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Kazanımlar
•

BT tanımlarını bilir,

•

BT sistemlerinin nasıl etkin kullanıldığını bilir,

•

BT sistemlerinin nasıl bilinçli kullanıldığını bilir,

•

BT sistemlerini güvenli kullanmayı bilir,

•

BT’nin nasıl etik kullanıldığını bilir.
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1. Temel Tanımlar ve Bilgiler:
1.1. Bilişim Teknolojileri Kavramı
Bilişim; bilgi, bilgisayar ve iletişim
kelimelerinden türetilmiş bir kelimedir.
Bilişim
teknolojileri
(BT);
bilgiyi
otomatik olarak işleme yöntemlerinin
araştırılması
ve
geliştirilmesi,
bu
yöntemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan
donanımların tasarlanması, tasarlanan
donanımlar üzerinden bilgi iletişim
tekniklerinin geliştirilmesi ve bu yöntem
ve tekniklerin test edilmesinden sonra
kullanımını içerir.

Günümüzde BT; bankacılık sektörü;
üretim sektörü, hizmet sektörü, kamu,
eğitim-öğretim, pazarlama, dağıtım,
araştırma, bulma, saklama, hızlı erişim,
güvenli erişim vb. pek çok alanda
kullanılmaktadır.
Bilişim teknolojileri ile her türlü veri
ve bilgi, insanların hizmetine yerden,
zamandan veya mekandan bağımsız olarak
en kısa sürede sunulabilmektedir. İnsan
bilgiye ulaşarak bilgisini ve becerisini
geliştirir, bu bilgi ve deneyimleri diğer
insanlarla hızlıca ve kolaylıkla paylaşabilir,
paylaşılan bu bilgiler arkadaşlara, çevreye,
ülkeye veya dünya insanlığına sunar ve
tekrar insanların gelişimine döner. Bu
çerçevede bilgi dinamik ve yenilenen
bir yapıdadır. Geçmişte dünyanın sahip
olduğu bilgi birikimi birkaç yılda bir
katlanırken günümüzde bu günlere veya
hatta saatlere düşmüştür.

Bilişimin ana konuları; kuramsal bilgisayar
konuları, programlama dilleri, veri
yapıları ve algoritmalar, işletim sistemleri,
bilgisayar ve iletişim ağları, bilgisayar
mimarileri, sosyal ağlar, bilgi, bilgisayar,
ağ güvenliği, protokoller, veri tabanları
yönetim sistemleri, yapay zeka, bilgisayar
grafik, paralel ve dağıtık sistemler,
derleyiciler,
yazılım
mühendisliği,
bilgisayar görme ve görüntü işleme, örüntü
tanıma, yapay sinir ağları, veri ambarları
ve madenciliği, adli bilişim, algoritmalar,
şifreleme algoritmaları, steganografi, gibi
konular temel ve ileri düzey konulardır.

Gençlerin kullandığı telefonlara bugün
100 Milyar TL para ödediğimiz bir
dönemde ödenen paradan daha fazlasının
bu teknolojileri kullanarak, kendimizi,
bilgi
birikimimizi,
yeteneklerimizi
geliştirmeliyiz. BT’nin kullanılmadığı
ve
kendisinden
faydalanılmadığı
zaman kısa sürede güncelliğini yitiren
teknolojiler olup mümkün olduğunca
bu teknolojilerden maksimum şekilde
yararlanmak gereklidir.

Bilişim teknolojileri, kişilerin/birimlerin/
kurumların/şirketlerin/ülkelerin iş ve
işlemlerini daha verimli, kaliteli, güvenli
ve hızlı yapmaları için kullanılması
gereken çağdaş araçlardır. Her kişi/kurum/
birim/şirketin doğasına ve iş yapısına
göre kullanılan teknolojiler, çoğunda
ortak olsa da uygulamalarda farklılıklar
göstermektedir.
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1.2. Bilişim Teknolojileri’nin Etkin Kullanımı
Bilişim teknolojileri, kişilerin/birimlerin/
kurumların/şirketlerin/ülkelerin iş ve
işlemlerini daha verimli, kaliteli, güvenli
ve hızlı yapmaları için kullanılması
gereken çağdaş araçlardır. Her kişi/kurum/
birim/şirketin doğasına ve iş yapısına
göre kullanılan teknolojiler çoğunda
ortak olsa da uygulamalarda farklılıklar
göstermektedir. Bu farklılıklar aşağıda
özetlenmiştir [1]:

Eğitimde ise; yerden ve zamandan
bağımsız olarak farklı formatta ve
biçimlerdeki bilgilere erişim, farklı ve
yeni konuların kolayca öğrenilmesi,
öğrenilen/öğrenilemeyen/unutulan
konuların tekrar edilebilmesi, uzaktan
derslere katılımın sağlanması, derslerin
TV, radyo veya İnternet’ten izlenmesi
veya dinlenmesi, konuların üç veya daha
çok boyutlu analizinin yapılması, hızlı
içerik geliştirme ve paylaşma, yeni fikirleri
öğrenme, geliştirme ve yayma, elektronik
olarak kitaplara, dergilere, gazetelere,
bloglara ve buna benzer veri kaynaklarına
erişim, ortak projeler üretme, verileri
elektronik ortamda paylaşma, resimleri
elektronik ortamlarda saklama ve
düzenleme, eğlenerek, oynayarak ve
paylaşarak öğrenme, farkındalığı arttırma,
farklı dilleri öğrenme, farklı kültürlerle
kolaylıkla haberleşme, kültürleri aktarma,
elektronik ortamlarda uzaktan canlı
deneyler yapma, eğitim içeriklerini
animasyon, simülasyon ve gerçek zamanlı
uygulamalar ile destekleme, uzaktan
eğitim, senkron ve asenkron eğitim gibi
pek çok alanda kullanılmaktadır [1].

Bankacılık sektöründe; tüm bankacılık
işlemlerinin
yanı
sıra
ATM’ler,
bankamatikler,
İnternet
bankacılığı
veya online bankacılık, son dönemde
mobil bankacılık gibi müşteri hizmetleri
işlemlerinde kullanılırken,
Üretim sektöründe; temel üretim
sürecinde bilgisayar destekli tasarım,
bilgisayar destekli üretim, zamanında
üretim, bilgisayar entegre üretim, üretim
planlama, tedarik zinciri otomasyonu,
bayi-müşteri ilişkileri, ürün takip, müşteri
davranışları analizi, stok ve sipariş takibi,
pazarlama ve satış işlemlerinde,
Hizmet sektöründe; hizmetlerin verimli,
yaygın ve hızlı verilmesi, müşteri
memnuniyeti, hizmet kalitesini arttırma,
hizmetleri kolaylaştırma, müşterileri
bilgilendirme, bilinçlendirme, şikayet,
destek amaçlı,

BT
günümüzde
yoğun
olarak
kullanılmaktadır ve gelecekte de daha
yoğun bir şekilde kullanılmaya devam
edecektir. Kullanım alanlarından bazıları;
eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri,
reklam, tanıtım, elektronik ticaret,
iletişim teknolojileri, yeni teknolojilerin
geliştirilmesi, farklı sistem modelleri
oluşturulması, işletmelerin, birimlerin,
kurumların, üniversitelerin, okulların,
binaların, fabrikaların otomasyonunda,
bilgi yoğun üretimde karar destek sistemi
olarak, coğrafi bilgi sistemlerinde, hastalık

Kamu sektöründe; bürokrasinin aşılması,
işlemlerin
hızlandırılması,
devlet
yapısının şeffaflaştırılması ve yönetim bilgi
sistemleriyle vatandaşların-vatandaşlarla,
vatandaşın-devletle,
devletin-devletle
veya devletlerle ve devletin-vatandaşla
olan işlerini kolaylaştırmada,
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teşhisinde, üretimde proses kontrolünde,
veri madenciliğinde, sesli ve görüntülü
haberleşmede, hassas uygulamalarda uydu
ve küresel konum belirleme sistemleri,
robot teknolojilerinde, insansız hava,
yer ve sualtı araçlarında, yapay zekayla
problem çözmede, İnternet ve bilgiye
erişim servislerinde (www, ftp, telnet,
e-posta, WAP), resmi ve özel bütün
kurum ve kuruluşlar arasında iyi bir
koordinasyonun ve doğru, sağlıklı bir
bilgi akışının sağlanmasında, verileri
yorumlama ve tahminde, sınıflandırma
problemlerinde, iş ve süreç planlama ve
kontrolünde, kontrol işlemlerinde, akıllı
bina otomasyonlarında, bilgiye erişimde,
bilgiyi
işlemede,
sınıflandırmada,
depolamada ve sunmada, ortamları izleme
ve dinlemede, suç ve suçlu analizinde,
suçluların takibi ve izlenmesinde,
ortamdaki verileri analiz ederek farklı veya
elde edilmesi güç sonuçların kolaylıkla
elde edilmesinde, yazıyı konuşmaya veya
konuşmayı yazıya dönüştürmede, karakter
tanıma sistemlerinde, dilleri birbirine
dönüştürmede, sistemleri daha güvenli
hale getirmede, güvenlik sistemlerinde,
araçlarda, trenlerde, uçaklarda vb.
taşıtların kontrol ve kumandasında,
el yazısı ve ses tanıma sistemlerinde,
verilerin güvenliğinin sağlanması ve
güvenli olarak verilerin aktarılmasında,
sinyal ve resim işleme tekniklerinde ve
burada verilmeyen milyonlarca konuda
başarıyla kullanılmaktadır.

kullanamayan veya kullanması bilmeyen
yeteneksiz, bilinçsiz, ilkesiz başka bir
deyişle hazırlıksız toplumlarda teknolojik
gelişmeler karşısında zarara uğramışlardır
ve gelecekte daha çok zarara uğrayacakları
da kesindir.

Teknolojinin
gelişmesi;
kişilere,
toplumlara veya uluslara kısa veya
uzun dönemde her zaman ve her yerde
yarar sağlamıştır ve sağlamaya da
devam etmektedir. Yeni teknolojiye,
bunun getirdiği değişime ve gelişime
ayak uyduramayan, bu teknolojileri

Burada arama motoruyla yapılacak bir
aramanın etkin olarak yapılması için
nelerin yapılması ve dikkate alınması
gerektiğini inceleyelim. Bunlar:

Bu teknolojilerin etkin kullanımı ancak
ve ancak bu teknolojilerin yaygın şekilde
kullanılması ve insanlığın yararına
olacak hususlarda çözüm geliştirmekle
sağlanabilecektir.
BT’yi etkin kullanımın yolları;
•

amaca uygun,

•

belirli veya en kısa sürede kullanım
veya kullanımın beklenenden uzun
sürmemesi,

•

çevreye saygılı,

•

etik
kuralları
dikkate
alarak
(başkalarına zarar vermeden) iş ve
işlemlerin yapılması,

•

iş veya işlemleri bitirdikten sonra
sistemlerin kapatılması (enerjiyi israf
etmemek için),

•

elektronik ortamlardan gelebilecek
tehditler ve tehlikelerin farkında
olarak ve önlem alarak bu sistemleri
kullanılmasından geçmektedir.

•

5

aranılan
konuyu
kısa
sürede
bulabilmek için; arama motorlarında

hızlı aramanın incelikleri bilinmelidir
(arama motoru sayfasındaki detaylar
hızlıca gözden geçirilmelidir.).
•

•

•

arama yaparken aranılan kelime veya
kelimeleri iyi belirleme, gerekirse
gereksiz/ilgisiz kelimeleri
arama
uzayından
arındırarak
arama
yapılmalıdır.

Bunlara ilave olarak;

gereğinden az veya gereğinden fazla
kelimeyi
aramada kullanmama,
aramada fazla kelime kullanıldığında
fazla enerji harcandığının farkında
olunmalıdır. Mesela bir arama
motorunda bir kelime aranırken
harcanan enerjinin bir fincan kahve
hazırlamak için harcanan enerjiye
eşit olduğu yapılan araştırmalarda
verilmiştir.

•

aramada yazılan her kelimenin
kullanıcıların, toplumların ve ulusların
analizinde kullanıldığının farkında
olmaktır. Arama motorlarının bir
kelimeyi bile israf etmediğinin
bilinciyle aramalar yapılmalıdır.

•

hedefli arama yapma, aranılan konu
hakkında mutlaka biraz bilgi sahibi
olunmalı, yapılan yanlış veya hatalı
aramalarda
hedeften
kolaylıkla
uzaklaşılabileceğinin
farkında
olunmalıdır.

•

ulaşılan bilginin doğruluğunu bilme
veya doğru bilgiye ulaşma, kısaca
doğru bilgiye ulaşıldığının farkında
olunmalıdır.

gereksiz bilgi ve dokümanları
bilgisayarlara indirmeme/elektronik
ortamlara
yüklememe,
eğer
döküman bize ait değil ise etik ihlal
oluşabileceğinin ve/veya adli olaylarla
karşılaşılabileceğinin
farkında
olunmalıdır.
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•

gereksiz veya tekrarlı veri indirme
veya yüklemelerde yurtdışına ülkemiz
servis sağlayıcılarının para ödediğinin
farkında olma,

•

en önemlisi kullanılan bandın
daralmasına ve başkalarının sistemleri
daha yavaş kullanmalarına sebep
olma,

•

arama motorlarında daha detay arama
yapmak, sistemlerin güvenliği veya
güvensizliği ile ilgili bir araştırma
yapmak,
sistemlerin
güvenlik
zaafiyetlerini bulmak, aranılan bilgi,
belge veya doküman ile ilgili detay
bilgiye sahip olunduktan sonra arama
yapmak [3], gibi hususlar bunlara
örnekler olarak verilebilir.

1.3. BT Sistemlerinde Veri, Bilgi, Özbilgi, Güvenlik ve
Bilgi Güvenliği Kavramları

Bilginin değerinin anlaşılması veya bilgiye
doğru değer biçilmesi, veri (data), bilgi
(information) ve özbilgi (knowledge) gibi
bilgi varlıklarının ayrıştırılması veya
sınıflandırılmasına bağlıdır.

Veri: bir durum hakkında, birbiriyle
bağlantısı henüz kurulmamış, bilinenler
veya kısaca sayısal ortamlarda bulunan
ve taşınan sinyaller ve/veya bitler olarak
tanımlanabilir.
Bilişim
teknolojisi
açısından veri, bir durum hakkında,
birbiriyle bağlantısı henüz kurulmamış
bilinenler veya kısaca, sayısal ortamlarda
bulunan ve taşınan sinyaller ve/veya bit
katarlarıdır.

Bilginin “değerli” veya “değersiz” olduğunun belirlenmesi de en az bilginin
kendisi kadar önemlidir. Gerçekte değersiz
olan bilgiyi değerliymiş gibi düşünme
veya değerlendirme, onun korunması
ve işlenmesi için kullanılan kaynakların
gereksiz olarak harcanmasına sebep
olacağı gibi, değerli bilginin gerektiği gibi
korunmaması sonucu maddi, manevi veya
stratejik kayıplar da oluşabilir. Değerli olan
bu varlığın, kişiler, kurumlar, kuruluşlar
veya ülkeler için önemli olduğu ve değeri
oranında korunması gerektiği aşikârdır.

Veri eğer belli bir anlam ifade ediyor ve
bir konu hakkında belirsizliği gideriyor
ise bu kaynak bilgi (information) olarak
tanımlanır. Bilgi, verinin belli bir anlam
ifade edecek şekilde düzenlenmiş hali olup
bazı kaynaklarda verinin işlenmesi sonucu
üretilen çıktıdır. Diğer bir ifadeyle, veri
üzerinde yapılan uygun bütün işlemlerin
(mantığa dayanan dönüşüm, ilişkiler,
formüller, varsayımlar, basitleştirmelerin)
çıktısı bilgidir.
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1.4. Güvenlik, BT Güvenliği ve Bilgi Güvenliği
En
genel
anlamıylada
güvenlik,
karşılaşılabilecek tehdit ve tehlikelere
karşı önceden önlem alma işlemlerinin
tümüdür.

gösterilebilir veya görülebilir, karşılıklı
konuşmalarda
sözlü
olarak
ifade
edilebilir veya dinlenilebilir biçimlerde
de olabilmektedir. Bilgi, hangi biçimi
alırsa alsın, paylaşıldığı veya elde edildiği
takdirde hangi anlama gelirse gelsin,
her zaman uygun bir şekilde belirlenen
değerler ölçüsünde mutlaka korunmalıdır.

Bilişim teknolojileri güvenliği ise
BT kullanımı esnasında saklanılan,
gönderilen, alınan ve işlenen verilerin
başına gelebilecek veya karşılaşabileceği
tehdit ve tehlikelerin daha önceden
analizlerinin yapılarak gerekli önlemlerin
kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından
alınması, verilerin bir varlık olarak her
türlü tehdit ve tehlikeden korunması
ve doğru teknolojinin, doğru amaçla ve
doğru şekilde kullanılarak verilerin her
türlü ortamda istenmeyen kişiler/taraflar
tarafından elde edilmesini önlemektir.
Kısaca, “BT kullanmadan önce, kullanım
sırasında karşılaşılabilecek ihlalleri, tehdit
ve tehlikelerin neler olduğunu önceden
öngörüp, önlem alma” veya “öneme sahip
veya değerli bilginin korunmasına yönelik
çabaların tümü” dür [2].

Genel olarak bilgi güvenliğinden
bahsedebilmek için; gizlilik, bütünlük
ve erişilebilirlik gibi unsurların temelde
bulunması veya desteklenmesi gereklidir.
Gizlilik; bilginin sadece erişim yetkisi
verilmiş veya erişim yetkisi olan kişilerce
erişilebilir olduğunu garanti etmedir.
Bütünlük; bilginin ve işleme yöntemlerinin
doğruluğunu
ve
değiştirilmediğini
temin etme, erişilebilirlik ise yetkili
kullanıcıların, gerek duyulduğunda bilgiye
ve ilişkili kaynaklara erişebileceklerini
garanti etme olarak ifade edilebilir.
Saldırıların niteliği ve çeşitliliği arttıkça,
veri güvenliğini yüksek oranda sağlamak
için, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğe
ek olarak kimlik doğrulama ve inkar
edememe, fiziksel güvenlik, insan faktörü
(sosyal mühendislik, vb.) gibi unsurların ve
yaklaşımların kullanılması gerekmektedir
[2].

İçinde bulunduğumuz yüzyılda en
önemli çalışma alanlarının başında
kişisel verilerin güvenliği gelmektedir.
Günlük yaşantımızda veriler, bilgiler
veya özbilgiler; işyerinde, kurum ve
kuruluşlarda,
okullarda,
sınıflarda,
laboratuarlarda veya evlerde karşımıza
doküman, belge, rapor veya genel olarak
kâğıt üzerine yazılmış ve basılmış olarak
çıkabileceği gibi, bilişim teknolojilerinde
elektronik olarak saklanmış, e-posta
ile gönderilebilir/alınabilir, filmlerde
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1.5. BT Sistemlerinde Etik Kavramı
Her yapılan işin kuralı vardır. Bu kurallar
bütünü yapılan işin doğru yapılmasını,
yapılan işlerin de insanlara, hukuka ve
çevreye saygılı olmasını sağlayan veya
destekleyen unsurlardır. Son dönemde;
ihlallerin artması, bilişim ve bilişim
teknolojileri
kullanımının
mercek
altına alınmasına ve kullanıcıların
davranışlarının
incelenmesi,
dosya
paylaşımı, saldırganların sebebiyet verdiği
zararlar, lisans ve telif hakları, İnternet
bandının veya kaynaklarının verimli
kullanılması, çevreci yaklaşımlar gibi
unsurları içerisinde olan bir bilim dalı
olmuştur [36-39].

•
•

•

almadan bu kaynaklar kullanılamaz.
Diğer
kullanıcıların
entelektüel
bilgileri
başkalarına/üretmeyen
kişilere mal edilemez.
Kullanıcılar
ürettiği
yazılımlar,
programlar, dokümanlar, yazılar veya
bilgilendirmeler, duyurular veya diğer
bilgilerin sosyal hayata etkilerini
dikkate alarak yayınlamalı veya
yaymalıdır.
Bilgisayar kullanıcıları, bilgisayarları
kullanırken, diğer kullanıcıların hak
ve hukukunu dikkate alarak ve saygı
göstererek kullanmalıdır.

Yukarıdaki maddelerden de görülebileceği
gibi elektronik ortamların 7/24 herkese
açık olduğu ve bugün için üç milyarın
üzerinde kullanıcı bu ortamları kullandığı
için bu ortamların eğer kullanım
kuralları ve politikası olmaz ve herkes
tarafından algılanan veya kabul edilen
doğru davranışlar uygulanmaz ise kaos
olabilirdi. İşte herkes tarafından kabul
edilen bu ahlakî davranış standartlarına
etik diyoruz.

Bilgisayar Etik Enstitüsü (Computer
Ethics Institute) tarafından oluşturulan
ve kamuoyu ile paylaşılan 10 temel ilke
aşağıda sunulmuştur [4]. Bunlar:
• Bilgisayarlar diğer kullanıcılara zarar
vermek için kullanılamaz.
• Diğer veya başka kullanıcıların
bilgisayar sistemlerine erişilemez ve
çalışmalar incelenmez.
• Başka
kullanıcıların
bilgisayar
ortamındaki dosyaları, dokümanları,
belgeleri, resimleri karıştırılamaz.
• Bilgisayarlar,
hırsızlık
veya
başkalarının sahip olduğu değerleri
çalmak için kullanılamaz.
• Bilgisayarlar
yalan/yanlış/yanıltıcı
bilgiyi yaymak için kullanılamaz.
• Lisansız yazılımlar kullanılamaz,
kopyalanamaz ve paylaşılamaz.
• Diğer
kullanıcıların
bilgisayar
kaynaklarına izinsiz girilemez ve izin

Bir hususun etik olması için genel olarak;
tüm toplumların bundan fayda sağlaması,
bir araç değil amaç olması ve tüm taraflar
için adil olması temel esaslardır [5].
Bunlara ilave olarak, [35]-[39] nolu
kaynaklarda; karşılaşılan problemler,
kullanım yanlışlıkları ve yapılması
gerekenler ile etik olan hususlar
sunulmuştur.
9

2. Bilişim Teknolojilerinin Bilinçli Kullanımı

Bilinç tanım itibarıyla, “kişinin kendisini, çevresini, yaşantısını,
olayları, ilişkileri, yapıları, geliştirdikleri, doğayı ve yaratılış gayesini
öncelikle kendisine daha sonra da çevresine ve öteki kişilere içinde
yaşadığı dünya ve diğer gezegenlere ilişkin farkındalığı, yaşanan
deneyimlerden kendisinin ve varlığının farkında olması” olarak
tanımlanmaktadır [6]. Bu farkındalık ancak ve ancak okuma,
öğrenme, düşünme, kendini ve yeteneklerini geliştirme, düşünme,
bakış açısını geliştirme vb. ile mümkün olmaktadır.
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2.1. Yanıltıcı/Yanlış/Yönlendirilmiş Bilgiyi Ayırt Etme
Elektronik
ortamlar
güvenilmez
ortamlardır.
Günümüz elektronik
ortamlarında çok büyük miktarda verinin
bulunduğu ve bu ortamlarda erişilen
verilerin yanlış ve yanıltıcı olabileceği
bilinmektedir. Bu ortamlarda erişilen
bilgilere güven duyulmamalı veya güven
duyulacak ise de bunun nasıl olması
gerektiğinin bilinmesi gereklidir.

4. Erişilen
bilgilerin
nerelerden
alındığının bilinmesi ve gerekirse
o kaynaklara erişilerek verilerin
doğruluğunun/yanlışlığının/yanıltıcı
olup olmadığının teyit edilmesi
gereklidir.
5. Google
Scholar
gibi
çalışmalara
erişilen
kullanılmalıdır.

Paul Grice’nin konuyla ilgili yaptığı
bir araştırmada [7] “yanlış ve yanıltıcı
bilginin bilgi olamayacağını” ve her
yanlış, yanıltıcı ve yönlendirici bilginin
literatürde doğru olmayan bilgi sınıfında
olduğunu belirtmiştir [8] .

bilimsel
servisler

6. Erişilen bilgilerin güvenilir olduğu
farklı kaynaklardan teyit edilmelidir.
Bu kaynaklar gerekirse yazılı kaynaklar
da olabilir. Her zaman bilgilendirici
olmasa da erişilen kaynaklar ile ilgili
kısa bir araştırma yapmakta her
zaman fayda vardır.

Yanıltıcı,
yanlış veya yönlendirilmiş
bilgiyi ayırt etme günümüzde karşılaşılan
en önemli problemlerden birisi olmakla
birlikte cevabı en zor verilebilecek
hususların başında gelmektedir. Bunu
ayırt edebilmek için, bilgili ve deneyimli
olunmalıdır.

7. Şüpheli durumlarda arkadaşlardan/
öğretmenlerden/anne-babalardan
veya uzmanlardan bilgi alınmalıdır.
8. Öğrenciler,
güvenli
kaynaklar
konusunda öğretmenlerden bilgi
almalıdırlar.

Elektronik ortamlarda erişilen bilgilerin
doğruluğu
aşağıdaki
şekillerde
belirlenebilir;

9. Web sitelerinin güvenilirliğini test
eden araçlar kullanılmalı, kullanılan
bilgisayarın tarayıcı ayarlarından
İnternet’e erişim yapılırken güvenilir
sitelere giriş için gerekli ayarlar
yapılmalıdır.

1. Öncelikle, bedava erişilen verilerden
ve hizmetlerden her zaman şüphe
edilmelidir.
2. Erişilen kaynakların kurumsal yapılara
ait web siteleri olup olmadığına
bakılmalıdır.

10. Günümüz ansiklopedilerine elektronik
ortamlarda da erişilebilmektedir. Bu
ansiklopedilerden faydalanılmalıdır.

3. Erişilen
kaynakların,
bilinen,
kabul görmüş ve gerekirse hakem
değerlendirmesinden
geçmiş
kaynaklar olmasına bakılmalıdır.
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2.2. Kullanım ve Erişim Süresi
Bilgi
teknolojilerini
bilinçli,
etkin ve güvenli kullanmanın
yolu o teknolojileri tanıma,
bizlere sunduğu kolaylıkları
bilme ve o teknolojiyle nelerin
yapılıp nelerin yapılmayacağının
veya yapılmaması gerektiğinin
farkında olmaktır. Bu farkındalık,
doğal olarak teknoloji seçimini,
teknolojiyi kullanım ve sistemlere
erişim sürelerimizi etkilemektedir.
Bilinçli kullanıcılar sistemleri
daha etkin kullanıp, kısa sürede
sistemlere erişip işlerini ve
işlemlerini kolaylıkla, hızlıca
ve güvenli olarak yapabilirken
bilinçsiz kullanıcılar da uzun süre
sistemlere erişmek ve aradığını
bulmak veya yapmak istediği
işlemler için daha uzun süreye
ihtiyaç duymaktadırlar.
Elektronik ortamları uzun süre
kullanan kullanıcılarda bağımlılık
söz konusudur. Bu konuya
burada değinilmemiştir. Diğer
bölümlerde bu konu detaylı
açıklanmıştır.
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2.3. Paylaşım

Bugün elektronik ortamların bu kadar yaygınlaşması, bu ortamları
cazip kılan veya bizleri bu ortamlara bağlayan en önemli etkenlerin
başında paylaşım gelmektedir. Bugün sosyal ağların bu kadar popüler
olmasının ve üye sayılarının inanılmaz boyutlara erişmesinin arkasında da bu paylaşım vardır.
Özellikle son dönemde paylaşılan
dokümanların, telif hakkına riayet
etmeden dağıtıldığını da gördüğümüzden
bu ortamlarda gelecekte kullanıcıların
başına büyük problemler açabilecektir.

Paylaşımın iyi yanı, mesela, eğer bir
konuda bilgi veya desteğe ihtiyacınız varsa
tanıdığınız veya tanımadığınız kişilerden,
guruplardan veya ortamlardan kısa sürede
inanılmaz derecede destek alabilirsiniz.
Tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz. Bu
ortamların kara veya güvensiz ortamlar
olduğu unutulmamalıdır. Bu ortamlarda
paylaşılan bilgiler bir ders konusu,
önemli bir haber, başkasına ait bir bilgi,
belge, resim veya doküman, ilginç bir
video olabilir ama aynı oranda kişisel
verilerimizi de paylaşmamız bizleri şimdi
veya gelecekte beklemediğimiz veya
öngörmediğimiz pek çok sıkıntı veya
problemlerle karşılaştırabilir.
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2.4. Bilgili/Bilinçli Kullanım
Bilincin tanımını bir önceki bölümde
yapmıştık fakat burada bilinçli
kullanım ancak ve ancak konuyu veya
kullanılacak teknolojileri bilme, bu
edinimleri kazanma, kazanılan bu
edinimleri, deneyimleri ve yetenekleri
hayata geçirme, konular arası üst
düzeyde ilişki kurabilme olarak
tanımlanabilir [7].
Aynen kalite tanımında olduğu gibi
tanınması kolay fakat tanımı zor
olan bir olgudur. Bilinç, ağırlıklı
olarak kişisel deneyimleri, bilgileri ve
yetenekleri içerdiğinden, tanımlaması
çok daha dolaylıdır.
Literatüre
bakıldığında, “bir kişinin kendi
varlığının/var oluşunun, duyularının,
düşüncelerinin, çevresinin farkında
olması” olarak da tanımlanır [7].
Bilgili ve bilinçli kullanıcıların
elektronik ortamlarda yaptıkları
işlere tüm boyutuyla bakabilmeleriyle
doğru orantılı terimlerdir. Bu terimler,
üzerinde çok düşünülmesi, çalışılması
ve hayata geçirilmesi gereken
terimlerdir.
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3. Bilişim Teknolojileri’nin Etkin Kullanımı
BT günümüzde en yaygın olarak kullanılan
teknolojilerdir. Pek çok farklı alanda
kullanılan bu teknolojilerden en fazla ve
yaygın olarak kullanılanı ve faydalı olanı
arama motorlarıdır. Onun için burada
sadece arama motorlarına odaklanılmıştır
[3].

3. Aramalar için Google’ın sunduğu
hizmetlerden faydalanınız. İstenilen
aramaya göre ilgili kutucukları
doldurunuz ve aramaya başlayınız.
4. Google’ın verdiği hizmetlerin farkında
olunması ve bu hizmetler hakkında
detaylı bilgiler edinilmesinde fayda
vardır. Burada Google’ın verdiği sesli
arama özelliklerinin de aramalarda
kullanılmasında
fayda
vardır.
Google’ın
verdiği
hizmetlerden
bazıları aşağıda sunulmuştur.

Burada hangi teknoloji olursa olsun,
kullanılan teknolojilerden maksimum
fayda sağlanması temel esas olmalı, bu
teknolojilerin kısa sürede güncelliğini
yitirebileceği unutulmamalı, kişinin başta
kendisi, ailesi, çevresi olmak üzere ülkesinin
gelişimine katkı sağlayacak şekilde bu
teknolojiler kullanılmalıdır.

•

Google Scholar en çok faydalanılan
servislerden birisidir. http://scholar.
google.com
adresinden
yapılan
aramalar ile sadece akademik
çalışmalara
erişilebilmektedir.
Öğrencilerimize doğru bilgilere erişme
ve elde edilen verilerin doğruluğu
yüksek alanlarından birisinin burası
olduğunu belirtmekte fayda vardır.

•

http://labs.google.com adresi sık sık
ziyaret edilmelidir. Google’ın üzerinde
çalıştığı gelecek servisleri hakkında
bilgi alınabilinir ve denemeler
yapılabilir.

•

http://catalogs.google.com adresinde
İnternet’te yayımlanan birçok kataloğa
erişmek mümkündür.

•

http://maps.google.com
dünya
üzerindeki yerler, lokasyonlar ve
haritalara bu servis üzerinden
kolaylıkla erişilebilmektedir.

•

http://images.google.com
adresi
kullanılarak,
İnternet
üzerinde
yayımlanan
milyonlarca
resim
arasından arama yapmak mümkündür.

3.1. Arama Motorlarını Etkin
Kullanma
Günümüzde milyonun üzerinde kullanılan
arama motoru mevcuttur. Google bunlardan
en çok tercih edileni ve kullanılanıdır.
Onun için burada sadece Google ile ilgili
olarak bazı kullanım kolaylıkları ve ipuçları
sizlere tanıtılacaktır [3].
1. İyi bir arama yapmak için, daha
önceki bölümlerde de vurgulandığı
gibi kullanılan teknolojiler ile ilgili
olarak temel ve/veya ileri düzey bilgi
birikimine ihtiyaç vardır. Öncelikle
Google’da arama yapmak için bilginiz
yok ise veya kendinizi yetersiz
görüyorsanız Google ana sayfaya
gidiniz. Basit ve gelişmiş arama nasıl
yapılır okuyunuz.
2. İyi bir arama yapmak için aranılan
konu hakkında önceden veya aramaya
başlamadan önce biraz bilgiye ihtiyaç
vardır.
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•

http://news.google.com
adresinde
göreceğiniz
pop-up
menüden
istediğiniz
ülkeyi
tanımlayarak,
ilgili ülkeleye ait güncel haberlere
erişilebilir.

•

http://translation.google.com
adresinde pek çok dile çevirim
verilmektedir. Google artık bu çeviri
işlemlerini aranılan linke erişildiğinde
bunu otomatik olarak sunmaktadır.

•

https://encr ypted.google.com
adresinden yapılacak aramalar daha
güvenli yapılabilir.

•

http://books.google.com adresinden
açık kaynak kitaplara erişilebilir.

•

http://codes.google.com adresinden
açık kaynak bilgisayar yazılım ve
kodlarına erişim yapılabilir.

ölçüleri” şeklinde yapılacak bir arama
amacına ulaşmayabilir. Burada arama
uzayı sadece tırnak işaretleri arasını
kapsamaktadır. Yapılacak aramada,
gereksiz kelimeler bulunduğu için
doğru sonuçlara erişim daha zor
olacaktır. Bunun yerine sadece “beyin
ağırlık” veya “beyin ölçüler” kelimeleri
girilerek yapılan aramada, Google
daha doğru ve kapsamlı bir arama
sonucunu kullanıcıya sunabilecektir.
7. Arama kutucuğuna iki veya daha fazla
kelime yazılmış ve arama yapılıyor
ise birbirinden ayrı olarak sayfaların
herhangi bir yerinde bu kelimelerin
araması yapılır. Bitişik kelimeler ise
tırnak işaretleri arasında yazılmalı
ve buna göre arama yapılmalıdır.
Around()
komutu
kullanılarak
arama sonuçlar daha esnek tutabilir,
kelimeler arasına istenilen sayıda
kelime bu sayede eklenebilir.

Bunları arttırmak mümkündür. Kullanılan
veya tercih edilen arama motorunun tüm
özelliklerinden faydalanılmalıdır.

8. Google
aramasında
istenilen
sonuçlara erişmenin farklı bir
yolu da sayfa içeriğini yok sayarak
sadece başlıklarda arama yapmaktır.
Google’da aranılan kelimenin önüne
“allintitle:” komutu eklenmelidir.
Buna örnek verelim. “allintitle:Milli
Eğitim Bakanlığı” şeklinde yapılan
bir aramada arama sadece sayfa
başlıklarıyla sınırlandırmıştır.

5. İyi bir arama için sadeleştirme
ve başlıklarda aramaya ihtiyaç
duyabilirsiniz. Aranılan kelimeyi veya
konuyu açıklamayınız. Aramanızı kısa
tutunuz. Sadece gerekli olan anahtar
kelimeler ile arama yapınız. Bu hususu
aramalarınızda unutmayınız sizi
kısa zamanda sonuca ulaştırabilecek
yaklaşımlardan birisidir.

9. Çoğu
zaman
aramalarda
işe
yaramayan pek çok sonuç görebilir,
bazı kaynaklara da erişilemeyebilir.
Bunu aşmak için, sonuçlarda
bulunması istenmeyen kelimenin
başına eksi “-” getirilerek arama
yapılmalıdır. Bir diğer yaklaşımda,
istenmeyen kelimelerin başına “-”
eklenerek arama yapılmalıdır.

6. Google’un gelişmiş özellik desteği
ile sık kullanılan ve aramada
ilgisiz kelimeleri yok sayabilecek
teknolojiler sunmaktadır.
Konu
dışı
kelimeleri
kullanmaktan
kaçınmak, aranılan sonuçlara daha
hızlı erişim sağlayacaktır. Buna bir
örnek verelim. “beynin ağırlığı ve
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14. Sık sık yapılan aramalarda tekrarlardan
korunmak ve otomotik olarak yer
alan sonuçlardan haberdar olmak
için, arama özet akışı (RSS beslemesi)
hizmetinden yararlanılmalıdır. Google
aramalarınızı özet akışları yardımıyla
takip etmek için http://www.google.
com/alerts adresine girmeniz ve özet
akışına çevirmek istediğiniz aramayı
buraya girmeniz yeterli olacaktır. Bu
e-posta yoluyla da yapılabilmektedir.

10. Yapılacak arama konularına ve
arama derinliğine göre OR, AND,
NOT operatörleride gerektiğinde
kullanılmalıdır.
11. Arama belirli bir site içerisinde
yapılmak isteniliyorsa “site:meb.gov.
tr bilgi güvenliği” şeklinde bir arama
yapılmalıdır. Bunun anlamı, yapılacak
aramada MEB sitesinde yayımlanan
ve içeriği “bilgi güvenliği” olan
dokümanlara erişim sağlanacaktır.

15. Bunun daha da arttırılabileceğini
belirtmekte fayda vardır. Bu operatörler
tek başlarına kullanılabildiği gibi
bir arada da kullanılabilmektedir.
Kullanılabilecek bazı komutlardan
bazıları aşağıda verilmiştir.

12. Arama belirli bir site içerisinde ve
belirli bir dosya tipi için yapılmak
isteniliyorsa
“site:meb.gov.tr
filetype:pdf bilgi güvenliği” şeklinde
bir arama yapılmalıdır. Bunun
anlamı yapılacak aramada MEB
sitesinde yayımlanan ve uzantısı pdf
olan ve içeriği “bilgi güvenliği” olan
dokümanlara erişim sağlanacaktır.

