
INSAFE ağı tarafından her yılın Şubat ayında organize edilen Güvenli İnternet Günü 
(GİG) 2004 yılından bu yana düzenlenmekte olup, bu sene dünyada yaklaşık 130 ülkede 
kutlanacaktır. Ülkemizde, Güvenli İnternet Günü etkinlikleri ilk olarak 2010 yılında 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu yılki Güvenli İnternet Günü de tüm dünyada ve 
Türkiye'de 5 Şubat 2019 tarihinde kutlanacaktır. 
  
Bu kapsamda, bu sene “Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete…” teması ile çıkılan yolda 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda düzenlenen “Güvenli 
İnternet Günü Etkinlikleri” çeşitli faaliyetlerle 5 Şubat 2019 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilecektir. Biz de Fevzi Özbey İlkokulu ve Ortaokulu olarak 
5 Şubat günü okulumuzda konu ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. 
 
Güvenli İnternet Günü, herkesin teknolojiyi sorumlu, saygılı, eleştirel ve yaratıcı bir 
şekilde kullanmayı bildiği; hem güvenli hem de daha iyi bir internet oluşturmayı 
hedeflemektedir. 
  
Güvenli İnternet Günü, daha iyi bir internet yaratmakta herkesi üzerine düşeni yapması 
konusunda teşvik etmek amacıyla; çocuklara, gençlere, ebeveynlere, öğretmenlere, 
eğitimcilere ve sosyal hizmet uzmanlarına, bunların yanı sıra sektöre, karar alıcılara ve 
politikacılara ulaşmayı hedeflemektedir. 
  
Güvenli İnternet Günü 2019, “Hep birlikte daha iyi bir internete” sloganı ile İnternetin 
pozitif gücünü kutlayarak, internetin potansiyelini kullanarak insanları bir araya getirmeyi 
sağlamakta ve herkesi bu harekete katkı ve katılım sağlamaya teşvik etmektedir. 
  
Güvenli İnternet Günü, küresel bir yaklaşımla, herkesi bir araya getirmeye ve herkesi bu 
konuda rol almaya teşvik etmektedir. Bunu yapmanın birçok yolu vardır: 
 • Çocuklar ve gençler, internette diğer insanlara nazik ve saygılı davranarak, kendi 

ve başkalarının itibarlarını koruyarak, pozitif fırsatlar arayarak daha iyi bir internet 
oluşturmaya yardımcı olabilirler. 

 • Ebeveynler, çocuklarıyla açık bir diyalog geliştirerek, teknolojiyi güvenli ve pozitif 
bir şekilde kullanmaları konusunda onları eğiterek ve dijital bir rol model olarak; 
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çocuklarını teknolojiyi sorumlu, saygılı, eleştirel ve yaratıcı bir şekilde kullanma 
konusunda destekleyebilirler. 

 • Öğretmenler, eğitimciler ve sosyal hizmet uzmanları, öğrencilerini dijital 
okuryazarlık becerileriyle donatarak ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek 
daha iyi bir internet ortamına katkı sunabilirler. Onları, kendi içeriklerini oluşturma ve 
çevrimiçi ortamda olumlu seçimler yapma konularında cesaretlendirebilirler ve 
öğrencileri için çevrimiçi davranış konusunda rol modeli olabilirler. 

 • Sektör, çevrimiçi ortamda pozitif içerik ve güvenli hizmetler oluşturarak ve bunları 
geliştirerek daha iyi bir internet oluşturmaya yardımcı olabilirler. Açık güvenlik 
tavsiyeleri ve kolay kullanılabilir bir dizi güvenlik araçları sağlayarak kullanıcıları her 
konuda başvuru yapabilmeleri ve bir yanlış durumunda desteğe erişimleri için 
cesaretlendirebilirler. 

 • Karar vericiler, yukarıdaki hususların çalışabileceği ve gelişebileceği kültürü 
sağlamaya yönelik adımlar atabilirler. Örneğin, çocuklar ve gençlerin çevrimiçi 
güvenliği öğrenmesi için müfredatta fırsatların sağlanması, ebeveynlerin ve 
bakıcıların ihtiyaç duydukları bilgiye ve destek kaynaklarına erişime sahip 
olmalarının sağlanması ve sektörün içerik ve hizmetlerinde kendi kendini kontrole 
teşvik edilmesi faydalı olacaktır. Dijital dünya için etkili çocuk koruma stratejileri ile 
çocuklar ve gençlerin güvenliği ve esenliği sağlanabilir. 

 • Herkes, çevrimiçi ortamda pozitif fark yaratmaktan sorumludur. Hepimiz, 
başkalarına karşı nazik, saygılı davranarak ve bağlantı kurma konusunda olumlu 
fırsatlar arayarak pozitifliği destekleyebiliriz. Uygunsuz ya da yasa dışı içerikleri 
veya davranışları ihbar ederek negatifliğe tepkide bulunabiliriz.  

