
RİSKLERİ BİLİN
ÖNLEMLERİNİZİ ALIN KENDİNİZ VE 

SEVDİKLERİNİZ İÇİN
GÜVENLİ İNTERNET KULLANIN



İNTERNET RİSKLERİ
Çok önemli bir kaynak olsa da internet, denetimsiz bir ortamdır. Gereksiz riskleri 

ve tehlikeli olabilecek durumları asgariye indirmek  gerekmektedir. Bunun için 

de;

-Web içeriği çağırırken veya görüntülerken bazı programlar otomatik

çalıştırılabilir. Kaynağından, işlevinden ve bilgisayarınızın işleyişi üzerindeki

etkisinden kesin emin olmadıkça internetten gelen çalıştırma taleplerine olumlu

cevap vermeyin.

-İnternet kullanırken ara sıra güvenlik uyarılarıyla karşılaşabilirsiniz, bunlara önem

verin ve uyarılardaki yazıları mutlaka okuyup seçiminizi dikkatli yapın. Eğer bu

mesajlardan herhangi biriyle karşılaştığınız zaman ne yapacağınızı bilemezseniz

Bilgi Güvenliği Ekibine danışabilirsiniz.
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-İnternette bulunan bilginin gerçek, doğru ve güncel olduğundan emin 

olmanız gerekmektedir. İnternette dolaşan her bilgi doğru değildir. Bu bilgilerin 

güvenilir olduğuna peşinen inanmayın.

-İnternetten edindiğiniz bilgilerin yasalara, telif haklarına uygun olmasına dikkat 

edin.



-Sürekli büyüyen ağ bilgiyi saklama, paylaşma ve kolayca ulaşma ihtiyacı 

sonunda ortaya çıkmıştır.

-Herhangi bir sahibi olmayan bu ağa ulaşmak için her bilgisayarın kendine 

özgü bir adresi vardır.

-İnternete ulaşıldığı takdirde mevcut bulunan tüm bilgi elimizin altındadır ve 

aradığımız her şeye ulaşabilir konum haline gelmiş oluyoruz.



İNTERNETİN SAĞLADIĞI OLANAKLAR

 Eğitimde bilgiye erişme ve kullanmada fırsat eşitliği

 Uzaktan eğitim sitemleri ile eğitimde zaman ve mekan sınırlarının aşılması.

 İletişimin ve hızının artması.

 Çeşitli güncel bilgi kaynaklarına ve bilgiye kolay erişiminin sağlanması.

 Kullanıcıların kendilerini özgür ifade edebilmelerini sağlaması.

 Küreselleşme olgusu sonucunda farklı dilleri öğrenme imkanı tanıması ve 

kullanılabilmesi.

 Ekonomik, toplumsal ve kültürel amaçlarla bireylerin bir araya gelmesini 

sağlama.

 Oyun oynama imkanı.



İNTERNETİN UYGUNSUZ KULLANIMI VE RİSKLERİ

-«Dijital Okuryazarlık» düzeyi düşük olan aile ve eğitimcilere, çocuklara ve 

gençlere etkili yönlendirme yapamayabilirler.

-Nitelikli sosyalleşme ortamı sağlanamayan çocuk ve gençler teknoloji bağımlısı 

olabilir.

-Teknolojinin aşırı ve bilinçsiz kullanım sonucu bedensel, ruhsal ve bilişsel sorunlar 

yaşarlar.

-Niteliksiz ve uygunsuz dijital içerik ve oyunlara erişebilirler.

-Kişisel bilgileri başkaları tarafından kötüye kullanılabilir.

-Kötü niyetli yazılımlar bilgisayarlarınızda sorunlara neden olabilir.

-Aşırı ticari içerik ve yanıltıcı reklamlar nedeniyle «üretici» değil «tüketici» 

durumuna gelebilir.



İNTERNETTEKİ RİSK VE TEHDİTLER

 Fiziksel, Sosyal ve Psikolojik Zararlar

-Antisosyal Kişilik Oluşması

-Oyun Bağımlılığı

-Şiddete Meyillenme

-Duyarsızlaşma

 Hayati Zararlar

************



 Teknik Zararlar

-Bilgisayarların Virüslenmesi

-Bilgisyarda Casus Yazılım İstilası

-Belge ve Doküman Kaybı

-Yazılımların Bozulması

 Zaman Kaybı

-Zamanla Para Kaybedersiniz

-Zamanla Mutluluk Kaybedersiniz

-Zamanla Düşüncelerinizi Kaybedersiniz

-Zamanla Her şeyinizi Kaybedersiniz.



İNTERNETTEKİ RİSKLER

 Çocuk İstismarı: Çocukların kötü niyetli kişilerle bağlantı kurması

 Dolandırıcılık: Sahte banka ve alış-veriş siteleri

 Müstehcenlik: Yazılı ve görsel müstehcen içerikler.

 Zararlı Yazılımlar: Virüs ve trojan gibi zararlı yazılımlar ile kişisel bilgilerin 

çalınması riski

 Kumar: Sahte bahis sitelerine girme riski.

 Siber Zorbalık: İnternetten yapılan her türlü zorba hareket.


