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SİBER SUÇLARLA 

MÜCADELE DAİRE 

BAŞKANLIĞI 

GÜVENLİ İNTERNET 

KULLANIMI
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* İnternet; bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması sonucu ortaya çıkan,

herhangi bir sınırlaması, merkezi kontrol ve yöneticisi olmayan uluslararası

bilgi iletişim ağıdır.

İnternet Nedir?
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* İletişim teknolojileri içinde en önemli araç olan internet, dünyanın dört bir

yanındaki insanlar üzerinde olağanüstü bir etkiye sahiptir. İnsanların

haberleşmesine ve kendilerini ifade etmelerine olanak vermesi nedeni ile

yaşam özgürlüğünün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

İnternet Nedir?
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* Son zamanlarda akıllı telefon, tablet ve bilgisayar gibi araçların kullanımının

artmasıyla internet kullanımı da giderek artmıştır. İnternet dünya çapında yaygın

olan, sürekli büyüyen ve gelişen bir iletişim ağıdır. Bilgiye erişimde hız sağlayan

internetin olumlu yanları olduğu kadar olumsuz yanları da vardır.

Güvenli İnternet Kullanımı
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İnternetin Kullanım Amaçları

* Oyun oynamak,

* Sosyal medyada paylaşım yapmak,

* Film izlemek,

* Müzik dinlemek,

* Araştırma yapmak,

* Alışveriş yapmak,

* İnternet bankacılığını kullanmak.
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İnternetin Riskleri

* Yanlış veya zararlı bilgiye erişim,

* Siber zorbalık,

* Sanal dolandırıcılık,

* Kişisel bilgilerin paylaşımı,

* Zararlı yazılımlar,

* Oyun ve internet bağımlılığı,

* Şiddet, nefret, ırkçılık

* Yabancılarla çevrimiçi ve çevrimdışı iletişim.
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İnterneti Doğru Kullanma Kılavuzu

* Dijital dünyadaki risklerle baş edebilmek, çevrimiçi ortamlarda daha

güvenli şekilde hareket edebilmek için bazı becerilere sahip olmalıyız.

Dijital 

vatandaşlığı 

kavramak ve 

uygulamak

Dijital dünyanın 

sorumluluklarını 

fark etmek

Dijital 

okuryazar 

olmak

Siber 

zorbalığın 

farkında 

olmak
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İnternette Önce Düşün Sonra Paylaş

Doğru mu? 

Paylaştığımız          

bilgilerin 

doğruluğundan 

emin olmalıyız.

Üretken 

mi? 

Faydalı ve 

gerekli 

bilgiler 

içeriyor 

mu kontrol 

etmeliyiz.  

Şahsi mi? 

Kimlik 

bilgileri,

telefon

numarası gibi 

özel bilgiler 

içermemesine 

dikkat 

etmeliyiz.

Üzücü mü?

Arkadaşlarımızı,

ailemizi üzecek 

paylaşımlar 

yapmamalıyız.

Nazik mi?

Argo kelimeler 

ve kaba bir dil 

kullanmamaya 

özen 

göstermeliyiz.
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Doğru Bilgiye Nasıl Ulaşırız?

* Yazının tamamını oku.

* Kaynağı sorgula.

* Yazarı sorgula.

* Güncelliği kontrol et.

* Destekleyen kaynaklar var mı?

* Orijinal ve özgün mü?
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Bilgileri en az 3 farklı güvenilir kaynaktan kontrol et.

Kaynak 

güvenilir mi?

İletişim bilgisi 

var mı?

Sayfa içeriği 

güncel mi?

Alan uzantısına 

dikkat

.gov .org .com vb. ?
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Teknoloji Nasıl Bağımlılığa Dönüşür?

* Geçirilen sürenin zaman içerisinde artış göstermesi.

* Negatif etkilerine rağmen yoğun kullanım sürdürme.

* Kullanmayı azaltmak isteme ama bırakamama.

* Sosyal ilişkilerin, kişisel etkinliklerin yerini almaya başlaması.
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Teknoloji Bağımlılığı İle İlgili Bazı Semptomlar

* Nomofobi:Telefonsuz kalma korkusu

* Netlosfobi: Her ortamda interneti arama

* Fomofobi: Haberlerden geri kalma

korkusu

* Stalk: İnsanları gözetleme

* Plagomani: Şarjsızlık korkusu

* Phantom vibration: Telefonu

titremiyorken sürekli titrediğini

hissetmek
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Sınırları Olmayanların Sorunları Olur

* Göz sorunları

* Uyku bozuklukları 

* Obezite

* İnternet bağımlılığı

* Dikkat eksikliği

* İletişim sorunları, asosyallik
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Dijital Oyunlar

Olumsuz etkileri

* Aile içi iletişimi azaltır.

* Derslerdeki başarıyı olumsuz 

etkiler.

* Dikkat bozukluğuna sebep olur.

* Dil gelişimini olumsuz etkiler.

Olumlu etkileri

* Görsel dikkat becerilerini geliştirir.

* Problem çözme becerisi 

kazandırır.

* Pek çok kavramı oyunlarla 

pekiştirebilir.

* Motivasyon aracı olarak 

kullanabilir.
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Güvenli İnternet Kullanımı

* Bilinçsiz ve aşırı internet kullanımının olumsuz etkilerinden sakının.

* Hayatta her şeyi dengeli yapın.

* İnternette kalma sürenizi sınırlayın.

* İnternet dışında da hayatınız olsun.

* İnterneti güvenli bir şekilde kullanın.

* İnterneti ve teknolojiyi gerçekçi bir şekilde kullanın.
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SİBER SUÇLARLA 

MÜCADELE DAİRE 

BAŞKANLIĞI 

GÜVENLİ İNTERNET 

KULLANIMI