“allinurl:xxxx”
Bu komut kullanılarak, arama
kriterine uygun olarak aranılan
kelimeleri İnternet adres satırındaki
(url) kelimeler içerisinde aranmasını
sağlar.

13. Arama motorları, çoğu zaman basit
soruları cevaplandırabilmektedirler.
Bunlara bazı örnekler aşağıda
verilmiştir.

“inurl:xxxx”
Bu komut kullanılarak, arama
kriterine uygun olarak aranılan ilk
kelimeyi internet adres satırında (url)
aranmasını sağlar.

•

“time:ankara” yazılırsa Ankara’daki
yerel saat bilgisi elde edilebilir.
• “weather:ankara” yazılırsa Ankara’daki
hava durum bilgisi elde edilebilir.
• “1000TL kaç Avro?” yazılırsa 1000TL
karşılığı Avro ücret bilgisi elde
edilebilir.
• “3+5*2=” veya “3 artı 5 çarpı 2”
yazılarak hesaplama sonuçları elde
edilebilir. Arama satırına herhangi
bir matematik işlem yazıldığında
işlem sonucunun verilebileceğinin
bilinmelidir.
• “35 inç kaç cm” yazılarak birim
dönüştürme yapılabilir.
Bunun daha da arttırılabileceğini
belirtmekte fayda vardır.

“cache:xxxx”
Bu komut kullanılarak, arama sonucu
listelenen web sayfası linklerine
veya ilgili sunuculara erişilemediği
zamanlarda, ilgili sayfaya Google’ın
daha önce indekslediği bilgiler
üzerinden erişilebilinir.
“Link:xxxx”
Bu komut herhangi bir web sitesine
hangi sayfalardan link verildiğini
öğrenebilmek için kullanılır.
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16. Google’ın dünyanın en çok kullanılan,
işini en iyi yapan, dünyanın en fazla
verilerine erişen arama motoru olduğu
muhakkaktır. Sahip olduğu sunucu
sayısı milyonun üzerindedir. Hizmet
verdiği yüzün üzerinde servisi vardır.
Google arama motoru bunlardan
sadece birisidir. İnternete açılan
sunucuları ziyaret ederek sahip olduğu
Googlebotlar sayesinde indeksleme
yapan Google, web sunucularında yer
alan tüm verilere rahatlıkla erişme
imkânına sahip olmaktadır.

•

bulunması zorunlu olan dizin ve
dosyalara erişimi önlemek için fazladan
çaba gösterilmesi,

•

arama
motorlarının
sunucuları
tararken öncelikle kök dizinini
inceleyerek indeksleme yaptığının
farkında olunması,

•

indekslenmemesi
gereken
dizinler için robot.txt dosyasının
arandığının bilinmesi ve bu dosyanın
yapılandırılması,

17. Saldırganlar, konusunda bilgisiz olan
web sitesi yöneticilerin bu zaafiyetinden
faydalanarak, doğru arama komutları
ve karmaşık arama kriterleri ile
bu zaafiyeti kullanarak bilgilere
ve
sistemlere
sızabilmektedirler.
Bu konuda Google Hacking kitabı
okunmalıdır [3].

•

robots.txt
dosyasının
web
sunucunuzdaki bilgilerin bir kısmını
ya da tamamını Googlebot’un
indirmemesini sağlayan kuralları
içermesi gerektiğinin bilinmesi,

•

Bu dosyayı kök dizinine koyarak hangi
dizinlerin taranmaması için gerekli
tanımlamaların bu dosya içerisinde
yapılması gerektiğinin bilinmesi,

•

Konu hakkında detaylı bilgiye ihtiyaç
duyulur ise http://www.robotstxt.org
adresinden erişilebileceğinin bilinmesi
yeterli olacaktır.

Bunları önlemek için [3];
•

istenilemeyen
hiçbir
verinin
İnternete
yüklenmemesi
veya
bulundurulmaması,
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3.2. BT’nin Amaca Uygun Kullanılması

Google’ın geçen yıl yaptığı ve
kendi sayfasında yayımladığı
bir araştırma raporunda,
öğrencilerin %75’inin Google
üzerinde nasıl arama yapılması gerektiğini bilmediklerini
ve amaca uygun arama yapmadıkları bildirilmiştir.

BT’nin amacına uygun olarak
kullanılması, bu modül altında
açıklanan etik, etkin, etkili ve güvenli
kullanım alt başlıklarında yer alan
kurallara/açıklamalara
uyulduğu
sürece amacına hizmet edecektir. Her
teknolojide amaca uygunlukta küçük
farklılıklar olsa da bu teknolojilerin
sunduğu her özellik mümkün
olduğunca kullanılmalı, kişinin veya
kullanıcının kendisini geliştirmesine,
bilgi birikimini arttırmasına, kendisini
daha farklı alanlarda yetiştirmesine,
gerek fikir ve düşünce gerekse farklı
ürünlerin ve çıktıların geliştirilmesine
kadar pek çok alanda faydalanılmaya
çalışılmalıdır.
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4. Bilişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
Yüksek seviyede bilgi güvenliğinin sağlanması, teknolojik
çözümlerin kullanımının yanında uzmanlaşmış kadrolar ile
sağlanabilecek bir olgudur. Güvenliğin %20 veya %30’unun
teknoloji ve geri kalan kısmının da insan yeteneklerine bağlı olduğu
bilgi güvenliği alanında bilinen hususlardandır. Yüksek seviyede
bilgi güvenliğinden bahsedebilmek için kullanıcıların;
•

bilgi güvenliği unsurlarının (gizlilik, bütünlük, inkar
edememe, kimlik doğrulama) bilinmesi ve uygulanması,

•

teknolojik çözümlerin bilinmesi ve kullanılması,

•

sosyal ağ ve mühendislik saldırılarına maruz
kalınabileceğinden konu hakkında bilgi sahibi olunması ve
bunlardan korunulması,

•

şifrelerin belirli politikalar çerçevesinde oluşturulması,
saklanması ve değiştirilmesi,

•

kullanılan sistem ve verilere sürekli erişimin sağlanması ve
verilerin silinmesi, yok edilmesi, değiştirilmesi gibi risklerin
farkında olunarak yedeklemelerin yapılması,

•

İnternet’ten gelebilecek tehdit ve tehlikelerin farkında
olunması ve gerekli önlemlerin alınması,

•

e-posta kullanımında dikkati olunması ve gelebilecek
tehditlerin ve tehlikelerin farkında olunarak e-postaları
gönderirken ve alırken daha dikkatli olunması,

•

karşılaşılan yeni durumlar/tehlikeler/olaylar
uzmanlardan destek alınmalıdır.

var

ise

Yukarıdaki açıklamalar genel ifadeler olduğundan, elektronik ortamlarda karşılaşılan
riskler farklı başlıklar altında daha detaylı incelenecektir.
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4.1. Sosyal Ağlarda Karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm
Önerileri

Günümüzde
sosyal
ağ
kullanımında karşılaşılabilecek
tehditlere karşı çok farklı çözüm
önerileri bulunmaktadır [9-18].
Aşağıda bu çözüm önerileri
gözden geçirilmiş ve kendi
çözüm önerilerimizle beraber
kapsamlı olarak sunulmuştur.
Bunlar:

3. Alınan
e-postaların
gerçekten
e-posta içeriğinde verilen kişi
tarafından gönderilmiş olduğuna
güvenilmemelidir. Bilişim korsanları
kendilerini, alıcı kişinin arkadaşı
gibi göstererek tuzak e-postalar
gönderebilmektedir.
Özellikle,
ekinde dosya ya da bağlantı bulunan
e-postaları gönderen kullanıcıdan
diğer bir haberleşme aracı kullanılarak
teyit alınması ve daha sonra açılması
tavsiye edilir.
4. Sahte sitelere karşı sadece bir e-posta
mesajında veya bir web sitesinde yer
alan bağlantılar üzerinden tıklanarak
ağlara erişmeye çalışılmamalıdır.
Mümkünse adres satırına erişmek
istediğiniz web sitesinin adresi ilgili
yere yazılarak veya kopyalanarak
web sitesine erişmeye çalışılmalıdır.
Bu sayede, sosyal paylaşım sitesi gibi
gösterilen tuzak sitelerin ağlarına
düşülmeyecektir.

1. Sosyal ağlar, kullanıcılara ücretsiz ve
mükemmel hizmet vermektedir. Bu
ücretsiz hizmetin arka planında ise
bu hizmetin sürdürülebilmesi için
kullanıcı bilgilerinin farklı birimlere
ve kurumlara doğrudan veya
dolaylı olarak satılması, verilmesi,
paylaşılması,
aktarılması
veya
aktarılmak zorunda olunduğu gibi
bilgiler bulunmaktadır. Bu hizmetlerin
ücretsiz verilmesi için bunun
yapılması gerektiği unutulmadan
bu ortamlar kullanılmalı, kullanım
ve gizlilik politikalarının önceden
öğrenilerek bu ortamların kullanılması
gerekmektedir.
2. Kişisel verilerin hiçbir şekilde
paylaşılmaması
veya
mümkün
olduğunca az verilmesi veya sosyal ağ
servislerine girilmesi (Doğum tarihi
ve yeri gibi bilgilerin kısmen yanlış
verilmesi, Ad Soyad yerine bir takmaad kullanması buna örnek olarak
verilebilir. Burada özellikle öğrencileri
farklı bir kimliğe büründürmeye
çalışmak eğitim açısından yanlış
olsa da güvenlik açısından bu gibi
değişiklikler kaçınılmazdır.)

5. Sosyal ağ üzerinde arkadaş olarak
kabul edilecek kişiler konusunda seçici
olunmalıdır. Kimlik hırsızları, bilgi
edinmek için sahte profiller ile sosyal
mühendislik atakları yapabilmektedir.
Bu ataklardan en az etkilenmek için
kişisel bilgilerini ve mevcut arkadaş
profillerini değerlendiren yeni arkadaş
önerilerine karşı dikkatli olunmalıdır.
6. Sosyal
ağ
sitenizi
seçerken
gizlilik ilkesinin ve özel şartların
okunduğundan emin olunmalıdır.
Bilgilerin hangi şartlarla 3. şahıslar
ile paylaşılacağı bilinmeli ve ona göre
karar verilerek üyelik işlemlerine
başlanmalıdır.
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7. Üye olunması düşünülen sosyal ağ
sitesi iyi değerlendirildikten sonra
karar verilmeli ve sitenin yayımlanan
içeriği izleyip izlemediği gizlilik
politikasından öğrenilmelidir.

olmalı, büyük ve küçük karakterler ile
sayıların birleşimlerinden oluşmalı
ve içinde “+”, “-”, ”%” gibi özel
karakterler bulunmalıdır. Şifrelerin
içinde birbirini takip eden rakam ya
da harf bulunmamalı, herhangi bir
dil için sözlüklerde bulunan kelimeler
şifre olarak kullanılmamalıdır.

8. Eğer üye olunması zorunlu ise bu sosyal
ağları kullanırken, kayıt olmak için
okul, kurum, şirket alan adı uzantılı
e-posta adresi kullanılmamalıdır.
Çalışılan, eğitim görülen kurumun
üye olmak istenilen sosyal paylaşım
sitesi için kuralları varsa bunlara
uyulmalıdır.
Profil
sayfalarında
kurumsal bilgiler paylaşılmamalıdır.

12. Sadece profesyonel temalara sahip
fotoğraflar sosyal ağlara yüklenmeli,
komiklik içeren veya aile üyelerinin
olduğu fotoğrafların sosyal ağlara
yüklenilmemesi
ve
yüklenilen
fotoğraflar ise etiketlenmemelidir.
Sosyal ağın izin verdiği ölçüde başka
kişilerin albümlerinde yer alan
fotoğraflar silinmelidir.

9. Çocukların mümkün olduğunca
sosyal ağları kullanımı kısıtlanmalı
veya gerekirse de yasaklanmalıdır.
Mümkünü
yoksa
çocuklar
bilgilendirilmeli,
gerektiğinde
çocuklar ile bu hususlar yüz
yüze konuşulmalı, bu sitelerde
çocukların elde ettikleri deneyimler
ile karşılaştıkları özel durumlar
öğrenilmeye çalışılmalı ve sosyal
ağlarda karşılaşabilecekleri tehdit ve
tehlikeler çocuklara anlatılmalıdır.

13. Gurup fotoğrafları yayımlanmadan
önce gurup içerisinde bulunan
kişilerden izin alınmalı veya izin
alınması gerekildiğinin farkında
olunmalı, kullanıcının izin almadan
fotoğrafları
yüklememesi
veya
etiketlememesi gerektiğini bilmelidir.
Bilmeyenlerin
de
uyarılması
gerekmektedir.

10. Gizlilik ilkeleri ve özel şartlar profil
bilgilerine uygulanarak, arkadaşların
görüntüleyebileceği bilgilerin doğru
yayımlandığından emin olunmalı,
limitler belirlenmelidir.

14. Fotoğraflara
yapılan
yorumlar
kişilerin bazen zayıf yönlerini ortaya
çıkardığından, kişisel bilgi içeren
yorumlar ağlara girilmemeli, girilmiş
ise bunlar silinmelidir.

11. Sosyal
ağ
giriş
şifresinin,
kullanıcının sahip olduğu diğer
hizmet şifrelerinden mesela e-posta
şifresinden farklı olmalıdır. Şifreler
belirli ölçütlere göre belirlenmeli
ve belirli bir politika çerçevesinde
şifrelerin güvenliği sağlanmalıdır.
Şifreler için aşağıdaki hususlar dikkate
alınmalıdır. Şifreler, en az 16 karakter

15. Elektronik
ortamlara
mümkün
olduğunca kişisel veriler girilmemeli
ve paylaşılmamalıdır.
16. Bilgi, belge, fotoğraf, video gibi
paylaşımlarda “en az prensibi” ne
göre hareket ederek, elektronik
ortamlarda veya sosyal ağlarda bilgiler
paylaşılmalıdır.
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4.2. Bilgisayar Kullanırken Karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm
Önerileri

Çocuklar
ve
gençlerin
bilgisayar kullanımı esnasında
karşılaşılabilecekleri sorunlar
genel olarak aşağıdaki şekilde
gruplanabilir [2,22,23]:
•

iletmeden doğabilecek zararlar.

Teknik zararlar; çocukların bilgisayara
virüs bulaştırması, casus yazılımların
bilgisayarlara
yerleşmesine,
bilgisayarların kötü amaçlı kişilerin
erişimine açılmasına ve farklı amaçlar
için kullanılabileceğinin farkında
olunması ve bunların sonucunda da var
olan belge ve dosyaların kaybedilmesi,
bazı yazılım ayarlarının bozulması
ve bu bilgisayarların başka sistemlere
saldırılarda
kullanılmasından
doğabilecek zararlar.

•

Fiziksel, sosyal ve psikolojik zararlar;

•

Bilgisayar başında aşırı oyun oynamak,
dışarıda ya da okulda arkadaşlarıyla
etkileşimde olmak yerine eve
kapanmak ve şiddet içerikli oyunlar
oynamak gibi bilgisayar ve İnternet
kullanımının
neden
olabileceği
zararlar.

•

Pornografik öğe, düşmanlık, öfke
ve şiddet ihtiva eden yasa dışı
içeriğe İnternet üzerinden maruz
kalınabilecek zararlar.

•

Çevrimiçi ortamlarda, kendilerini
veya ailelerini tehlikeye atacak adres,
kredi kartı numarası, evde o an kimin
ya da kaç kişinin bulunduğu bilgisi
gibi bilgileri üçüncü şahıslara, e-posta
veya sohbet programları vasıtasıyla

•

İnternet üzerinden ebeveynlerinin
kredi kartı ile haber vermeden alışveriş
yapma ve kendisinden yaşça büyük ve
kötü niyetli kişilerle ve suç örgütleri ile
haberleşmeden doğabilecek zararlar.

•

Hayati zararlar; zararlı içeriklere
erişim, kötü niyetli kişilerle temas,
istismar ve pedofili.

Kullanıcıları
elektronik
ortamlara
bağlayan, sanal ortamlara ulaştıran,
dünyanın en büyük verilerine eriştiren,
gönderilen bilgileri işleyen, ulaştıran, tutan
ve aynı zamanda güvensiz ve bilinmezlere
eriştiren ve bağlayanlar bilgisayarlardır.
Bilgisayarlar yazılım ve donanım
unsurlarından oluşan cihazlardır. Yazılım
alanında ise bilgisayarlar günümüzde en
fazla tehditleri üzerinde barındırmaktadır.
Bugün için milyarın üzerinde kötücül
yazılımlar (virüsler, solucanlar, Truva
atları, arka kapılar, mesaj sağanakları,
kök kullanıcı takımları, telefon çeviriciler,
korunmasızlık sömürücüleri, klavye
dinleme sistemleri, tarayıcı soyma ve casus
yazılımlar, vb.) mevcuttur. Bu yazılımlar
genel olarak değerlendirildiğinde [2];
•
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Yaygın olan veya bilinen kötücül
yazılımların dışında; reklâm, parazit,
hırsız, püsküllü bela yazılım, tarayıcı
yardımcı nesnesi, uzaktan yönetim
aracı, ticari RAT, bot ağı, ağ taşkını,
saldırgan ActiveX, Java ve betik, IRC
ele geçirme savaşı, nuker, paketleyici,
ciltçi, şifre yakalayıcılar - soyguncular,
şifre kırıcılar, anahtar üreticiler,
e-posta
bombardımanı,
kitle

kötü niyetli kişilere göndermeye,
bilgisayar sisteminde farkedilmeden
ve
iz
bırakmadan
çalışmaya,
kullanıcı bilgisizlik ve zaaflarından
faydalanmaya, kullanılan şifrelerin
kırılmasına
ve
yakalanmasına,
kendilerini farklı yazılımlar içerisinde
saklayarak kötücül ve casus yazılım
tarayıcıları ve koruma programlarını
atlatmaya, hatta bu yazılımları
devre dışı bırakmaya, bant genişliği,
işlemci gibi sistem kaynaklarını fark
ettirmeden dışarının kullanımına
açmaya kadar pek çok yöntem
kullandıkları,

postacısı, web böcekleri, aldatmaca,
sazan avlama, web sahtekârlığı dolandırıcılığı, telefon kırma, port
tarayıcılar, sondaj aracı, arama motoru
soyguncusu, koklayıcı, kandırıcı, casus
yazılım ve iz sürme çerezleri, turta,
damlatıcı, savaş telefon çeviricileri ve
tavşanlar adı altında ve her biri farklı
amaçlara yönelik değişik yöntemler
kullanan çok çeşitli kötücül yazılımın
var olduğu,
•

Teknolojik olarak korunma teknikleri
ve yaklaşımları artarken tehditlerde de
artış olduğu,

•

Kötücül
yazılımların
teknolojik
yeniliklere göre şekil değiştirdiği,

•

Çoğunlukla insanların zaafiyetlerinden
faydalanılarak
saldırıların
yapıldığı,

•

Kullanıcıların
akıllarına
bile
gelmeyecek bir çok masumane
yaklaşımların saldırılarda kullanıldığı,

•

Bilgisayar teknolojilerinde var olan
açıklardan faydalanmanın yanında
genelde gözardı edilen sosyal
mühendislik yaklaşımlarına da çok sık
başvurulduğu,

•

Web teknolojilerinin, bu yazılımların
çok kısa sürede ve kolayca yayılmasına
ve yaygınlaşmasına olanak verdiği,

•

Kullanıcıların bilgisayar kullanma
alışkanlıklarından, İnternet gezinme
geçmişini incelemeye, mevcut port
açıklarını tespit etmeye, işletim
sistemi ve program korunmasızlık
açıklarından
yararlanmaya,
önemli kritik ve kişisel bilgileri

•

Bilgisayar sistemlerine çeşitli yollarla
gelen ve sisteme gizlice yerleşen ve
varlığını kullanıcıya fark ettirmeden
çalışan ve sistem hakkında her türlü
bilgiyi saldırganlara hızlıca aktaran
(mesela e-posta kullanarak) casus
yazılımların en tehlikelileri olduğu

•

Bilgi ve bilgisayar güvenliği konusunda
güvenilir sistemler oluşturmak için
bu tür yazılımların sürekli olarak
takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin
kısa sürede alınması gerekliliği tespit
edilmiştir.

Yukarıda açıklanan tehdit ve tehlikelere
yönelik korunma yaklaşımlarını gözden
geçirmek ve kötücül ve casus yazılımlarla
ilgili karşılaşılabilecek tehdit, tehlike ve
riski en aza indirmek için [2];
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•

Konu hakkında bilgi birikimi ve
deneyimlerin artırılması,

•

İşletim sistemi ve programlara ait
güvenlik ve sistem güncellemeleri
ve yamalarının düzenli bir şekilde
yapılması ve bu yapıların en güncel
olanlarının kullanılması,

•

Korunma
yaklaşımlarının
belirlenmesi ve uygulanması,

•

Mutlak surette, güncel virüs koruma
yazılımlarının kullanılması,

•

Güvenlik politikaları geliştirerek
bunların uygulanmasının sağlanması
ve takibinin yapılması,

•

Güvenlik duvarları ile
güvenliğinin sıkılaştırılması,

•

Bu politikaların yeni koşul ve
uygulama sonuçlarına göre sürekli
gözden geçirilip iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi,

•

Saldırı tespit ve koruma sistemleri
kullanılması,

•

Lisanslı ve açık kaynak kodlu yazılım
çözümlerinin kullanılması,

•

Mesaj sağanağı (spam) temizleyici
veya uyarıcı yazılımların kullanılması
gerekmektedir.

•

Bu politikalar arasında kullanıcı
parolalarının oluşturulma kurallarının
belirlenmesi,
uygulanması
ve
düzenli bir şekilde değiştirilmesinin
sağlanması,

•

Kullanıcı haklarının asgari seviyede
tutulması,

•

Sistemlerde ihtiyaç duyulmayan
servis ve programların kapatılması
veya kaldırılması gibi hayat kurtaran
yaklaşımların kullanılması,

•

Bilgi ve bilgisayar güvenliğinin
sadece yazılım ve donanım ile
sağlanamayacağının
farkında
olunması,

•

İnsan faktörünün devreye girdiği
sosyal mühendisliğin hiç bir şekilde
göz ardı edilmemesi gerektiği,

•

Kişisel olduğu kadar kurumsal
yaklaşımların da dikkate alınması,

•

Bilgi
ve
bilgisayar
güvenliği
konusunda, işyerlerinde etkin bir
şekilde görev alacak profesyonellerin
yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi,

•

Kötücül yazılım korunma ve tarama
programlarının geliştirilmesi ve
kullanıcılar tarafından düzenli ve en
güncel hali ile kullanılması,

sistem

Bilgisayar, İnternet kullanımının ve
bilgisayar ağlarının her geçen gün arttığı
ve hayatımızı gün geçtikçe daha da fazla
etkileyen, değiştiren ve yönlendiren sanal
dünyanın getirilerinin, faydalarının,
kazanımlarının ve olumlu yönlerinin
yanında; eğer dikkat edilmez ise kişisel
ve kurumsal işleyişi sekteye uğratacağı,
verimliliği düşüreceği, büyük boyutlarda
zararlara yol açacağı, hatta çok ciddi yerel
veya küresel bir kaosa neden olabileceği
bilinciyle her bilgisayar kullanıcısının,
ister işyerinde ve/veya evinde isterse
İnternet kafelerde olsun sanal dünyanın
tehditlerinin her zaman farkında
olması, konu ile ilgili bilgi birikimini
arttırması, gündemi takip edip bilgilerini
güncellemesi, kullanmış olduğu güvenlik
sistem ve yazılımlarını düzenli olarak
güncellemesi, şifrelerinin yüksek seviyede
koruma sağlaması için bir politika
geliştirmesi ve kullanması, küçük yaştaki
kullanıcıların ailelerden, öğretmenlerden,
ve ağabey ve/veya ablalarından destek
alması, konu hakkında bilgisiz olanların
ise mutlaka telefon operatörlerinin
sunduğu “Güvenli İnternet Hizmetinden”
faydalanması ve “Çocuk” veya “Aile
Profilini” tercih ederek kullanmaları
gerekmektedir.
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4.3. e-Posta Kullanırken Karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm
Önerileri

E-posta İnternet’te en fazla
kullanılan servislerden birisidir.
İnternet ve e-posta birbirini
tamamlayıcı
unsurlar
olup
bunların
uygun
kullanımı
karşılaşılabilecek
tehdit
ve tehlikeleri azaltacak ve
karşılaşılabilecek risklerin en aza
indirilmesi katkı sağlayacaktır.
Bunlar [2,22-28]:
•

Açık saçık uygun olmayan içerik
sunan siteler ile saldırganlara veya
saldırmak için kullanılacak olan
araçlara erişmek için kullanılan siteler
ziyaret edildiğinde bu sitelerden
virüs, casus yazılım veya zararlı
yazılımlar bilgisayarlara kolaylıkla
yüklenebileceği için bu siteler ziyaret
edilmemelidir.

•

E-posta ile ne kurum içinden ne
de kurum dışından kullanıcılar,
karalayıcı, tahkir edici, kışkırtıcı,
suçlayıcı,
aşağılayıcı
mesajlar
göndermemelidir. Bunun hukuki
sonuçlar doğuracağı unutulmamalıdır.
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•

Bilgisayarlara
dosya
indirme
konusunda dikkatli olunmalıdır.
Herhangi bir dosya veya yazılım,
film,
müzik
vb.
dosyaların
indirilmesi
durumunda
bu
dosyaların virüs barındırma ve bunu
bilgisayara bulaştırma riski olduğu
unutulmamalıdır.
Diğer
önemli
bir husus ise indirilen dosyalarda
telif haklarını çiğneme olasılığı
olacağından, mümkün olduğunca
bilinmeyen veya gereksiz olduğu
düşünülen
dosyalar
bilgisayara
indirilmemelidir.

•

Büyük boyutlu dosya gönderiminde
daha dikkatli olunmalıdır. Bu tür
dosyaların e-posta ile gönderilmesi
durumunda kullanılan kıt İnternet
kaynağının veya bant genişliğinin
daralacağı ve diğer kullanıcıların
çalışmalarını olumsuz etkileyeceği
dikkate alınmalıdır. E-posta hizmeti
veren birimlerde gönderim kotası
konulmuş olsa da grafik, resim, video
gibi bir hayli yer tutan ek dosyaları
göndermekten mümkün olduğunca
kaçınılmalıdır.

•

Şüpheli, tuhaf, bilinmeyen e-posta
mesajlarına iliştirilen dosyalarda
zararlı yazılımlar bulunabileceğinden
bu tür dosyalar açılmamalı, e-posta
mesajları içerisinde gönderilen linkler
ise kesinlikle tıklanmamalıdır.

•

•

Güvensiz sitelerin sunduğu etkileşimli
veya çevrimiçi oyunlarda zararlı
yazılımlar bulunabileceğinden bu
tür oyunlar mümkün olduğunca
oynanmamalı, bu tür oyun sitelerine
üye olunmamalı, bu tür hizmetleri
veren web siteleri ise ziyaret
edilmemelidir.

•

İnternet veya e-posta hizmeti farklı
amaçlar için çok uygun ortamlardır.
Bunlar; kişisel kazanç sağlamak,
menfaat sağlamak, başkalarını rahatsız
etmek, başkalarına zarar vermek, vb.
işler için kullanılmamalıdır.

•

Güvensiz web sayfaları kesinlikle
ziyaret edilmemelidir.

•

Son dönemlerde kişilerin birbirine
gönderdiği
veya
birbirine
yönlendirdiği
mesajlara
dikkat
etmediği, gerek kişisel veriler gerekse
kurumsal
verilerin
başkalarına
kolaylıkla
aktarıldığı
tespit
edildiğinden olumsuz durumlarla
sık sık karşılaşıldığı hatta davalar
açıldığı raporlandığından e-posta
mesaj eklerine “sorumluluk reddi
(disclaimer)” mesajı eklenmelidir.
Mesaj ekinin mutlaka e-postalarda
bulunması ve gelen mesajlarda
sıkıntıyla karşılaşılmaması için bu
ekler okunularak gereken hassasiyet
gösterilmelidir.

•

Outlook gibi yazılımlar kullanılarak
e-imza, şifreleme veya bütünlük desteği
hizmetlerinden faydalanılmalıdır.

Bazı e-posta içerikleri kişilerin
insani durumlarından faydalanarak
e-posta adresi toplamaktadırlar. Buna
fırsat vermemek için zincir e-posta
mesajları gönderilmemeli, kullanıcıya
gönderilen e-postalar ise başkasına
aktarılmamalıdır.

Karşılıklı olarak daha güvenli
haberleşme yapılmak isteniliyorsa,
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•

E-posta mesajları ile kullanıcılar
kolaylıkla
kandırılabilmektedir.
Gelen e-postaların sahte e-posta
olma olasılığı yüksektir. Bu tür
durumlarla karşılaşılmaması için
mesaj gönderilen kişilerin tanınması,
tanınanlar
da
yazım
sunum
davranışlarına dikkat edilerek sahte
e-postaların ayrıştırılması gereklidir.
Bazı
durumlarda,
tarayıcıdan
“Kaynağı Görüntüle” seçeneğine
gidilerek göndericinin IP adresi
detaylı incelenmelidir.

•

Müstehcen, kavgacı, tehditkâr veya
kullanıcıyı rahatsız eden hiçbir
mesaja
cevap
verilmemelidir.
Özellikle çocukların, böyle bir
durumla karşılaştıklarında konuyu
aile büyüklerine veya öğretmenlerine
haber vermesi özendirilmeli veya
teşvik edilmelidir. Bu tür bir mesaj
alındığında, bu mesaj İnternet Servis
Sağlayıcısına bildirilmeli, yardım
istenilmeli ve gerekirse de konu
yargıya taşınmalıdır.

•

Çocuklara
bilmediği
kişilerden
aldığı e-postaların içinde yer alan
bağlantıları tıklamaması gerektiği
anlatılmalıdır. Bu tür bağlantılar
çocukların
uygunsuz
sitelere
ulaşmasına neden olabilir.

•

Çocuklarımızın çok kaba ve tehditkâr
mesajlar alması durumunda ise konu
savcılığa taşınmalıdır.

4.4. İnternet Kullanırken Karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm
Önerileri

İnternet ortamında çocuklarımız,
gençlerimiz ve hatta bilinçsiz
diğer kullanıcılar; beklenilmeyen
ve
istenilmeyen
tehditlerle,
tehlikelerle ve durumlarla karşı
karşıya kalabilirler. Dünyamızda
çocuklarımızı İnternette karşılaşabilecekleri
tehdit
ve
tehlikelerden korumak için pek
çok çalışma yapılmış ve farklı
çözümler sunulmuştur [22-30].

Ülkemizde de çocukların zararlı içeriklere
erişmesi veya bu tür amaçlarla kötüye
kullanımı ile ilgili çeşitli sıkıntılar söz
konusu olduğundan dolayı, bu sıkıntıların
bertaraf edilmesi için bu konuda
çalışmalara 2010 yılında ağırlık verilmiş
ve ilgili devlet kurum ve kuruluşlarının
konuya daha fazla önem vermiş, konuyla
ilgili pek çok çalıştay düzenlerek bu
konuyla ilgili farkındalık arttırılmış,
eğitmenlerin ve ebeveynlerin konuyla
ilgili olarak bilgi sahibi olmaları veya bilgi
birikimlerini arttırmaları, bunun yanında
tabii ki çocuklarımızın ve gençlerimizin
de konuyla ilgili olarak bilgilendirilmesi
ve eğitilmeleri çalışmaları yapılmıştır
[30].
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurulu kararı ile 2011 yılı sonuna doğru
“Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul
ve Esaslar” 5809 sayılı Kanunun 4’üncü,
6’ncı ve 50’nci maddeleri ile 28.07.2010
tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik
Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları
Yönetmeliğinin 10’uncu maddesi ve ilgili
diğer mevzuat hükümleri kapsamında
yayımlanmıştır. Bugün için 5 milyonun
üzerinde kullanıcının üye olup kullandığı
“Güvenli
İnternet”
hizmetinden
faydalandığı bilinmektedir.

Amerika’da 1998 yılında Çevrimiçi Çocuk
Koruma Komisyonu tarafından, filtreleme
ve engelleme hizmetleri, yaş doğrulama,
etiketleme ve derecelendirme sistemleri
dâhil olmak üzere, geniş bir aralıkta
koruyucu teknoloji ve yöntemlerin
ve sadece çocuklara uygun olacak
malzemeler içeren çevrimiçi “yeşil alanlar”
oluşturulması konularının araştırılması
kararı alınmıştır [29].
İngiltere’de Ekonomik ve Sosyal Araştırma
Konseyi’nin yapmış olduğu bir araştırmada
[23]; ebeveynler, çevrimiçi hizmetlerde,
özellikle çevrimiçi pornografi konusunda
daha sıkı kanunlar ve düzenlemelerin
getirilmesini;
okullarda
çocuklara
eğitim ve rehberlik hizmeti verilmesini;
kendilerine bu konuda yardımcı olacak
önerilerin sunulmasını; daha fazla
çocuklara özel sitelerin geliştirilmesini ve
daha gelişmiş teknolojiye sahip filtreleme,
ebeveyn denetim ve izleme yazılımlarının
sunulmasını istemektedir.

Teknik açıdan bakıldığında istenmeyen
içerik ile çocukların ve gençlerin
karşılaşmaması için istemci ve sunucu
tarafında çalışan filtre programları, içerik
sınırlandırması yapan İnternet Servis
Sağlayıcılar (İSS) ve sunucu tarafında
çalışan filtre programları olmak üzere dört
sınıfta incelenebilir. Bunlar aşağıda farklı
paragraflarda açıklanmıştır [2].
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İnternet’te bulunan siteleri, türlerine göre
sınırlayan ve istemci tarafında çalışan filtre
programları, düzenli aralıklarla internet’te
bulunan siteleri takip ederek, belirlenen
kurallardan yararlanarak oluşturulmuş bir
veri tabanından gezilmek istenen sitelere
kullanıcının veya servis sağlayıcının
belirlediği kurallar çerçevesinde sınır
koymaktadır. Bu veritabanında olmayan
İnternet sayfalarını göstermeden önce,
sayfada bulunan pornografik resimleri
bilişsel ve/veya zeki algoritmalarla tespit
edip bu sayfalara erişimi kısıtlayan
programlar da bulunmaktadır. Birçok
İnternet tarayıcıda, basit anlamda
site filtreleme ve içerik danışmanlığı
sağlayan yapılar bulunsa da bu yapıların
ebeveynler tarafından etkin bir şekilde
kullanılabilmesi için eğitim almaları
şarttır.

Teknik önlemler dışında alınabilecek
önlemlerde de ebeveynlere önemli görev
ve sorumluluklar düşmektedir. Ülkemizde
ebeveynlerin çocuklarının İnternet ve
bilgisayar kullanımıyla karşılaşabileceği
riskler konusunda yeterli bir bilgiye sahip
olmadıkları düşünülmektedir. Ebeveynler,
çocuklarına bu konuda yol göstermelidir.
Özellikle ilk bilgiler, bizzat bilgisayar
başında
gösterilerek
ve
çocuğun
kendisinin
denemeleri
izlenerek
verilmelidir.
Ebeveynler,
çocukların
çevrimiçi bilgisayar kullanımı ile ilgili
çeşitli konuları dikkate almalıdır [25-29].
Bu konular aşağıda sunulmuştur:

İçerik sınırlandırması yapan İSS’ler, zararlı
içeriğin kullanıcıya erişmesinin doğrudan
İnternet hizmeti sunan kaynaktan
engellenmesini sağlar. Ülkemizde de
güvenli İnternet hizmeti adı altında bazı
zararlı içerikli sitelere erişim, seçilen
hizmet türüne göre İSS’ler tarafından
otomatik olarak engellenmektedir. İSS’ler,
erişimi engellenecek site adreslerinin
bulunduğu bir kara liste tutmaktadırlar.
Bu listenin oldukça hızlı ad değiştiren
zararlı İnternet sitelerini takip etmesi
oldukça güçtür.
Sunucu
tarafında
çalışan
filtre
programlarında
kurumsal
anlamda
bir filtreleme söz konusudur. Örneğin,
bir okulda kullanılan bilgisayarların
İnternet erişimini okul politikaları
çerçevesinde yerine getiren programlar,
sınıf ve laboratuarlarda bulunan bütün
bilgisayarların denetim altında tutulmasını
sağlayabilmektedir.
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•

Ev adresi, okul adı, telefon numarası
gibi kimin olduğunu belirten bilgileri
e-posta, sohbet programları vb. ile hiç
kimseye vermemelidir.

•

Çocukların fotoğrafları hiç bir İnternet
sitesine, sasyal ağ hizmetine veya
haber grubuna gönderilmemelidir.

•

Çocuğun kullanacağı İnternet ortamı
ve İnternet servisleri hakkında bilgi
edinilmeli, bu bilgiler çocuklara
aktarılmalı, çocuklar bilgi sahibi
olduktan
sonra
bu
ortamları
kullanmalıdırlar.

•

İzin alınmadan İnternet üzerinde
tanışılan bir kişi ile yüz yüze
görüşme yapılmayacağı çocuklara
anlatılmalıdır. Böyle bir durumda
oldukça
tedbirli
olunmalı
ve
çocukların görüşmelerinde yanında
gidilmeli ve görüşmenin halka açık
ve kamera kaydı yapılan ortamda
yapılmasına dikkat edilmelidir.

•

Çevrimiçi
ortamda
insanların
belirttikleri gibi olmayacaklarını
unutmayınız
ve
bu
konuda
çocuğunuzu
bilinçlendiriniz.
Örneğin, kendini 12 yaşında bir kız
çocuğu gibi gösteren bir kişinin 40
yaşında bir adam olabileceği çocuğa
anlatılmalıdır.

