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İnternet ihtiyacının her geçen gün arttığı günümüzde Google Türkiye Toplum Gönüllüleri 
Vakfı ve İnternet Geliştirme Kurulu’nun desteğiyle “Keşf@:Bilinçli İnternet Hareketi” 
başlatıldı. Projeyle üniversite gençliğinden, 13-15 yaş arası çocuklara, ailelere, öğretmenlere 
kadar çok geniş bir çevrede İnternet konusunda bir bilinç oluşturulmaya çalışılacak. Proje ilk 
olarak İskenderun, Gaziantep, Bursa ve Sakarya’da bulunan Toplum Gönüllüleri tarafından 
pilot olarak uygulanmaya konulacak. Dört ilde yaşları 13-15 olan öğrencilere ulaşılarak, 
onlarla atölye çalışmaları yapılacak. Ailelerin İnternet konusunda bilinçli olmaları gerektiğini 
belirten yetkililer İnternet’te oluşabilecek tehditlerin öncelikle gençleri hedef aldığına dikkat 
çekti. Keşf@: Bilinçli İnternet Hareketi”ile ilgili tüm ayrıntıları Google Kamu İlişkileri Müdürü 
Pelin Kuzey’ye sorduk. 

-“Bilinçli İnternet” ne demek? Bu 
kavramla neyi kastediyorsunuz? 

-İnternet sonsuz bir kaynak olmasının 
yanı sıra her an her yerden ulaşılabilir 
durumda olan açık bir ortam. 
Kullanıcıların on-line (çevrimiçi) dünyada 
karşılaşabilecekleri risk ve fırsatların ne 
olduğu konusunda bilgi sahibi olmaları, 
onları bu ortamda avantajlı kılıyor. Çünkü 
kullanıcı ne kadar bilinçli olursa kaliteli 
ve doğru içeriğe ulaşması o kadar kolay. 
Bu noktada gençlerin bu bilinci erken 
yaşta edinerek, bu ortamda doğru bilgiye 
en hızlı şekilde ulaşmaları onları hayatta 
donanımlı kılacak şeylerin başında geliyor. 

-İnternet nasıl bilinçli kullanılır? 
Türkiye’de İnternet’in bilinçli 
kullanılmadığına ilişkin elinizde veriler 
var mı? İnternet’in bilinçli kullanımını 
nasıl sağlayacaksınız?

-Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Google olarak, 
gençler için artık vazgeçilmez olan dijital 
dünyada alacakları aksiyonlar konusunda 
doğru ve bilinçli kararlar vermeleri hem 
gençlerin hem de ailelerin gerekli bilgi 
donanımına sahip olmalarını gerektiğine 
inanıyoruz. Teknolojideki ve yeni hizmetlerin 
hayatımıza gelişimi çok hızlı ve kısa sürede 
oluyor. Eğitimin de bu hızla paralel olması 
gerekiyor.

21. yüzyılda artık İnternet’teki bilgi ve 
becerilerimiz aslında “hayat bilgimiz” 

Gençler de ebeveynler de kendini 
İnternet’te güvenli hissediyor
İnternet’teki bilgi ve becerilerin aslında “hayat bilgisi” anlamına geldiğini belirten Kuzey, 
çevrimdışı dünyada olduğu gibi çevrimiçi dünyada da bilinçli olmanın önemini vurguladı. 
Ailelerin çocukları ile gerçek hayatta paylaştıkları önerileri, on-line dünya için de yapabilecek 
donanıma sahip olmaları 
gerektiğinin altını çizen Kuzey, 
Keşf@: Bilinçli İnternet Hareketi’nin 
çok geniş bir çevrede İnternet 
konusunda bir bilinç oluşturulmayı 
amaçladığını bildirdi.
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anlamına geliyor. Off-line (çevrimdışı) dünyada 
çocuklarımızı eğitmek için yaptıklarımızın 
tümü on-line dünya için geçerli.

Google olarak biz tüm kullanıcılarımızın 
özellikle çocuk ve gençlerin bu dünyada var 
olan fırsatları doğru kullanmaları konusunda 
gerekli bilgilere sahip olmaları gerektiğine 
inanıyoruz. Ve bunun 3 temel prensipte 
mümkün olabileceğine düşünüyoruz.

