteyen, her yer-
den ulaşır’ diye kestirip atmasını çok pate-
tik buluyorum. Çünkü çocuklarımız, DNS 
ayarlarıyla oynayıp yasaklı sitelere girmeyi 
öğrenerek büyüyor. Koskoca bir nesli, 
korsanlığa, üçkâğıda teşvik ederek büyütüy-
oruz. Yeni nesil, neyin, neden yasaklı 
olduğunu bilmeden, bu yasakları bertaraf 
etmeye odaklanarak yetişiyor.”

ADSL şifresini paylaşmak 
cömertlik mi?

TİB İnternet Daire Başkanı Osman Nihat 
Şen, Bilişim 2010 etkinliği kapsamında 
gerçekleştirilen “Bilgi Güvenliği: Erişim ve 
İçerik Güvenliği” panelini de yönetti. Erişim 
ve içerik güvenliğinin değerlendirildiği, 
alınacak önlemler konusunda farkındalık 
yaratılmaya çalışılan panele, Bilgi Güvenliği 
Derneği İkinci Başkanı Yüksel Samast, 
Başkent Üniversitesi’nden Çığır İlbaş ve TBD 
Hukuk Çalışma Grubu Başkanı Avukat  Meh-
met Ali Köksal konuşmacı olarak katıldı.

Kullanıcıların kişisel İnternet bağlantıları ile ilgili muhtemel güvenlik sorunlarında mahkemel-
erle karşı karşıya kalabileceğini belirten Köksal “İnternete erişim noktası olan kablolu, kablosuz 
ya da mobil modemlerini şifrelemeyen ya da şifresini üçüncü şahıslarla paylaşanlar güvenlik 
kurallarını ihlal ettikleri için sorun yaşayabilirler” diyerek vatandaşları uyardı.  

Kablolu ve kablosuz modem ve bilgisayarlarda parola kullanmayı bilmediğimizi, ADSL modem-
lerinin şifresiz kullanıldığına dikkat çeken Samast, “Kablolu ve kablosuz DSL paylaşımı yapılıyor. 
Toplumsal, sosyal anlamda çok ciddi bir açık oluşturuyoruz. ADSL modem şifresini de cömertlik 
olarak görüp paylaşabiliyor. Bu çok yanlış bir yaklaşımdır” değerlendirmesinde bulundu.

İnternet’in güvenli olmadığının altını çizen İlbaş ise “İnternet, tasarlandığı zaman bu kadar 
geniş kitlelere ulaşacağı düşünülerek tasarlanmadı. İnternetin şu andaki mimarisinin güven-
li olmadığını uzmanlar da söylüyor. Birtakım sözleşmeler ve bölgesel önlemlerle güvenlik 
sağlanmaya çalışılıyor. Evrensel bir güvenlik önlemi henüz tasarlanmış değil” diye konuştu. 
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