•

Çevrimiçi
ortamlarda
okunan
veya karşılaşılan şeylerin doğru
olamayabileceğini
unutmayınız.
Kulağa ve akla çok iyi gelebilen bilgi
ve öneriler hatalı ve yanıltıcı olabilir.
Çocuğunuza, kendisi ile buluşmak
isteyen ve kendini ünlü biri olarak
tanıtan kişilere, kendi evine davet eden
kişilere ve kendisine para, kredi kartı
ve diğer türde hediyeler göndermek
isteyen kişilere karşı uyanık olması
gerektiği anlatılmalıdır.

•

Önceki paragraflarda bahsedilen risklerle
baş edebilmek için çocukların bilgisayar
kullanımını engellemeye gidilmemelidir.
Ebeveynlerin belirtilen kurallara uyulup
uyulmadığını sürekli takip etmeleri
imkânsızdır. Bu yüzden her ne kadar
çocuklarında kişisel gizliliğe ihtiyaçları
olsa da bu işi etkin bir şekilde yapan ve
çocuğun bilgisayarda yapmış olduğu
bütün faaliyetleri izleyebilen klavye
dinleme sistemleri türünde, etkinlik
izleme
yazılımlarının,
ebeveynler
tarafından kullanılması şarttır. Klavye
dinleme sistemleri çocuğunuzun bütün
bilgisayar faaliyetlerini çocuğun haberi
olmadan tutan ve ebeveyn’e e-posta ile
gönderen bir yapıda ya da bilgisi dâhilinde
disk üzerinde şifreli olarak bir yerde
tutabilmektedir.
Bu bilgileri kendiniz akşamları kontrol
edebileceğiniz gibi; bu bilgiler çocuğunuz
evde bilgisayarda iken siz işte olsanız bile
size belli aralıklarla veya çeşitli durumlarda
e-posta ile ulaştırılabilir [2].

Çocuğunuzla beraber, bilgisayar
ve İnternet kullanımı ile ilgili
makul kuralların olduğu bir liste
hazırlanmalı, bu liste bilgisayarın
yakınında her zaman görülebilecek
bir yere asılmalıdır.

•

Çocuğun bu kurallara uyup uymadığı
kontrol edilmelidir.

•

Bakıcıların
evdeki
bilgisayarı
kullanmasına
ve
İnternet’te
gezinmesine müsaade edilmemelidir.

•

Mümkünse çocuğunuzun kullandığı
bilgisayar, çocuk odası yerine salon
veya oturma odasında herkese açık
yerlerde bulunmalıdır.

•

Çocukların “çevrimiçi arkadaşlarını”
normal arkadaşlar da olduğu gibi
izlemelidir.

Böylece çocuğun tehlikeli ve zararlı bir
yola girmesinin önüne hızlı ve etkili bir
şekilde geçilebilir [13-20].
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5. Bilişim Teknolojileri’nin Etik Kullanımı

Teknolojiyi verimli ve etkin kullanmak,
bu ortamları kullanırken aynen diğer
işlerde olduğu gibi belirli kurallara
uymak ve etik davranmak gereklidir. BT
kullanılarak elektronik ortamlardaki
verilere erişim, bu ortamlardaki verileri
paylaşım, verileri işleme ve saklama
kolaylaşmış ama bunun yanında da
bu ortamlarda meydana gelebilecek
ihlallerde de müthiş derecede artış
meydana gelmeye başlamıştır. Bundan
dolayı son yıllarda bu ortamlardaki
verilerin güvenliğinin sağlanması da
her zamankinden daha çok üzerinde
durulan bir husus haline gelmiştir.
Bu kurallar aşağıdaki alt başlıkta
sunulmuştur.

Günlük hayatımızda dikkat ettiğimiz,
uyduğumuz kurallar ve etik davranışlar
gibi elektronik ortamlarda da etik kural
ve davranışlara uyulması ve belirlenen
kuralların uygulanması gerekmektedir.
BT,
bilgisayar
veya
İnternet
kullanırken, sistemin güvenliğini
sarsabilecek
veya
başkalarının
kullanım haklarını ihlal edebilecek
pek çok husus olduğunun farkında
olunmalıdır. Bu tür davranışlardan
kaçınmak, sistemlere erişmede yetki
alanını aşmamak, başkalarını rahatsız
etmemek, başkalarına ait dokümanlara
erişmemek,
verilen
hizmetleri
aksatmamak gibi dikkat edilmesi
gereken pek çok husus vardır.
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5.1. Etik Kullanım Kuralları
Bu kurallar aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:
•

Kullanılan cihazlara veya ortamlara
göre kuralların özü aynı olsa da
farklılıklar olabilir.
Mesela, BT,
elektronik ortam veya sosyal ağların
farklı farklı kullanım kuralları
bulunabilir. Bu ortamlarda sistemlerin,
ortamların
veya
yazılımların
kimler
tarafından
kullanılacağı
veya erişilebileceği belirtilmeli ve
kullanıcılarda bu kurallara göre
sistemleri kullanmalı veya kullanım
kurallarına uymalıdır.

•

Herhangi bir hak ihlaline hem
uğranılmaması hem de kullanılan
sistemin zaafiyete uğratılmaması
için kullanım politikalarına uygun
yapılar kurulmalı ve kullanılmalıdır.

•

Sistem lere/ci hazl ara/or t am l ara
güvenli
erişimler
konusunda
yapılması gerekenler ile uyulması
gerekenler
konusundaki
uyarılar
dikkate
alınmalıdır.

•

Kullanılan BT ortamları veya cihazları
kişiye ait olsa bile, erişilen İnternet
bağlantıları ve hızları, kullanılan
ortamlara göre değişiklik veya
sınırlamalar getirebilir. Özellikle halka
açık yerlerde mümkün olduğunca
iş veya işlemlerin kısa sürede
tamamlanması diğer kullanıcıların
da bu sistemlerden etkin olarak
faydalanmasını, hizmetleri daha hızlı

kullanmalarını sağlayacaktır. Bunun
yanında halka açık ortam kullanımında
mümkün olduğunca önemli işler
yapılmamalı veya yaptırılmamalıdır.
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•

Sahip olunmayan veya erişim
hakkı
olunmayan,
bilgilere,
dökümanlara, resimlere, videolara,
veya
ortamlara
erişilmemelidir.

•

Kendisine ait olmayan veri, belge veya
dökümanlar izinsiz paylaşılmamalıdır.

•

Elektronik
ortamlara
bağlanan
cihazlara, sistemlere veya sistemlerde
bulunan bilgi kaynaklara erişim
yetkimiz yok ise girilemeyeceği ve
kasıtlı olarak sisteme müdahale
edilemeyeceği
veya
işleyişinde
değişiklikler yapılamayacağı her
zaman hatırda tutulmalıdır. Burada
hem kullanıcının olumsuz olaylarla
karşılaşabileceği gibi, bilgisine erişilen
kişi/kurum/ülkelerin de hak ihlaline
uğrayabileceği
unutulmamalıdır.

•

Anayasa gereği kişilerin iletişim
özgürlüğüne sahip olması gibi erişim
özgürlüğüne de sahip oldukları
unutulmamalı, diğer kullanıcıların
haklarına
saygı
göstermeli,
isteyerek veya istemeyerek hak
ihlaline sebebiyet verilmemelidir.

•

•

•

•

•

Sistemleri/cihazları
kullananların
yanında bu cihazların/sistemlerin
kullanıldığı
ortamları
yöneten
sistem yöneticilerinin de kullanıcı
haklarını
ihlal
etmeyecek
çözümleri kullanıcılara sunmaları,
sistemlere/cihazlara
erişimlerin
belirli politikalara göre yapılması
ve bu ortamların şeffaf olarak
denetlenmesine imkan sağlayacak
çözümler sunmaları gerekmektedir.

•

Kullanıcı yaşlarına uygun olarak BT,
İnternet veya bilgisayar kullanmalıdır.
Güvenli İnternet hizmetlerinden
faydalanırlar ise “çocuk”, “aile”
veya “standart” paketlerden birini
seçmelidir

Kullanım etiği sadece bilgisayar kullanımı
konusuna odaklanılarak açıklanırsa, bu
kurallar aşağıdaki şekilde verilebilir [2,4].

Sistemleri
kullananlar,
bu
hizmetleri verenlerin, kullanıcı veri
gizliliğinin sağlanmasına dikkat
ederek
sistemleri
kullanmaları/
yönetmeleri
gerekmektedir.
Fikir ve sanat eserleri ile yazılım telif
hakları ve lisanslama konusunda
titiz davranmalı, telif hakkı olan
materyalin
lisanssız
kopyalarını
oluşturmak için kullanılmamalı,
sahibi
olunmayan
eserler
topluluklarla
paylaşılmamalıdır.
İnternet’ten uygun olmayan içeriklerin
(müstehcen
resimler, videolar,
vb.) indirilmemesi, paylaşılmaması
veya
saklanılmaması
gereklidir.
İnternet üzerinden yapılan herhangi
bir duyuru, dağıtılan herhangi bir
yazılım, resim veya videonun birden
milyonlara erişebildiği her zaman
hatırda bulunularak bu ortamlara
veriler daha dikkatli gönderilmelidir
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•

Bilgisayarı

kimlerin

kullanacağı,

•

Bilgisayara
yetkisinin

erişim hakkı verme
kimde
olacağı,

•

Bilgisayar
şifrelerinin
nasıl
oluşturulacağı ve nasıl saklı tutulacağı,

•

Bilgisayarın hangi amaçlar için hangi
saatlerde kullanacağının belirlenmesi,

•

Bilgisayara
veya
bilgisayarda
mevcut kaynaklara yetki sahibi
olunmadığı takdirde girilemeyeceği
ve kasıtlı olarak bilgisayara müdahale
edilemeyeceği
veya
işleyişinde
değişiklikler
yapılamayacağı,

•

Bilgisayarın sadece iş amacıyla
kullanılabileceği konusunda sınırlama
ve kişisel kazanca yönelik olarak
kullanılamayacağının
belirtilmesi
(mesela kaynaklar sınırlı ise vakit
geçirme ve kişisel amaçla sistemin
kullanılması konusunda tamamen
yasak olduğuna dair veya getirilen
sınırlamalarla ilgili hususlar gibi),

•

Diğer kullanıcıların kasıtlı olarak taciz
edilemeyeceği ve onların haklarının
ihlal edilemeyeceği.

•

Yetkili birisinden kabul edilebilir
bir gerekçe ile izin almaksızın
güvenlikle ilgili konularda sistemde
deneme
yapılamayacağı
(okul
ortamında şifreleme ve güvenlik
sistemleri ile ilgili ders çalışmaları
için izin verilmesi gibi konular hariç)

•

•

Kullanım etiğini sadece sosyal ağların
kullanımı konusuna odaklarsak; sosyal
ağlar çok geniş bir konudur ve her geçen
gün yeni uygulamalar geliştirilmektedir.
Sosyal ağ kullanım etiği konusunda
özellikle
öğrencilerimizin
yapması
gerekenler aşağıda verilmiştir [20,21].

Sistem yöneticisinin hangi şartlarda
bilgisayar bakımı nedeni ile dosyalara,
e-postalara, resimlere, dokümanlara
veya yazıcı listelerine girebileceği,
Bilgisayar yöneticisinin, bilgisayar
ve üzerindeki verileri korumak
amacıyla,
hangi
koşullarda
herhangi bir zamanda sistemin
kullanımını
sınırlayabilecekleri,
sona
erdirebilecekleri
veya
değiştirebileceklerinin belirlenmesi
ve tehlike anında ne yapılacağı,

•

Lisans ve telif hakkı gerektiren yazılım
veya dokümanların kullanılmaması,
kullanılanlar ile ilgili olarak da temel
ilkelerin bilinmesi (lisansız yazılım,
resim, video, ses dosyası indirmeme,
yüklememe veya kopyalamama),

•

Bilgisayara İnternet’ten çocuklar
için uygun olmayan materyalin
indirilmemesi,
yüklenmemesi,
paylaşılmaması (tanım çok geniş
olabilir ama burada kasıt uygun
olmayan müstehcen yayınlar),
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•

Sisteme
giriş
ve
kullanım
politikalarının okunması, bilinmesi
ve buna uygun olarak sisteme
giriş yapmak için onay verilmesi,

•

Kimlerin sistemi kullanabileceği
bilinerek ona uygun giriş yapılması,

•

Kullanıcı yaş sınırına uyulması ve buna
uygun olarak sistemlere erişilmesi,

•

Diğer kullanıcıları rahatsız edecek
içeriklerin
paylaşılmaması,

•

Bu ortamları kullanmaya çalışan
yaşı
küçük
üyelerin
uyarılıp
üyelikten ayrılmasının sağlanması,

•

Kişisel
hak
ihlallerinin
neler
olabileceğinin
iyi
bilinmesi
ve buna uygun olarak bilgi,
belge
ve
düşüncelerin
veya
yorumların
yapılması,

•

Elektronik ortamlarda yayımlanan
veya gönderilen içerik, yorum ve
fikirlerin hakaret içermesi durumunda
hukuki sonuçlarla karşılaşılabileceği.

5.2. İhlal Sonucu Doğabilecek Zararlar
Elektronik
ortamlar
verilerin
hızlıca dağıtıldığı, paylaşıldığı ve
sistemlere 7/24 erişimin olduğu
kara yani güvensiz ortamlardır.
Bu ortamlarda isteyerek veya
istemeyerek suç işleme, suça ortak
olma veya suçun bir parçası olma
da kolaylaşmaktadır. Çocukların ve
gençlerin karşılaşabileceği risklerin
başında gelen zararlı içeriklerle erken
yaşta karşılaşmanın, çocukların
ve gençlerin gelişimlerini olumsuz
olarak etkilediği belirtilmektedir.
Elektronik ortamlarda başımıza
gelebilecek ihlaller maddeler halinde
takip eden paragraflarda verilmiştir
[24-29].
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•

Çocuklarımız pornografik içeriklerle
karşılaşabilirler [24].

•

İnternet
üzerinde
istenmeyen
içerikle karşılaşılmasının yanında
diğer bir önemli tehdit, kötü niyetli
kişilerle çevrimiçi ortamda yüz yüze
gelme olasılığıdır. Bilişim suçlarının
işlendiği önemli alanlardan birisi
de çocuklara yönelik olanıdır [25].

•

ABD Adalet Bakanlığı tarafından
yürütülen “Gençlik İnternet Güvenliği
Araştırması”na göre 10 ile 17 yaşları
arasında her beş çocuktan biri,
çevrimiçi ortamda istenmeyen cinsel
taleplerle karşılaşmaktadırlar [26].

•

Avrupa’da Pedofili (Sübyancılık)
ile savaşan COPINE (Combating
Paedophile Information Networks in
Europe) adlı bir grubun bulgularına
göre çocuk pornografisi daha da
vahim bir yöne doğru gitmektedir
(http://www.probation.ie).

•

Özellikle İnternet üzerinde yayılan
çocuk pornografisi kendine 6
ile 12 yaşları arasında masum
kurbanlar
seçmektedir
[27].

•

Amerika’da küçük yaşta çocukların
İnternet
ortamında
sohbet
programları ile tanıştıkları kişiler
tarafından kaçırılıp, öldürüldüğü
vakalar bile bulunmaktadır [28].

•

Kişisel
verileri
elektronik
ortamlara düşebilir, yayımlanabilir
veya
dağıtılabilir.
İstenilmeyen
bilgi, belge, resim veya videolar
elektronik
ortamlarda
farklı
amaçlar
için
kullanılabilir.

•

Kullanıcının bilerek veya bilmeyerek
paylaştığı
bilgi
ve
dokümlar,
kendisine zarar vermesinin yanında
ailesine,
yakın
arkadaşlarına
veya çevresine de zarar verebilir.

•

Bilmeyerek veya istemiyerek suça
veya suçlulara destek verilebilinir.
Arzu edilmese de savcı veya
hakim
karşısına
çıkılabilinir.

•

materyallerin veya bu tür görüntü
ya da materyale dönüştürülebilecek
herhangi bir verinin oluşturulması,
aktarılması, depolanması, yüklenmesi
ve sunulması sonucu hem ahlakî hem
de hukukî sonuçlarla karşılaşılabilinir.

İnternet’te yayımlanan ‘tatile gidiyoruz’
gibi ifadeler hırsızlara yol gösterebilir
ve hırsızlık olayları yaşanabilir.

•

Yanlış yönlendirme, bilgilendirme
veya
göndermeden
dolayı
kullanıcılar veya çevresi saldırıya
uğrayabilir veya zarar görebilir.

•

Ödevlerin
hazırlanmasında
başkalarının kaynaklarının kaynak
göstermeden kullanılmasından dolayı
düşük not alınabilir veya disipline
sevk edilebilir veya okuldan atılabilir.

•

Gerekli önlem alınmaz ise bilgisayarlar
korsanların eline geçebilir, kullanılan
bilgisayarlar zombi bilgisayar olabilir.
Her türlü saldırı için kullanılabilir.

•

Taciz edici, müstehcen, ahlaka aykırı,
tehdit edici görüntü, veri ve diğer
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•

Bir kişiye ya da kuruluşa rahatsızlık
veren,
can sıkıntısı oluşturan,
gereksiz kaygı ve korku yaratan,
bunları
karalayan
materyallerin
oluşturulması
veya
aktarılması
sonucu
kişiler,
aileler
veya
kurumlar bundan zararlar görebilir.

•

Birisinin adına başkasına sahte e-posta
göndererek kişilere ve kurumlara
zarar verilebilir, kaos oluşturulabilir
veya ilişkilere zarar verilebilir.

•

E-posta göndericisinin veya sahibinin
izni olmadan gönderilen veya alınan
e-postalar çok sayıda kişiye/kullanıcıya
gönderilebilir, kullanıcı veya e-posta
sahibi bundan zarar görebilir,
duyguları incinebilir, kişilik haklarına
saldırılabilinir, haksız veya mesnetsiz
suçlamalarla karşı karşıya kalabilir.

•

Toplu
gönderilen
e-postaların
gerek gönderimi gerekse dağıtımı
konusunda kör karpon kopya (BCC:
Blind Carbon Copy) kullanılmadığı
takdirde kullanıcıların e-postaları
kolaylıkla farklı ağlara gönderilebilir
veya dağıtılabilir bunun sonucu
olarakta e-postalarda istenilmeyen
e-posta alma (spam) oranları artabilir.
Özellikle toplu veya zincir e-postalar
daha dikkatli gönderilmelidir.

•

Telif haklarına dikkat etmeden
fikir
ve
sanat
ürünlerinin
paylaşımının
etik
olarak
yapılmaması sonucu istenilmeyen
durumlarla
karşılaşılabilir.

•

Bilgisayar ve ağ kaynaklarının, uygun
veya etik olarak kullanılmamasından
dolayı gerek kullanıcıların zamanı
gerekse sistem kaynakları israf
edilebilinir,
iş
ve
işlemlerde
gecikmelerle
karşılaşılabilinir.

•

Kullanıcıların verileri bozulabilir,
yok edilebilinir, değiştirilebilinir,
başkalarına aktarılabilinir, verilerin
gizliliği ve bütünlüğü ihlal edilebilir.

•

Kullanıcıların, verilere, sistemlere ve
uygulamalara erişimleri engellenebilir.

•

Ağı, bilgisayarları veya verileri
tehlikeye sokacak virüs, casus yazılım,
solucanlar, vb. zararlı varlıklar sisteme
yüklenebilinir.

İstenilmeyen bu tür durumları daha da
arttırmak mümkündür. Görüldüğü gibi
çocuk ve gençlere yönelik tehditler ve
riskler son derece ciddidir. Çocuk ve
gençlerin bilgisayar ve İnterneti doğru,
etkin ve verimli bir şekilde kullanırken
güvenli bir şekilde kullanmalarını
sağlamak gerekmektedir.
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5.3. Sosyal Ağlar ve İhlal Örnekleri
Sosyal ağlar sayesinde, dostlarımızla
yılların ve mesafelerin önemi
olmadan gerçek hayatlarımızı
paylaşabiliyoruz. Özgeçmişimiz,
bağlı olduğumuz statü, dinlediğimiz
müzikler, beğendiğimiz filmler,
yaptığımız sporlar ve sevdiklerimizle
çektirdiğimiz fotoğraflar, sosyal
ağlarda paylaşabileceklerimize
sadece birkaç örnektir [18]. Bu
örnekler gerçek hayatlarımızın
sanal dünyada bıraktığı iz
düşümlerinden öte, bizi oluşturan
bilgi varlıklarının dünyaya ama
özellikle de dostlarımıza açılmasıdır.
Sosyal ortamlarda sanal ve sahte
hayatlarımız, sanal ama gerçek bir
yapıya kavuşmaktadır.

Sosyal
ağlar,
kişilerin
hızlıca
sosyalleşmeleri için önemli bir ortam
olmasının yanında kişisel çıkarları uğruna
bu ortamları istismar etmek isteyenler
için de önemli bir ortamdır. Bunun
nedeni bilişim korsanlarının ihtiyacı olan
ama bulamadıkları bilgilerin, bireylerin
kendileri tarafından ifşa edilmesi
yüzünden kolaylıkla elde edilebilmesidir.
Bilişim korsanlarının sosyal ağlardan elde
ettikleri bilgiler doğrultusunda yaptıkları
saldırıların başında kimlik hırsızlığı ve
sosyal mühendislik saldırıları gelmektedir
[19].
Takip eden başlıklarda sadece birkaç
örnekle de açıklandığı gibi sanal ortamlar
ve özellikle sosyal ağlar, bilinmeyen veya
çok da farkında olunmayan pek çok yeni
tehlikeleri de üzerinde barındırmaya
devam edecek olan ortamlardır. Gelecekte
daha pek çok işlemin sanal ortamlara
kayacağı ve bu ortamları kullanmanın
kaçınılmaz olacağı düşünülürse bu
ortamlardan alınan hizmetlerin bizi
sonu gelmeyen tehlikelere sürükleyeceği
muhtemeldir.
Bu
konu
bizleri
meraklandırdığı,
heyecanlandırdığı
veya korkuttuğu kadar saldırganların
veya bilgisayar korsanlarının da iştahını
kabartmaktadır. Medyadan bu konuyla
ilgili olarak pek çok örnek bulunabilir
[19]. Bu örneklerden bazıları aşağıda
verilmiştir.
ÖRNEK 1:
Sanal hayatlarımızla gerçek hayatlarımızı
karıştırmamızdan kaynaklanan güvenlik
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açıklarından toplumun her kesimi
etkilenmektedir. Bu sitelere verdiğimiz
kişisel bilgiler kullanılarak banka
hesaplarının boşaltılmasından, bilgisayar
sistemlerine
virüs
bulaştırılmasına,
hatta toplum önünde bireylerin küçük
düşürülmesi gibi tehditlerle karşı karşıya
kalınmaktadır. Örnek bir senaryoda,
İnternet bankacılığı erişim bilgilerini ele
geçirmek isteyen bir bilişim korsanının
sosyal paylaşım sitesinden elde etmesi
gereken bilgiler aşağıda numaralarla
verilmiştir.

her ağ üyesinin kendi yazılımını yazarak
dağıtımını sağlayabilecek yapıdadır. Sosyal
ağlar üzerinde en çok bilinen 3. Parti
yazılımlar oyun türleridir. Bu yazılımlar
kendi bünyesinde yer alan oyun oynama
ölçütlerine göre kullanıcıların hesaplarına
ulaşarak çeşitli iletiler yayınlamakta,
oyunun içinde ödüllendirme sistemi
geliştirerek oyuna katılma potansiyeline
sahip arkadaş listenize sizin sayenizde
ulaşabilmektedir.
ÖRNEK 3:
Sosyal ağlar üzerinde karşılaşılabilecek
güvenlik zafiyetlerinden birisi de
hesabınızı silmenin imkânsız olması
veya hizmet veren birimler tarafından
silinmemesidir. Bir sosyal ağa dâhil
kullanıcı hesabını kullanılamaz duruma
getirebilmesine rağmen tek yaptığı hesap
ve bağlı işlemlerin dondurulmasıdır. Bu
ağlar üzerinde kullanıcılara ait hesapların
silinemez olmasının sebebi hesaba ait
bilgilerin ileri bir tarihte hesabın tekrar
aktif hale getirilmesi ihtimaline karşın
saklanmaktadır.

(1) Ad Soyad
(2) Doğum Tarihi
(3) Annenizin kızlık soyadı
(4) Cep Telefonu Numarası
(1), (2) ve (4) numaralı bilgiler standart
profilinizde gözükmesini istediğiniz
iletişim ve kişisel bilgilerinizdir. O halde
bilişim korsanının alması için kalan tek
bilgi 3 numara annenizin kızlık soyadıdır.
Bu bilgiyi vermeyeceğinizi düşünüyorsanız
yanılıyorsunuz çünkü arkadaş profilinizde
dedeniz, anneanneniz ama daha da
önemlisi dayınız kayıtlıysa bu gizli bilgiye
ulaşmak hiç de zor değildir.

ÖRNEK 4:
Kişisel iletiler, sosyal ağların yükselen
tehditlerinden birisidir. Bireysel ağ
üzerinde 1 dakika ile n dakika arasında o
anki durumlarını bildiren bir anlık mesaj
başlığı yayınlamaktadır. Bu başlık, şu
anda bu müziği dinliyorum gibi kişisel
zevklerinizin açığa çıkmasını sağlayarak
size uygun reklamların gönderilmesini
sağlayabileceği gibi “Bu hafta Ankara
dışındayım.” mesajında olduğu gibi evinize
hırsız girmesine neden olabilecektir.

ÖRNEK 2:
Sosyal ağlarda kullanılan ve hızlı bir
şekilde yayılmaya devam eden 3. parti
yazılımlar başka bir güvenlik sorunudur.
Bu yazılımlar sosyal ağın üzerinde
yer alan ağ üzerinde geçirilen zamanı
artırmaya ve bazılarında uygulamayı
yazan kişiye maddi gelir kazandırmaya
yönelik eğlence servisleridir. Bu eğlence
servisleri ağ kurallarına uyan ama ağ
tarafından resmen desteklenmeyen ve
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6. Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve
İnternet Kullanımı için Sonuçlar ve Değerlendirmeler

6.1. Öğrenci açısından değerlendirme
Öğrenciler;
bilinçli,
güvenli,
yönetilebilir ve ölçülebilir BT ve
İnternet kullanımı konusunda en
zayıf halkadır. Bunu kabul etmek
ve buna göre çözümler üretmek
gerekmektedir. Karşılaşılan bir
gerçekte şudur ki çocukların BT
teknolojilerini
ailelerinden
ve
öğretmenlerinden
daha
hızlı
öğrenmeleri, konuyu daha iyi
bilmeleri ve kullanmaları hatta
onlara kullanımları konusunda
yardımcı olmaları olasıdır.

Her ne olursa olsun, burada karşılaşılabilecek tehdit veya tehlikenin hedefi veya
mağduru öncelikle öğrenciler veya çocuklar
olmaktadır. Öğrencilerin bunun farkında
olarak, BT teknolojilerini bilinçli ve sağlıklı
kullanmayı öğrenmeleri, bilmiyorlarsa
öğretmenlerden veya ilgili uzmanlardan
destek almaları gerekmektedir.
Çocuklar ve gençler, bilgisayar, İnternet ve
özellikle sosyal ağları kullanırken çok önemli
ve ciddi tehlikelere maruz kalabilirler. Bu
konuda ilgili devlet kurum ve kuruluşların,
üniversite
ve
okul
yöneticilerine,
eğitmenlere, ebeveynlere, çocuk ve gençlerin
bizzat kendilerine bu bölümde belirtilen
çeşitli sorumluluklar düşmektedir. Bunların
bilinmesi ve uygulanması gereklidir.
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Yurtdışında çocuk ve gençlerin bilgisayar ve
İnternet güvenliği ile ilgili birçok araştırma
ve çalışma bulunmasına rağmen; ülkemizde
bu konu üzerine kapsamlı bir araştırmanın
yapılmaması,
var
olan
tehlikenin
boyutlarının görülmesine engel olmaktadır.
Yine de bu konu üzerinde hassasiyetle
durularak, gereken önlemlerin; başta
devlet kurumları, okullar, öğretmenler ve
ebeveynler tarafından alınması gereklidir.

Bu çalışmada, en değerli varlıklarımız ve
geleceğimiz olan çocukların ve gençlerin,
gittikçe yaygınlaşan İnternet ve bilgisayar
kullanımı sırasında elde edecekleri bilgi
birikimi, gelişme ve tecrübenin yanında,
karşılaşabilecekleri güvenlik tehdit ve
tehlikeler işaret edilmiş; alınması gerekli
olan tedbirler sunulmuş; çocuklarımızın
bu ortamlarda bu tür olumsuzluklara
maruz kalmamaları için uymaları gereken
örnekler ve açıklamalar sunulmuştur.

Okullarımızda bilgisayar kullanımının
ve İnternet’in faydalarının anlatılması ve
kullanımının teşvik edilmesinin yanında;
elektronik ortamlardan yararlanırken
karşılaşılabilecek tehdit ve tehlikelerden
çocuklarımızın
ve
gençlerimizin
etkilenmemesi için; konunun ders
müfredatlarına konulması, bilgi işlem ile
ilgilenen okul personel ve bölümlerinin
de uyarıcı, bilgilendirici ve koruyucu
önlemlerin alınması konusunda daha fazla
girişimlerde bulunmalarının çok yerinde
olacağı değerlendirilmektedir.

Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki, bu
konulara olan duyarlılığın ülkemizde az
olduğu; çoğunlukla ebeveynlerin bilgisayar
teknolojilerine olan uzaklığı sebebiyle
konuya uzak durdukları; ilgili birimlerin
ise bu tür tehdit ve tehlikelere karşı
çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak
için yeteri kadar önlem almadıkları
anlaşılmıştır. Bunun için ülkemizde İSS’ler
tarafından Güvenli İnternet Hizmetinin
ücretsiz verilmesi ve bu hizmetin ebeveynler
tarafından kullanılması bu açıdan çok
önemlidir.
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6.2. Öğretmen Açısından Değerlendirme
Öğretmenler,
öğrencilerin
idolleri,
ilham kaynakları, kılavuzları ve örnek
aldığı insanlardır. Dolayısıyla, bilinçli,
güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BT ve
İnternet kullanımı konusunda öncelikle
öğretmenlerimizin
kendilerini
iyi
yetiştirmesi, bu teknolojiler konusunda
bilgili ve deneyimli olmaları gereklidir.
Öğrencilerin BT teknolojilerini hızlı
öğrendikleri, çoğu zaman ailelerinden daha
iyi bildikleri de günümüz raporlarında yer
almaktadır. Öğretmenlerimiz, özellikle bu
hususun daha çok farkında olmalıdırlar.

Öğretmenlerimiz, BT teknolojilerini bilinçli
ve sağlıklı kullanmanın ve bu teknolojilerden
faydalanmanın yanında bu teknolojileri
kullanırken karşılaşılabilecek tehdit ve
tehlikeleri bilerek bunları öğrencilere
aktarmak zorundadırlar.
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6.3. Yöneticiler Açısından Değerlendirme
Yöneticiler, bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir olarak BT ve internet kullanımı
konusunda bilgili olmalı, çalışanlarını, kullanıcılarını, öğrencileri ve gerekirse çevrelerini
uyarmalı, gerekli önlemleri almalı ve öğretmenlerini geleceğe hazırlama konusunda
sorumluluklarının farkında olmalıdırlar

6.4. Ülke Açısından Değerlendirme
Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve İnternet Kullanımı ülkelerin gelişmesinde
en önemli unsurların başında gelmektedir. Ülkelerin gelişimlerine bakıldığında teknoloji
üreten ve bunu hayatın her aşamasında kullanan toplumların gelişmiş toplumlar olduğu
görülmektedir. BT teknolojilerini başta her türlü üretim olmak üzere hayatımızın her
aşamasında kullanan toplumlar olma yolunda çalışmalara devam etmeliyiz. FATİH
projesi bunun için en önemli projedir ve bunun içerisinin doldurulması, İnternet’in bilinçli,
güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir olması için hem teknolojiler ve uygulamalar geliştirilmeli
hem de bunları hayata geçirecek yaklaşımlar benimsenmelidir. Ülkemizde özellikle de
internetin güvenli kullanılması konusunda ücretsiz sunulan hizmetlerin kişilerin, ailelerin,
özellikle de geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenliği açısından çok önemlidir. Özellikle bu
konuda kendisini bilgisiz gören ailelerin veya öğrencilerin telefon operatörleri tarafından
sunulan “Güvenli İnternet Hizmetini” kullanmaları gereklidir.

6.5. Konuyla İlgili Bazı Faydalı Linkler
Bu bölümde verilen bilgiler kullanıcıların farkındalığını arttırmak için seçilen videolardan
ve linklerden oluşmaktadır. Fırsat bulunduğunda, bu linkler incelenmelidir.

Farkındalık ile ilgili olarak izlenmesinde fayda olan kaynaklar:
•
•
•
•
•
•

https://www.youtube.com/embed/REP4S0uqEOc
http://www.youtube.com/watch?v=LhNhaNy9sOg
http://www.youtube.com/watch?v=kBdImYhJLaA
http://www.youtube.com/watch?v=rGS2AwKNDQc
http://www.youtube.com/watch?v=Ekg1uSQkxZA
http://www.youtube.com/watch?v=zvDAYdDO_LU

Google da gelişmiş arama yapmak için aşağıdaki video linkini tıklaynız.
• http://www.youtube.com/watch?v=sYG_Y2optHc
Google da sesli aramak yapmak için aşağıdaki video linkini tıklaynız.
• www.youtube.com/watch?v=BjjNP53CqGA
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Özet

İnternet’in gelişimi iş ve işlemlerimizi kolaylaştırmış, bilgiye mekandan
ve yerden bağımsız erişim imkanı sunmuştur. Bu teknolojiler, bazı
tehdit ve tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bu teknolojileri doğru
kullanmak hem kişisel ve kurumsal olarak işlemlerimizi, hayatımızı,
yaşam kalitemizi ve verilen hizmet kalitesini arttırıp kolaylaştıracak
hem de yüksek seviyede kişisel ve kurumsal verilerimizin korunmasına
katkılar sağlayacaktır.
Bu bölümde belirtilen hususların hayata geçirilmesi hem çocuklarımızın
bu ortamları etkin olarak kullanımını sağlayacak hem de bu ortamları
güvenli olarak kullanabilecektir.
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Değerlendirmeler

1. Bilgi, güvenlik, bilinç nedir?
2. Bilgi güvenliği nasıl sağlanmalıdır?
3. Bilinçli kullanım nedir?
4. BT sistemlerinde veri, bilgi ve özbilgi, güvenlik, bilgi güvenliği nasıl
tanımlanır?
5. BT nasıl etik kullanılmalıdır?
6. BT nasıl etkin kullanılmalıdır?
7. BT güvenliği nasıl sağlanmalıdır?
8. İnternet, soyal ağ, e-posta ve bilgisayar kullanırken karşılaşılabilecek
riskler ve çözüm önerileri nelerdir?
9. İnternet’te nasıl etkin arama yapılır?
10. Arama motorlarıyla elde edilen bilgilere güvenebilir miyiz?
11. Sosyal ağlarda karşılaşılabilecek tehlikeler nelerdir?
12. Sosyal ağlar nasıl güvenli kullanılabilinir?
13. Bilgisayar kullanırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
14. Arama motorlarında etkin arama nasıl yapılır?
15. Bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BT ve İnternet kullanımı
için sonuçlar ve değerlendirmeler nelerdir?
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Kazanımlar
•

Dijital vatandaşlığın tanımını yapabilir,

•

Dijital vatandaşlığın boyutlarını açıklayabilir,

•

İnternet kullanımının getirdiği yenilikleri açıklayabilir,

•

Çocuk ve gençlerin İnternet’le nasıl tanıştırılması gerektiğini
bilir,

•

İnternet bilgi ihbar merkezi hakkında bilgi verir ve açıklama
yapabilir,

•

Sosyal ağların kullanımındaki sorunları açıklayabilir,

•

İnternet’te rol modellik ve özentinin neden önemli olduğunu
açıklayabilir,

•

Dijital oyunların içerdiği şiddet türlerini açıklayabilir,

•

İnternet bağımlılığının nedenlerini açıklayabilir,

•

Sexting (cepten görüntü ve video paylaşımı) kavramını açıklayabilir,

•

İnternet pornografisinin türlerini açıklayabilir,

•

İnternet’te çocuk istismarının farkındadır ve gerekli bilgiye
sahiptir.
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1. Dijital Vatandaşlık Kavramı
1.1. Tanım

«…bilgi teknolojilerini (İnternet) düzenli ve
etkin kullanan…..» kişiye dijital vatandaş denir. (Wikipedia, 2013)
Dijital vatandaş;
•
•
•
•
•

bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen,
çevrimiçi yapılan davranışların etik sonuçlarını bilen,
ahlakî olarak çevrimiçi kararlar alabilen,
teknolojiyi kötüye kullanmayarak başkalarına zarar vermeyen
sanal dünyada işbirliği yaparken ve iletişim kurarken doğru davranışı
teşvik eden vatandaştır.
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1.1. Dijital Vatandaşlık Kavramının Ortaya Çıkışı
Bir toplum içerisinde yaşayan bireylerin kendilerine ve toplumun diğer üyelerine ait
sorumluluklarını yerine getirme, kendilerine tanınan hak ve fırsatları kullanma ve günlük
yaşamlarını devam ettirme gibi görevleri bulunmaktadır. Tüm bunlar da vatandaşlık
kavramını oluşturur. Toplumun gitgide teknolojiye daha da adapte olması, teknolojik
ortamlarda da aynı sorumluluk ve görevlerin yerine getirilmesi durumunu yani
dijital vatandaşlık kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda düşünüldüğünde dijital
vatandaşlık teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları olarak nitelendirilebilir.
Teknoloji kullanırken, etik ve uygun davranışlarda bulunma ve bu konuda bilgilenme,
dijital vatandaşlığın önemli sorumlulukları olarak gösterilebilir.