• Bilgi ile güçlendir: İnternet dünyasında 
teknoloji şirketleri, bizlere içeriğimizi 
paylaşma, tartışma, sesimizi duyurma 
ve eğlenme fırsatını sunan platformları 
sunuyorlar. Buradaki içeriği geliştirme, 
kontrol etme ve uyarma kontrolü ise biz 
kullanıcılarda. Bu noktada ebeveynlerin, 
ailelerinin on-line dünyada yapacakları 
aktiviteler konusunda seçim yapma şansına 
sahip olmalarını sağlayacak araçları 
konusunda bilgilendirilmeleri çok önemli.
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• Eğitim: Çocuklar, on-line dünyada nasıl 
güvende olabilecekleri konusunda eğitilmeli.

• Koruma: Sektörel ve karar vericiler ile 
işbirliği yaparak çocukların korunmasına 
yönelik çalışmalar yapılmalı.

- İnternet’in bilinçli kullanımını 
yaygınlaştırmak amacıyla “Keşf@: Bilinçli 
İnternet Hareketi”ni başlattınız. Bu 
projenin amacı nedir, proje ne zaman 
başladı, kimleri kapsıyor ve projede neler 
yapılacak?

-Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Google ortaklığı 
ile yürütülen proje kapsamında her geçen 
gün önemi artan dijital dönüşümde bilinçli 
İnternet kullanımı nedeniyle Türkiye’nin 
dört bir yanında doğru araçlarla, güvenli ve 
bilinçli İnternet kullanımının yaygınlaşması 
amaçlanıyor. Çünkü “Off-line” dünyada 
çocukları bilgilendirmek için yapılanlarının 
tümünün “on-line” dünya için de geçerli 
olduğuna inanıyoruz. Proje ilk aşamada 

İskenderun, Gaziantep, Bursa ve Sakarya’da 
bulunan Toplum Gönüllüleri tarafından pilot 
olarak uygulanmaya başlayacak. Bu geçen 
süre zarfında sonuç ve bulgulara bakılarak 
Bilinçli İnternet Hareketine yön verilecek, 
akabinde proje hızlandırılacak. Her şehirden 
altı gönüllü, dört pilot şehirde olacak. Onlar 
gittikleri şehirlerde kampanyaların oluşumu ve 
yönetiminden sorumlu olacak. Önce 13-15 yaş 
arasındaki gençlere bilinçli İnternet kullanımı, 
sonra bu bilincin çevrelerine yaygınlaştırılması 
için birlikte bir kampanya düzenleyecekler. 

-Keşf@: Bilinçli İnternet Hareketi  ile 
güvenli İnternet konusunda nasıl bir 
farkındalık oluşturmayı planlıyorsunuz? 

-Ailelerin çocukların on-line dünyada 
yaptıkları konusunda ne kadar bilgi sahibi 
olduğu konusunda yapılan çalışmalarda 
bazı algı farklılıkları olduğu sonucunu 
ortaya koyuyor. Ekim 2012’de Hart Research 
Associates tarafından 13-17 yaş arasındaki 
gençler ve ebeveynleri arasında yaptığı 

araştırmada ilginç sonuçlar göze çarpıyor.
• Gençlerin yüzde 39’u ailelerinin kendilerini 
İnternet’teyken yakından takip ettiğini 
söylerken, ebeveynlerin yüzde 84’ü çok 
yakından çocuklarının on-line dünyadaki 
hareketlerini takip ettiğini söylüyorlar.
• Gençler ve ebeveynler İnternet’te güvenli 
hissetme konusunda buluşuyor. Gençlerin 
yüzde 95’i İnternet’te güvende hissettiklerini 
belirtirken aileler için bu rakam yüzde 94.

Bu proje kapsamında üniversite gençliğinden, 
13-15 yaş arası çocuklara,  ailelere, 
öğretmenlere kadar çok geniş bir çevrede 
İnternet konusunda bir bilinç oluşturulacağına 
inanıyoruz. 

-Bu proje sonuçlandığında nasıl bir 
kazanım elde edilecek?

-Artık off-line ve on-line dünya ayrımı kalmadı. 
Gerçek hayattaki paylaşımlarımızı on-line 
dünyaya taşıyoruz. Bu noktada gerçek hayatta 
aileler çocuklarının eğitimi için paylaştıkları 
önerileri aynı şekilde on-line dünya içinde 
yapabilecek donanıma sahip olmalılar. Hızla 
değişen bu dünyanın dinamiklerini yakından 
takip edip hatta çocuklarının bir adım önünde 
olmalılar. Bu proje eğiticilere, İnternet’i daha 
etkin nasıl kullanılabilecekleri ve çocuklarının 
daha güvenli bir şekilde doğru içeriğe nasıl 
erişecekleri konusunda bilgilendirmeleri 
konusunda yol gösterici olacaktır. 
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