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Avrupa Komisyonu’nun 2004’te başlattığı, Güvenli 
İnternet Programı tarafından desteklenen ve INSAFE 
tarafından organize edilen Güvenli İnternet Günü (GİG) 
Etkinlikleri, bu yıl, 8-9 Şubat 2011’de Sheraton Otel’de 
gerçekleştirildi.  Türkiye’de ilk kez geçen yıl kutlanan 
GİG, bu yıl Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu 
tarafından düzenlendi. Yerli ve yabancı birçok uzman, 
STK ve sektör temsilcilerinin katıldığı GİG etkinlikleri 
kapsamında, “Türkiye İçin İnternet Kafe Modeli” 
Çalıştayı yapılırken “Çocukların Sosyal Paylaşım 
Alışkanlıkları” araştırma sonuçları da paylaşıldı. 
Her yıl farklı bir temayı ön plana çıkaran etkinliklerle,  
çocuk ve gençler başta olmak üzere tüm kullanıcılara 
güvenli bir İnternet ortamı sağlanması hedefleniyor. 
GİG 2011’in ana temasını “Hayatın Sanal Gerçeği: 
İnternet” ; sloganını ise “Sanal Oyna, Gerçek Yaşa” 
oluşturuyor. Bu tema, özellikle gençlerin sosyal 
ağlar ile on-line oyun platformlarında geçirdikleri 
süreler artarken, onların karşılaşabileceği muhtemel 
risklerden haberdar olmalarını sağlamak için seçildi. 
Konferansın açılış konuşmalarını İnternet Kurulu 
Başkanı Serhat Özeren, Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurulu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun  Acarer  ve RTÜK 
Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun yaptı. Etkinliğe ayrıca, 
Facebook Avrupa politika Direktörü Richard Allan, 
EUKids Online Direktörü Prof. Dr. Sonia Livingstone 
ile Google, INSAFE, eNASCO yöneticileri, ayrıca sivil 
toplum örgütü temsilcileri katıldı. 

Açılışta İnternet Kurulu Başkanı Özeren, İnternet’in son on yılda büyük gelişim gösterip 
yaygınlaştığını artırdığını söyledi. İnternet’in güvenli kullanımında farkındalık yaratmayı 
amaçladıklarını anlatan Özeren, “İnternet’ten vazgeçemeyiz ama verimli, yararlı ve etkin 
kullanabiliriz” dedi. 
Güvenli İnternet konusunun her zaman gündemde olacağını söyleyen BTK Başkanı Acarer, 
eskiden çekirdek aile tanımının anne, baba ve çocuktan oluştuğunu, günümüzde ise anne, baba, 
çocuk ve İnternet olarak tanımlanmaya başladığını ifade etti. Türkiye’de İnternet kullanımının 
dünya ortalamasının üzerinde artış hızına sahip olduğunu bildiren Acarer, 2010’da geniş bant 
İnternet aboneliğinde yüzde 25’lik artışın kaydedildiğini, her geçen gün İnternet’in daha fazla 
iş ve işlem için kullanılmaya başlandığını belirtti. 
Erişim engellemeleri ve sitelerin kapatılmasıyla ilgili birçok kuruluş temsilcisi ve öğretim 
görevlilerinin olumsuz söylemlerde bulunduğuna işaret eden  Acarer, toplumun tüm 
kesimlerinin aynı söylem içerisinde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Acarer, devletin, 
sivil toplum kuruluşlarının (STK), ailelerin, tüm kullanıcıların güvenli internet kullanımı 
konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğini, akademisyen, STK ve medyanın popülist 
yaklaşımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Türkiye için İnternet kafe modeli çalıştayı sonuç bildirgesi 

Fiziki koşullar ve altyapı; Denetleme ve ceza işlemleri; İşletmecilerin yıllık eğiti ve Mevzuata 
ilişkin sorunlar konu başlıklarının ele alındığı çalıştayda belirtilen somut öneriler şöyle 
sıralanıyor: 
* İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması için 
çalışmalar yapılmalıdır.
* Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının (İnternet kafeler) fiziksel ve hizmet 
standardizasyonu gerçekleştirilmelidir. Kalite standartları (yıldız veya bayrak sistemi gibi) 
hiyerarşik olarak belirlenmelidir.
* Fiziki şartların geliştirilebilmesi için, İnternet kafeler maddi olarak desteklenmelidir. 
(KOSGEB veya evrensel hizmet gelirleri ile projelendirilerek desteklenebilir. Alternatif gelir 
kaynakları bulmak için, sosyal projeler veya AB fonlarından yararlanılabilir.)
* İnternet kafelere ilişkin olumsuz algıların giderilmesine yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere 
ağırlık verilmelidir.
* Denetleme işlemlerinin ortak bir standarda kavuşturulması için denetim kitapçığı 
hazırlanmalı, denetleme komisyon üyeleri ve bütçesi belirlenmeli, ortak bir denetleme formu 
oluşturulmalı ve İçişleri Bakanlığı teftiş rehberine denetleme konusu girmelidir.
* Denetleme işlemlerinin uzman kişilerce yapılması sağlanmalıdır. İlgili bakanlıklara bu 
hususta kadro tahsis edilmelidir.
* İnternet Kurulu tarafından, İnternet kafelerin algısı ve kullanıcı profili araştırması yapılmalıdır.
* Online oyunlar konusunda kriterler geliştirilmeli ve sınıflandırma yapılmalıdır.
* Eğitim seminerleri devamlı olarak düzenlenmelidir. Sürekli düzenlenen eğitimler İnternet 
üzerinden gerçekleştirilebilmelidir.
* İşletmecilere düzenlenecek eğitimin içeriği modüler hale getirilmelidir.
* Yönetmeliklerin normlar hiyerarşisi ve kanunilik ilkesine uygun olarak yeniden düzenlenmesi 
gerekir.
* Mevzuatta öngörülen cezalar; önce uyarı, sonra kınama, eğitim ve kademeli para cezası 
olarak uygulanmalıdır.
* Tartışılan konulara ilişkin ihtisas çalıştayları yapılmalıdır.

“Hayatın Sanal  Gerçeği:  İ n t e r n e t ”
Türkiye’de, 8-9 Şubat 2011’de ikinci kez gerçekleştirilen GİG 
etkinliklerinin sloganı, “Sanal Oyna, Gerçek Yaşa” oldu.  
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