1.2.Vatandaşlık Olgusundan Dijital Vatandaşlığa Geçiş
Vatandaşlık eğitimi düşünüldüğünde,
daha çok ebeveynlerden çocuklara,
yetişkinlerden
genç
bireylere
ve
öğretmenlerden öğrencilere vatandaşlıkla
ilgili hak ve sorumlulukların aktarıldığı
görülebilir. Yani konuyla ilgili olarak
daha tecrübeli olan nesil, konuyu yeni
yeni öğrenmeye başlayan genç nesile
bildiklerini aktarmaktadır. Fakat dijital
vatandaşlık olgusunda bu durum geçerli
değildir.

konusunda yetişkinlere göre daha
fazla bilgi sahibidirler. Bu sebeple
dijital vatandaşlık olgusunun aileler ve
öğretmenler tarafından aktarılamayacağı
gerçeğiyle yüz yüze bulunmaktayız.
Üstelik ailelerin ve öğretmenlerin de bu
konuda bir eğitime ihtiyaç duydukları bir
gerçektir. Bu sebeple ilkokuldan başlamak
üzere Dijital Vatandaşlık Eğitiminin
çocuklarımıza verilmesi gerekmektedir.
Aynı şekilde bu olgudan haberdar olmayan
yetişkinlerin de benzer eğitimlere tabi
tutularak Dijital Vatandaşlık konusunda
bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.

Teknolojinin belirli bir dönemden
sonra
ülkemizde
yaygınlaşması
sebebiyle çocuklar ve gençler teknoloji
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1.3.Dijital Vatandaşlık Eğitimi
1. Teknoloji geliştikçe kullanımı ile ilgili sorunlar da artmaktadır.
2. Teknolojik davranışlarla ilgili değerlerin, etik kuralların ve bilincin oluşturulması
gerekmektedir.
3. Bu bilinç oluşturulmadığı takdirde, uygunsuz davranışlarla karşılaşıldığı
görülmektedir.
4. Öğrenim hayatı için düşünüldüğünde ders sırasında cep telefonu kullanımı, kameralı
telefonlarla etik olmayan görüntülerin çekilmesi ve paylaşılması ve yasal olmayan
yollardan eser paylaşımı gibi birçok olumsuz durum günümüzde göze batmaktadır.
5. Örneklerin artırılabileceği tüm bu olumsuz durumlar düşünüldüğünde Dijital
Vatandaşlık Eğitiminin gerekli olduğu kaçınılmaz bir durumdur.

1.4.Dijital Dünya Bileşenleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dijital Erişim
Dijital Ticaret
Dijital İletişim
Dijital Okuryazarlık
Dijital Etik/standart
Dijital Kanun
Dijital Sorumluluk
Dijital Sağlık
Dijital Güvenlik
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1.4.1.Dijital Erişim
Bireylerin dil, din, ırk, cinsiyet vb.
ayrımlar gözetilmeksizin eşit olarak
sunulan teknolojik imkanlara erişim
sağlaması anlamına gelmektedir. Her
bireyin toplumda olduğu gibi teknoloji
ortamında da eşitliği söz konusudur.

1.Örnek: Okul ödevlerinde öğrencilere
üniversite kütüphanesi kullanımını
zorunlu tutmak.
2.Örnek: Okulda bulunan engelli
öğrencilere İnternet erişimi için gerekli
olan alt yapı ve teknolojinin sağlanması

56

1.4.2.Dijital Ticaret
Dijital ortamda alım-satım yeterliliğine sahip olma durumudur.

1.Örnek: e-ticaret ile ilgili riskleri ve problemleri bilmek, gerekli önlemleri
almak.
2.Örnek: e-bankacılık hizmetlerini nasıl kullanacağını bilmek (eft yapmak vb.)
3. Örnek: Online alışveriş yaparken kimlik hırsızlığına karşı nasıl tedbir
alınacağını bilmek
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1.4.3.Dijital okur-yazarlık
Günlük hayatta kullanılan iletişim
biçimlerinin teknolojik boyuta kayması
anlamına gelmektedir. Dijital iletişimin
de kendine özgü kuralları ve yazım
şekilleri bulunmaktadır.
Örnek: Etkin olarak facebook, youtube,
twitter, email vb. kullanmak

1.4.4.Dijital İletişim
Öğrenme-öğretme sürecinin teknoloji
kullanarak yapılabilir hale gelmesidir.
1.Örnek: Eğitim
kullanmak.
2.Örnek: Ders
oluşturmak.

amaçlı
için

web

forum
sitesi

3.Örnek: Akıllı telefonlar üzerinden
çalışacak uygulamalar geliştirmek.
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1.4.5.Dijital Etik / Standartlar
Toplumda olduğu gibi sanal dünyadaki
davranışların da bir standardının
olması gerekliliğidir.
1. Örnek: Sınıf içinde cep telefonu
kullanmama
2. Örnek: İnternet ortamında siber
zorbalık yapmama

1.4.6.Dijital Kanun

Dijital etik bağlamında dijital dünyada
yapılan
işlerin
sorumluluğunun
ve yanlış yapılması durumunda da
yaptırımlarının olması anlamına gelir.
İnternet kullanımının kanunlardan
bağımsız olmadığını, yapılan her işin
sorumluluk gerektirdiğini ve dijital
kanunlarla yaptırım altına alındığının
farkında olma anlamını taşır.
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1.4.7.Dijital sorumluluklar
Her bireyin sanal dünyada kendini
özgürce ifade edebilme hakkı vardır.
1. Örnek: Web sitelerinden illegal mp3
ve video dosyaları indermemek.
2.Örnek: Fikrî mülkiyet kapsamına
giren her türlü eseri izin alarak
kullanmak.

1.4.8.Dijital Sağlık
1.Örnek: İnternet kullanımında sağlığı
tehdit eden unsurların farkında olmak.

Dijital ortamlarda fiziksel, ruhsal ve
psikolojik yönden sağlığı direk ya da
dolaylı olarak etkileyen etmenlerin
bulunuyor olmasıdır.

2.Örnek: Teknoloji kullanımında ergonominin önemini kavramak.
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1.4.9.Dijital güvenlik
Dijital ortamda uygun bir şekilde
davranmakla birlikte kötü niyetli
kullanıcıların farkında olmak ve bu
sebeple gerekli güvenlik tedbirlerinin
alınması boyutudur.
Örnek: Virüs ve diğer casus yazılımlara
karşı gerekli önlemleri almayı bilmek.

Sonuç 1(Öğrencilere verilecek bilinç):
•

Gerçek hayatta yapmadığın şeyleri İnternet’te kesinlikle yapma.

•

İleride yaşamını etkileyecek aktiviteleri İnternet ortamında düşünerek yap.

•

BİN DÜŞÜN, BİR YAP
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2. İnternet’in Getirdiği Yenilikler ve Güvenli İnternet
İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte bir çok yeniliği de beraberinde
getirmiştir. Bunlar;
•
•
•
•
•
•
•
•

hızlı ve kolay iletişim ,
istenilen bilgilere kolayca erişebilme,
eğitim-öğretim hizmetlerinde İnternet kullanımı ,
eğlence sektöründe yenilikler,
sanata yönelik hizmetler,
kendini daha rahat ifade edebilme,
ticarette kolaylıklar,
vatandaşlık işlemlerinin İnternet üzerinden yürütülmesi gibi bir çok
yenilik işlerimizi daha kolay yapmamıza imkan sağlamaktadır.

Normal hayatta kötü durumlarla karşılaşma olasılığı olduğu gibi, İnternet ortamında
da bu yeniliklerin istismar edilmesi durumu çok açıktır. Bu sebeple Güvenli İnternet
Kullanımı kavramı da İnternet’in hemen ardından hayatımızda yer edinmiştir.

İnternet’in güvenli kullanılmadığı zamanlarda:
•
•
•
•
•
•
•
•

uygunsuz iletişim ve asosyallik,
özel bilgilerin ve şifrelerin elde edilmesi,
intihal vb. eser hırsızlığı,
kumar gibi kötü alışkanlıklar ,
oyun bağımlılığı ,
fotomontajla yapılan sahtekârlıklar,
sanal saldırganlık ,
dolandırıcılık gibi kötü durumların da beraberinde geleceği
unutulmamalıdır.
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Sonuç 2 (Çocuklara ve gençlere:)
Dijital Vatandaşlık eğitimlerinde İnternet’in aslında çok faydalı bir araç olduğu,
gerekli olduğu ama asla kötüye kullanılmaması gerektiği ve kötü durumlardan
da uzak durulmasının gerekliliği belirtilmelidir.
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3. Çocukların ve Gençlerin İnternet’le Tanışması
Çocuk evde ya da okulda İnternet’le
tanışmış olabilir. Buradaki önemli nokta,
nerede tanıştığı değil, İnternet’in bilinçli
ve güvenli şekilde kullanıyor olması
gerektiğinin farkında olması ve bunu
içselleştirmesidir.
Aile İnternet kullanımını yasaklamak
yerine, çocuğa mutlaka rehberlik ve teknik
destek sağlamalı (dijital vatandaş olmalı),
İnternet’in faydalarını anlatmalı, ancak
risklerinden de haberdar etmelidir.

İnternet kullanımı mutlaka çocuğun
yaşına göre olmalıdır. Bu noktada, okulda
öğretmen, evde de ebeveyn yönlendirici ve
gerekli tedbirleri alıcı olmalıdır. Çocuğun
İnternet kullanımı takip edilmelidir. Göz
ardı etme, umursamama ileride vahim
sonuçlar doğurur.
İlk dönemlerde İnternet kullanımı evde
ortak yaşam alanında gerçekleştirilmeli,
çocuklar İnternet’le uzun sure tek
başlarına bırakılmamalıdır.

İlk çocukluk döneminde beklenen görevlerin yerine getirilmesi çocuk için çok
önemlidir. Bu bakış açısı çocuğun teknolojiye karşı olan duruşunu değiştirir.
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3.1. Teknolojiyle tanışmadan önce çocuklara yaptırılması
gereken faaliyetler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Harita ya da pusulayla yön bulmak,
İp atlamak,
Tepeye tırmanmak,
Güneşin doğuşunu ve batışını incelemek,
Çamurda oynamak,
Adaya gitmek,
Ağaca tırmanmak,
Balık tutmak,
Rüzgârda yürümek,
Sahilde midye kabuğu toplamak,
Birini kuma gömmek,
Dalından koparıp elma yemek,
Vahşi hayvanları görmek,
Böcekleri incelemek,
Şelale görmek,
Ağaç dikmek,
Kamp yapmak,
Kartopu oynamak,
Bir kuşu elle beslemek,
Kumdan kale yapmak,
Büyük bir kanyonda gezmek,
Uçurtma uçurmak,
Gölde yüzmek,
Yağmurda yürümek,
Kelebekleri incelemek.
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3.2. Okullarda İnternet Kullanımı
Çocuklara branşı, alanı ne olursa olsun tüm
eğitimciler çocuklar için yararlı ve zararlı
sitelerin neler olduğunu anlatmalıdır.

Eğitimciler, çocuklarla İnternet kullanım
sözleşmesi yapmalı ve sözleşmeden
aileleri de haberdar ederek uygulanmasını
sağlamalıdır.

Özellikle
Bilişim
Teknolojileri
öğretmenleri
çocukların
İnternet’i
kullanım alışkanlıkları hakkında bilgi
toplayarak onlara olumlu ve olumsuz
durumlarla ilgili yol göstermelidir.

Ailelerin eğitilmesi konusu eğitimcilerce
önemle ele alınmalı ve okullarda
konferanslar düzenlenmelidir.

Rehberlik servisiyle işbirliği içinde
İnternet’ten gelen tehlikelerden çocukları
korumak için çalışmalar yapılmalıdır.

Çocukların
İnternet’i
güvenli
kullanabilmeleri için öncelikle velilerin
İnternet’i güvenli kullanmayı biliyor
olması gerekmektedir.

İnternet’ten gelen bir tehlike ile karşı
karşıya gelen çocuklar için gerekli destek
sağlanmalıdır.

Bu yüzden çocuklara en yakın konumda
olan ailelerin bu konuda eğitilmeleri
gerekmektedir.

Sonuç 3:
Okulda öğrencilere verilecek bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi bileşenleri:
•
•
•

İnternet kullanımı kanunlardan bağımsız değildir. (5651 sayılı kanun)
İnternet kullanımının bilinçli olarak yanlış kullanılması istenmeyen sonuçlar doğurur.
Sanal dünyada yapılan tüm işlerin standartları ve etik değerleri vardır:
-Siber zorbalık
-Sanal küfürleşme
-Mobil küfürleşme
-Yasa dışı film ve müzik indirme
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4. İnternet Bilgi İhbar Merkezi

Sonuç 4:
Ülkemizde İnternet kullanımı kanunla korunmaktadır. Okulda İnternet kullanımı
bundan bağımsız değildir. Sanal dünyada yapılan işlerin elektronik sorumluluğunun
olduğu ve kanunlarla yaptırım altına alındığını öğrencilerin bilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde kanunen suç olan bazı Internet eylemleri şunlardır:
•
•
•
•

Müstehcenlik
Cinsel taciz
İnternet kumarı
İnternet pornografisi
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5. Sosyal Ağlar (Face Sendromu)
Sosyal ağların kullanımında yaşanan problemlerden bazıları:
•
•
•
•

•

Kimlik kullanımında sorunlar
(yanıltıcı ve sahte kimlik),
Tam isim, adres, telefon
numarası ve TC kimlik
numaralarının paylaşımı,
Özel fotoğraf, yazı, video ve
bilgi paylaşımı,
Tanımadığınız
kişilerden
gelen rahatsız edici mesajları
ailelere haber vermeme (siber
zorbalık, tehdit vb.),
Düşük güvenirliği olan şifreler
kullanma.

Sosyal ağlarda yayınlanan reklamlara ve promosyon ürünlerine karşı duyarlı
olmama vahim sonuçlar doğurmaktadır:
•
•
•

ebay,
Paypal
Banka teklifleri

Sosyal ağlarda gizlilik ilkeleri ile ilgili ayarların kullanmasını bilmeme
çocuklarımızın tanımadığı kişilerle iletişime geçmesine ve özel hayatlarıyla ilgili
kişisel bilgilerin ele geçirilmesine neden olmaktadır.
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Sosyal ağlarda başkalarına zarar verecek davranışlardan
bazıları (siber zorbalık):
•
•
•

Başkalarını aşağılama,
küçük düşürme,
hakaret etme vb.
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5.1. Sosyal Ağların Kullanımı (Öğrencilere Tavsiyeler):
1. Sosyal paylaşım sitelerinde gerçek kimliğinizi kullanınız. Okuldaki arkadaşlarla ve
ailenizde bulunan bireylerle sanal dünyadaki kimliğiniz hakkında bilgi veriniz.
2. Sosyal paylaşım sitelerinde kendinize ait özel fotoğraf, yazı, video ve bilgi
paylaşımında bulunmayınız.
3. Sosyal paylaşım sitelerinde tanımadığınız kişilerden gelen rahatsız edici mesajları
ailenize haber veriniz.
4. Sosyal ağlarda düşük güvenirliği olan şifreler asla kullanmayınız.
5. Farklı sosyal ağlar için aynı şifreyi kullanmayınız. Şifrelerinizi belli aralıklarla
değiştiriniz ve kimseye söylemeyiniz ve paylaşmayınız.
6. Sosyal ağlarda herhangi bir şeyi kabul etmeden, yüklemeden ya da üye olmadan
önce mutlaka kullanım şartlarını okuyunuz.
7. Sosyal ağlarda tam isminizi, adresinizi, telefon numaranızı ve TC kimlik numaranızı
tanımadığınız kişilere asla vermeyiniz.
8. Sosyal ağlarda yayınlanan reklamlara ve promosyon ürünlerine karşı duyarlı olunuz.
ebay, Paypal ya da banka teklifleri sunan bilgilere kesinlikle itibar etmeyiniz.
9. Bilgisayarınızda güncel olan virüs programı ve güvenlik duvarı kullanınız.
10. Sosyal ağlarda gizlilik ilkeleri ile ilgili ayarları kullanmasını mutlaka öğreniniz. Bilgi
paylaşımının görüntülenmesi için kullanılan sadece arkadaşlar ya da herkese açık
ayarlarını mutlaka dikkatli kullanınız.
11. Tanımadığınız kişilerden Sosyal ağlarda gelen arkadaşlık tekliflerini kesinlikle kabul
etmeyiniz.
12. Sosyal ağlarda başkalarına zarar verecek (siber zorbalık) davranışlarda bulunmayınız
(Başkalarını aşağılama, küçük düşürme, hakaret etme vb.)
13. Sosyal ağlarda karşılaştığınız bu türlü davranışlarda, aile bireylerine, öğretmenlerine
ya da ihbar webe (www.ihbarweb.org.tr) bildiride bulununuz.
14. Sosyal ağlarda tanımadığınız kişilerle sohbet etmeyiniz. Sizi rahatsız eden
davranışları mutlaka ebeveynlerle ya da yetkililerle paylaşınız.
15. Sosyal ağlarda yayınlanan her bilgiye inanmayınız, gerekirse doğruluğunu kontrol
ediniz ve farklı kaynakları tarayınız.
16. Sosyal ağlarda yayınlanan her linke ya da paylaşım sitesine tıklamayınız ve bu
konuda dikkatli olunuz.
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Sonuç 5: Sosyal Ağ Sendromu (Öğrencilere verilecek olan bilinç):

•

İleride sıkıntı çıkarabilecek herhangi bir yayını sosyal ağlarda kesinlikle
paylaşmayınız.

•

Gerçek hayatta yapmadığınız şeyleri sosyal paylaşım sitelerinde kesinlikle
yapmayınız.

•

Sosyal hayatta yaptığınız her davranış kaydedilmekte, kesinlikle silinmemektedir.

•

Sosyal ağlarda yayınlanan her bilgi doğru değildir. Uyanık olunuz!

•

Sosyal ağlar bir araçtır, yaşamanızın odak noktasını oluşturmaz!

•

Sanal dünyada yapılan her iş, doğrudan öğrencinin gerçek dünyasını etkiler.
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6. İnternet’te Rol Modellik ve Özenti
6.1.Merak duygusu
Çocuklara ve gençlere evde ne kadar
iyi ortamlar oluşturulsa da, onlar sanal
dünyaya da merak duyarlar. Onları
ilgilendiren ve ilgilendirmeyen her
şeye karşı merak duygusu içindedirler.
Bu merak ve keşfetme duygularının
bir sonucu olarak İnternet’e ve sosyal
paylaşım sitelerine ilgi artar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

6.2.Çocukların ve gençlerin
“ben de varım” duygusuna
kapılması
Çocuklar ve gençler İnternet’te
ve sosyal ağlarda devamlı olarak
kendilerini göstermek isterler.
Çünkü, çocuklar ve gençler;
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Arkadaş grubu içinde olmayı,
Oyun oynamayı,
Konuşmayı, konuşturulmayı,
Dinlenilmeyi,
Fikirler üretmeyi,
Farklı fikirleri paylaşmayı,
Tercih edilir olmayı,
Takdir edilmeyi,
Fikirlerine saygı duyulmasını,
Çağdaş dünya üzerine konuşmayı,
Farklı olmayı,
Farklılığının fark edilmesini,
Ben de varım diyebilmek için vb. için,
uygun iletişim grupları içinde yer
almaya çalışırlar.

6.3.İnternet’te gerçek dünyayla uyuşmayan karakterler ve
olaylar
İnternet ortamında gerçek yaşamla örtüşmeyen, fanteziye dayalı ve çoğu
zaman ulaşılamaz karakterlerin ve olayların cazibesi gençleri ve çocukları
çok rahat kendilerine çeker, çünkü çocuklar ve gençler:

6. Bilgisayar başından kalkamadıkları
için gece geç yatıp, sabah geç
kalkarlar. Bu sebep ile de okula gitmek
istemezler.

1. Sanal dünyada vakit geçirmekten
hoşlanırlar.
2. Döngüsellik onları rahatsız etmez,
aksine bundan zevk alırlar.
3. Gittikçe artarak uzun sürelerini
bilgisayar başında harcarlar.
4. Sohbetlerinde sanal dünyadaki
karakterlerden
sık
sık
bahsederler.
5. Sanal dünya ile ilgili olmayan
sohbetlere katılmak istemezler.
Sanal dünya dışında vakit
geçirmek istemezler, zorunlu
olduklarında da bu zamanı
boşa geçmiş bir zaman olarak
tanımlarlar.

Sonuç 6:
İnternet’te yer alan gerçekten uzak ve fantastik karakterler, insan vücudu görüntüleri ve
olaylar çocuklar için bir rol model olarak sunulmaktadır.
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7. Dijital Oyunlar
1. Çocukların, şiddet içerikli olan
veya yaşlarına uygun olmayan oyunlar
oynamasının
psikolojik
ve
ruhsal
gelişimlerini olumsuz olarak etkileyebileceği
unutulmamalıdır.

oynarken başkalarına karşı dikkatli
olunuz. Gerekmedikçe multiplayer oyun
oynamayınız.
Şiddet Türleri
1.Sözlü Şiddet

2. Göz sağlığınız için çok hareketli ve
aksiyon içeren oyunların başında uzun süre
geçirmeyiniz.

Sözlü şiddet, dil ile gerçekleşmektedir. Argo
ifadelerinde kullanılan bu tür konuşmalar
sözlü şiddet içermektedir.

3.Oyunlar yaşınıza uygun olsa da sağlığınızı
olumsuz etkilememesi için mutlaka bir süre
sınırı belirleyiniz veya mutlaka periyodik
olarak molalar vererek gözlerinizi ve
beyninizi dinlendiriniz.

2.Sembolik Şiddet
Örneğin oyunda elle yapılan bir hareket
sembolik şiddet kategorisine girmektedir.
Bu tür hareketler sembolik olarak hakaret
içeriklidir ve açık biçimde beden dili
kullanımıyla kodlu şiddet içermektedir.

4.Eğer gerçek hayatta her şeyinizi
İnternet başında oyun oynamaya feda
ediyorsanız İnternet bağımlısı olduğunuzu
unutmayınız. Bu durumda İnternet dışında
vaktinizi geçirecek aktivitelere yöneliniz.

3.Görsel Şiddet
Görseldeki karakterin gözü, yüzü gibi
normal olmayan fiziksel özellikleri çirkinlik
ya da korkutuculuk gibi anlamlar aktararak
görsel şiddete gönderme yapmaktadır.

5.Günümüzde birçok İnternet oyunu artık
sohbet odası barındırmaktadır. İnternet
oynarken sohbet ettiğiniz kişilere karşı
dikkatli olunuz. Kendinizle ilgili özel
bilgileri kesinlikle paylaşmayınız.

4.Pornografik Şiddet

6.İnternet oyunlarının multiplayer (çoklu
oyuncu) şeklinde oyunların sayısı gün
geçtikçe artmaktadır. Multiplayer oyunlar

Pornografik şiddet cinsel, durumları ya da
hareketleri temsil etmektedir.

Sonuç 7:
Dijital oyunların öğrenciler üzerindeki etkileri
•
•
•
•
•
•
•

Fiziksel uyarım artar (örneğin, kalp ritimi vb.).
Saldırganlık düşüncesi artar.
Saldırgan duygular artar.
Sosyal davranış azalır.
Dış dünyayla olan iletişim azalır.
Algılama ve odaklanma problemleri yaşanır.
İçe dönüklük ve dolayısı ile de sosyal iletişim problemleri yaşanır.
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8. İnternet Bağımlılığı
8.1.Çocuklar ve Gençler Nasıl İnternet Bağımlısı Olur?
1. Gerçek hayattaki yorucu ve tatsız olaylardan uzaklaşmaya çalışma: Gerçek hayatta
stres, yalnızlık, depresyon ve diğer negatif duygular İnternete yönelimi hızlandırmaktadır.
Günümüzde İnternet kullanımı gerçek hayattaki sorunlardan kaçmak ve geçici olarak
rahatlamak ve stres atmak şeklinde algılanmaktadır. Çevrimiçi kendini kaybetmek
yalnızlık, stres, üzüntü, depresyon ve diğer sıkıntıları geçici olarak unuttursa da kesinlikle
çözüm değildir. Birçok kişi için, İnternet ve bilgisayar bağımlılığının üstesinden gelmenin
önemli bir yolu bu zor duyguların üstesinden gelecek alternatif yollar ve meşguliyetler
geliştirmektir.
2. İnternet bağımlılığına yol açabilecek risk faktörlerine sahip olma: İnternet
bağımlılığına yol açan faktörlerin başında bu bağımlılığın aslında gerçek hayatta da
devam ediyor olması gelir. Bu faktörlerin önemlileri şunlardır:
a) Hali hazırda bir bağımlılığa sahip olma: Birçok İnternet bağımlısı gerçek hayatta
ilaçlar, alkol, kumar ve seks gibi diğer bağımlılıklardan mustariptir.
b) Sosyal destek eksikliği: İnternet bağımlıları genellikle gerçek hayatta a-sosyal
bir yaşama sahiptir. Aile ve akran desteğinden yoksundurlar. Bu yüzden, sosyal
ağ siteleri, anlık mesajlaşma veya yeni ilişkiler kurmak ve çevrimiçi kendini daha
güvenli hissetmek İnternet bağımlılığına yol açar.
c) Mutsuz bir hayat yaşama: Gerçek hayatta bir aidiyetlik duygusuna sahip olmama
ve nereye ait olduğunu bulamama İnternet bağımlığına sebep olan etkenlerin
başında gelmektedir.
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8.2. Çocuklarda Ve Gençlerde İnternet Bağımlılığının
Belirtileri Nelerdir?
İnternet bağımlılığı belirtileri ve semptomları kişiden kişiye değişir. Örneğin,
saat başına gönderilen mesaj sayısı veya günlük İnternet’te geçirilen zaman,
bağımlılığını tespit etmek için kullanılabilir. Burada önemli olan İnternet
kullanımının gerçek hayatın akışını etkilemeye başladığının farkına varmaktır. Genel belirtiler şu şekildedir:
4. İnternet kullanımı konusunda suçluluk
ya da kendini savunma duygusu: Eğer
eşiniz bilgisayar/İnternet kullanırken
sizinle devamlı kavga ediyor ve beraber
vakit mi geçirmek istiyor? İnternet
kullanımını ailenizden ve işyerinizdeki
arkadaşlardan gizleme hissi duyuyor
musunuz? Eğer bu soruların cevabı evet
ise siz İnternet bağımlısısınız.

1.Çevrimiçi geçirilen zamanın kontrolünü
kaybetme: Sık sık istediğinizden daha
uzun İnternet ortamında mı vakit
geçiyorsunuz? Birkaç dakika birkaç saate
dönüşüyor mu? İnternetteki zamanınız
kesilir ya da bölünürse hemen rahatsızlık
hissediyor musunuz? Eğer bu soruların
cevabı evet ise siz İnternet bağımlısısınız.
2. Evde ya da iş yerinde rutin işleri
yapmakta zorluk çekme: İnternet
başındayken evde akşam yemeği için bir
şey hazırlanmamış ya da ev çok mu dağınık
bulunuyor? Herkesten daha çok işte geri
mi kalıyorsunuz veya işten devamlı olarak
geç mi çıkıyorsunuz, böylece herkes
ayrıldığında rahatça İnternet’i kullanma
imkânı bulabileceksiniz? Eğer bu soruların
cevabı evet ise siz internet bağımlısısınız.

5. İnternet faaliyetlerinde heyecan ve
coşku duygusu hissetme: İnternet’i stres
atma, üzüntü halini unutma ve ya cinsel
istek duygusu için mi kullanıyorsunuz?
İnternet kullanımınız bir şeylerden kaçış
için mi? Eğer bu soruların cevabı evet ise
siz İnternet bağımlısısınız.
Sonuç 8: İnternet bağımlılığının fiziksel
belirtileri nelerdir?İnternet / bilgisayar
bağımlılığı ayrıca fiziksel rahatsızlığa da
neden olmaktadır. Bu rahatsızlıkların en
önemlileri şunlardır:

3. Aileden ve arkadaşlardan kopma:
Sosyal yaşamınız çok mu kötü gidiyor,
çünkü her fırsatta internet başındasınız?
Ailenizi ve arkadaşlarınızı hatta eşinizi
ihmal mi ediyorsunuz? Gerçek hayatta sizi
kimse anlamıyor sadece sohbet odasındaki
arkadaşınız mı anlıyor? Eğer bu soruların
cevabı evet ise siz İnternet bağımlısısınız.

•
•
•
•
•
•
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El ve el bileklerinde ağrı ve uyuşma,
Gözlerde kuruluk, kızarma, bakışın
bulanması,
Sırt ağrıları ve boyun ağrıları,
Şiddetli baş ağrısı,
Uyku bozuklukları,
Belirgin kilo alma veya kilo kaybı.

9. Mobil İnternet Kullanımı Ve Sexting
Yoğun ve kontrolsüz İnternet kullanımı çocukları, gerçek dünyadan uzaklaştırırken,
daha bireysel olmaya itmekte ve ailevi ilişkilerin zayıflamasına sebep olmaktadır.
Özellikle cinsel içerikli siteler henüz otokontrol mekanizmaları tam gelişmemiş,
psikolojik olgunluk süreçlerini henüz tamamlamamış çocuklar üzerinde olumsuz izler
bırakabilmektedir.
Gençlerin İnternet’teki Gizli Hayatları:
McAfee’nin yaptırdığı “Gençlerin İnternetteki Gizli Hayatları” adlı araştırma sonucunda
10-17 yaş grubundaki gençlerin online davranışları ile ilgili önemli tespitler yapılmıştır.
•

Gençler, yabancılarla iletişim kuruyor ve kişisel bilgilerini veriyor,

•

%69’u sosyal paylaşım sitelerinde anlık durumlarını paylaşırken lokasyon bilgisini
de veriyorlar,

•

%28’i gerçek hayatta tanımadığı kişilerle sohbet ediyor,

•

%43’ü gerçek ismini paylaşıyor,

•

%24’ü e-mail adresini paylaşıyor,

•

%18’i fotoğrafını paylaşıyor.

•

Ergenlik çağındaki gençlerin yetişkinlerden çok daha fazla telefonla ilgilendikleri
gözle görülür bir gerçektir.

•

Gençlerin mobil olarak İnternet erişimleri sırasında kullandıkları veri oranı
inanılmaz bir ivmeyle artmış durumdadır.
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•

Yaşları 13-17 arasında olan gençlerin mobil olarak İnternet kullanım oranı geçen
senenin 3. çeyreğine göre %256 oranında artmış durumdadır.

•

Bir genç aylık ortalama 3417 SMS göndermektedir.
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•

SMS’den sonra gençler için en popüler aktiviteler mobil olarak İnternet kullanımı,
sosyal ağlar, e-mail, uygulama indirme ve kullanma gelmektedir.

•

Son olarak gençler text mesaj yani SMS’i kolay ve eğlenceli buldukları için tercih
etmektedirler.

•

Araştırmalara göre İnternet ve cep telefonuna düşkünlük gençlerde aynı zamanda
alkol, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı ile depresyon ve yeme bozuklukları gibi
sorunları tetikliyor.

•

Uzmanlar, özellikle sosyal paylaşım sitelerinde fazla zaman geçiren gençlerin
popüler olabilmek adına bazı kötü alışkanlıkları daha kolay benimsediğinin altını
çiziyor.

•

Araştırmaya göre, gençlerin hayatında İnternet’in anlamı sosyal paylaşım siteleri
olmuş durumdadır.

•

Üniversitelilerin yüzde 87’si, liselilerin yüzde 67’si İnternet’e girme amacının sosyal
paylaşım sitelerinde dolaşmak olduğunu belirtiyor.

•

Mobil İnternet kullanımı özellikle liseli ve üniversiteli gençler arasında gün geçtikçe
yaygınlaşıyor.

•

Öğrenci gençlerin neredeyse yarısı İnternet’e cep telefonlarından da bağlanıyor.

Siber-zorbalık:
Siber-zorbalık, İnternet üzerinden yapılan tacizi ifade etmek için kullanılmaktadır.
Özellikle gençlerin birbirlerine hakaret etmeleri, iftiralarda bulunmaları, özel bilgilerini
ya da uygunsuz görüntülerini zarar vermek kastı ile kullanmaları gibi durumlarla sık sık
karşılaşılmaktadır.
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SEXTING-İnternet’teki Yeni Tehdit
Sexting, İngilizce’deki sex ve mesajlaşmak anlamına gelen texting kelimelerinden
üretilmiş yeni bir kelimedir.
Oxford sözlüğünde de yer alan bu kelimenin yine aynı kurum tarafından yapılmış olan
açıklaması şöyle:
«Cinsel yönü yüksek mesajların cep telefonu yoluyla gönderilmesi.»
“Sexting” genellikle, bir başkasına çıplak fotoğraf göndermek olarak kullanılıyor.
Yapılan araştırmalara göre 18 yaş altı her 3 kızdan 1’i bu şekilde özel ve cinsel içerikli
fotoğraflarını paylaşmaya zorlanıyor. Bu gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması
için kurumların daha fazla çalışması gerektiği ve gençleri özellikle yakınlarına da çok
güvenmemeleri konusunda eğitilmeleri ön görülüyor.

Sonuç 9: Sexting gerçeği
Sexting’in bir norm olma yolundaki hızlı ilerleyişi akıllara şu soruyu getiriyor: Sexting
gelecek nesil için çok normal bir durum haline gelecek mi? O zaman gelmeden bilinmesi
gerekir ki, sexting gençler için, özellikle de resimleri kötü ellere ulaşmış olanlar için,
yıpratıcı riskler taşımaktadır.
Psikolojik hasarlar baş gösterebilir ve yaşıtları da böyle gençlere karşı pek insaflı
davranmayabilir.
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10. İnternet Pornografisi Ve Çocuk İstismarı
Pornografi çok tartışılan bir konudur. Bazı
insanlar pornografiyi kendilerine özel
erotik cinsel yaşamlarına ek bir olgu olarak
görürken, diğer kesim ise pornografiyi
kadına yapılmış bir ahlaksızlık ve hiçbir
sosyal değeri olmayan bir kavram olarak
ortaya koymaktadırlar. Her iki görüşte
mevcut şekilde günümüzde devam
ededursun, asıl olan konu pornografinin
artık İnternet aracılığı ile çok hızlı ve
büyük bir şekilde geliştiği ve dükkânlarda
olmayan içerik ve yoğunluğun artık
İnternet ortamında var olduğu gerçeğidir.
Toplumu bekleyen asıl tehlike İnternet
pornografisinin
önü
alınmayacak
şekilde geliştiği, ve bu gelişime paralel
olarak pornografik içeriklerin “ulaşım”,
“ekonomik”, “gizlilik” yönünden çok
büyük problemler oluşturduğudur. Diğer
bir değişle, uygunsuz içeriklere çok kısa ve
kolay şekilde ulaşılmakta, bunu yaparken
çoğu zaman içeriklere ulaşmak için
herhangi bir bedel ödenmemekte ve bu iş
çoğu zaman başkasının haberi olmadan ve
özellikle çocuklar yönünden aileden gizli
şekilde yapılmaktadır.

şekilde kontrol ediliyor olması anlamına
gelmemektedir. İnternet’e bağlantısı olan
herhangi bir birey herhangi bir kontrol ya
da kısıtlama olmadan pornografik içerikli
sitelerin birçoğunu ücretsiz olarak ziyaret
edebilmektedir.

Pornografik içerikli İnternet sitelerinin
sayısının sayılamayacak kadar çok
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu
hizmeti veren İnternet sitelerinin çoğu
farklı şekillerde isimler barındırmakta,
bu çoğu zaman kullanıcıyı yanıltmakta
ve esas içerik ise “çocuk pornografisi” ya
da “hayvan pornografisi” vb. şekilde daha
vahim sonuçlara yol açmaktadır. Çocuk
pornografisi dünyadaki tüm ülkelerde
yasal olarak suçtur. Suç olması, pornografik
içerikli tüm İnternet sitelerinin düzenli
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10.1. Çocuk Pornografisi
İnternet
pornografisinin
en
vahim akımlarından birisi “çocuk
pornografisidir”.
Yetişkin
olmayan
çocuk ve gençlerin bireysel fotoğrafları
ve videoları çekilmekte, programlar
yardımıyla düzenlemekte ve İnternet
aracılığıyla yayınlamaktadır. Bu açıdan,
özellikle İnternet ortamında çocuk
pornografisine yönelik forum ya da
siteler hem psikolojik hem de bağımlılık
yönünden çocuklar ve gençler için tehlike
oluşturmaktadır.
Çocuk pornografisinin diğer bir etkisi
sebep olduğu çocuklar için cinsel
istismar, sapıklık ve bağımlılıktır. Çocuk
ve gençlerin ömür boyunca yüz yüze
gelmeyeceği
içeriklerle
yüzleşmek
zorunda bırakılması ve buna bir tıklamayla
ulaşılması kontrol edilemez psikolojik
problemlere neden olmakta ve çoğu
zaman da tedavi edilememektedir.

10.2. Amatör Pornografisi
Çevrimiçi
İnternet
pornografisinin
en yeni akımlarından birisi “amatör
pornografidir”. Bireyler kendi bireysel
fotoğraflarını ve videolarını çekmekte,
programlar yardımıyla düzenlemekte
ve İnternet aracılığıyla yayınlamaktadır.
Yayınlanan bu fotoğraf ve videolara tüm
dünyada herhangi bir engel olmadan
ulaşılabilmektedir. Aslında, bu yeni
akım ile ortaya çıkmaya başlayan
şey pornografinin bir meşru zemine
oturtulma çabalarının daha ön plana
çıktığıdır. Ancak unutulmaması gereken
nokta,
İnternet
pornografisi
için
kullanılan grupların ve forumların hemen
hemen hepsinin denetimsiz olduğu ve
yasal olmadığı gerçeğidir. Bu açıdan,
özellikle bu forum ya da sitelerin içerdiği
tehlike hem psikolojik hem de bağımlılık
yönünden çocuklar ve gençler için çok
vahim düzeylere ulaşmaktadır.

