
Bilgilendirme belgesi

Güvenliği koruma

İnternet ortamında güvenliği korumak neden önemlidir? 
Online sahtekarlıklara maruz kalmanızı önleyebilir. 
Karşılaşılabilecek bazı güvensiz durumlarla ve bu konuda 
yapabileceklerimizle ilgili bilgi edinmek kendimizi, ailemizi ve arkadaşlarımızı 
korumamıza yardımcı olabilir.

Online ortamda güvende değilsem neler olabilir?

Siber ortamda zorbalık 
Bazı kişiler interneti diğer kişilere zorbalık 
yapmak için kullanabilir. 
Siber ortamda zorbalık 
(cyberbullying) 
başkalarının zarar 
görmesine neden olur. 
Bazı durumlarda cezai kovuşturmalarla 
sonuçlanabilir.
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Zorbalık yapan kişiyi engelleyin ve şikayet 
edin. 
Zorbalık yapıldığının kanıtını saklayın ve 
bu materyalle sosyal medya servisine 
şikayette bulunun 
İçeriğin 48 saat içinde kaldırılmaması 
durumunda şikayetinizi eGüvenlik 
Yetkilisine (eSafety Commissioner) 
www.esafety.gov.au adresinden iletin.

Bu durumu polise bildirebilirsiniz. 
Bir çocuk için tehlikenin çok yakın 
olduğunu düşünüyorsanız telefonla üç 
sıfırı (000) arayın. 
Şikayetler www.thinkuknow.org.au 
adresindeki Suistimali Bildir (Report 
Abuse) düğmesine tıklayarak da iletilebilir.

İstenmeyen bağlantı 
Online ortamda herkes 
olduğunu belirttiği kişi 
değildir. 
Çocuklarınızın online 
ortamda kimlerle 
konuştuğunu bilmek 
önemlidir.
Bazı yetişkinler, 
çocuklarla online 
ortamda bir ilişki 
kurmaya çalışmak için 
başka biri gibi davranmaya çalışabilir. 
Buna kendini başka biri olarak tanıtma 
(grooming) adı verilir.
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Kişisel cinsel içeriğin paylaşılması 
Gençler bazen kendi 
çıplak veya yarı çıplak 
fotoğraflarını veya 
videolarını çekerek 
başkalarıyla paylaşır. Bu 
durum suistimalde bulunan 
kişiler için ciddi sonuçlara 
ve hatta cezai kovuşturmalara neden olabilir.

Bu tür bir davranışta bulunulduğunu görürseniz 
bunu çocuğunuzun okuluna/kurumuna ve/veya 
bölge polisine şikayet edin.

Uygun veya güvenli olmayan içerik 
İnternetteki bazı 
içerikler bazı yaş 
grupları için yasa dışı, 
üzücü veya uygunsuz 
olabilir. Uygunsuz veya 
güvenli olmayan içerik 
şunları kapsayabilir: 

• pornografi 
• şiddet 
• aşırı uçtaki davranışlar 
• suça ve sosyal olmayan 

davranışlara teşvik eden siteler 
• sosyal medyadaki metin, fotoğraf 

veya video gibi rahatsız edici içerik 
• ırkçılığa veya nefrete teşvik eden 

sohbet odaları veya bloglar

Rahatsız edici ve yasa dışı içerikle ilgili 
şikayetler incelenmek üzere  
www.esafety.gov.au adresinden 
eGüvenlik Yetkilisi Ofisine (Office of the 
eSafety Commissioner) bildirilmelidir. 
Online ortamdaki radikalleşme ve aşırı 
uç faaliyetleriyle ilgili materyaller www.
reportextremism.livingsafetogether.
gov.au adresine şikayet edilebilir. 
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ThinkUKnow’un online 
ortamda güvenliği  
korumayla ilgili önemli 
önerileri 

• İnternette sadece tanıdığınız ve 
güvendiğiniz kişilerle konuşun 
ve sadece online ortamda 
‘karşılaştığınız’ kişilerle hiçbir 
zaman buluşmayın. 

• Başka biriyle ilgili bir şeyi 
internette yayınlamadan önce 
düşünün. 

• İlişkilerinizde saygılı olun. 
• Çocuklarınızın ve sizin 

kullandığınız internet sitelerinde 
başkalarını engelleyip 
şikayet etmek için yapmanız 
gerekenleri öğrenin. 

• Çocuklarınızın daha fazla 
destek almak için erişebileceği 
sağlık ve refah hizmetlerinin 
listesini bulundurun. 

Daha fazla bilgi ve ipucu için www.
thinkuknow.org.au adresini ziyaret 
edin.
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