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“Güvenli İnternet 
Merkezi” kurulmalı

“Mobil Dünyada Çocuk 

ve Gençlerin Güvenliği 

Sempozyumu”nda konuşan 

Sayan, “Güvenli İnternet 

Merkezi” kurulmasını 

önerirken TBD Başkanı 

Tabak da, TBMM’de “Bilgi 

ve Bilgi Teknolojileri 

Grubu”nun yeniden 

canlandırılmasını istedi.

Bilgi Güvenliği Derneği, Ankara 
Üniversitesi ve Çocuk ve Bilgi Güvenliği 
Derneği tarafından 19 Haziran 2015’te 

“Mobil Dünyada Çocuk ve Gençlerin Güvenliği 
Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyum, çocukların 
günümüz iletişim ortamında en sık kullandıkları 
ve bu nedenle olumsuzluklarla karşılaşma riski 
en yüksek alanlardan birinin mobil iletişim 
ortamları olmasından hareketle, bu alanda çalışan 
profesyonellerin bilgilendirilmesi, doğru uygulama 
örneklerinin değerlendirilmesi ve çocuklar için 
daha güvenli bir iletişim ortamı sağlanabilmesi 
amacıyla gerçekleştirildi. 

internet kullanımının çocuk ve gençler için önemli 
tehditler oluşturduğunu belirtti. 

“Bu kapsamda, çocukların ve gençlerin internetin 
zararlı ve yasadışı içeriklerinden ve faaliyetlerinden 
korunması, bu mecranın onlar için güvenlikli hale 
getirilmesi büyük önem taşımaktadır” diyen Sayan, 
çocuk ve gençlere internet konusunda uyarılarda 
bulundu. 

BTK olarak TİB aracılığıyla, toplumda bilişim 
bilincinin oluşturulması ve internetin güvenli, 
etkin ve bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla 
“Güvenliweb” adlı siteyi hazırlandığını anımsatan 
Sayan, halen 2 milyona yaklaşan internet abonesi 
ve yaklaşık 8 milyon internet kullanıcısının 
ücretsiz olarak sunulan bu hizmeti kullandığını 
bildirdi. 

Sayan konuşmasını, “Ailelerin başta çocuk 
ve gençlerinin internet davranışlarıyla ilgili 
yaşadıkları sorunları aktarabileceği ve çözüm 
arayabileceği bir ‘Güvenli İnternet Merkezi’ne 
ihtiyaç vardır. İlgili kurum ve kuruluşlar ile sivil 
toplum kuruluşlarının işbirliğinde ülkemizde 
acilen böyle bir merkezin tesis edilmesi 
gerekmektedir” önerisiyle tamamladı.  
Sempozyumun “Bakanlık, Üniversite ve STK 
Temsilcileri” oturumunda konuşan Türkiye 
Bilişim Derneği (TBD) Başkanı İlker Tabak ise, 
TBD’nin bugüne kadar çocuk ve gençlerle ilgili 
yaptıklarını anlattı. TBD Çocuk Kulübü’nün 
1996’da kurulduğunu aktaran Tabak, TBD 
Genç Grubu’nun 1999’da kurulduğunu, TBD’nin 
ailelerin temel direği olan kadınlara İnternet 

Ankara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 
ve uluslararası katkı ile gerçekleştirilen 
sempozyumun açılışında Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) Başkanvekili Dr Ömer 
Fatih konuştu. Sayan, özellikle akıllı telefonların 
hayatımızda yer edinmesi ile aile, işyeri ve okul 
başta olmak üzere sosyal hayatta “face to face” 
yani yüz yüze iletişim yerine sanal iletişim hâkim 
olmaya başladığını anlattı. 

İnternetin birçok olanak ve fırsat sunmanın 
yanında ciddi risk ve tehlikeleri de beraberinde 
getirdiğine değinen Sayan, bilinçsiz ve hatalı 

eğitimini başlatan ilk kuruluş olduğunun altını 
çizdi. 
Bütün bu konular da içinde olmak üzere, bilişim 
alanında yapılan tüm çalışmaların siyasilerden 
destek görmesi için çalıştıklarını belirten Tabak, 
1999-2000 yıllarında Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde (TBMM) kurulmasına öncülük ettikleri 
“Bilgi ve Bilgi Teknolojileri Grubu”nun bugünlerde 
yeniden canlandırılması gerektiğini de vurguladı.

http://www.bilisimdergisi.org/s178
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