Çocuk pornografisi ve çocukların cinsel
istismarı ülkemizde kanunen suçtur.
5237 sayılı TCK’nın 103. maddesi gereği,
İnternet ortamında yapılan yayınlarda
çocukların (18 yaşından küçük bireyler)
cinsel olarak istismarı suçunun işlendiğini
düşünüyorsanız
Telekomünikasyon
İletişim Başkanlığı yürüttüğü http://
www.ihbarweb.org.tr/ adresine ihbarda
bulunabilirsiniz.
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Sonuç 10: İnternet pornografisine olan
erişim
düşünüldüğünde
günümüz
İnternet kullanımının yeni bir döneme
girdiğini söylemek zor değildir. Bu yeni
dönem içinde, İnternet bağlantısı bulunan
her ev potansiyel porno dergileri satan
bir dükkân konumuna gelmiştir. Bu
gelişmeler günümüzde kabul görmeye
çoktan başlamıştır. Gelecek nesiller
kendilerini her türlü bilgi kaynağına daha
hızlı ve kolay bir şekilde erişebilecek bir
ortamda bulacaklardır. Bu gelişme, her
bir bireyin çok küçük yaşlardan itibaren
genelde teknoloji özelde ise internet
kullanımı
konusunda
eğitilmesini,
bilinçlendirilmesini
ve
gelebilecek
muhtemel
zararlardan
korunmasını
gerektirecektir. Diğer türlü, bireysel olarak
başlayan sosyal ve psikolojik problemlerin
toplumu sarması kaçınılmazdır.

İnternet pornografisi ile sunulmaya
çalışılan olgu, geleneksel olarak görülmesi
imkansız ya da ulaşılması çok zor resim
ve videolara İnternet aracılığı ile çok hızlı
şekilde ulaşılması ve bunu yaparken de
yazılı materyaller için geçerli olan telif
haklarının da göz ardı edilmesidir. İnternet
pornografisinin oluşturduğu diğer bir
tehlike de özellikle gençler ve çocuklar
için büyük problem oluşturan cinsel
sapıklık ve bağımlılıktır. Bireyin ömrü
boyunca yüz yüze gelmeyeceği içeriğe
bir tıklamayla ulaşması kontrol edilemez
psikolojik problemlere neden olmakta ve
çoğu zaman da tedavi edilememektedir.
Günümüz tüketim toplumunda, İnternet
pornografisi ile mücadelede en iyi
yöntem geliştirilen yazılım programları
ve filtreleme araçlarıdır. Bu tür yazılım
programları ve filtreleme araçları birçok
ülkede İnternet hizmeti veren kurumlar
tarafından ücretsiz olarak sağlanmakta
ve her bir bilgisayara kurularak uygunsuz
içerikleri sağlayan web sitelerinin
görüntülenmesi engellenmektedir.
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Özet

Dijital vatandaş /dijital genç/dijital çocuk gerçek hayatta yapmadığı şeyleri,
İnternet ortamında kesinlikle yapmaz.
İnternet faydalıdır ancak bazı riskler barındırır. Önemli olan, İnternet kullanımını
yasaklamak değil, risklerin farkında olmaktır.
İnternet kullanımı kanunlardan bağımsız değildir. İnternet’te yapılan iş, kanunen
istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
Ülkemizde 5651 sayılı kanun çerçevesinde İnternet kullanımı ile ilgili her türlü
sorun, problem yada risk http://www.ihbarweb.org.tr adresine ihbar edilebilir.
Sosyal dünyada gerçek dünyanızı etkileyecek işler kesinlikle yapmayınız.
İnternet ortamında bulunan karakterler, insanlar ve olaylar gerçek dünyadaki
benzerleriyle kesinlikle uyuşmaz. Ancak bu karakterler ve olaylar çocuk ve gençleri
daha çabuk kendine çeker.
Dijital oyunların farklı yönlerden çocuklar üzerinde olumsuz etkileri vardır.
Bunların başında sağlık ve sosyal yaşamdan kopukluk gelmektedir.
İnternet’in kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımı İnternet bağımlılığına yol açar.
Mobil cihazlarda resim ve video paylaşımı (sexting) günümüz gençleri arasında
çok yaygınlaşmıştır.
İnternet kullanımının getirdiği en vahim sonuçlardan birisi İnternet pornografisidir.
İnternet yoluyla görüntüler çok hızlı ve kontrolsüz şekilde yayılmaktadır.
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Değerlendirmeler

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Dijital öğretmen ne demektir? Kısaca açıklayınız?
Online alışverişte dikkat edilmesi gereken noktaları sizce nelerdir?
Günümüzde İnternet bankacılığı uygulamalarını değerlendiriniz?
Sosyal ağ kullanımı konusunda önemli noktaları tartışınız?
Etik davranışlar dijital ortamlarda neden gereklidir?
Hangi iletişim yolları hangi durumlarda tercih edilmelidir?
Okullarda dijital okuryazarlık becerisi kazandırılması neden gereklidir?
Dijital teknolojilere yaygın erişim sağlanamaması nelere neden olur?
Çocuk ve gençlere dijital ortamlarda sorumlu davranışlar nasıl kazandırılabilir?
Online alışverişin tercih sebepleri nelerdir?
Dijital cihazların neden olabileceği fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar nasıl engellenebilir?
Dijital ortamlarda ne gibi suçlar işlenebilmektedir?
Güçlü dijital şifreler nasıl oluşturulur?
Dijital suçlardan korunmak için neler yapılmalıdır?
Ali’nin e-posta adresine tanımadığı bir adresten 1 milyon dolar kazandığına dair bir
posta geldi. İletide verilen bağlantıdaki bilgileri eksiksiz doldurduğunda paranın hemen
hesabına geçirileceği belirtilmiştir. Bu durumda Ali ne yapmalıdır? Tartışınız.
Çok yakın bir arkadaşınız size ait sosyal bir ağdan sizin adınıza uygunsuz içerikli yazılar
geldiğini söyledi. Bu durum karşısında ne yapardınız?
Sanal ortamlarda yabancılarla iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz?
Profil ayarlarımızı yapılandırırken dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir?
Sanal ortamlarda uygunsuz bir davranış ve söze maruz kaldığınızda hangi yolları
izlemelisiniz?
Sanal ortamlarda dosya paylaşımı yaparken dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir?
Sanal ortamlarda iletişim için kullanılan kısalmaların dil gelişimi üzerine etkilerini
tartışınız.
Çocuklar için dijital oyun seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?
Cep telefonlarına görüntü aktarım yollarını listeleyiniz?
Cep telefonlarının olumlu ve olumsuz yönlerini eğitim kurumları açısından tartışınız?
Cep telefonu kullanımı konusunda hukuki yaptırımlar nelerdir?
Derslerde cep telefonu kullanımı konusunda yaratıcı bir ders planı hazırlayınız?
Öğretmenlerin sınıfta ders etkinliği dışında cep telefonlarının kullanımı ile ilgili yapması
gerekenleri tartışınız?
Bilgisayar kullanırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
Arama motorlarında etkin arama nasıl yapılır?
Bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir BT ve İnternet kullanımı için sonuçlar ve
değerlendirmeler nelerdir?
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Paylaştığınız bilgilerin kimler tarafından görülmesi
gerektiğine karar vererek gizlilik ayarlarınızı mutlaka
yapın. Herkese açık proﬁliniz varsa paylaşımlarınız
herkes tarafından görülür. Sosyal paylaşım sitelerinin
kullanım şartlarını iyi öğrenerek gizlilik ayarlarınızı
özelleştirin. Unutmayın! Gizlilik ayarları sosyal
medyayı daha keyiﬂi ve güvenli kullanmanızı sağlar.

Sanal ortamda tanımadığınız kullanıcılarla arkadaş
olmak, paylaştığınız bilgilerin farklı amaçlar için
kullanılmasına neden olabilir. Proﬁlinizde kimlerin
olması gerektiğine Siz karar verin. Kullanıcıların
kendilerini farklı bir kişi olarak tanıtabileceklerini asla
unutmayın.

Bilgilerinizin kimler tarafından ne amaçla
kullanılacağını bilemezsiniz. Proﬁlinize kişisel
bilgilerinizi, telefon numaranızı, ev ve iş adresinizi
veya okulunuzun adını yazmayın.

internette binlerce kez arandığını biliyor muydunuz?

Facebook şifresi nasıl çalınır , Twitter hesabı nasıl
çalınır , Şifre kırma gibi terimlerin her gün

Şifreniz ne kadar güçlü olursa bir başkası tarafından
çözülmesi de o denli zor olacaktır. En az sekiz
karakterden oluşan, tahmin edilmesi zor ve kolayca
unutmayacağınız bir şifre tercih edin. Şifrenizin harf,
sayı ve işaretlerden oluşmasına dikkat edin. Şifrenizi
hiç kimseyle paylaşmayın.

Kredi kartı bilgilerinizi veya şifrelerinizi ele geçirmek
için üretilmiş kötü amaçlı yazılımların bedava oyun ve
uygulama tekliﬂeriyle yayıldığını unutmayın.
Tanıdığınız kişilerden gelse bile tüm paylaşımlara
karşı sorgulayıcı olun, emin olmadığınız içerik ve
uygulamaları paylaşmayın. Sahte hesap ve gerçek dışı
haberlere karşı dikkatli olun.

İnternette ulaştığınız her bilginin her zaman doğru
olduğunu kabul etmeyin.

Paylaştığınız her bilgi artık kontrolünüzden çıkmıştır
ve geri alınamaz. Sosyal medyada oluşturduğunuz,
paylaştığınız ve yayınladığınız her içerik eninde
sonunda halka mal olur. Hiç beklemediğiniz ve
istemediğiniz anda karşınıza çıkartılabilir. İnternet
üzerinden yapılan her paylaşım sonsuza kadar
silinmeden kalabilir. Unutmayın! Şiddete teşvik,
hakaret ve iftira İnternet ortamında da suçtur.
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Kazanımlar
•

Fiziki koşullar, ergonomik tasarım ve cihazların uygun
şekilde kullanımını bilir,

•

Kullanım süresinin etkisini bilir,

•

Bilişim alanında kullanılan cihazların elektromanyetik
etkilerini bilir,

•

Bilişim uygulamalarının çocuk gelişimi üzerine etkilerini bilir,

•

Bilişim teknolojileri kullanılırken güvenliğin göz ardı edilmesi
ve etik kuralların dikkate alınmaması durumunda ortaya
çıkabilecek olumsuzlukları ve riskleribilir.
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1. Genel Bilgiler:
1.1. Tanım

İnternet “İnterconnected Networks” ifadesinden üretilen, kendi
arasında bağlantılı ağlar şeklinde tanımlanabilecek, dünyadaki
bilgisayar ağlarının birbirine bağlı olduğu, dünya çapında, sürekli
büyüyen bir iletişim ağı ve bilginin dolaşım sistemidir.
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1.2. İnternetin Gelişimi

İlk defa 1960’larda Amerika Birleşik
Devletleri’nde olası savaş durumunda
askeri haberleşmeyi sağlamak amacıyla
kullanılmaya başlanan haberleşme ağı,
1970’lerden itibaren üniversiteler arası
bilgi paylaşımı için kullanılan bir ağ şekline
dönüşmüştür. Bu ağ bağlantısı 1990’lardan
itibaren 7 kıtayı birbirine bağlayan global
bir iletişim ağı haline gelmiştir. Türkiye’de
de ilk ağ çalışmaları 1990’dan itibaren
başlamış ve günümüzde çok büyük bir

kapsayıcılığa ulaşmıştır. 2012 yılı itibariyle
Türkiye’deki İnternet ağının abone
sayısı 20 milyonu bulmuştur. Özellikle
son yıllarda bilişim teknolojilerindeki
gelişimin hızı ve teknolojiye ulaşımın
kolaylaşması İnternete ulaşan bireylerin
sayısını çok hızla artırmaktadır. 2011 –
2012 yılları arasında fiber ve cepten mobil
İnternet bağlantıları başta olmak üzere
İnternet bağlantı sayısının yıllık büyüme
hızı % 42’ler dolayındadır.
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1.3. Çocuk ve İnternet Dünyası

İnternet ve bilişim teknolojileri,
çok kısa sürede ve büyük hızla
gelişerek hayatımızı etkileyen
yüksek potansiyelli bir olgu haline
gelmiştir. Bilişim teknolojilerinin
kapısını araladığı siber dünya,
tüm olumlu ve olumsuz etkileri
ile hayatımızın içine girmiştir.
Özellikle de çocuklar ve gençler
yeniliğe ve gelişmeye çok açık
oldukları için en sık ve en çok
etkilenen grup olmaktadır.

Çocuklar, yeni medya olarak da
tanımlanan İnternet ve sosyal ağlar,
video/bilgisayar oyunları ve cep telefonu
gibi bilişim teknolojileri ile; evde, eğitim
ortamlarında ve boş zaman aktiviteleri
kapsamında sürekli karşılaşmaktadır. Yeni
medya uygulamalarının çocuk ve gençler
üzerine etkisi yalnızca ev ödevi ve uyku
için ayırılan zamanı kısıtlamanın ötesinde
çocukların inançları, davranışları ve sağlık
durumlarına da yansımaktadır.
Çocukların ve gençlerin İnternetle olan
ilişkisi 3 temel başlık altında incelenebilir;
1. İnternet Üzerinden İletişim: Bu
alanda çalışırken çocukların İnternet’i
genellikle normal iletişimi sağlamak
üzere kullandığı, öte yandan kurulan bu
iletişimin sorunlu olabileceği ya da sorun
kaynağı olabileceği durumların bilincinde
olmak gerekir.
2. Bilişsel Gelişim, Akademik Başarı ve
İnternet: İnternetin çocukların akademik
başarısına olumlu etkilerinin olduğu,
ancak bilişsel gelişim için bir tehdit
olabileceği de göz ardı edilmemelidir.
3. Küresel İnternet Dünyasında Ergenler:
Birbirleriyle iletişimin yanı sıra çok farklı
ülkelerden bilgi akışının sağlanması, her
türlü bilgi için İnternet’in kullanılması ve
sonuçta doğru bilgiyi edinmek noktasında
olumlu etkilerinin olduğu, ancak doğru
olmayan bilgilerden kaynaklanabilecek
olumsuzluklar da dikkate alınmalıdır.
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1.4. İnternet Uygulamalarının Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Tüm bu teoriler bilişim teknolojilerinin
hem potansiyel destekleyici hem de
olumsuz ve sorunlara neden olabilecek
etkilerinin varlığını açıklamaktadır.
Gelişimi destekleyen, hayatı ve bilgiye
erişimi kolaylaştıran, yeni eğlence anlayışı
ve iletişimi kolaylaştıran özellikleri
nedeniyle çok geniş bir kullanım alanına
sahip yeni medya ve bilişim uygulamaları
bazı temel kullanım ilkelerine uygun
olarak kullanılmak durumundadır. Aksi
halde tüm olumlu etkileri yerini birçok
olumsuz sonuca bırakabilir. Bu temel
kullanım ilkeleri; bilinçli, etkin, güvenli
ve etik kurallara uygun kullanım şeklinde
sıralanabilir.

Yeni medyanın çocuklar ve gençler
üzerindeki
etkisini
değerlendirmek
için çeşitli teoriler gündeme gelmiştir.
Sosyal öğrenme teorisine göre çocuklar
ve ergenler gözleyerek ve taklit ederek
öğrenirler. Özellikle bu davranışlar
gerçekçi ise veya ödüllendiriliyorsa
öğrenme daha etkili olur. Bilişsel gelişimsel
teoriye göre yeni medyanın içeriğinden ne
anladıkları çocukların kendi gelişimsel
dönemlerine göre değişir. Bu nedenle yeni
medya çocukların “romantik ilişkiler” gibi
henüz hazır olmadığı, ona yabancı gelen
bazı konularda yönlendirici olabilir.
Ayrıca yeni medyada arkadaşlık ve
arkadaşlar arasında ilişkinin boyutları
çocukların bazı riskli davranışları normal
davranışlar olarak görmesine yol açabilir.
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2. Bilişim Uygulamalarına Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Sağlık Sorunları

Son yıllarda İnternet kullanımının artması ve özellikle ergenlerin daha uzun süre
İnternet ve bilgisayar kullanıyor olması, çocukların sağlığı ile ilgilenen kişilerin
dikkatini bu çocukların sağlık sorunları ile İnternet ve bilgisayar kullanımı
arasındaki ilişkiyi araştırmaya sevk etmiştir. Birçok araştırma çocukların bilgisayar
başında geçirdikleri zaman ve İnternet kullanımı ile hem fiziksel hem de psikolojik
bazı sağlık sorunları arasında bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca iletişim
sorunları, duygusal, fiziksel ve cinsel saldırı olasılığının artışı da dikkat çekmektedir.
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2.1. Fiziksel Sağlık Sorunları

2.1.1. Kas İskelet Sistemi
Sorunları

İnternet ve bilgisayar kullanımı
ile ilişkili olduğu belirlenen
sağlık sorunları arasında en sık
karşılaşılanlar; kas-iskelet sistemi
sorunları, obezite, göz sorunları,
uyku bozuklukları, baş ağrısı ve
kendini kötü hissetme şeklinde
sıralanabilir.

Kas-iskelet sistemi sorunlarının içinde el
ve bilek rahatsızlıkları, kaslarda kasılmalar,
kas ağrıları sık görülmektedir;
•
•
•
•

El ve bilek rahatsızlıkları
Karpal tünel sendromu
Boyun ve omuzlarda rahatsızlıklar,
Kaslarda kasılmalar
Kas ağrıları
Duruş problemleri
Omurgada eğrilik, kamburluk
Hareket azlığına bağlı kemik
gelişiminin etkilenmesi

Çalışmalar
kas-iskelet
sistemi
yaralanmaları ve/veya kas-iskelet sistemi
hastalıkları olasılığını artıran bazı risk
faktörlerinin olduğunu göstermektedir.
Bu risk faktörlerini kişisel özellikler ile
fiziksel çevre ve biyomekanik faktörler
belirlemektedir (Tablo 1). Kullanım
süresinin uzaması kas-iskelet sorunlarının
da artışına neden olmaktadır.

Obezite, beslenme ile ilişkili olduğu
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2.1.2. Yeme Sorunları ve
Obezite

2.1.3. Göz Sorunları

kadar fiziksel aktivite ile de ilişkilidir. Bu
bağlamda uzun süre hareketsiz şekilde
bilgisayar başında zaman geçirmek
çocuklarda ve ergenlerde obezite riskini
artırmaktadır. Hareket azlığının yanı
sıra bilgisayar başında geçirilen zaman
sürecinde atıştırmalık ve sağlıksız gıda
tüketiminde artış da olmaktadır. Ayrıca
çevrimiçi ortamda gıda ile ilişkili içerikle
sık karşılaşma ve reklamların etkisi aşırı
gıda tüketimine neden olabilir. Beden kitle
indeksi yüksek olan obez bir grup çocukla
yapılan çalışmada çocukların televizyon ve
bilgisayar kullanma sürelerinin azaltılması
ile beden kitle indekslerinin düştüğü
belirlenmiştir.

Bilgisayar başında uzun süre zaman
geçirenlerde ekrana bakma sendromu
adı verilen bir göz sorunu ortaya çıkar.
Bu durumda göz yorgunluğu, gözlerde
kaşıntı ve yanma şeklinde belirtiler
görülebilir. Bilgisayar ekranına dikkatle
bakma sırasında göz kırpma sayısı düşer.
Normalde dakikada 12 – 16 defa göz
kırparken, ekranın dikkatle izlendiği
durumlarda bu sayı 5 – 6’ya iner. Bu da
gözlerin kurumasına neden olur. Özellikle
ekran başında günde 6 saatten daha uzun
süre zaman geçirenlerde göz yorgunluğu
belirtileri daha sık görülmektedir.
Göz yakınmalarının önlenmesi için bazı
öneriler;
1. Bilgisayar ekranının üst kenarı göz
seviyesini aşmamalıdır. Özellikle
çocukların oturma yüksekliği erişkine
göre daha alçak olduğu için bu konuya
dikkat edilmelidir.

Uzun süre bilgisayar kullanmak obezite
dışında aşırı kilo kaybına da neden
olabilir. Özellikle çevrimiçi oyun
oynayan çocukların oyun sırasında öğün
atlaması ve yemek yemeyi unutması gibi
nedenlerle beslenmesi bozulabilir. Bunun
dışında anime oyunlardaki karakterlerin
görüntüleri özellikle kız çocuklarda
vücut imajı hakkında gerçekçi olmayan
beklentilerin ortaya çıkması, sanal
ortamdaki bilgi kirliliğine bağlı aşırı
egzersiz ve diyet önerilerinin uygulanması
çocukların sağlıklarını riske atacak
boyutlarda kilo kaybına neden olabilir.

2. Ekran
çözünürlüğü
ve
imge
görüntüleri, görme için fazla dikkat
gerektirmeyecek boyutlarda olmalıdır.
3. Gözleri dinlendirmek için 45 dakika
ekran karşısında geçirildikten sonra
15 dakika gözleri yormayacak, daha
az dikkat gerektirecek aktiviteler
yapılmalı, gözler dinlendirilmelidir.
4. Ekipman olarak, LCD ekran ve
yansıma önleyici ekran kullanımı
ile ekran parlaklığının ayarlanması
belirtilerin önlenmesi için faydalı
olabilir.
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2.1.4. Uyku Sorunları
Bilgisayar kullanımı ile ilgili uyku
sorunları ve uyku zamanında kayma
özellikle uzun süreli kullanımın
sonucu olarak gelişir.
Çevrimiçi (online) oyunlarda ve sohbet
odalarında geçirilen zaman, kişinin uyku
için ayırması gereken zamanı çalmasına ve
uyku süresini kısaltmasına neden olabilir.
Ayrıca gece saatlerinde sürekli tablet
bilgisayarlar ya da diz üstü bilgisayarların
parlak ışığına maruz kalmak uyku
düzeninden sorumlu olan melatonin
hormonunun salgılanmasını bozarak uyku
kalitesini de olumsuz etkiler. Böylece hem
uyku süresi azalmış hem de uyku kalitesi
bozulmuş olduğu için uyku ile ilişkili diğer
sağlık sorunları da ortaya çıkabilir.
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2.1.5. Baş Ağrısı
Baş ağrısı tıpkı erişkinlerde olduğu gibi
gençlerde de sık görülen yakınmalardan
biridir. Gençlerde görülen baş ağrıları
sıklıkla gerilim tipi ağrılardır ve günlük
yaşamın
stresinden
kaynaklanır.
Uykusuzluk (geç yatmak ve yeterli uyku
uyumamak), okulda ve evde stresli
yaşamak, fazla miktarda alkol, kafein ve
sigara tüketmek, yüksek volümde müzik
dinlemek stres tipi baş ağrılarının önemli
nedenleridir. Son yıllarda bu nedenler içine
aşırı ekran maruziyeti de girmiştir. Uzun
süreli televizyon izleme, video oyunları ya
da İnternet kullanımı gibi çocukların bir
ekran karşısında uzun zaman geçirmesi
stres tipi baş ağrılarının ortaya çıkmasına
neden olur. Ayrıca bilişim teknolojilerinin
neden olduğu uyku sorunları ve göz
problemleri baş ağrısı yakınmasının
artışında rol oynar.

İnternet kullanımı konusunda yeterli
bilince sahip olmayan çocuklarda ve
gençlerde yukarıda sayılan sağlık sorunları
genel yaşam kalitesini olumsuz şekilde
etkilemektedir.
Bazı
araştırmalarda
yüksek düzeyde görüldüğü belirlenen ve
“kendini kötü hissetme” olarak tanımlanan
rahatsızlık durumu bilişim teknolojilerinin
gençler tarafından bilinçsiz kullanımının
doğal bir sonucu olarak kabul edilebilir.
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2.2. Psikolojik Sağlık Sorunları
Bazı psikolojik bozuklukların İnternet
kullanımı ile ilişkili olduğu bilinmektedir.
Bunların içinde anksiyete (kaygı)
bozukluğu,
saldırganlık,
depresyon
ve intihar düşünceleri en sık görülen
sorunlardır. Özellikle interaktif medya
uygulamaları İnternet’te şiddet ve
zorbalık yoluyla saldırgan davranışların
sergilenmesine yol açmaktadır.
•
•
•
•
•

Anksiyete (kaygı) bozukluğu
Depresyon
İntihar düşünceleri
Dürtüsel İnternet kullanımı /İnternet
bağımlılığı
Hiperaktivite – Dikkat Eksikliği
Bozukluğu

İnternet kullanımına bağlı gelişen kaygı
bozukluğu aynı zamanda öfke ve şiddet
davranışlarına da neden olabilir. Özellikle
şiddet unsurları içeren siteler, şiddeti ve
çeteleşmeyi özendiren sosyal ağlar ve
şiddeti, yıkımı başarı olarak tanımlayan
oyunlar çocukların hem ilgisini çekmekte
hem de duygu durumlarında sorunlar
oluşturabilmektedir. Dijital oyunların
sıklıkla öfke ve duygusal instabilite
ile ilişkisi vurgulanmış olsa da bazı
çalışmalarda oyunların sosyal etkileşimi
artırma, başarı duygusunu destekleme
şeklinde olumlu etkilerinin olduğu da
gösterilmiştir (Şekil 1). Oyunların olumlu
ya da olumsuz etkilerini belirleyen temel
faktör içerikleridir. Şiddet ögeleri içeren
oyunlar öfke ve yıkıcı davranışları,
şiddet içermeyen oyunlar ise bilişsel
gelişimi ve sosyal ilişkilerin gelişimini
desteklemektedir.

Şekil 1: Dijital oyunların davranışlara etkisi (Kneer, 2012’den alınmıştır.)
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İnternet, sosyal paylaşım sitelerinde çok
sayıda sanal arkadaş edinmiş olsa bile,
özellikle henüz soyut düşüme becerisi
tam olarak gelişmemiş, gerçeği alma
sorunu olan küçük yaşlardaki çocuklar
için anlaşılması zor bir durumdur.
Çocuğun internette kendisini olduğu gibi
yansıtmaması nedeniyle kimlik karmaşası
yaşaması, sanal arkadaşlıklar ve ilişkiler
çocuğun kalabalık bir sanal ortamda
kendini yalnız hissetmesine neden olabilir.
Bu arada paylaşımcıların sanal zorbalıkları
ve yaşadıkları iletişim sorunları çocuklar
için anlaşılması zor ve kaygı düzeyini
artıran bir faktördür.
Tüm bu olumsuz yaşam deneyimlerinin
sonucunda
depresyon
gelişebilir.
Arkadaşlarla İnternet dışı yollarla
iletişim kurulma sıklığının azalması,
arkadaşlarla sosyal ortamlarda daha az

zaman geçirilmesi ve sosyal aktivitelere,
sinema, tiyatro, müze, sportif etkinliklere
zaman ayırılmaması iletişim sorunlarına
ve çocukları, gençleri kendilerine zarar
verecek davranışlara kadar götürebilir.
Ayrıca İnternet’teki uygun olmayan
içerikler ve kontrolsüz bilgi paylaşımı
şiddet içeren davranışlar için özendirici
olabilir. Çocukların psikosoyal gelişimine
uygun olmayan, şiddeti ve ahlak dışı
davranışları özendirebilecek içeriklerle
kontrolsüz şekilde karşılaşması fiziksel
şiddetin yanı sıra çocuklar için duygusal
ve cinsel şiddet unsurlarıdır ve çocukların
gelişimini olumsuz yönde etkiler.
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2.2.1. İnternet Bağımlılığı/Dürtüsel İnternet Kullanımı
İnternet’in
bilinçsiz
kullanımı
sonucunda “İnternet bağımlılığı”,
“patolojik teknoloji kullanımı”
ve “dürtüsel İnternet kullanımı”
şeklinde ifade edilen sorunlar da
görülmektedir. İnternet bağımlılığı
depresyon, öfke ve özgüven
eksikliğinin belirtisi olabilir.
Dürtüsel İnternet kullanımı ifadesi
bağımlılığı gösteren 5 farklı davranış
boyutunu kapsayan bir durumdur.
Bunlar;

İnternet kullanımı sürecinde program
yükleme (downloading), sosyal ağlarda
iletişim,
MSN
kullanma,
sohbet
programları, blog uygulamaları, tarayıcı
esaslı oyunlar ve çevrimiçi oyunlar (çok
oyunculu online oyunlar) gibi etkinliklerin
bağımlılık yapabileceği, dürtüsel İnternet
kullanımı kapsamında davranış değişikliği
oluşturabileceği saptanmıştır. Bunların
içinde dürtüsel İnternet kullanımı ile
en güçlü ilişkinin gösterildiği etkinlik,
çevrimiçi çok kullanıcılı oyunlardır.
Ayrıca bu oyunları oynama düzeyindeki
değişikliğin dürtüsel İnternet kullanımı
davranışını da değiştirdiği görülmüştür.

1. Davranışı kontrol etmede yetersizlik,

İnternet bağımlılığı tipleri

2. Zihnin sürekli bağımlı
durumla meşgul olması,

olunan

•

Siberseks bağımlılığı
-Pornografik sitelerin aşırı kullanımı

3. Bağımlı olunan durumdan uzak
kalındığında çekilme belirtilerinin
görülmesi,

•

Siberilişki bağımlılığı
-Çevrimiçi
sohbetlere,
odalarına çok sık girmek
-Kişilik ve kimlik sorunları

4. Kişinin bulunduğu durumdan ve
bununla ilişkili yaşadıklarından
rahatsız olması,

•

Net bağımlılığı
-Aşırı çevrimiçi alışveriş, kumar vs.
düşkünlüğü

5. Kişinin duygu durumunun değişmesi
ve çatışma yaşamasıdır.

•

Bilgi bağımlılığı
-Veri tabanlarına sürekli girerek
gereksiz bilgi depolama
-Hedeflenen bilgiden uzaklaşma ve
dikkat dağınıklığı

•

Bilgisayar oyunu bağımlılığı
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sohbet

Türkiye’de oyun bağımlılığına ilişkin,
ülkemizi
temsil
edebilecek
geniş
örneklemli yeterli düzeyde çalışma
bulunmamaktadır. Almanya’da yapılan
ulusal bir değerlendirmede video
oyunlarına bağımlı olma sorununun
ergenlik dönemindeki erkek çocuklarda
%3, kız çocuklarda % 0.3 düzeyinde
olduğu saptanmıştır. Bu oyunlardan
özellikle çok kullanıcılı çevrimiçi rol-play
oyunların erkek çocuklarda kurallarla başa
çıkma güçlüğü, aile desteğinin yetersizliği,
saldırganlıkta artış, okulla ilgili davranış
sorunları, şiddetin toplumsal hayatın doğal
bir parçası olduğunun kabul edilmesi,
çocuğun şiddeti kendi doğal davranış
repertuarında görmesi gibi davranış
sorunlarına yol açtığı ifade edilmektedir.
Bazı çalışmalarda video oyunlarına
bağımlı gençlerin daha düşük eğitim
seviyesinde olduğu bildirilmektedir.
Ayrıca oyun bağımlılığı ile saldırganlık
ve şiddet eğitimi arasında düşük düzeyde
de olsa bir ilişkinin olduğunu gösteren
çalışmalar da vardır.

Ergenlerde çevrimiçi kumar oyunları
da önemli bir sorundur. Çevrimiçi
kumar bağımlılığının incelendiği bazı
çalışmalarda bağımlı gençlerin sıklığı
Norveç’te % 2.5, Amerika Birleşik
Devletleri’nde % 2.1–4.9, Avustralya’da %
6.7, Brezilya’da % 2.8 düzeyinde olduğu
gösterilmiştir.
Ergenlik
döneminde
İnternet’te kumar oynama alışkanlığının
erkelerde daha sık olduğu bildirilmektedir.
Bu sorunun depresyonla, hiperaktivite ve
dikkat eksikliği bozukluğu belirtilerinin
daha uzun süre devam etmesiyle,
uyuşturucu madde kullanımıyla, ailede
kumar alışkanlığının varlığıyla ve destek
sistemlerinin yetersizliği ile ilgili olduğunu
gösteren çalışmalar da vardır.
İnternet bağımlılığı için dikkat;
•
•
•
•
•
•
•
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İnternet uğruna arkadaşlıkları, sosyal
olayları, ödevleri aksatıyorsa,
Arkadaşları bilgisayar başında çok
zaman geçirdiği için kızıyorsa,
Yemek vaktini geçiriyor ya da
yemeğini bilgisayar başında yiyorsa,
İnternet yüzünden sık sık uykusuz
kalıyorsa,
Bilgisayarın başında oturmayı dışarı
çıkıp oynamaya tercih ediyorsa,
Bilgisayara çok vakit ayırdığı
söylenince sinirleniyorsa,
Gerçek hayatta fazla arkadaşı olmayıp,
sürekli internette tanıştığı kişilerden
bahsediyorsa

2.3. İnternet Kullanım Süresi ve Sağlık Sorunları
Sağlık sorunları ile İnternet kullanım
süresi arasında belirgin bir ilişki vardır.
Her gün, en az 2 saat İnternet kullanımı
“ağır
İnternet
kullanımı”
olarak
tanımlanmaktadır. İsviçre’de yaklaşık
olarak 7500 ergenin sağlık durumunun
ve İnternet kullanım süresinin incelendiği
bir çalışmada, her gün 2 saatten daha
uzun süre çevrimiçi olan gençlerde bazı
sağlık sorunlarının daha sık görüldüğü
saptanmıştır. Bilgisayar kullanma süresi
günlük 2-3 saat olduğunda el ve bilek rahatsızlıkları görülmeye başlamaktadır. Kullanma
süresi 5 saati aştığında sırt ağrıları da ortaya çıkmaktadır. Ancak bilişim uygulamalarının
gençlerin sağlığına etkisini değerlendirirken yalnızca İnternet kullanım süresi değil,
çevrimiçi aktivitelerin neler olduğu ve çevrim içi olma nedenleri de dikkate alınmalıdır.

2.4. Bilişim Teknolojilerinin Elektromanyetik Etkisi
Dünyada elektromanyetik alanlar
doğal
olarak
bulunmaktadır.
Ancak
20.
yüzyılda
insan
eliyle
oluşturulmaya
başlanan
elektromanyetik alanlar ciddi çevre
kirliliğine yol açmaktadır. Özellikle
son 30 – 40 yıldır elektromanyetik
alan kirliliği daha da dikkati çeker
hale gelmiştir. Elektromanyetik
alan yelpazesi iyonlaştırıcı (iyonize)
ve iyonlaştırmayan (non-iyonize)
radyasyonu kapsar.
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İyonize radyasyon canlı için zararlı
olduğu
kesin
olarak
belirlenmiş,
hücre yapısını ve DNA’yı bozan
ışımalardır. Bu tip elektromanyetik
alan oluşturan uygulamalar günlük
hayatta
kullanılmamaktadır.
Ancak
iyonlaştırmayan elektromanyetik dalgalara
neden olan pek çok uygulama halen
günlük yaşamın bir parçası halindedir. Bu
kapsamda yüksek gerilim hatları, radyotelevizyon vericileri, radarlar, evlerde
kullanılan elektrikli aletler, mikro dalga
fırınlar, bilgisayarlar, mobil telefonlar, baz
istasyonları ve kablosuz modemler önemli
elektromanyetik kirleticilerdir.
Uluslararası çalışmalar iyonize olmayan
elektromanyetik dalgaların da bazı
biyolojik etkilerinin olduğunu göstermiştir.
Ancak elektromanyetik alanların neden
olduğu ifade edilen bir çok kronik hastalık
ve sağlık sorunu ile elektromanyetik
alanlar arasındaki neden-sonuç ilişkisi
henüz tam bir netlikle gösterilememiştir.
Günümüzde elektromanyetik alanların
izin verilen mevcut sınırları dahilinde bile
sağlık için zararlı olduğu görüşünün yanı
sıra, zararlı etkilerin uzun yıllar sonrasında
ortaya çıkacağı ya da hiçbir zararlı
etkisinin olmadığı yönünde birbirine zıt,
farklı görüşler bulunmaktadır. Her ne
kadar bilim dünyasında elektromanyetik
alanların
sağlık
üzerine
etkileri
konusunda görüş birliğine varılmamış
olsa da kanıtlanmış bazı sağlık etkilerinin
varlığı ve maruziyet alanlarının çoğalması
nedeniyle uzun vadede olası riskleri
dikkate alarak davranmak gerekir.

Uluslararası çalışmalarla maruz kalınan
elektromanyetik alanlar ve maruziyet
için bazı sınırlar belirlenmiştir. Bununla
ilgili olarak Uluslararası İyonlaştırmayan
Radyasyondan Korunma Komisyonunun
(International Commission on NonIonizing Radiation Protection - ICNIRP)
koyduğu sınır değerler vardır. Türkiye’de
de Telekomünikasyon Kurumu tarafından
12.7.2001 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanan “10 kHz-60 GHz Frekans
Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon
Cihazlarından
Kaynaklanan
Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit
Değerlerinin
Belirlenmesi,
Ölçüm
Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında
Yönetmelik” ile izin verilen sınır değerler
belirlenmiştir. Söz konusu yönetmelik
16.05.2009 tarihinde yenilenmiştir.
Cep telefonları için de SAR (Spesific
Absorbtion Rate – özgül soğurma hızı)
değeri olarak tanımlanan, elektromanyetik
enerjinin vücut dokuları tarafından
soğurulma hızı kullanılmaktadır. SAR
değeri ne kadar yüksekse vücudun çektiği
radyasyon o kadar yüksek demektir. Her
marka ve model cep telefonunun SAR
değeri farklıdır. Cep telefonu alınırken
SAR değeri 1 watt/kilogram’dan daha
düşük değerlere sahip olanların tercih
edilmesi önerilmektedir.
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3. Bilişim Teknolojilerinin Sağlık Alanında Etkin Kullanılması
3.1. Bilgisayarın ve İnternet’in Çocuk Gelişimi Üzerine Etkisi
Aşırı İnternet kullanımı fiziksel
ve psikolojik sağlık sorunlarına
yol açmakla birlikte bilişim
teknolojilerinin bilinçli ve etkin
şekilde kullanılıyor olması
çocuğun bilişsel ve ince motor
gelişimine olumlu yönde etki
eder. Ergenlerle yapılan bazı
çalışmalarda İnternet’i ya da
diğer bilişim uygulamalarını
hiç kullanmayan ya da
çok az kullanan gençlerde
okul başarısının tıpkı aşırı
kullananlarda olduğu gibi daha
düşük olduğu gösterilmiştir.
Etkin kullanılan bilişim teknolojilerinin
çocuklar üzerindeki olumlu etkileri;
1. Okul öncesi dönemde ince motor
gelişmeyi ve el-göz koordinasyonunun
gelişmesini destekler.