Ailelere Tavsiyeler 

AİLEMİZİN YENİ ÜYESİNİ TANIYIN 
1.  En az çocuğunuzu koruyacak kadar İnternet kullanmayı öğrenin. 
2.  İnternet kullanımında yasaklayıcı değil, zaman açısından sınırlayıcı olun. 
3.  İnternetin derslerini aksatmasına izin vermeyin. 
4.  Diğer sosyal aktivitelere katılımını özendirin. 
5.  İnternet sebebiyle sorumluluklarını yerine getirmemesine fırsat vermeyin. 
OLASI TEHLİKELERİ ÖĞRENİN 
1. Tanımadıkları kişilerle arkadaşlık 
2. Aşırı kullanımın sebep olduğu internet bağımlılığı 
3. Fiziki sağlık sorunları 
4. Öfke, şiddet ve yalnızlık gibi psikolojik sorunlar 
5. Şiddet ve müstehcen içerikli görüntüler 
BİLMELERİ GEREKENLERİ ÖĞRETİN 
1. İnternette tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık tekliflerine hayır demeyi 
2. Hoşlanmadıkları bir durumu sizinle paylaşmaları gerektiğini 
3. İnternet üzerinden gelen cazip, fakat aldatıcı teklifleri reddetmeyi 
4. İnternetin gerçek hayattan çok farklı olduğunu 
5. Hayatın sadece İnternetten ibaret olmadığını 
ÖNCE SİZ ÖRNEK OLUN 
1. İnternet kuralları belirleyin ve bunlara önce siz uyun. 
2. Belirlediğiniz İnternet kullanım zamanına siz de riayet edin. 
3. İnternet dışında aile içi aktiviteler düzenleyin. 
4. Çocuğunuzun en iyi ve en güvenilir arkadaşı siz olun. 
SOSYAL AĞLARA DİKKAT EDİN 
(Rehber öğretmenimizin notu: Sosyal ağlara üye olmak için ilkokul yaşları çok erken.) 



1. Çocuğunuz bu sitelere (örn. facebook) üye ise, sizde üye olup onun arkadaşı olun. 
2. Profillerindeki gizlilik ayarlarını yapmasını sağlayın. 
3. Tam isim, adres, telefon, okul, özel fotoğraflarını paylaşmamasını söyleyin. 
4. Tanımadıkları kişileri arkadaş listelerine eklememelerini söyleyin. 
5. Arkadaşı olarak kimlerle arkadaşlık ettiğini aralıklarla kontrol edin. 
  
İnternet Kullananlar İçin 10 Temel Kural 
SANAL OYNA; GERÇEK YAŞA 
1.İnternette geçirdiğin süreleri kontrol etmelisin. Hayat sadece İnternetten ibaret değildir. 
Arkadaşlarınla beraber gerçek hayatta da eğlenebilirsin. 
2.İnternette gezinmek için evinizi ve ailenizle birlikte oturduğunuz odayı tercih edin. 
3.Seçimlerinizi ailenizle ve öğretmenlerinizle beraber yapın. Onlara danışmaktan 
çekinmeyin. Beğendiğiniz siteleri Sık Kullanılanlar’a ekleyebilirsiniz. 
4.İnternette karşılaştığınız herhangi bir bilgiyi başka kaynaklardan da sorgulayın ve 
doğruluğunu araştırın. Ayrıca, bir ödev hazırladığınızda, bulduğunuz bilgileri ve 
kullandığınız resimlerin kaynağını mutlaka belirtmelisiniz. 
5.Tanımadığınız kişilerle sohbet etmeyin. Sosyal paylaşım sitelerinde kesinlikle 
tanımadığınız kişilerle arkadaş olmayın. Yeni arkadaşlar edinmek eğlenceli olabilir ancak 
unutmayın ki bazıları kendileri hakkında yalan söyleyebilir. 
6.İnternet ortamında tanıştığın bir yabancıyla gerçek hayatta buluşmamalısın. Gerçekten 
tanışmak istediğin biri olursa yanında mutlaka aile bireylerinden bir yetişkin olmalı ve 
buluşmak için kalabalık yerleri tercih etmelisin. 
7.İnternet ortamında kişisel ve özel bilgilerinizi vermeyin. Kullanılan şifreler hiçbir şekilde 
başkalarıyla paylaşılmamalı, kolay elde edilebilecek yerlere yazılmamalı. Verdiğiniz ufak 
gibi görünen bilgiler bile kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilir. 
8.Tanımadığınız kişilerden gelen mesajları asla açmamalısınız. Çünkü bunlar genellikle 
uygunsuz, virüslü ya da gereksiz şeyler içermektedir. Bunlara karşı bilgisayarınızda 
mutlaka güncel bir anti-virüs ve güvenlik programı bulunmalıdır. 
9.Size yapılmasını istemediğinizi başkalarına da yapmayınız. Kimseye hakaret, argo, 
küfürlü hitap etmemelisiniz. Yüzüne söylemek nasıl saygısız bir hareketse internet 
üzerinden yapmak da öyledir. 
10.İnternet ortamında sizi rahatsız eden şeylerle (kişilerin küfürlü ve argo konuşmaları, 
hakaretler, uygunsuz teklifler ya da zararlı sitelerle) karşılaştığınızda ailenize, 
öğretmenlerinize ya da İhbarweb’e (www.ihbarweb.org.tr veya 0312 5828282 ) şikayet 
edebilirsiniz. 
Kaynakça: 
http://www.gig.org.tr/hakkinda.php 
http://www.guvenlinet.org/ailelere-tavsiyeler  
http://www.guvenlinet.org/10-temel-kural 
guvenlinet.org.tr sayfası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 
hazırlanmıştır. 
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