5. Özellikle dikkatini yoğunlaştırma,
kavrama, planlama ve problem çözme
becerilerini geliştirir.

2. Öğrenmeyi zevkli ve eğlenceli hale
getirir.

6. Bilgisayar oyunlarının ya da eğitim
programlarının hızla verdiği geri
bildirimler çocuğun kendi beceri
düzeyini fark edebilmesini sağlar.

3. Özgür ve sınırsız bir öğrenme
ortamı sağlayarak çocuğun merak ve
araştırma duygularını besler.
4. Çocuğun ilgi alanlarını geliştirerek,
kendi kendine öğrenme fırsatı sağlar.

7. İletişim
çocuğun
bulunur.
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becerilerini
geliştirerek
sosyalleşmesine katkıda

3.2. Bilişim Uygulamalarının Sağlığın Geliştirilmesi Alanında
Kullanımı
İnternet, etkin kullanıldığı takdirde bilgi
çeşitliliğini artırmakta, bilgiye ulaşımı
hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır.
Bu bağlamda İnternet uygulamaları sağlık
alanında da olumlu gelişmelere açıktır.
İnternet’in özellikle sağlığın geliştirilmesi
ve sağlık eğitimi konularında kullanım
alanı çok geniştir.
Sağlık eğitimi alanında elektronik
oyunların da etkili olduğu ifade
edilmektedir.
Hastalıkların
farkına
varmak, hastalıklardan korunmak ve
hastalandığında yapılması gerekenler
konusunda bilgisayar oyunları etkili
olabilir. Bilgisayar oyunlarının sağlık
eğitimi alanındaki etkinliği; oyunların
interaktif olması, deneysel öğrenmeyi
desteklemesi, gençleri motive etmesi,
sağlıkla ilgili tercihlerinde doğru
geribildirimler vermesi gibi özellikleri
sayesinde mümkün olmaktadır. Beslenme
eğitimi ve ilk yardım eğitimi de elektronik
oyunlarla sağlanabilir.

Ayrıca son yıllarda İnternet’in tedavi
amacıyla kullanılması gündeme gelmiştir.
Anksiyete (kaygı) bozuklukları ve
depresif hastalıklar gibi bazı psikiyatrik
sorunların tedavisi ekonomik olarak
yük getirdiği gibi tedaviye ulaşım zor da
olabilir. Bu güçlükleri aşmak amacı ile bu
tip hastalıkların tedavisinde kullanılan
bilişsel davranışçı tedavi uygulamalarının
internet aracılığı ile yapılmasına olanak
sağlayan bazı programlar geliştirilmiştir.

Sağlık eğitiminin yanı sıra beden
eğitimi de elektronik oyunların etkili
şekilde kullanımıyla mümkün olabilir.
Spor etkinliklerinde ortaya çıkabilecek
yaralanmalar hakkında bilgi kazandırma,
bazı motor becerilerin gelişmesini
sağlama, sağlıklı ve ince bir bedene
sahip olmak için egzersiz uygulamaları
becerisi
de
elektronik
oyunlarla
kazandırılabilmektedir.
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4. Bilişim Uygulamalarının Güvenli ve Etik Kullanımı
Bilişim uygulamalarının kişinin güvenliğini
riske atacak şekilde kullanılması hem
biyo-psiko-sosyal
sorunlara,
hem
de suçla ilişkili durumların ortaya
çıkmasına neden olabilir. Sağlık açısından
güvenli kullanım; kişinin İnternet’teki
aktivitelerinin sonucu gerek fizik sağlığına
gerekse psikososyal sağlığına gelebilecek
zararların önlenmesine yönelik kullanım
özelliklerini tanımlar. Bu bağlamda yeni
medyadan kaynaklanabilecek en önemli
sorun çocuk istismarı, özellikle de çocuk
pornografisi ve cinsel istismarıdır.
Araştırmacılar
ergenlerin
medyada
karşılaştığı cinsel içeriklerin, özellikle
pornografinin cinsellikle ilişkili inançlar
ve erken cinsel ilişki üzerine anlamlı
bir etkisinin olduğunu göstermiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan
bir çalışmada 10 – 17 yaş grubunda
İnternet kullanan çocukların neredeyse
yarısının çevrimiçi pornografiye maruz
kaldığı belirlenmiştir. Uzun vadeli takip
çalışmaları ana-akım medyada ağır cinsel
içeriğe maruz kalmanın cinsel aktivitenin
hızla ilerlemesine, daha erken yaşlarda
cinsel birleşmeye, plansız gebeliklerin
ve cinsel yolla bulaşan hastalık riskinin
artışına neden olduğu belirlenmiştir.

gibi sosyal ağlarda, çok geniş bir kitlenin
içinde kendilerine ait özel bilgileri
paylaşmaları zaman zaman cinsel içerikli
tekliflerle karşı karşıya gelmelerine
neden olmaktadır. Ancak sosyal ağlar
aynı zamanda güvenli-cinsellik alanında
eğitimlerin ve kampanyaların yapıldığı,
bu alandaki çalışmaların etkili şekilde
yürütüldüğü alanlardır. Sosyal ağlar
dışında cep telefonları gibi diğer bilişim
uygulamaları da cinsellik açısından
tehdit oluşturabilir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde yapılan bir araştırmada 1319 yaş grubu çocukların cep telefonu ile
cinsel içerikli mesaj gönderme sıklığının
%20, bu tip mesajlar alma sıklığının ise %
48 olduğu belirlenmiştir.

İnternet üzerinden gelebilecek cinsellikle
ilgili bir başka tehdit çocukların
çevrim içi ortamlarda yabancılarla
iletişime
geçmesidir.
Çocukların
çevrim içi güvenliklerinin yeterince
sağlanamamasının
sonucu
İnternet
üzerinden cinsel taciz olguları ortaya
çıkabilir. Ergenlerin Facebook, MySpace
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4.1. İnternet’in Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı İçin
Anne-Babaların Sorumlulukları
Çocuğun tüm gelişim basamaklarında gelişimine destek olmak ve mevcut potansiyelini
kullanmasını sağlamak öncelikle anne-babaların sorumluluğundadır. Bu, aynı zamanda
çocukların olası tehlikelere karşı korunmasını da gerektirir. Amaç, çocukların bilişim
teknolojilerini kullanmasını kısıtlamak değil, bunları kullanırken kendini kontrol
etme, disiplin ve sorumluluk gibi beceriler geliştirmesine yardımcı olmaktır. Bilgisayar
kullanımı ve bilişim uygulamaları kapsamında ailelerin çocukları için rehber olması ve
doğru uygulamalar için örnek davranışlar göstermesi çocuğun bu alandaki başarısını
destekleyecek ve karşılaşabileceği olumsuzluklarla baş etmesini sağlayacaktır. Bu da
ailelerin çocuk gelişimi ve bilişim uygulamaları
konusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip olması
ile mümkündür.

4.2. Çocukların Gelişim Dönemlerine
Göre Ailelerin Tutumu
Çocukların bilgisayar ve bilişim uygulamalarının
bilinçli, etkin ve güvenli olabilmesi için farklı yaş
gruplarında dikkat edilmesi gereken noktalar;
2 – 4 yaş; İnternet kullanımı için henüz erken
bir dönemdir. Ancak çocuk anne-baba eşliğinde
uygun web sitelerini ziyaret edebilir. Ayrıca
bilgisayar uygulamaları ile resim, oyun, müzik
etkinliklerinde bulunabilir.
5 – 8 yaş; Bu yaşlarda çocuğun fare kullanma,
bilgisayar oyunu oynama becerisi gelişir. Annebaba denetiminde, izin verilen web sitelerine
girebilir, e-posta kullanabilir. Özellikle ailenin
doğru davranış şekilleri ile çocuğa örnek olması
önemlidir. 7-8 yaş grubu çocuklardaki merak
duygusu onu aileden gizli, zararlı web sitelerini
ziyaret etmeye itebilir. Aile bunun bilincinde
olarak çocuğa gerekli uyarıyı yapmalı ve web’deki
uygulamalarını izlemelidir.
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9 – 12 yaş; İnternet’i okul ödevi,
arkadaşları ile iletişim kurmak ve oyun
oynamak için kullanabilir. Bu yaşlarda
çocuklar kısıtlanmaya dirençli olsa da
İnternet kullanımında aile yönlendirici ve
denetleyici olmalıdır.
13 – 17 yaş; Çocuklar artık İnternet’i tüm
olanakları ile kullanmaya başlamıştır. Bu
da onları tüm risklere ve zararlara açık
hale getirir. Ailenin denetlemeye devam
etmesi gerekir.

Çocukların
bilgisayar
kullanımı
ve internet uygulamaları sırasında
risklerden korunması ve bilinçli internet
uygulamalarının sağlanması amacıyla
oluşturulan kurumsal web siteleri anne ve
babaların yanı sıra eğitimciler için de iyi
birer kaynaktır.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından hazırlanan Güvenli çocuk,
Güvenli Web ve Güvenli İnternet web
sayfaları eğitimcilere ve ailelere olduğu
kadar çocuklara da hitap eden, İnternetin
olumsuzluklarını ve risklerini fark ederek
getirdiği olanakları ve fırsatları sonuna
kadar kullanabilmek için rehber olma
niteliğindedir.
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ANNE BABALAR İÇİN ÖNERİLER
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Bilgisayarı evin tüm aile bireylerine açık bir alanına yerleştirin.
Çocuğunuza siz örnek olun (İnternet bağımlılığı !).
Çocuğun çevrimiçi geçirdiği süreyi izleyin. Gerekirse profesyonel yardım alın.
Çocuğun İnternet’i kullanmasını yasaklamayın, kullanım süresine sınır getirin.
İnternet kullanımı için belirli kurallar koyun;
-Her gün çevrimiçi olma süresini belirleyin
-Ödevler bitinceye dek İnternet’te gezinme, anlık ileti yasağı
-Sohbet odalarına ve erişkin içerikli sitelere girme yasağı
İnternet’te kendisine ait bilgileri başkaları ile paylaşmanın bir yabancıya evinin kapısını
açmak demek olduğunu, kişisel kimlik bilgilerini kimse ile paylaşmaması gerektiğini anlatın.
İnternet üzerinden ulaştığı bilgilerin tümünün doğru olmadığını, bilgileri sorgulaması
gerektiğini, güvenli bilgilere hangi sayfalardan ulaşabileceğini anlatın.
Çocuğun İnternet’teki gezilerini çocuğun bilgisi dahilinde denetleyin;
-İzleyen, filtreleyen programlar
-Girdiği siteleri ziyaret etmek
-Uygunsuz ve sakıncalı yerlere giriyorsa bir süre yasak koymak
Çocuğun çevrimiçi etkinliklerini izleyin, eğer size İnternet’te birilerinin onu rahatsız ettiğini
söylerse kesinlikle çocuğu suçlamayın; dinleyin ve araştırın.
Çocuğunuzla bilgisayar başında birlikte zaman geçirin.
Çocuğunuzla bir anlaşma yapın ve bu kurallar çerçevesinde davranmazsa İnternet
kullanımını yasaklayacağınızı açıkça belirtin.

Güvenli İnternet; http://guvenlinet.org/tr/
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Güvenli web; http://www.guvenliweb.org.tr/

Güvenli Çocuk; http://www.guvenlicocuk.org.tr/index.php
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Bilgisayar ve İnternet kullanımı için çocukla yapılacak sözleşme
örneği
(http://guvenlinet.org/tr/menu/15-Ailelere_Tavsiyeler.html)
Bilgisayar
ve İnternet kullanımı için çocukla yapılacak sözleşme örneği
(http://guvenlinet.org/tr/menu/15-Ailelere_Tavsiyeler.html)

Aşağıdaki üç maddeyi yüksek sesle okuyalım ve İnternet’te gezinirken
bunları aklımızdan çıkarmayalım:

1.
2.
3.

İnternet’te gizli yoktur, paylaşılan her şey birileri tarafından görülür.
İnternet’te tanıştığımız kişiler, olduklarını söylediği kişiler olmayabilir.
İnternet’te kişilerin her söyledikleri doğru olmayabilir.

BİLGİSAYAR ve İNTERNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ
Tarih: ___/ ___/ ____
Ebeveyn tarafı:
4.
5.
6.
7.
8.
9.

İnternet’in zararlarından korunmak için tehlikelerinin neler olduğunu öğreneceğime ve bunları
bertaraf etmeye çalışacağıma,
Çocuklarımın sorularını sakin bir şekilde dinleyip, makul çözümler üreteceğime,
Çocuklarımın arkadaşlarıyla özel şeyleri olabilir, özellerine saygılı olacağıma,
Çocuklarımla İnternet’te zaman geçirip internetteki ilgi alanlarına dikkat edeceğime,
İnternet’te karşılaşabileceği olumsuz durumlarla ilgili çocuklarımı bilinçlendireceğime, onların
sorularına sıkılmadan cevap vereceğime,
Ben de İnternet’te karşılaştığım olumsuzlukları www.ihbarweb.org.tr adresine bildireceğime

Sorumlu ebeveyn olarak SÖZ VERİYORUM.

İsim- Soy isim

İmza

Çocuk tarafı:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bilgisayarda fazla zaman geçirerek derslerimi aksatmayacağıma,
Oyun zamanlarımın tamamını bilgisayarda geçirmeyip, arkadaşlarımla başka oyunlar da
oynayacağıma,
İnternet’te şüpheli, korkutucu, kafa karıştırıcı bir şeyle karşılaştığımda ya da birisi dışarıda yüz
yüze görüşelim derse hemen bir büyüğüme bildireceğime,
Hiçbir zaman, hiç kimseye soyadımı, ev adresimi, telefon numaramı, ev telefonumu, okulumun
adını, oyun oynadığım yerleri, arkadaşlarımın adlarını KESİNLİKLE söylemeyeceğime,
Kredi kartı numarası ya da hiçbir şifreyi kimseyle paylaşmayacağıma,
Bir siteye üye olurken aileme bildireceğime, siteye gerçek ismimle değil başka bir kullanıcı adı
ile üye olacağıma,
Bir siteye girişte yaşımla ilgili yalan söylemeyeceğime(örneğin: bu siteye girmek için 18
yaşından büyük olmalısınız yazıyorsa),
Ailemden habersiz bilgisayar üzerinden özel fotoğraflar paylaşmayacağıma,
Eğer küfürlü ya da başka rahatsız edici konuşmalar varsa; çirkin, korkutucu ya da terbiyesiz bir
görüntü varsa o sayfayı kapatacağıma, ben de hiçbir zaman kötü bir dil kullanmayacağıma,
Üye olduğum siteleri her zaman aileme bildireceğime,

Ve bu kurallara ev dışında da uyacağıma SÖZ VERİYORUM. İsim- Soy isim

İmza

25
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Özet

Günümüzde bilişim uygulamaları ve İnternet kaçınılamaz şekilde
hayatımızın bir parçası durumundadır. Bilinçli, güvenli ve etkin
kullanım halinde çocuğun gelişimini destekleyen, ufkunu genişleten ve
başarısına yardım eden önemli bir faktördür. Ancak olası riskleri ve
tehlikeleri bilerek gerekli tedbirleri almak zorunludur. Bu bağlamda
çocukların bilişim teknolojilerini kullanmasını kısıtlamak değil,
bunları kullanırken kendini kontrol etme, öz-disiplin ve sorumluluk
gibi beceriler geliştirmesine yardımcı olmak amaçlanmalıdır.
Çocuğun sağlıklı ve potansiyeline uygun şekilde büyüyüp gelişmesi
için diğer pek çok konuda olduğu gibi bu alanda da temel sorumluluk
ailenindir. Aile bilinçli ve etkin bilişim uygulamaları konusunda çocuğa
yol göstermek, rehber olmak ve en önemlisi örnek davranışlarla çocuğun
doğru tutum ve becerileri kazanmasını sağlamak durumundadır.
Okullarda bilişim teknolojilerinin yaygın şekilde kullanılmaya
başlanması ile eğitim sistemi ve bu sistemin uygulayıcıları olan
öğretmenler de büyük sorumluluk taşımaktadır.
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Değerlendirmeler

1. Bilişim uygulamalarına bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunları
nelerdir?
2. Bilişim teknolojileri sağlık alanında nasıl etkin kullanılır?
3. Çocukların gelişim dönemlerine göre ailelerin tutumu nasıl olmalıdır?
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Kazanımlar
•

İnternet’in kişiler için anlamını kavrar,

•

İnternet bağımlılığının gelişim sürecini bilir,

•

DSM gibi sınıflamaların niçin gelişmelerin ardından geldiğini
farkeder,

•

İnternet bağımlılığının özelliklerini bilir,

•

İnternet bağımlılığının tedavi sürecini bilir,

•

Bağımlı kişiliğin ne olduğunu kavrar,

•

Bağımlı kişilik ile İnternet bağımlılığı ilişkisinin farkına varır,

•

İnternet bağımlılığı durumunda ne yapabileceğini bilir.
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1.Bağımlı Kişilik ve İnternet Bağımlılığı

İnternet bağımlılığı üzerinde çalışan
kişiler de genellikle genel bağımlılık ve
madde bağımlılığı kavramlarını dayanak
olarak kullanmışlardır. Wikipedia’ya
bakılırsa, İnternet bağımlılığı rahatsızlığı
Ivan Goldberg tarafından 1995 yılında ilk
kez şaka yollu kullanılmıştır ve kaynağı da
kumar rahatsızlığıdır. Goldberg İnternet
bağımlılığını
kumar
bağımlılığına
benzetmiştir.
İnternet bağımlılığı olarak adlandırılan
bağımlılık, bilindiği gibi, henüz bir
sınıflama kategorisi haline gelememiş
bir özelliktir. Özel olarak ruhsal
rahatsızlıkların
sınıflandırılmasını
içeren DSM’ye bakıldığında İnternet
bağımlılığının
bulunmaması,
hatta
DSM 5’te de bulunmaması onun tespit
edilebilirliği ve dolayısıyla teşhis ve tedavi
hizmetleri açısından belirsizliklere işaret

etmektedir. Kimberly Young İnternet
bağımlılığının DSM’ye girmesi gerektiğini
öne sürerken, onun dayanağı, bu durumun
kişilerin ilişkilerini bozması, zamanlarının
büyük bir kısmını verimsiz denebilecek
şekillerde kullanmalarına yol açması, çoğu
zaman depresyon gibi başka rahatsızlıklarla
birlikte görülmesi gibi özelliklerdi. Buna
karşılık İnternet bağımlılığının rahatsızlık
sayılamayacağını öne sürenler ise, birçok
çeşitli şekillerde (porno bağımlılığı, oyun
bağımlılığı, sosyal paylaşım sitelerinin
getirdiği bağımlılık, vb) görülen bir
özellik olduğunu ve bunların hepsini
içeren bir kategori bulunmadığını, ayrıca
birlikte görüldüğü öne sürülen psikolojik
rahatsızlıkların zaten ayrıca ele alındığı
gibi nedenler öne sürmektedirler. Bu arada
unutulmamalıdır ki, bir rahatsızlığın
DSM’ye girip girmemesi sağlık sorunu
olmaktan çok ekonomik bir sorundur. Bir
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rahatsızlık DSM’ye girdiği zaman sağlık
ve sigorta kuruluşları onun için ödeme
yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu da
onlar için ayrı bir yük niteliği taşımaktadır.
Bu yüzden DSM’ye bir rahatsızlığın
girmesi büyük ölçüde ekonomik direnci
aşması ile mümkün olmaktadır.
Sonuç olarak İnternet bağımlılığının
oldukça yeni olması onun rahatsızlık
olup olmadığı, iyi mi kötü mü olduğu
konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.
Bu da onun henüz psikolojik bir rahatsızlık
olup olmadığı konusunu belirsiz halde
tutmaktadır.

iyi bir özellik olarak da ortaya çıkabilir.
Hele İnternet’in hayatımıza ne kadar
ve nasıl girdiğine bakılırsa, söz gelimi
gelecekte insanların İnternet’le bugün
olduğundan daha fazla zaman geçirmek
zorunda kalmaları muhtemel görünüyor.
Ancak günümüzde insanların ruh
sağlığını bozduğu, kişilerarası ilişkilerini
kötüleştirdiği, gündelik yaşam işlevlerini
yerine getirmelerini engellediği için
İnternet bağımlılığının olumsuz bir durum
olduğunu ve günümüzde bunun gibi
olumsuzluklara hastalık adını verdiğimizi
söyleyebiliriz.

Her ne kadar farklı görüşler bulunmakta
ise de, insanların gerek kendilerinin,
gerekse etraflarındaki kişilerin İnternet’e
bağımlı olmalarından dolayı rahatsız
oldukları da doğrudur. Belki de ileride
İnternet bağımlılığı farklı bir mecrada
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1.1. İnternet nedir?
İnternet
bağımlılığını
tanımlamaya
geçmeden önce İnternet’in ne olduğunu
tanımlamak gerekir sanırım. İnternet
tek bir tuşla sınırsız bilgelere ulaşmanın
mümkün olduğu, kişinin bilgilere
katkısının ve katılımının kolay olduğu,
kişiyi belirsiz aralıklarla pekiştirmesi ile,
değişken, çekici, beklenmedik zaman
ve durumlarda şaşırtan bir ortamdır.
Bu açıdan bakıldığında televizyona
benzemektedir. Küçük çocukların TV
seyretmelerine baktığınız zaman, özellikle
reklamlara bayılırlar. Bunun nedeni
hem çekici şeylerden bahsetmesi, hem
çok çabuk değişmesi, hem de (arada
hoş olmayan ve hatta anlaşılması zor
olan reklamlar olsa bile) beklenmedik
zamanlarda hoş, zevkli ve güzel şeylerden
bahsetmeleridir. Çocukların yaklaşık
6 aydan itibaren reklam seyretmeye
bayıldıkları görülmektedir.
İnternet’i tanımlamak için oldukça çok
özellik kullanılabilir. Onlardan bazıları
özellikle dikkat çekicidir (Cooper):
1. Ulaşılabilirlik:
Eskiden bir söz vardı, yaşlılar derlerdi ki,
“sigara içeceğine içki iç. Çünkü sigarayı
her yerde içebilirsin ama içkiyi her yerde
içemezsin.” Her ne kadar iki kötüden
birini tercih etmek gerekmiyorsa ve
bu yüzden bu cümle haklı değil ise de,
zaman ve yer sınırlamasını vurgulaması
bakımından doğrudur. İnternet bu
bağlamda sigaraya benzemektedir, her
yerde ulaşılabilmektedir: Evde, işyerinde,
kahvede, alışveriş merkezlerinde vb. Hiç
birine ulaşamazsanız, İnternet kafe diye

bir yer vardır, orada kolayca İnternet’e
ulaşabilmektesiniz.
2. Ödenebilirlik:
İnternet
kişiler
için
masrafları
karşılanabilir bir servistir. Aylık ödemeler
hemen hemen herkesin ödeyebileceği
miktardadır. Belki buna benzetilebilecek
diğer bir hizmet cep telefonudur. Cep
telefonunda da herkesin alabileceği bir
cep telefonu bulunmaktadır. Ayrıca cep
telefonları için geliştirilen programlara
bakıldığında
uygun
fiatlandırma
politikalarının güdüldüğü görülmektedir.
Oldukça düşük maliyetlerle kişilerin
cep telefonu programı almaları teşvik
edilmektedir. Benzer şekilde çeşitli
İnternet bağlantı teklif ve kampanyaları
ve fiatlarıyla İnternet de ödenebilir, fiatı
karşılanabilir bir özellik arzetmektedir.
3. Bilinmezlik:
İnternet’in belki de en önemli özelliği
kişilerin mahremiyetlerini korumak adı
altında kişilere bilinmezlik, tanınmazlık
sağlamasıdır. Her ne kadar zorunlu
durumlarda
kimin
ne
yaptığının
bulunma olasılığı yüksek olsa da,
insanlar İnternette kim olduklarına
aldırmadan dolaşabilmektedirler. Bu da
kişilere özgürlük duygusu vermektedir.
Bu yüzden İnternet’in özgürlük olduğu
vurgulanmaktadır.
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1.2. İnternet bağımlılığı
İnternet
bağımlılığı
birtakım
davranışlar
üzerinden
tanımlanabilir. Genellikle İnternet
bağımlılığının rahatsızlık olarak
tanımlanmasının altında ;
•

•

•

•

çok fazla zaman almaya başlaması,
hatta kişinin zaman duygusunu
yitirmesine yol açması,
kişilerin
İnternete
ulaşmaları
engellendiğinde, yoksunluk belirtileri
göstermeye başlamaları (alkol ve
sigara bağımlılığına benzetilebilir),
gittikçe daha fazla bağımlı hale gelme
eğilimi (gittikçe daha çok alkol almaya
başlamaya benzetilebilir),
kişilerde sosyal ilişkilerden çekilme ve
içe kapanma gibi özelliklerin artması
gibi davranış özellikleri bulunmaktadır.
Ayrıca İnternet bağımlısı olduğu öne
sürülen kişilerin %86’sında başka
zihinsel rahatsızlıkların bulunduğu
görülmüştür ki, bu da önemli bir
orandır.

İnternet bağımlılığının diğer bağımlılık
türlerinden önemli bir farkı olarak
aynı davranışların karşıt durumda
da kullanılabilmesidir. Çok telefon
kullanan kişinin telefon bağımlılığından
bahsedilebileceği gibi, olumsuz bir

durumun ortaya çıkmasını önlemek için
çok telefon konuşması yapan birinin de
telefon bağımlısı olarak etiketlenebilmesi
örnek gösterilmektedir. Tabii ki bu
görüşü dile getirenler daha çok İnternet
bağımlılığının
rahatsızlık
olarak
görülmemesi gerektiğini öne sürenlerdir.

1.2.1.Tanımı
İnternet bağımlılığının genel özellikleri
olarak şunlar sıralanmaktadır:
1. İnternet ile ilgili aşırı zihinsel uğraş,
2. İnternet’e bağlı kalma süresinde artışa
ihtiyaç duyma,
3. İnternet kullanımını azaltmaya yönelik
başarısız girişimlerde bulunma,
4. İnternet kullanımının azaltılması
durumunda yoksunluk belirtileri
yaşama (huzursuzluk, disfori vb.),
5. Zamanı
(günlük
aktiviteleri)
programlama ile ilgili sorunlar,
6. Aşırı İnternet kullanımı nedeniyle
çevre ile problemler (aile, okul, iş,
arkadaşlar),
7. İnternet’e bağlı kalabilmek veya
bağlanabilmek için dürüst olmayan
girişimlerde
bulunmak
(yalan
söylemek, hırsızlık yapmak),
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8. İnternet’e bağlanıldığı süre içerisinde
duygulanımda değişikliğin olması.
Bu özellikler Jones tarafından
belirlenmiştir ve temelde kumar
bağımlılığının ölçütlerinin İnternet’e
uygulanmasından oluşturulmuştur.
Bu ölçütlerden üç veya daha
fazlası bulunduğu zaman İnternet
bağımlılığından söz edilebilmektedir.

birçok türden bilgi bulunmaktadır.
İnternet üzerinden oyun oynamaktan,
sohbet odalarına, sosyal paylaşım
sitelerine, ansiklopedilere, forumlara,
porno sitelerine, hatta gizli servislerin
bilgilerine kadar birçok bilgiye
İnternet kolayca ulaşılabilmektedir.
Dolayısıyla
İnternet
bağımlılığı
dendiğinde “hangi İnternet?” diye
sormak gerekmektedir. Çünkü oyun
bağımlılığı farklı, porno sitelerine
bağımlılık ayrı, sosyal paylaşım
sitelerine bağımlılık farklı nitelikler
arz etmektedir. Eğer İnternet sadece
bir tür bilgi içerse idi, çok daha kolay
bir sınıflama ve açıklama yapılabilirdi.

1.2.2. Özellikleri
İnternet bağımlılığı ile ilgili yapılan
araştırmalar tutarlı ve net sonuçlar
vermemektedir. Bunun çeşitli nedenlerinin
varlığından söz edilebilir:
1. İnternet çok geniş bir kapsamı ifade
etmektedir. İnternet’te belli bir tür
bilgi değil, birbirinden çok farklı

2. İnternet’in kullanılma nedeninin
farklı olması diğer bir bulanıklık
nedenidir. Aynı davranışı gösterdiği
halde bireyler farklı amaçlarla benzer
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davranışlar
gösterebilmektedir.
Söz gelimi aynı site ve davranışları
bir kişi para kazanmak amacıyla
girerken, diğeri vakit geçirmek için
girebilmektedir.
3. İnternet bağımlılığı kavramı belirsiz
bir kavramdır. Yukarıda da belirtildiği
gibi İnternet bağımlılığının hastalık
olup olmadığı ile ilgili tartışmalar
göstermektedir ki, bu konuda henüz
uzlaşılamamış bir husustur.
4. İnternet bağımlılığının ölçülmesi
zordur ve farklı ölçme araçları
kullanılmaktadır.
İnternet
bağımlılığının
kendisi
üzerinde
uzlaşma sağlanamadığı gibi, özellikleri
üzerinde de uzlaşma sağlanamamıştır.
Bu özelliklerin ölçülmesi de ayrı bir
sorun olarak görülmektedir. İnternet
bağımlılığı ölçeklerinin farklılığı
bir yana, farklı ölçme stratejileri
kullanılmaktadır.
Çalışmaların
bazılarında ölçek, bazılarında gözlem,
bazılarında davranış dereceleme
gibi
tekniklerin
kullanılması
sonuçlar üzerinde uzlaşmayı da
zorlaştırmaktadır.

İnternet bağımlılığının fiziksel
sonuçları şöyle sıralanmaktadır:
1. Kişinin kendine bakmayı ihmal
etmesi (kişi yemek yemek, tuvalete
gitmek gibi doğal ihtiyaçlarını ihmal
etmenin yanı sıra, alması gereken
ilaçları ihmal etmesi veya şeker gibi
durumlarda kontrol altında tutması
gereken biyolojik özelliklerini kontrol
etmemesi),
2. Gözlerinin sık sık kuruması,
3. Sürekli olarak oturmaktan ileri gelen
kilo artışı,
4. Sırt ve bel ağrıların ortaya çıkması,
5. Uyku düzeninin bozulması,
6. Sürekli oturmaktan ileri gelen yara
oluşmaları,
7. Ellerinde sürekli aynı davranışların
yapılmasından ileri gelen bozulmalar.
8. Genellikle İnternet bağımlılığı ile
birlikte görülen rahatsızlıklar ise
şunlardır:
•
•
•
•
•
•

130

Yalnızlık
Sosyal fobi
İçedönüklük
Depresyon
Utangaçlık
Madde bağımlılığı

•
•
•
•

Kaygı bozuklukları
Kişilik bozuklukları
Cinselliğe düşkünlük
Dikkat eksikliği, hiperaktiflik

Genel olarak, diğer rahatsızlıklar için
olduğu gibi İnternet bağımlılığında
da birden fazla rahatsızlık ile
karşılaşılmaktadır.
Yukarıda
belirtilen rahatsızlıkların İnternet
bağımlısı olduğu düşünülen kişilerde
sıklıkla rastlandığı görülmektedir.
1.2.3. Tedavi yaklaşımları
İnternet bağımlılığının tedavisinde son
yıllarda yaygın olarak kullanılan tedavi
yaklaşımı bilişsel davranışçı yaklaşımdır.
Bu yaklaşımda kişinin bilişlerindeki
çarpıtmaların düzeltilmesi kadar, birtakım
davranışsal tekniklerle kişi için İnternet’e
yönlendirici hale gelen uyarıcıların
değiştirilmesi de hedeflenmektedir.
İnternet bağımlıları İnternet’in yararlı ve
vazgeçilmez olduğunu düşünürler. Onlara
göre kendileri yeteri ve gereği kadar
İnternet kullanmaktadırlar. Genellikle
İnternet bağımlıları bağımlı olduklarını
kabul etmezler; gerektiği için yeteri kadar
kullandıklarını
düşünürler.
İnternet
bağımlılığının yavaş gelişen bir süreç
olması ve bağımlılığın ne zaman ve nasıl
başladığının tam tespit edilemez olması
onların bu düşüncelerini pekiştirmektedir.
Bunun bir uzantısı olarak, onlar bilişsel
yapılar oluşturarak kendilerini doğrulama
eğilimindedirler. Bilişel tedavi bu yapıların
değiştirilmesi üzerinde durmaktadır.

İnternet bağımlıları, aynı zamanda
klavye veya oyun çubuğu gibi uyarıcılar
karşısında zaaf sahibidirler. Belli birtakım
sesler onlar için uyarıcı ve tahrik edici
nitelim taşımaktadır. Birtakım oyun veya
programların müzikleri, jenerikleri, vb.
onlar için uyarıcıdır. Bu yüzden tedavide
bu gibi uyarıcıların uyarıcı niteliğinin
giderilmesi
çalışmalarına
da
yer
verilmektedir.
Tüm bunların yanı sıra, son yıllarda
tedavi
yaklaşımları
içinde
diğer
terapi
yaklaşımlarının
popülerliğini
yitirip, bilişsel davranışçı yaklaşımın
yaygınlığının ve bilinirliğinin artmış
olması da bu yaklaşımın kullanılmasında
katkı sağlamış olabilir. Sonuç olarak,
İnternet bağımlılığı tedavi edilirken, hem
bilişsel hem de davranışsal tekniklerden
yararlanılmaktadır.
Bu noktada belki bilişsel bazı yapılardan
söz edilmesinde yarar vardır:
•

Depresyon, yalnızlık, içekapanıklık
gibi sosyal özellikler İnternet
bağımlılığının sonucu değildir (belki
nedenidir). Başka bir ifadeyle, kişiler
İnternet bağımlısı oldukları için yalnız
kalmaz, belki yalnız oldukları için
İnternet bağımlısı olurlar.

•

İnternet bağımlılarının dış dünya
ile ilişkilerinde güçlükler çıkaracak
bilişsel yapıları bulunmaktadır. Aşırı
genelleştirmi, siyah-beyaz düşünce,
felaketleştirme gibi işlevsel olmayan
düşünme
biçimlerine
İnternet
bağımlılarında oldukça sık rastlanır.
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•

Bağımlı kişiler kendilerine saygıyı
ancak İnternet ortamında bulurlar.
İnternette onlara (görülmedikleri
için; hemen herkes birbirine saygı
göstermeye çalışmaktadır) saygı
gösteriliyor
olmasının
yanısıra,
onlar da kendileri ile ilgili olarak
“ben (sadece) İnternette iyiyim”,
“İnternetsiz ben bir hiçim”, “İnternet
dışında değersiz / başarısız biriyim”
gibi bilişsel yapılara oldukça sık
karşılaşılmaktadır.

•

“Sadece İnternette bana saygı
duyuyorlar”, “İnternet benim tek
dostum”, “İnternet dışında kimse beni
sevmiyor” gibi dış dünyaya yönelik
bilişler de sıklıkla görülmektedir.

•

İnternet bağımlılığı ile ilgili olarak
bir de izin verici düşüncelerden söz
edilmektedir: “Sadece bir kez daha
oynasam bir şey olmaz”, “ben bağımlı
değilim, istediğim zaman kapatırım.
Şu an istemediğim için kapatmıyorum”,
“benden daha kötüleri de var”, “başka
şeylere bağımlı olacağıma İnternet
bağımlısı olmam yeğdir”, vb.

1.3.Bağımlı Kişilik
İnternet
bağımlılığı
bir
açıdan
bakıldığında bağımlı kişiliğin bir
uzantısıdır. Kişiler bağımlı bir kişilik
yapısına sahip oldukları zaman İnternet’e
bağımlı hale gelmektedirler. Yani, İnternet
bağımlılığı bağımlılıktır ve her bağımlılık
gibi kişilik yapısındaki bir eksikliğe
işaret eder. Bu durumun anlaşılabilmesi
için öncelikle İnternet bağımlılığının
bir kişilik özelliği olmadığının ifade

edilmesi gerekir. İnternet bağımlısı bir
kişilik yoktur. İnternet bağımlılığı tüm
diğer bağımlılıklar gibi, kişiliğin özelliği
değil, yapısı ile ilgili bir durumdur.
Kişilik özelliği dediğimiz zaman, insanlar
nasıl sinirli, içedönük, rahat, girişken,
konuşkan, vb. oluyorlarsa, öyle bir özellik
kastedilmektedir. Yani kişilik özelliği
kişiliğin rengidir. Kişiliğiniz sarı, yeşil,
mavi, kırmızı olabildiği gibi, sinirli, sakin,
içedönük, girişimci, vb. olabilir. Bağımlı
kişilik ise kişilik özelliği değil, kişiliğin
yapısı ile ilgili bir durumdur. Belki bu
yapısal durumun onları bağımlılığa yatkın
hale getirdiği söylenebilir.
Benlik veya kişilik kendi içinde bütünlük
arzeden bir yapıdır. Kişi kendi içinde
tutarlı ve yeterli bir özellikler bütününe
işaret eder. Kişiliği olmak demek, duygu,
davranış ve düşüncelerinde tutarlı olmak
demektir. Bu tutarlık hem başkaları için
onu tutarlı kılar, hem de kendisi için
davranışlarını ayarlayacağı bir ölçütler
bütünü haline getirir. Kişiliğimiz olduğu
için başkaları bizim davranışlarımızı
kestirebilir, biz de kişiliğimiz olduğu için
nasıl davranacağımıza ilişkin kararları
kolayca verebiliriz. Kişiliğimiz kendi içinde
bütünlük oluşturma, tutarlı ve kendine
yeter bir yapı oluşturma eğilimindedir.
Olabildiğince, en azından kendisi için
önemli hususlarda kendi kendine kararlar
verebilmeli ve kararlarının ardında
durabilmelidir.
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Bağımlı kişilik, bu bağlamda kendi başına
ayakta durmakta zorluk çeken kişidir.
Kendisi karar vermekte zorlanmakta,
kararlarının ardında duramamaktadır.
Kendi davranışları için kendi ölçütlerini
ortaya koyamamakta, koyduğu ölçütlere
bağlı kalmayı becerememektedir. Bu
anlamda bağımlı kişiliğin kişilik yapısı
veya benlik yapısı olarak bütünlüğünü
bağlama sorunları yaşayan bir kişilik
olduğu söylenebilir.

Yukarıdaki şekiller birer kişilik yapısı
olarak düşünüldüğünde,
A kişisinin oldukça iyi yapılandırılmış,
B kişisinin sınırları belirli, ama çok katı
olmayan,

Bağımlılık çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.
İnsanlar bir kişiye bağımlı olabilecekleri
gibi, bir hayvana, bir nesneye, bir olaya,
vb. bağımlı olabilirler. Maslow ihtiyaçlar
hiyerarşisinde sevgi ve yakınlık ihtiyacını
açıklarken, iki türlü sevgi olduğundan
söz etmektedir (benzer bir yapı sıklıkla
Eric Fromm’da da görülür): varlık
sevgisi ve yetersizlik sevgisi. Varlık
sevgisi “iyi ki varsın” düşüncesi üzerine
odaklanırken. Yetersizlik sevgisi “sen
gidersen ben mahvolurum” düşüncesi
üzerine odaklanır. Dolayısıyla, yetersizlik
sevgisi, “ya benimsin, ya toprağın!”
sevgisidir. Bağımlılık dediğimizde daha
çok yetersizlik sevgisine benzer bir yapıyı
kastetmekteyiz. Yani bağımlılık söz konusu
olduğunda kişiler “ben onsuz yaşayamam
/ onsuz ben bir hiçim / ben sadece onunla
değer kazanıyorum / ondan başkası bana
yaramaz” gibi duygular yaşamaktadırlar.
Bu düşüncelerin arkasında şu duygular
bulunmaktadır:
•

Öz saygı yetersizliği,

C kişisinin değişme sınırlarını belirlemiş
(belki uzlaşma sırasında çekilebileceği
sınırlar!),

•

Kendini yetersiz ve değersiz bulma,

•

Dış dünya ve yaşamla başa çıkma
yetersizliği duygusu,

D kişisinin biraz da duruma bağlı kararlar
veren,

•

Yaşamda anlamsızlık duygusu,

•

Ondan uzak olduğunda gerginlik ve
huzursuzluk,

E kişisinin ise sınır ve kararlarını belirleme
sorunları yaşayan bir kişilik yapısına sahip
olduğu söylenebilir. Bağımlı kişilik kendi
sınır ve kararlarına sahip çıkmada sorun
yaşayan (E) kişiliktir.

İnternet bağımlısı olan kişi, bağımlıdır.
Benlik yapısındaki bir eksikliği İnternet
veya
bilgisayar
ile
doyurduğunu
düşünmektedir.
Bağımlı kişilik bir kişilik bozukluğu
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olarak da ele alınmaktadır. Bağımlı kişilik
bozukluğunun belirtileri ise şunlardır:
1. Kendi başına karar verememek
2. Pasif olmak
3. Kişisel sorumluluklardan kaçınmak
4. Yalnız kalmaktan korkmak (aşırı
korku)
5. Süregiden bir ilişki bittiğinde kendini
çaresiz, bitmiş, tükenmiş, mahvolmuş
hissetmek
6. Normal bir yaşamın gereklerini yerine
getirememek
7. Aşırı bir terkedilme korkusu yaşamak
(bundan başka bir şey düşünememek)
8. Eleştirilme, kınanma, onaylanmama
gibi durumlarda kolayca incinmek
9. Başkalarına aşırı derecede bağımlı
olmak
10. Uzun süreli bir ilişki içinde olma ve
sevgi gösterilmesine aşırı derecede
ihtiyaç duymak
11. Aynı anda birden fazla kişiye bağımlı
olmak (birini yedekte tutma)
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1.4. Sonuç
İnternet bağımlılığı henüz üzerinde
uzlaşma sağlanamamış bir olgu olmakla
birlikte, İnternet bağımlılığının anlaşılması
için
eldeki
bağımlılık
anlayışları
kullanılabilecek durumdadır. Bunun bir
uzantısı olarak, bu kişilerin öğrenilmiş bir
davranış peşinde olmaktan ziyade, yapısal
bir sorunla karşı karşıya olan kişiler olarak
algılanması gerekir. Dün sigara ile, bugün
İnternet’le kurulan bağımlılık, tarih
boyunca bir kişiyle, hayvanla, alkolle veya
başka bir nesne ile kurulmuştur. Bununla
başa çıkma stratejisi olarak da daha kalıcı
(söz gelimi, bilişsel ağırlıklı terapiler)
stratejilerin
kullanılması
kalıcılığı
artırabilir. Davranışsal olarak İnternet

bağımlılığından kurtulan kişi yarın başka
bir şeye bağımlı olacak, ya da sevdiği
kıza “ya benimsin ya toprağın!” diyerek
bağımlılığını ilan edecektir. Toplum veya
diğer insanlar kişiye bağımlı olunduğunda
aşk, İnternete bağımlı olunduğunda
hastalık olarak göreceklerdir. Bilindiği
gibi, “aşk, geçici bir delilik halidir”
(Ambrose Bierce).
İnternete karşı takınılabilecek doğru
tavır yetersizlik sevgisini, varlık sevgisine
dönüştürmek olsa gerektir.

135

Özet

İnternet son yılların büyük gelişmesi olmakla birlikte onu iyi
değerlendirmek gerekmektedir. Onu değerlendirerek doğru kullanımını
sağlamak önemlidir. İnternet ve bilgisayarın insanı olumsuz etkileyecek
şekilde kullanımını belirtmek için İnternet bağımlılığı terimi
kullanılmaktadır. İnternet bağımlılığı resmi bir tanım olmamakla
birlikte, diğer bağımlılıklara benzeterek özellikleri belirlenebilmektedir.
Bu özelliklerin en önemlileri de yoksunluk belirtileri göstermek, gittikçe
daha fazla zaman ayırmaya ve fizyolojik açıdan sağlıksızlık belirtileri
göstermeye başlamak olarak sıralanabilir. Çalışmalar İnternet
bağımlılığının bilişsel-davranışçı yaklaşım ile tedavi edilebildiğini
göstermektedir.
Bağımlı kişilik ise, kişiliğin yapı olarak kendi bütünlüğünü
sağlayamadığı bir kişiliktir. Bağımlı kişilik başka bir kişi, nesne veya
sembol olmadan yaşayamayacağını düşünür. İnternet bağımlılığı
aslında bağımlı kişiliğin görüntülerinden biridir. Dolayısıyla teşhis ve
tedavisinin kişilik yapısına yönelik olarak yapılması gerekir.
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Değerlendirmeler

1. DSM nedir ve İnternet bağımlılığı ile DSM’de nasıl yer bulabilmektedir?
2. İnternet bağımlılığı nasıl tanımlanmaktadır? Belli başlı özellikleri nelerdir?
3. İnternet bağımlılığı nasıl teşhis edilebilir?
4. İnternet bağımlılığına karşı nasıl bir tedavi süreci öngörülmektedir?
5. Bağımlı kişilik nedir?
6. Bağımlı kişilik ile İnternet bağımlılığı arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
7. İnternet bağımlılığı ile ilgili olarak ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz?
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EK - 1: İnternet-Bilgisayar Bağımlılığı: Kendi Kendine Teşhis
BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞININ 10 BELİRTİSİ (JAMES FEARİNG)
1. Bilgisayar başındaki zamanı durdurmaya veya sınırlandırmaya kalktığında denetimi
kaybetme duygusu (verdiği sözü tutmama, kesemeyeceğini söyleme),
2. Bilgisayar başında kaldığınız zaman, yaptığınız etkinlikler konusunda dürüst
olmama,
3. Bilgisayar kullanan kişinin arkadaşları veya ailesi ile, bilgisayarda geçirdiği zaman
ve etkinlikler yüzünden olumsuz sonuçlar yaşaması,
4. Bilgisayar kullanırken rismli veya normal olarak kabul edilmez davranışlarda
bulunma riskinin yüksek olması. Bilgisayarı korumak ve anonim tutma fırsatına
dayalı olarak ahlâk ve değerlerinizi tehlikeye atma. (Bunun için iyi bir test,
bilgisayarda yaptığınız şeyleri eşiniz, arkadaşınız veya ailenizin onaylayıp
onaylamadığını sormaktır.),
5. Kişinin hayatında bilgisayarın önemi konusunda aşırı gelişmiş bir duygu. İnsanların
kendilerini bir kenara itilmiş veya ihmal edilmiş hissetmelerine aldırmadan,
bilgisayarı istediği kadar kullanma hakkınızı savunmanız. (Problemin inkarı
veya haklılaştırma; bilgisayar davranışınızla ilgili başkalarının söylediklerini
anlamazlıktan veya duymazlıktan gelme),
6. Bilgisayar kullanırken harcanan aşırı zaman veya yaptığınız anormal davranışlar
yüzünden taşkınlıkla karışık suçluluk duygusu yaşama,
7. Bilgisayar kullanma zamanınızı veya planlarınızı birileri veya bir şeyler kısıtladığında
çökmüşlük veya kaygı yaşama,
8. Bilgisayar kullanmadığınız zaman zihninizin bilgisayar ve bilgisayar etkinlikleri
ile meşgul olması (başka bir şey yaparken, örneğin yemekte veya proje üzerine
çalışırken bilgisayar ve etkinliklerini düşünme),
9. Hayatınızda olan bir şeyler yüzünden kendini rahatsız, huzursuz veya üzgün
hissettiğinizde kendinizi bilgisayar kullanırken bulma. (İlişkinizde rahatsızlık
yaşadığınızda, kendinizi bilgisayarda gizleyerek tedavi etmeye çalışma). Hayatınızda
olup biten veya içinizde yaşadığınız duygulardan kaçınmak için, kendi dışınızda
birşeylere odaklanmak için bilgisayar başındaki zamanı kullanma. (Kendini tedavi
etme),

139

10. Bilgisayar malzemeleri için harcanan para veya İnternet gibi bilgisayarla ilgili
ödemeler yüzünden hayatınızda ekonomik ilgi veya problemler yaşama. (Normal
olarak yaşama ihtiyaçlarınız için harcayacağınız parayı bilgisayar la ilgili şeyler için
harcama).
Eğer bir soruya evet dediyseniz, bilgisayar bağımlılığı ile ilgili bir problem yaşayabilirsiniz.
Eğer iki soruya evet dediyseniz, bilgisayar bağımlılığınızın olma ihtimali var. Eğer üç
veya daha fazla soruya evet cevabı verdiyseniz, bilgisayar ve onunla ilgili etkinliklere
bağımlı olduğunuzu öngören bir davranış örüntüsü gösteriyorsunuz demektir.
h t t p : / / w w w. h e a l t h . a m / p s y / m o r e / c o m p u t e r - İ n t e r n e t - a d d i c t i o n - s e l f diagnosis/#ixzz2T57BAqee
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Ek – 2: İnternet Bağımlılığı İle İlgili Olarak Neler Yapılabilir?
A. İnternet Bağımlılığına Karşı Alınabilecek Önlemler:
1. Öncelikle anne babaları ve öğrencileri İnternet bağımlılığına karşı uyarın, onları
bilgilendirin. Olası tehlikelerine işaret edin.
2. Anne babalara çocukların İnternet bağımlılığında onların önemli rolleri olduğunu
anlatın. Kendisine kötü davranılan çocuklar İnternet’te iyi davranış görmeyi umuyor
ve buluyorlar.
3. Anne baba ve çocuklara kendi denetimlerini kurmalarını söyleyin. Herkes kendi
davranışını denetlemek zorundadır. Nasıl istenmeyen sonuçlarla karşılaşıldığında
sorumluluktan kaçınamıyorsa, İnternet konusunda da öyledir. Cazip olan şeyler
ortalıktadır. Ama onlara kapılmamayı herkes kendisi başarmalıdır.
4. Çocuklara arkadaşlarıyla doğal sosyal ilişkilerin önemini vurgulayın. Sanal olanın
gerçeğin yerini tutmayacağını anlatın. Sanal doğum günleri ve sanal hediyeler yerine
gerçek doğum günlerinin ve gerçek hediyelerin daha değerli olduğunu gösterin.
“Gerçek ilişkiniz doğum gününüze gelen kişilerle olan ilişkinizdir.”
5. Çocuklara zaman planlamasını öğretin. En değerli şeyin zaman olduğunu
(“vakit nakittir”) ve onu nasıl kullandığımızın önemli olduğunu anlatın. Zaman
planlamasının birinci aşaması, zamanı nerde ve nasıl kullandığının farkına
varmaktır. Her ne kadar zaman zaman kendinizi birşeylere kaptırırsanız ve bu
normal ise de bu sıklıkla meydana geliyorsa, kendinizi bulmanız zaman alabilir.
6. Etrafınızda İnternet bağımlısı eğilimi taşıyan veya bağımlı olan birileri varsa, onlarla
gerçek ilişkiler kurmaya çalışın. Böylelikle onların İnternet bağımlısı olmalarını
önleyebilirsiniz. Zamanı geldiğinde onlar onlar da sizin için aynı şeyi yapabilirler.
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B. İnternet Bağımlılığı Durumunda Yapılabilecek Şeyler :
1. İnternet bağımlılığının türünü belirleyin. Oyun, mail, çevrimiçi, sosyal medya,
cinsellik, alışveriş, vb. hangi tür İnternet bağımlılığı olduğunu bilmek başa çıkma
gücünüzü artırır.
2. Öncelikle kişileri İnternet bağımlısı olduklarını kabul ettirmeye çalışın. Kabul
edilmeyen şeyle başa çıkamazsınız.
3. Beş aşamalı yol izleyin:
a. İnternet bağımlısı kişilerin hangi saplantılarının bulunduğunu bulmaya çalışın:
Kendini değersiz bulma, her an çevrimiçi olma zorunda hissetme, bir şeyleri kaçırdığı
duygusu, ucuz alışveriş veya kampanya kaçırma korkusu, açığa vurulmayan cinsel
dürtüler, vb.)
b. İkinci aşamada bu saplantının nasıl gerçekçi olmadığını ona anlatmaya çalışın.
Bunun için uygun ve karşıdakini dinleyen bir yaklaşım izleyin.
c. Onun düşüncelerini dinleyin ve geçerleyin (Onun durumunda böyle
düşünülebileceğini gösterin). Onun karşısında değil, yanında olduğunuzu gösterin.
d. Düşüncesinin anlamlı olmadığı noktalara işaret edin. Yanlışlıkları gösterin. Bu
düşüncelerin sonucunda yaşamımızın nasıl olumsuz etkilenebileceğini belirtin.
e. Alternatif gösterin ve gerekirse oluşturun. Çoğu zaman onlar bunu kendi
başlarına yapabilecek durumda değillerdir. Gerekirse çevrede düzenlemeler yapın.
Etrafınızdakilerle işbirliği yaparak ortak etkinlikler düzenleyin.
4. İnternet bağımlılığının olumsuz sonuçları ile ilgili önlemler almaları konusunda
onları uyarın. Bel ağrıları, göz kuruluğu, sırt ağrıları, parmak ve el deformasyonları,
vb. Zaman zaman bilgisayar başı egzersizleri yapmalarını sağlayın. (Ama bunların
onlarda, “ben önlemimi aldım artık istediğimi yapabilirim / İnternet bağımlısı
olabilirim” duygusu oluşturmamasına dikkat edin.)
5. İnternet bağımlılığına karşı gerçek görüşmeler ayarlamalarını teşvik edin.
6. Sosyal etkinlikler bulmalarını önerin ve sağlayın.
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C. İnternet Bağımlılığının Ardından Yapılabilecek Şeyler:
1. Çocuklarınızın davranışlarını pekiştirin.
2. Onları başkalarının yanında övün.
3. Onların uygun davranışlarını ödüllendirin.
4. Girişimlerini hiçbir zaman görmezden gelmeyin, başarısızlığa uğrasa bile
uğraştığında onu pekiştirin.
5. Onu başkalarına örnek gösterin.
6. Onlara değer verdiğinizi ve onlarla gurur duyduğunuzu onlara hissettirin.
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BÖLÜM 4/2
Fatih Projesi, BT ve İnternet’in Bilinçli, Güvenli
Kullanımının Psikososyal Boyutu / Bireyin
Psikososyal Özellikleri Üzerinde İnternet’in Etkisi
içindekiler
Kazanımlar
1. Bireyin Psikososyal Özellikleri
Üzerinde İnternet’in Etkisi
1.1. İnternet’in Bireyin Dış Dünyadaki Sosyal
Hayatla İlişkisi, Sosyal Uyum Ve İletişim Düzeyi
Üzerindeki Etkisi
1.2. İnternet’in bireyin aile ilişkileri üzerindeki
etkisi
1.3. İnternetin bireyin kendine güven, özsaygı,
içe/dışa dönüklük gibi kişilik özellikleri
üzerindeki etkisi
1.4. İnternetin bireylerin yalnızlık, içe kapanma,
depresyon gibi duygusal durumları üzerindeki
etkileri
1.5. İnternetin bireyin beğenilme, ait olma,
kendini açma gibi ihtiyaçlarını karşılama
konusundaki etkisi
1.6. Sonuç ve öneriler

Özet
Değerlendirme
Kaynaklar
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Kazanımlar
•

İnternet’in bireyin dış dünyadaki sosyal hayatla ilişkisi üzerindeki etkisini bilir,

•

İnternet’in bireyin sosyal uyum düzeyindeki etkisini bilir,

•

İnternet’in bireyin iletişim düzeyleri üzerindeki etkisini bilir,

•

İnternet’in bireyin aile ilişkilerini nasıl etkilediğini bilir,

•

İnternet’in bireyin kendine güven, özsaygı, içe/dışa dönüklük
gibi kişilik özellikleri üzerindeki etkisini bilir,

•

İnternet’in bireylerin yalnızlık, depresyon gibi duygusal durumları üzerindeki etkilerini bilir,

•

İnternet’in bireyin beğenilme, ait olma, kendini açma gibi ihtiyaçlarını nasıl ve ne ölçüde karşıladığını bilir.
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1. Bireyin Psikososyal Özellikleri Üzerinde İnternet’in Etkisi
İnternet, insanlara ihtiyaç duyduğu
her türlü bilgi ve belgeye ulaşabilme
ve paylaşabilme konusunda neredeyse
sınırsız bir özgürlük getirmiştir. İnternet
insanlara bilgi, belge ve verilere ulaşma
ve bunları paylaşma imkanının yanında,
aynı zamanda kendi duygu, düşünce ve
ilgilerini de paylaşma ortamı sağlamıştır.
İnsanlar, İnternet’te, özellikle sosyal
paylaşım siteleri vasıtasıyla, kendi duygu
ve düşüncelerini bilgisayar başında, çoğu
zaman hiçbir insan yüzü görmeden, başka
insanlara aktarmakta ve onlarla saatlerce
yazışmakta, oyunlar oynamakta ve sanal
bir birliktelikle zaman geçirmektedirler.
Sanal dostluklar kurmaktadır. Ancak,
sanal dünyanın sosyokültürel anlamda
önemli bir alternatif haline gelmiş olması
arkadaşlarla, eş dost ile buluşmak,
onlarla yüz yüze görüşmek ve hayatı
paylaşmak yerine bilgisayardan sanal
sohbet (chat) yapmayı ya da İnternet
üzerinden karşılıklı oyun oynamayı tercih
edilir duruma getirmiştir. Bu durum da,
sosyal uyumsuzluk, aile içi etkileşimin
ve paylaşımın azalması, yalnızlık, içe
kapanma, depresyon gibi bazı problemleri
ortaya çıkarmıştır (Milliyetçi, 2008). Bu
bağlamda, İnternet’in bireyin psikososyal
özellikleri üzerindeki etkileri;

1. İnternet’in bireyin dış dünyadaki
sosyal hayatla ilişkisi ve sosyal uyum
ve iletişim düzeyindeki etkisi,
2. Aile ilişkileri üzerindeki etkisi,
3. Kendine güven, özsaygı, içe/dışa
dönüklük gibi kişilik özellikleri
üzerindeki etkisi,
4. Yalnızlık, içe kapanma, depresyon gibi
duygusal durumları üzerindeki etkisi
ve
5. Beğenilme, ait olma, kendini açma
gibi ihtiyaçlarını karşılamadaki etkisi
başlıkları altında ele alınmıştır.
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1.1.İnternet’in Bireyin Dış Dünyadaki Sosyal Hayatla İlişkisi,
Sosyal Uyum Ve İletişim Düzeyi Üzerindeki Etkisi
İnsanlar İnternet üzerinden uzaktaki
akrabalarına, arkadaşlarına ulaşabilmekte,
sohbet edebilmekte ve sosyal paylaşım
siteleri yoluyla dünyanın herhangi bir
yerindeki gruba dahil olabilmektedir.
Kendi düşüncelerini forumlara girerek
sansürsüzce
belirtmekte,
çevrimiçi
oyunlar yardımıyla dünyanın dört
bir yanından insanlarla sanal alem
üzerinde eğlenebilmekte ve sanal
bir ortamı paylaşabilmektedir. Bu
durum, bazıları tarafından sosyal bir
paylaşım olarak görülmekte ve bireyin
diğer insanlarla bağlantı kurmasına
yardım eden olumlu bir durum olarak
değerlendirilmektedir. Bazıları da, bunu
insanlarla birebir temas halinde iletişim
ve etkileşimde olmamasından dolayı
asosyallik ya da sosyal uyumsuzluk olarak
düşünmektedirler (Milliyetçi, 2008).
Sosyal becerileri konusunda kendisini
yetersiz hisseden, yüz-yüze ilişkilerde
güçlük yaşayan, fiziksel görünüşünden
hoşnut olmayan, kişiler arası ilişkilerde
kendine
güvenmeyen
insanlar
elektronik iletişimlerle kendilerini daha
rahat hissedebilmekte ve bu türdeki
ilişkileri, gerçek ilişki ve iletişime tercih
edebilmektedir.
İnternet eğitim, sağlık, iletişim, haberleşme
gibi konularda hem toplumun hem de
bireyin gelişmesine katkıda bulunduğu
gibi, gerçek yaşamda toplumsal iletişimin
azalmasına ve sosyal uyumsuzluklara da

neden olabilmektedir (Rehm, Allison ve
Johnson, 2003; Demir, 2006).
Televizyon, radyo, gazete gibi geleneksel
kitle iletişim araçlarının yerini alan
İnternet, izleyici olarak edilgen olan
bireylerin üretken olmalarını sağlamıştır.
Sosyal paylaşım siteleri ve forumlarda,
insanlar
fikirlerini,
görüşlerini
yazmaya ve bir şeyler ortaya koymaya
başlamıştır. Ancak, İnternet kullanımının
yaygınlaşması ile birlikte bireylerde
televizyon izleme, radyo dinleme azaldığı
gibi, gazete ve kitap okuma alışkanlıkları
da azalmıştır. Bu durum, çocukların ve
gençlerin zihinsel gelişimlerini, özellikle
yaratıcı zekâlarını olumsuz olarak
etkilemiştir (Rehm, Allison ve Johnson,
2003; Demir, 2006).
Türkiye’de
yapılan
bir
çalışmada,
araştırmaya katılan öğrencilerin %48’i
bilgisayar başında çok fazla zaman
geçirmenin onların sosyalleşme sürecini
olumsuz etkilediğini ifade etmişlerdir
(Gündoğdu, 2006). Lise öğrencileri
üzerinde yapılan bir diğer çalışmada,
öğrencilerin %30’u İnternet ortamlarının
kötü alışkanlıklara zemin hazırladığını,
%21’i İnternet ortamlarının suç işleme
eğilimini arttırdığını, %37’si de İnternet’in
öğrencileri tembelliğe sevk ettiğini
belirtmişlerdir (Karaca, 2007).
İnternet’in
konusunda
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sosyalleşme ile ilişkisi
yurt dışında, Viyana’da

yapılan bir çalışmada “sosyal fobisi olan
gençlere İnternet terapisi” üzerinde
odaklanmıştır.
Yapılan
araştırmada,
sosyalleşme konusunda sıkıntı yaşayan
gençlerin İnternet başında daha fazla
zaman
geçirdikleri
belirtilmiştir.
Çalışmada, utangaç gençlerin İnternet
ile daha güçlü ilişkiler kurmasından
yola çıkarak, bu ilişkiyi tedavi amaçlı
kullanmak hedeflenmiştir. Araştırmacılar
amaçlarının, utangaç ve sosyal fobisi
olan öğrencilerin İnternet üzerinde
kullanabileceği bir program geliştirmek
olduğunu belirtmişler ve çalışmanın
ilk aşamasında aşırı utangaç ve sosyal
fobisi olan üniversite öğrencilerine
odaklanmışlardır. Çalışmada, öğrencilere
sosyal beceri eğitimi ve bilişsel davranış
terapileri
uygulanmış.
Çevrimiçi
programa kayıt olan öğrenciler, her gün
yaklaşık 30-40 dakika çeşitli uygulamalar
yapmıştır. Uygulamalarda öğrencilere
sosyal iletişimin nasıl sağlanacağı, nasıl
“hayır” denilir, çatışmaların çözülümü,
birileriyle bilgi alışverişi yapma gibi
konularda bilgi verilmiş. Buna ek olarak
kendilerinin karşılaştığı benzer durumları
günlük şeklinde girmeleri istenmiş.
Çalışmada bu iki aşamaya ek olarak vücut
rahatlama egzersizleri de verilmiştir.

Araştırmacılar, “İnternet üzerinden terapi,
her ne kadar yüz yüze yapılan tedavilerin
yerini tutmasa da sosyal fobileri olan
öğrencileri eğitmek adına öğretmenler için
yararlı bir araç” ifadesini kullanmışlardır
(Ntvmsnbc, 7 Şubat 2013).

12-14 hafta süren eğitim sonrasında,
öğrencilerin sosyal korkularında ve
insanlardan kaçma eğilimlerinde belirgin
azalma görülmüş. Buna ek olarak,
uygulanan testler sonucunda gençlerin
sosyal yeteneğinde artış yaşandığı
saptanmıştır.
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1.2. İnternet’in bireyin aile ilişkileri üzerindeki etkisi

İnternetin aile ilişkileri ve aile bireylerinin
gelişimi üzerinde olumlu katkılarının
yanında bazı olumsuz etkileri de
görülmektedir. İnternet başında saatlerce
zaman geçirip evini, ailesini ve çocuklarını
ihmal etme sonucu yaşanan problemler en
çok karşılaşılan olumsuz etkilerdendir.
Bunun yanında, çocukların kontrolsüz bir
şekilde bilgisayarla ve İnternet’le baş başa
bırakılması nedeniyle çeşitli tehlikelerle
karşı karşıya kalması bir diğer önemli
problemdir. Bunlardan başka, bireylerin
sanal ilişkilere çok girmeleri sonucu gerçek
hayattan kopma, eşinin İnternet’te başka
kişilerle ilişki içinde olduğu endişesini
taşıma nedeniyle huzursuzluk yaşama,
sanal ortamda karşılaşılan kişi ile gerçek
dünyada karşılaşıldığında hayal kırıklığı
ve sanal alemde aradığı mutluluğu
bulamama sonucu psikolojik bunalım

yaşama gibi problemler de sık görülen
olumsuz etkilerdendir (Karaca, 2007).
Benlik saygısı düşük ve ailesiyle iyi bir
ilişkisi olmayan gençlerin yüz yüze
iletişimden ziyade İnternet iletişimini
tercih ettikleri görülmektedir. Ana
babayla ilişki durumu ergenlerin sosyal
paylaşım
sitelerini
kullanmalarında
etkili
olmaktadır.
Ana
babasıyla
iletişimi olumsuz olan ergenler sosyal
paylaşım sitelerinde daha fazla zaman
geçirmektedir. Ayrıca, sanal sohbet yaptığı
kişilerle görüşme ve buluşma oranı daha
fazla olmaktadır. Diğer taraftan, ailesiyle
iletişimi iyi olan gençler için sosyal
paylaşım sitelerinde arkadaşlık kurmak
daha az önemli olmaktadır. Özgüveni
yüksek ve ailesiyle iyi ilişki içinde olan
ergenler İnternet arkadaşlarıyla yaptığı
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görüşme ve buluşmalar hakkında ana
babasına daha fazla bilgi vermektedirler.
Ailesiyle iletişimi iyi olan ergenler siber
zorbalığa da daha az maruz kalmaktadırlar
(Vandoninck, d’Haenens, De Cok ve
Donoso, 2011).
1996 yılında, Amerika’da yapılan bir
araştırmanın
sonuçları,
“İnternet
insanı kalabalıkta yalnız hale getiriyor”
varsayımını destekler şekilde çıkmıştır.
Buna göre; bireylerin İnternet kullanma
süresi arttıkça, sosyal hayatta insanlarla
ilişkiye girmeleri azaldığı görülmüştür.
Bunu sonucu olarak da, kullanıcıların
ailelerine, arkadaşlarına ve alışveriş
yapmaya ayırdıkları zaman azaldığı ortaya
çıkmıştır (Kuloğlu, 2001).
Kraut ve diğerleri (1998) İnternet
kullanma süresinin artması ile birlikte
bireylerin ev halkı ile iletişimde ve
sosyal çevre ile olan etkileşimde azalma,
depresyon ve yalnızlıkta artış görüldüğünü
ifade etmişlerdir. İnternet’in etkisini,
televizyonun etkisine benzetmişlerdir.
Bireylerin saatlerce İnternet başında
vakit harcamaları sonucu aileleri ve yakın
çevreleri ile yüz yüze olan etkileşimleri
azalmış ve sosyal bağlarının azaldığı
görülmüştür. Bireyler daha çok İnternet
kullandıkça aile iletişimleri de o denli
azalmıştır.

öğretmenine
anket
uygulamışlardır.
Araştırmada, İnternet’in diğer bireylerle
iletişim kurmak için bir ortam sağladığı
ve bilgiye kolay erişme açısından olumlu
olarak değerlendirildiği, sosyal ilişkilerin
ve ahlakî değerlerin körelmesine,
duygusal gelişim ve aile kurumu açısından
ise olumsuz etkilere sahip olduğu
belirlenmiştir.
Türkiye’de Hazer, Gül ve Tonbul (2005)
Ankara Hacettepe Üniversitesi’ndeki
akademik, idari ve hastane personeli
üzerinde
yürüttükleri
çalışmada,
bilgisayar kullanımının bireylerin evdeki
zaman kullanımına etkisi incelenmiştir.
Evde bilgisayar kullanımının ev içi
faaliyetler için ayrılan zamanı etkilediğini,
bireylerin bilgisayarın başında tek basına
daha fazla zaman harcadıkları ve bunun
sonucu olarak bilgisayar kullanımının aile
içi ilişkileri azalttığı ortaya çıkarılmıştır
(Akt. Demir, 2006).
Karaca (2007)
tarafından yapılan araştırmada, İnterne’tte
fazla zaman geçirme nedeniyle lise
öğrencilerinin %28’i eğlence ve spora
harcadıkları zamanın azaldığını, %22’si
aileleriyle problem yaşadıklarını, %20
’si okul başarılarında düşüş yaşadıklarını
ifade etmişlerdir.

Rehm, Allison ve Johnson (2003), aileler
için önemli konularda İnternet’in olumlu
ve olumsuz etkilerini belirlemek amacı ile
Amerika’da 104 Aile ve Tüketici Bilimleri
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1.3. İnternetin bireyin kendine güven, özsaygı, içe/dışa
dönüklük gibi kişilik özellikleri üzerindeki etkisi
Gerçek
hayatta
konuşamayan,
beğenilmeyen, dışlandığını düşünen
bir kişi zamanının çoğunu İnternet’te,
sohbet yaparak geçirmektedir. Sanal
sohbeti hayatında bir tarz haline getiren
kişilerde bir özgüven probleminin varlığı
dikkati çekmektedir. Genellikle içe dönük
insanların sanal sohbetle daha ilgili
olduğu ve İnternet’teki sosyal paylaşım
sitelerindeki sohbetlerin bunu pekiştirdiği
gözlenmektedir. Benlik saygısı düşük
bireyler daha çok e-posta yoluyla iletişim
kurmayı ve çevrimiçi mesajları daha sık
kullanmayı tercih etmektedirler (Joinson,
2004; Philips, Butt ve Blaszcynski, 2006).
Çünkü İnternet benlik saygısı düşük
bireylerin yüz yüze ilişkilerde yaşadığı
sosyal kaygıdan kurtulmasına yardımcı
olmaktadır (Wilson, Fornasier ve White,
2010).
İnternet’te çok fazla vakit geçiren bireylerin
daha hassas, yalnız, çabuk sıkılan, içedönük, kendine güveni az olan, sosyal
uyumsuz ve İnternet bağımlılık geçmişi
ya da yatkınlığı olan bireyler olduğu
görülmektedir (Doruk, 2007).
İnternet kullanımının kendine güveni
ve özsaygısı düşük bireyler için olumlu
ve olumsuz etkileri bulunmaktadır.
Örneğin, İnternet kullanımı bazı
bireylerin kendilerine olan güvensizlik
duygusu kısmen ortadan kalkmaktadır.
Birey İnternet’te kendini olmak istediği
kimlikte yansıtabilme ve birtakım

isteklerini
ortaya
koyabilmektedir.
Ancak, bu durum bireyin kendine güven
duygusunu geçici olarak arttırırken, diğer
taraftan da karşısındaki kişilere karşı
güvensizliği de beraberinde getirmektedir.
Çünkü “ben yalan söylüyorsam o da
söylüyordur” diye düşünmektedir. Bu
konuda Türkiye’de yapılan bir çalışmada
İnternet kullanıcısı olduğunu söyleyen
lise öğrencilerinin %64’ü sanal ilişkilerin
samimiyetine güvenmediklerini ve %35’i
sanal sohbetlerde zaman zaman yalana
başvurduklarını belirtmişlerdir (Karaca,
2007).
İnternet’in bireyin psikolojik durumu
ve kişilik özellikleriyle ilgili Kraut ve
diğ. tarafından 1998 yılında yapılan bir
araştırmada, İnternet kullanma süresi
arttıkça bireylerin aile içi iletişiminin
ve sosyal çevre ile olan etkileşimlerinin
azaldığı,
depresyon
ve
yalnızlık
düzeylerinin yükseldiği bulunmuştur.
Ancak, araştırmacılar bu bireyleri üç yıl
boyunca takip etmişler ve 2002 yılında
yaptıkları çalışmada bu olumsuzlukların
ortadan kalktığını bulmuşlardır. İlk
araştırmanın tersine bireyler daha iyi
bir ruh sağlığı ve toplumsal katılım
göstermişlerdir. Bunlara ek olarak,
İnternet kullanımının dışa dönük olan
ve daha çok sosyal destek alan kişilerde
daha olumlu katkılarının olduğunu,
diğer taraftan içe dönük ve daha az sosyal
kişilerde ise daha az olumlu katkılarının
olduğunu bulmuşlardır.

152

Yapılan bazı çalışmalarda dışadönük
bireylerin daha çok gruplara dahil
olduğu ve daha fazla sosyal paylaşım
sitesi arkadaşının olduğu bulunmuştur
(Ross, Orr, Sisic, Arseneault, Simmering
ve Orr, 2009; Amichai-Hamburger ve
Vinitzky, 2010). Ancak, bazı çalışmalarda
da dışadönüklük ile sosyal paylaşım
siteleri kullanımı arasında negatif ilişkiler
bulunmuştur (Wilson, Fornasier ve White,
2010). Dışa dönük bireylerin yüz yüze
ilişkileri içedönük bireylerden daha fazla
tercih ettikleri ortaya çıkarılmıştır (Goby,
2006; Hughes, Rowe, Batey ve Lee, 2011;
Wang, Jackson, Zhang ve Su, 2012).

olduğunu düşünmektedirler. (Butt ve
Philips, 2008; Wilson, Fornasier ve
White, 2010). Bu konudaki çalışmalar,
sorumluluk sahibi olma arttıkça, sosyal
paylaşım sitelerinde geçirilen zamanın
azaldığını göstermiştir (Ryan ve Xenos,
2011).

Nevrotik bireylerin yalnızlıklarını azaltmak
için İnternet’i daha fazla kullandıkları
ortaya çıkarılmıştır (Amichai-Hamburger
ve Ben-Artzi, 2003; Correa, Hinsley ve
de Zuniga, 2010). Örneğin, içe kapanık
ve ileri düzeyde nevrotik kadınların
İnternet’teki sosyal paylaşım sitelerini
daha fazla kullandıkları belirlenmiştir.
Araştırmacılar, bu durumun, içedönük ve
nevrotik kadınların İnternetteki bireylerle
sosyal iletişimde bulunmanın kendilerini
gerçek hayattaki iletişimden daha güvenli
hissetmelerinden
kaynaklandığını
belirtmişlerdir (Amichai-Hamburger ve
Ben-Artzi, 2003).
Sorumluluk sahibi olma özelliği açısından
bakıldığında, sorumluluk sahibi bireylerin
sosyal paylaşım sitelerinde pek fazla
zaman harcamadıkları görülmektedir.
Çünkü bu tür sitelerin insanların boşa
zaman harcamasına neden olduğunu
ve görevlerini yerine getirmesine engel
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1.4. İnternetin bireylerin yalnızlık, içe kapanma,
depresyon gibi duygusal durumları üzerindeki etkileri
İnternet’in sosyal ve psikolojik açıdan
olumsuz etkileri arasında bireyin
toplumdan soyutlanması,
ilişkilerin
zayıflaması
ve
yüzeyselleşmesi,
güvensizlik, yalnızlık, içe kapanma,
depresyon ve çöküntü duygularının
yaşanması sayılabilir. İnternet’te uzun süre
denetimsiz zaman harcamak, özellikle
çocuklar ve gençlerin ruh sağlığı üzerinde
olumsuz etkilere yol açmaktadır.
Bireyler İnternet’te sosyal paylaşım
alanlarında sanal sohbet aracılığıyla yeni
insanlar tanımaktadır. Ancak, bu sanal
sohbetler yapay ilişkilerin oluşmasına
ve gerçek hayatla bağların zayıflamasına
neden olabilir. Sanal sohbetin bir yaşam
tarzı haline gelmesi, gerçek hayatta
adaptasyonu olumsuz etkileyebilir.
Virilio, İnternet’in coğrafî sınırları yok
ettiğini, ancak insanları yalnızlaştırıp
izole ettiğini iddia eder. İnsanların çokça
iletişimde bulunduklarını, ancak gittikçe
daha az konuştuklarını tespit eden Virilio,
İnternet bağımlılığından söz ederken
“Bilişim Bombası”, “Elektronik Afyon”
gibi ilginç kavramlar kullanır. Ona göre,
Avrupa’daki psikiyatri klinikleri İnternet
bağımlılığından
kurtulmak
isteyen
insanlarla dolup taşmaktadır. Buna rağmen
kurumlar, şirketler, okullar, üniversiteler,
televizyon kanalları, gazeteler, dergiler,
hipermarketler, parlamentolar, şehirler,
ülkeler sanal dünyaya taşınmaya devam
ediyor. Uzun vadede İnternet’in insanları
mutlu mu yoksa mutsuz mu kılacağı
aslında onun kimler tarafından nasıl

kullanılacağına bağlı (Tarcan, 2005; Akt.
Milliyetçi, 2008).
Yapılan araştırmalar sonucu, sanal
sohbetlerin ilk dönemlerde insanlarda
geçici bir hoşluk meydana getirdiği,
sonrasında ise yalnızlık ve depresyonla
karşı karşıya bıraktığı tespit edilmiştir.
Bu konuda, 1998 yılında, Kraut ve
diğerleri tarafından Carniege Mellon
Üniversitesinde yapılan çalışma sonunda
hazırlanan raporda, zamanının büyük
kısmını İnternet’te sörf için harcayanların
daha yalnız ve depresif oldukları
belirtilmiştir (Sümer, 2001; Doruk, 2007;
Milliyetçi, 2008).
Black, Belsare ve Schlosser (1999)
tarafından yapılan bir çalışmada, aşırı
İnternet kullanan bireylerin kişisel
özellikleri, bu kişilerin klinik verileri ve
psikiyatrik hastalıklarının olup olmadığı
araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, aşırı
İnternet kullanan bireylerin yaklaşık
%50’sinin psikiyatrik bir tanı aldığını
göstermiştir. Bu tanıların içinde en yaygın
olanları, madde kullanım bozukluğu
(%38), duygu durum bozukluğu (%33),
anksiyete (kaygı) bozukluğu (%19) ve
psikotik bozukluk (%14) tanısıdır. Bu
vakaların % 25’inde ise görüşme yapıldığı
sırada majör depresif bozukluk (kısa
süreli ve ağır depresyon) ve distimi (uzun
süreli ve hafif depresyon) bulunduğu
gözlenmiştir (Akt. Köroğlu, Öztürk,
Tellioğlu, Genç, Mırsal ve Beyazyürek,
2006).
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Bir diğer araştırmada, Matthy ve Cooper
(2003) İnternet kullanım sıklığı ile
geçmişte ruhsal tedavi görme ve intihar
girişiminde bulunma arasında bir ilişki
bulmuşlardır. Üç yıllık takip çalışması
sonucunda,
araştırmaya
katılanlar
arasında aşırı İnternet kullanımı olanların
görüşülen zaman diliminde ve geçmişte
alkol, madde, kumar, seks ve yemeyle ilgili
davranış bozukluklarının olduğu ortaya
çıkarılmıştır.

İnternet kullanımının bireyin psikolojik
özellikleri ile ilgili yapılan bir başka
araştırmada çalışmaya katılan öğrencilerin
%31’inde yalan söyleme, %20’sinde şiddeti
hoş görme ve %18’inde intihar eğilimleri
olduğu ortaya çıkarılmıştır (Karaca, 2007).

Bir başka araştırmada Yoo ve diğerleri
(2004), İnternet bağımlılığı ile dikkat
eksikliği hiperaktivite bozukluğu arasında
da bir ilişki olduğu bulunmuştur. Dikkat
eksikliği hiperaktivite ve dürtüselliğin bir
arada bulunmasının İnternet bağımlılığı
açısından önemli bir risk etmeni
olabileceğini araştırmacılar tarafından
öne sürülmüştür (Akt. Köroğlu, Öztürk,
Tellioğlu ve diğerleri 2006).
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1.5. İnternetin bireyin beğenilme, ait olma,
kendini açma gibi ihtiyaçlarını karşılama konusundaki etkisi
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi açısından
bakıldığında, birey hiyerarşinin en
altında yer alan fizyolojik ihtiyaçlardan,
en üstteki kendini gerçekleştirmeye
uzanan bazı ihtiyaçlara sahiptir. Birey
sürekli bu ihtiyaçlarına doyum sağlama
eğilimindedir. Bunun için her türlü
kaynaktan faydalanmaya çalışır. İnternet
ya da sanal alem de bireyin ihtiyaçlarını
tatmin etmeye çalıştığı bir kaynaktır.
Örneğin, İnternette sanal sohbetler ve
oyunlar yoluyla bir şekilde cinsellik,
saldırganlık gibi dürtülerine doyum
sağlamaya çalışır.
İnternet ve sosyal paylaşım ağları bireylere
bir gruba ait olduklarını hissettirmektedir.
Bireyler üye oldukları gruplar içinde
bir yerleri olduğunu hissetmekte ve
bu durum günlük yaşamda iletişim
kurmada ve sosyal ortamlara katılmada
güçlük yaşayan bireylere kolaylıklar
sağlamaktadır. Bireyler bu gruplar içinde
onaylandıklarını, kabul edildiklerini
hissetmektedirler. İnternet’te sohbet
ederek istediği insanlarla daha yakın
ilişkiler kurabilmektedir. İnternet’in
sunduğu bu iletişim olanağı bireyleri
günlük yaşamda olduğundan daha çok
yakınlaştırmaktadır. Bireyler bu ortam
içinde içlerinden geldiği gibi iletişime
geçebilmekte ve İnternet’te yüzünü
görmedikleri insanlarla dertleşmek daha
kolay olduğu için daha derin ilişkiler
kurabilmektedirler.

İnternet’te sohbet bazı bireylere iletişim
kurmada kolaylık sağlamaktadır. Sosyal
paylaşım siteleri günlük yaşamda
kolay iletişim kuramayan, utangaç ya
da yeterince kendine güvenli olmayan
bireylere iletişim kurma ve birçok kişiyle
tanışma olanağı sunmaktadır. Çünkü
sanal ortamda bireyler kendilerini daha
kolay ifade edebilmektedirler. Gerçek
yaşamda kendilerini ifade etmekte güçlük
çekenler, sanal ortamda kendilerini
istedikleri
gibi
veya
başkalarının
onları tanınmak istedikleri gibi ortaya
koyabilmektedirler. Örneğin, çocuklar
ya da gençler İnternet’te olmak istediği
kişi gibi davranabilir. İnternet onların
hayallerindeki kişi olmasına yardım
edebilir. Ancak, çocuklar tanımadıkları
insanlarla sohbet ettiklerinde, ne de
olsa sanal bir ortam diyerek bazen
yalan söyleyebilmekte, kendilerini farklı
şekillerde tanıtmakta, kimlikleriyle ilgili
yanlış bilgiler vermektedirler. Kişilik
gelişimlerinin oluştuğu dönemlerde, bu
tür asılsız sunumlar kimlik gelişimlerini
olumsuz etkileyebilmektedir. Zamanla
oluşturdukları bu hayali kişiliğe bürünme
ihtimalleri bulunmaktadır.
Bireylerin İnternet’i ve sosyal paylaşım
sitelerini kullanma nedenleri konusunda
birçok araştırma yapılmıştır. Bu konuda
son yapılan araştırmaların birinde, Colas,
Gonzales ve Pablos, (2013) ergenlerin
sosyal paylaşım sitelerini kullanma
nedenlerini araştırmıştır. Araştırmacılar,
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ergenlerin
bu
siteleri
kullanma
nedenlerinin yaşantılarını paylaşmak,
yüklediği fotoğrafları ve yaşantıları
hakkında arkadaşlarının yorumlarını
almaktan hoşlanmak, yeni arkadaşlar
edinmek,
arkadaşlarıyla
iletişimde
olmak, kendini kötü hissettiğinde, üzgün
olduğunda
kendilerini
rahatlatmak
olduğunu bulmuşlardır.

1.6. Sonuç ve öneriler
Sonuç olarak, İnternet birçok konuda
bireylere çeşitli imkanlar sunan; her türlü
bilgi ve belgeye ulaşma fırsatı veren,
insanların duygu ve düşüncelerini rahatça
ortaya koymasına izin veren, kısacası
birçok alanda hayatı kolaylaştıran önemli
bir kaynaktır. İnternet ve sosyal paylaşım
siteleri vasıtasıyla insanlar ulaşamadıkları
akrabalarına, dostlarına, sevdiklerine
kolayca ulaşabilmekte ve sanal alemde
onlarla
sohbet
edebilmektedirler.
Arkadaş listelerinde yüzlerce, hatta bazen
binlerle ifade edilen rakamlarda kişiler
bulunmaktadır. Gerçekte, bir insanın
samimi olduğu, yakın dostum diyebildiği
kişi sayısı genelde 7-8 kişiyi geçmez.
Arkadaşım dediği kişi sayısı da 150-200
civarındadır.
İnternet hayatı kolaylaştıran önemli
kaynak olmasının yanında, özellikle
aşırı kullanımıyla bağlantılı olarak birey
davranışlarında bazı olumsuz etkilere
neden olmaktadır. Bireyin gerçek
hayattan uzaklaşmasına, dış dünyayla
ve ailesiyle ilişkilerinin zayıflamasına ve
yalnızlaşmasına neden olmaktadır. Bu
durum da, beraberinde içe kapanma,
depresyon gibi bazı duygusal ve sosyal
uyumsuzluk, saldırganlık gibi bazı
davranışsal problemleri getirmektedir.
Bu sorunlar özellikle çocuklar ve ergenler
üzerinde daha fazla olumsuz etkilere
neden olmaktadır.
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Çocuklar ve ergenler üzerinde
İnternet’in olumsuz etkilerini
azaltmak için bazı çalışmalar
yapılabilir. Bu konudaki öneriler
şunlar olabilir:
1.
Okullarda öğrencilerin doğrudan
iletişim kurmalarına yardım edecek
tiyatro, drama, eğlence günleri ve çeşitli
spor etkinlikleri düzenlenebilir. Bu yolla
öğrenciler daha fazla birebir etkileşime
girer ve kendilerini test etme ve tanıma
imkanı bulurlar.

Böylelikle hem doğanın ve doğadaki diğer
canlıların önemini fark ederler, hem de
kendilerine ve gelecek nesillere güzel bir
dünya kalır.
5.
Öğrenciler için izcilik veya yaz
kampları düzenlenebilir. Bu kamplarda
öğrencilerin kendi başına yaşamasına
yardımcı olacak bilgi ve becerileri
kazanmalarına katkı sağlayacak ortamlar
sağlamak suretiyle hayata hazırlanmaları
sağlanır.

2.
Öğrencilerin
aileleriyle,
arkadaşlarıyla ve çevresindeki diğer
kişilerle iletişimlerini geliştirmeye yönelik
grup rehberliği veya grupla psikolojik
danışma etkinlikleri yapılabilir.
3.
Öğrencilerin yaşlılara, hastalara,
yoksullara yardım gibi faaliyetlerde gönüllü
olarak çalışmaları için düzenlemeler
yapılabilir. Bu tür faaliyetler bireylerin
hem güç durumdaki insanları daha iyi
anlamalarına, hem de zor durumdaki
insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına
yardımcı olur. Bireylerdeki empati ve
yardımlaşma duygularını geliştirir.
4.
Doğa gezileri düzenlenebilir.
Öğrencilerin doğayı ve hayvanları koruma
faaliyetlerinde yer almaları sağlanabilir.
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Özet

İnternet ve sosyal paylaşım siteleri bireylerin hangi mesafede olursa olsun yakınlarıyla
ve arkadaşlarıyla haberleştiği, ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere ulaştığı bir sanal bir
ortamdır. Aynı zamanda bireyin kendi düşüncelerini özgür bir şekilde ortaya koyduğu,
çevrimiçi oyunlar yardımıyla dünyanın dört bir yanından insanlarla sanal alem üzerinde
eğlenebildiği bir ortamdır. Bu durum, bazıları tarafında sosyal bir paylaşım olarak
görülmekte ve bireyin diğer insanlarla bağlantı kurmasına ve kendini ortaya koymasına
yardım eden olumlu bir durum olarak değerlendirilmektedir. Bazıları da, bunu insanlarla
yüz yüze, birebir temas halinde iletişim ve etkileşim olmamasından dolayı asosyallik ya da
sosyal uyumsuzluk olarak düşünmektedirler.
Sosyal becerileri konusunda kendini yetersiz hisseden, yüz-yüze ilişkilerde güçlük yaşayan,
fiziksel görünüşünden hoşnut olmayan, kişiler arası ilişkilerde kendine güvenmeyen
insanlar İnternet’te ve telefonda kendilerini daha rahat hissedebilmekte, bu türdeki
ilişkileri, gerçek ilişki ve iletişime tercih edebilmektedir.
İnternet’in aile ilişkileri ve aile bireylerinin gelişimi üzerinde olumlu katkılarının yanında
bazı olumsuz etkileri de görülmektedir. İnternet başında saatlerce zaman geçirip evini,
ailesini ve çocuklarını ihmal etme sonucu yaşanan problemler en çok karşılaşılan olumsuz
etkilerdendir. Bunun yanında, çocukların kontrolsüz bir şekilde bilgisayarla ve İnternet’le
baş başa bırakılması nedeniyle çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalması bir diğer önemli
problemdir.
İnternet sosyal fobisi olan bireylerin kendilerini rahatça ifade edebildikleri bir ortamdır.
Ancak sanal sohbeti hayatında bir tarz haline getiren kişilerde bir özgüven probleminin
varlığı dikkati çekmektedir. Genellikle içe dönük insanların sanal sohbetle daha ilgili olduğu
ve İnternet’teki sosyal paylaşım sitelerindeki sohbetlerin bunu pekiştirdiği gözlenmektedir.
Benlik saygısı düşük bireyler daha çok eposta yoluyla iletişim kurmayı ve çevrimiçi
mesajları daha sık kullanmayı tercih etmektedirler.
İnternet’in sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz etkileri arasında bireyin toplumdan
soyutlanması, ilişkilerin zayıflaması ve yüzeyselleşmesi, güvensizlik, yalnızlık, içe
kapanma, depresyon ve çöküntü duygularının yaşanması sayılabilir. İnternet’te uzun süre
denetimsiz zaman harcamak, özellikle çocuklar ve gençlerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz
etkilere yol açmaktadır.
İnternet ve sosyal paylaşım ağları bireylere bir gruba ait olduklarını hissettirmektedir.
Bireyler bu gruplar içinde onaylandıklarını, kabul edildiklerini hissetmektedirler. İnternette
sohbet ederek istediği insanlarla daha yakın ilişkiler kurabilmektedir. Bireyler bu ortam
içinde içlerinden geldiği gibi iletişime geçebilmekte ve kendilerini açabilmektedirler.
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Değerlendirmeler

1. İnternet bireyin dış dünyadaki sosyal hayatı üzerinde nasıl bir etki
oluşturmaktadır?
2. İnternet bireyin sosyal uyumunu nasıl etkilemektedir?
3. İnternet bireyin aile ilişkilerini ne yönde ve nasıl etkilemektedir?
4. İnternet’in bireyin kendine güven, özsaygı, içe/dışa dönüklük gibi kişilik özellikleri ile ilişkisi nedir?
5. İnternet bireylerin yalnızlık, depresyon gibi duygusal durumları üzerindeki ne derece etkili olmaktadır?
6. İnternet bireyin beğenilme, ait olma, kendini açma gibi ihtiyaçlarını
nasıl ve ne ölçüde karşılamaktadır?
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Bilmediğim e-postaları açmıyorum
çünkü zararlı yazılım(virüs, truva atı vb.)
içerebilir ve böylece bilgilerim çalınabilir.

www.guvenlinet.org

Evde Güvenli İnternet Çocuk
Profili kullanıyoruz.Böylece
zararlı sitelerden korunuyoruz.

Şifrelerimi hiç kimseye söylemiyorum.
Şifremde hem harfler(d,g,V,z.. gibi) hem
sayılar hem de karakterler(*_!- gibi) var.
Böylece şifrelerim daha güçlü.

www.guvenliweb.org.tr

Güvenli Web

www.guvenlinet.org.tr

güvenli
internet

www.guvenlicocuk.org.tr

www.ihbarweb.org.tr

Zararlı ve rahatsız edici bir siteyle
karşılaşırsam aileme söylüyorum.
Böyle siteleri www.ihbarweb.org.tr’ye
şikayet ediyoruz.

İnternette düzgün Türkçe kullanmaya özen
gösteriyorum. Tıpkı günlük hayatta olduğu
gibi başkalarına gösterdiğim saygıya
karşılık ben de saygı görüyorum.

1v260412

Örneğin: Güvenli Çocuk
(www.guvenlicocuk.org.tr)
sık kullanılanlarımda.
Oyun oynamak istediğimde
kolayca açılıyor.

Ailemle ya da öğretmenlerimle birlikte güvenli
olduğunu tespit ettiğim İnternet sitelerini
sık kullanılanlara eklerim.

Fakat İnternetteki tehlikelerden de korunmak
için bazı şeylere dikkat ediyorum.

İnternet üzerinden yeni bilgiler öğreniyor,
akrabalarım ve arkadaşlarımla konuşuyorum.

Bazen ödevlerimi İnternet üzerinden
yapıyorum.

İnternet uçsuz bucaksız ve zenginliklerle dolu
bir dünya.

Uzun süre bilgisayara
bakmıyorum ve bilgisayar
karşısında dik oturuyorum.
Çünkü bu sağlığım için çok
önemli.

İnternetin zamanımı çalmasına
izin vermiyorum. Önceliklerimi
biliyorum, İnternette oyunların
derslerimin önüne geçmesine
izin vermiyorum.

Ayrıca ailemin kredi kartı numarasını
vermem de maddi zarar doğurabilir.

Adım, yaşım, okulum, sınıfım, adresim,
telefon numaram, TC kimlik numaram gibi
başkalarının bana ulaşabileceği bilgileri
İnternette yazmıyorum.

Ayça
Güvensoy
7-C

Ben ve ailem ile ilgili özel bilgileri ve
fotoğrafları paylaşmıyorum çünkü
paylaştıklarımı herkes görür. İnternette
yayınlanan şeyler bir daha silinmez!

Önce düşün,
sonra paylaş!

Tanımadığım kişilerin İnternetten yaptığı
arkadaşlık tekliflerini kabul etmiyorum.
Çünkü İnternette kolaylıkla yalan söyleyebilirler,
kendilerini farklı kişiler olarak tanıtabilirler.
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BÖLÜM 5
Fatih Projesi, BT ve İnternet’in Bilinçli, Güvenli
Kullanımının Hukuki Boyutu
içindekiler
Kazanımlar
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1. Giriş
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3.2.8. İnternet Ortamında Kişilik Hakkının İhlal

1.1. Temel Kavramlar

3.2.9. Erişimi Engelleme Kararlarında Bulunması

1.2. Bilişim Hukukunun Tarihi Gelişimi

Gereken Hususlar:
3.2.10.Teknik Terimlerin Örneklenmesi

1.3. Bilişim Yoluyla İşlenen Suçların Yapısı
1.4. Bilişim Suçu Türleri
1.5. Diğer Ülkelerde Bilişim Hukuku
1.6. Türkiye’de Bilişim Hukuku

2. Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları
2.1. Bilişim Sistemine Girme Suçu
2.2. Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme
Veya Değiştirme
2.3. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

4. İnternet İhbar Merkezi
5. Telekomünikasyon İletişim
Başkanlığının Online Hizmetleri
6. Suça Karşı Alınması Gereken Önlemler
ve Failin Tespiti
7. Konusu Suç Oluşturan İçeriklere
Erişimi Önleyici Tedbirler
8. Güvenli İnternet Hizmeti
9. İnternet HTS Bilgileri

3. İnternete İlişkin Düzenlemeler
3.1. İnternet İçerik Düzenlemeleri
3.2. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun

Özet
Değerlendirme
Kaynaklar

3.2.1. 5651 Sayılı Kanununun Amaç ve Kapsamı
3.2.2. 5651 Sayılı Kanununun Öngördüğü Yöntemler
3.2.3. 5651 Sayılı Kanununda Sayılan Katalog
Suçlar
3.2.4. Erişimin Engellenmesi
3.2.5. Adli Mercilerin Koruma Tedbiri Olarak
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3.2.6. Başkanlığın Re’sen Erişimi Engelleme
Yetkisi;
3.2.7. Kararların Hükümsüz Kalması-Kaldırılması
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Kazanımlar
•

Bilişim Hukuku ile ilgili genel bir bilgiye sahip olur

•

Bilişim suçlarının neler olduğunu bilir,

•

Bilişim suçlarının özelliklerini bilir,

•

Bilişim suçlarının mağduru olduğu zaman hangi prosedürleri
takip edeceğini bilir,

•

İnternet içerik düzenlemeleri ile ilgili mevzuatı bilir,

•

TİB’in online hizmetlerini bilir.
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1.Giriş
1.1. Temel Kavramlar

Bilişim
teriminin
birçok
tanımı yapılmaktadır. Bilişim,
elektronik sistemlerin tamamını
içeren bir üst terimdir.
Bilişim: Bilgi ve teknolojinin birlikte
kullanılarak üretilen sonuçları olarak
kısaca tarif edilebilir. Ya da daha geniş ve
farklı olarak;
Teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki
iletişimde kullanılan ve özellikle elektronik
aletler aracılığıyla düzenli bir biçimde
işlenmeyi öngören bilimdir.
Her türlü bilgi ve verinin elektronik
bilgi işlem araçlarıyla işlenmesini ve
değerlendirme tekniklerini konu alan
bilimdir, şeklinde tanımlanabilir.
Bilişim Hukuku: Bilgi ve teknolojinin
kötüye kullanımı ile insanlara zarar
verilmesini önlemek amacıyla ortaya
çıkmış olan bir hukuk dalı şeklinde
tanımlayabiliriz.
Bilişim suçları; bilgileri otomatik işleme
tabi tutan veya verilerin nakline yarayan
bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki veya
yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranış
olarak tanımlanabilir ya da, bilgisayar ve
iletişim teknolojileri kullanılarak işlenen
suçlar şekliyle de tanımlanabilir.

1.2. Bilişim Hukukunun Tarihi
Gelişimi
İletişim ve bilişim alanındaki teknolojilerin
her geçen gün artması ile birlikte artık bilgi
toplumunda gelişen ve değişen dünyada
“bilişim” kavramının ortaya çıktığı
günden bu yana kendi ekonomik, sosyal
ve kültürel dinamiklerini yaratmış, buna
bağlı olarak da bilişim hukuku doğmuştur.
Bilişim yolları kullanılarak;
terör
örgütlerinin faaliyetlerini sanal dünyaya
taşımaları, fikri mülkiyet haklarına
yapılan tecavüzlerin ciddi boyutlara
ulaşması, interaktif altyapının hırsızlık
amacı ile de kullanılır hale gelmesi ve
çocuk pornografisinin yaygınlaşması ve
hackerlerin yaygınlaşması gibi nedenler
yeni bir hukuk dalının ortaya çıkmasına
neden olmuştur.
Ülkemizde İnternet ve bilişim sektörü
ile ilgili olarak gerekli hukuksal zemine
geç ulaşılmış olmasının nedeni, hukuk
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kurallarının bir anlamda olayları takip
etme zorunluluğudur.

1.3. Bilişim Yoluyla İşlenen
Suçların Yapısı

Ülkemizde bu alanda yaşanan en büyük
sorun ise var olan mevzuatın yetersizliği
yanında, mevcut pozitif hukuk normlarına
işlerlik kazandıracak uygulamaların,
ihtiyaca cevap verecek derinlikte olmama
sorunudur.

Bilgisayar ve iletişim teknolojileri
kullanılarak işlenen suçlara beyaz yaka
suçları da denilir. Bu tür suçların genel
olarak ortak özellikleri:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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Bilişim
suçunun
işlenmesinde
bilgisayar sistemleri ve teknolojilerinin
kullanılması,
Bilişim suçunun sonucunda çok
yüksek kazancın kolay ve daha az
riskle temin edilmesi,
Yeni suçlar olması nedeniyle gerekli
kanun ve düzenlemelerin eksik ve
yetersiz olması,
Yeterli mevzuat olsa bile uygulamanın
eksik bilgi veya yeteneğe sahip olma
ihtimalinin yüksek olması,
Diğer suç türlerine göre daha ağır
maddi ve manevi sonuçlar doğurması,
Suç mağdurlarının genelde bilinçsiz
kullanıcılar ile ekonomi ve finans
sektöründen olması,
Ekonomik kaybın büyük olması
nedeniyle, genelde basit suçlar
haricinde
güvenlik
güçlerine
bildirilmemesi,
Normal kişiler yönüyle de bu tür
suçun mağduru olunması durumunda
genellikle takip edilmesi gereken
prosedüre
tam
olarak
hâkim
olunmaması,
Zarara
uğrayan
mağdurların
büyük kuruluş ve işletmeler olması

•
•
•

•
•
•
•
•
•

durumunda itibar ve prestij kaybetme
korkusunun baskın gelmesi,
Bilişim suçunu işleyenlerin genelde
17-35 yaş arasındaki gençlerden
oluşması,
Bilişim suçu mağdurlarının genellikle
ticari faaliyette bulunan kurumlar
olması,
Suçluların
çoğunluğu,
bazen
fiillerinin deşifre olunmaması için
ihbar edilmeyeceğinden, bazen ise bu
fiilleri karşılayacak ceza normunun
bulunmamasından
cesaretle,
eylemlerinin yaptırımsız kalacağına
dair güvenle hareket etmektedir.
Suçlular adi ve münferit olabileceği
gibi organize de olabilmektedir.
Bilişim suçu, bilgi teknolojilerinden
sonra ortaya çıkan yeni bir suç
çeşididir.
Bilişim suçu ile bilişim yoluyla işlenen
suç ayrılmaktadır.
Bilişim
suçu
ile
mücadele
bilinçlendirme ayağı da olan komplike
bir süreçtir.
Suçlu ve suç yöntemi hızlı bir şekilde
gelişebilmektedir.
Genellikle
uluslararası
boyutu
bulunmaktadır.

1.4. Bilişim Suçu Türleri
Bilişim
suçlarını
amaçlarına
ve
yöntemlerine göre aşağıdaki şekilde tasnif
edebiliriz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine
Yetkisiz Erişim
Bilgisayar Sabotajı
Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık
Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik
Bir Bilgisayar Yazılımının İzinsiz
Kullanımı
Kişisel Verilerin Kötüye Kullanılması
Sahte Kişilik Oluşturma ve Kişilik
Taklidi
Yasadışı Yayınlar
Ticari Sırların Çalınması
Terörist Faaliyetler
Çocuk Pornografisi
Hacking
Diğer Suçlar (Organ, fuhuş, tehdit,
uyuşturucu, vb.)

1.5. Diğer Ülkelerde Bilişim
Hukuku
Bilişim suçlarının sonuçları bakımından
evrensel olması ve İnternetin kötü amaçlı
kullanıcılar tarafından suça alet edilmesi,
ister istemez tüm dünya uygulamasında
bilişim suçları ile mücadelede iş birliğini
zorunluluğu getirmiştir. Ancak bu hususta
tam bir uygulama birliğinden de söz etmek
imkânsızdır. Bilişim suçlarında genel
olarak mülkiler prensibi pek çalışmaz.
Çözüm için ikili veya çok taraflı iş birliği
şarttır.
Bazı ülkeler bilişim alanlarında işlenen
suçlarla ilgili olarak ayrı bir kanun ihdas
etmiş, bazı ülkeler de mevcut hukuk
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normlarına bilişim suçları
hükümler eklemişlerdir.

ile

ilgili

Bazı ülkelerin bilişim yoluyla işlenen
suçlara nasıl yaklaştığına örnekler verelim;
Amerika:
Amerika,
bilgisayarın
dünyadaki
doğuşuna ev sahipliği yapmasının
yanında halen bilişim teknolojilerinin
de doğduğu yer olarak tanımlanabilir.
Dolayısıyla, Amerika tarafından her geçen
gün geliştirilen teknolojinin beraberinde
getirdiği zafiyetler üzerinde hem ülke
hem de eyalet düzeyinde hukuki ve teknik
düzenlemelere yer verilmektedir.
Bilişim suçlarıyla ilgili ilk yasa tasarısı,
ABD kongresinde 1977 yılında verilmiş
olup bu adım sonraki yasal düzenlemeler
ve uygulamalar açısından büyük önem
arz etmektedir. ABD’ de ilk defa 1984
yılında Erişim Aygıtlarını Taklit Etme,
Bilgisayar Dolandırıcılığı Ve Bilgisayarı
Kötüye Kullanma Kanunu İle Kredi Kartı
Sahtekârlığı Kanunu ihdas edilmiştir.
Amerika’ da teknolojik suçlarla mücadele
amacıyla; FBI bilgisayar sistemlerine
girme ve benzeri suçları takip amacıyla
birimler oluşturmuş; diğer kuruluşlar
da bilişim suçları ile mücadele için özel
ekipler oluşturmuştur.

Almanya:
Bilişim suçları ile mücadelede Amerika
gibi ayrı yasalar ihdas etmek yerine, ceza
yasası kapsamında bilişim suçlarına yer
verilmiştir. 1997 yılında “ Teleservisler
Kanunu” ile İnternet yayınlarından doğan
ihlallere karşı düzenlemeler yapılmıştır.
İsrail:
İsrail, bilgisayar suçlarıyla mücadele
konusunda ve birçok Amerika bir çok
Avrupa ülkesiyle işbirliği anlaşması
imzalamıştır.
İtalya:
İtalya, bilişim suçlarıyla ilgili ayrı bir
müstakil kanun yapmamıştır. Ancak
eldeki mevcut hukuk normlarına bilişim
ile ilgili hükümler eklemiştir. 1993 yılında
yapılan düzenleme bu alanda yapılan ilk
düzenlemelerden biridir. Daha sonra Ceza
Kanunda ilgili maddelerde bilişim ile ilgili
esaslı değişiklikler yapmıştır.
İngiltere:
İngiltere’de bilişim suçları 1990 ‘Computer
Misuse Act’ ile düzenlenmiştir. Daha
sonra da birçok uluslararası sözleşmeyi
imzalayıp yürürlüğe koyarak bu alandaki
düzenlemelerini sürdürmüştür.

Fransa:
Fransa’da yapılan ilk düzenleme genel
ceza yasası kapsamında 1988 yılında
yer verilmiştir. Fransa’daki en esaslı
yapılan düzenlemeler, 1993 tarihli Ceza
Kanunu ile yapılmıştır. Sonrasında 1999
tarihinde şifreleme sistemi kullanılmasına
ilişkin değişiklikler yapılmış olup 2000
yılında da elektronik imzaların hukuki
değer taşımasına ilişkin bir kanun kabul
edilmiştir.
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1.6. Türkiye’de Bilişim Hukuku
Teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle,
her geçen gün farklı suç türleri ortaya
çıkarmaktadır. Bu kapsamda değişime
ve gelişime en açık olan suçu ise bilişim
suçları oluşturmaktadır. Globalleşen
dünyada yeni bir teknolojik gelişme bütün
dünyaya yayılmaktadır. Bunun sonucunda
ülkemizde de gelişen teknolojiye bağlı
olarak yeni bilişim suçları ortaya
çıkmaktadır.
Ülkemizde bilişim suçlarına yönelik
tek bir kanun yoktur. Onun yerine
mevcut kanunlara bilişim suçlarıyla ilgili
hükümler eklenmiştir.
Türkiye’de bilişim alanında gerçekleştirilen
yasal düzenlemeler, genel olarak AB
direktifleri ile uyumlu olacak şekilde
hazırlanmıştır. Bilişim suçları, her suçun
kendi alanına ilişkin düzenlemeler
içermektedir.
Bilişim suçlarına yönelik Türkiye’de ilk
yasal metin, 765 sayılı Türk Ceza Kanununa
1991 yılında eklenen “…bilgileri otomatik
işleme tabi tutan sistem…” ibaresidir.
Bundan sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar
neticesince birçok kanuna bilişim ile ilgili
hükümler eklenmiştir.
Bilişim suçları ile ilgili en kapsamlı
düzenleme 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununda yer almaktadır.
Türk
Ceza
Kanununun
onuncu
bölümünde bilişim alanında suçlar başlığı
altında bilişim sistemine girme, sistemi
engelleme, bozma, verileri yok etme veya
değiştirme ile banka ve kredi kartlarının
kötüye
kullanılması
konularında
düzenleme getirmiştir.
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2. Türk Ceza Kanununda Bilişim Suçları
Türk Ceza Kanununun 243. 244.
ve 245. maddelerinde bilişim
suçları müstakilen düzenlenmiştir.
TCK’daki bu üç maddeyi biraz
daha detaylı inceleyecek olursak:
2.1. Bilişim Sistemine Girme
Suçu
Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesi,
“(1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya
bir kısmına hukuka aykırı olarak giren ve
orada kalmaya devam eden kimseye bir
yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
(2) Fıkra-Yukarıda ki fıkrada tanımlanan
fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen
sistemler hakkında işlenmesi halinde,
verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği
veriler yok olur veya değişirse altı aydan
iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”
hükmünü amiridir.
TCK 243. maddesi ile bir bilişim sisteminin
bütününe ve bir kısmına hukuka aykırı,
olarak girilmesi ve orada kalmaya devam
edilmesi suç olarak düzenlenmiştir.
Verilerin ele geçirilmesi şartı aranmaksızın
bilişim sistemine hukuka aykırı olarak
girilmesi ve bu suretle bilişim sisteminin
güvenliğinin ihlal edilmesi suç haline
getirilmiştir.
TCK 243 düzenlenmesi ile, Avrupa Konseyi
Siber Suç Sözleşmesinin “Kanunsuz
Erişim” başlıklı 2. maddesindeki “Her
bir taraf devlet bir bilgisayar sisteminin
herhangi bir bölümüne haksız ve kasıtlı
olarak erişilmesini suç kapsamına

almak için gerekli kanuni düzenlemeyi
yapmalı, gerekli önlemleri almalıdır.”
düzenlemesine paralellik sağlanmıştır.
Korunan hukuki değer bilişim sisteminin
güvenliğinin
sağlanmasıdır.
Bunun
yanında bilişim sisteminin kullanıcısı ve
bu sistemden, yararlanan kişilerin farklı
türden kişisel yararları da korunmaktadır.
Suçun maddi unsurunu bilişim sistemi
oluşturmaktadır. Bu suçun oluşması için
bilişim sistemine hukuka aykırı olarak
girilmesi ve orada kalmaya devam edilmesi
gerekmektedir. İki eylemin de aynı anda
gerçekleşmesiyle suç oluşmaktadır.
Bu suçun oluşması için genel kast yeterlidir.
Suçun faili herkes olabilir. Herkes suçun
mağduru olabilir, gerçek veya tüzel kişiler
olabilir.
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2.2. Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme Veya
Değiştirme

Türk Ceza Kanununun 244. maddesi, “(1)
Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen
veya bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bir bilişim
sistemindeki verileri bozan, yok eden,
değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri
yerleştiren var olan verileri başka bir yere
gönderen kişi altı aydan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır. (3) Bu fiille bir
banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu
kurum veya kuruluşun ait bilişim sistemi
üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza
yarı oranında artırılır. (4) Yukarıdaki
fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi
suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının
yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka
bir suç oluşturmaması halinde iki yıldan
altı aya kadar hapis ve beşbin güne kadar
adli para cezasına hükmolunur.” hükmünü
amirdir.

düzenlemelerine
çalışılmıştır.

paralellik

sağlanmaya

Bu suç tipiyle Avrupa Siber Suç
Sözleşmesinin 4. maddesinde öngörülen
“verilere müdahale” ve 5. maddesinde
öngörülen
“sistemlere
müdahale”

Bilişim sisteminde sistemin engellenilmesi
işleyişinin bozulması, verilerin yok edilmesi,
verilerin değişilmesi ve erişilmez kılınması
gibi eylemler suçun maddi unsurlarıdır.

Maddenin gerekçesinde de yer verildiği
üzere sistemlere zarar verme suç haline
getirilmiştir. Bilişim sistemlerinde yer alan
verilerin ya da programların kısmen veya
tamamen tahrip edilmesi değiştirilmesi
işlevlerinin üzerinde oynanması olağan
işleyişinin
engellenmesi
erişimin
kısıtlanması gibi eylemler genel olarak
bilişim sistemlerine karşı mala zarar verme
suçları olarak düzenlenmiştir.
İşleyişi engellenen veya bozulan bilişim
sistemi veya bilişim sisteminde bulunmasına
karşılık bozulan, yok edilen değiştirilen veya
erişilmez kılınan ya da sisteme yerleştirilen,
başka bir yere gönderilen veriler suçun
konusunu oluşturur.
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2.3. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

Türk Ceza Kanununun 245. maddesi,
“(1)
Değişik:29.06.2005-5377-27.md)
Başkasına ait bir banka veya kredi kartını
her ne suretle olursa olsun ele geçiren
veya elinde bulunduran kimse kart
sahibinin veya kartın kendisine verilmesi
gereken kişinin rızası olmaksızın bunu
kullanarak veya kullandırtarak kendisine
veya başkasına yarar sağlarsa, altı aydan
üç yıla kadar hapis cezası ve beş bin güne
kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) Başkalarına ait banka hesaplarıyla
ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi
kartı üreten, satan, devreden, satın alan
veya kabul eden kişi üç yıldan yedi yıla
kadar hapis ve onbin güne kadar adli
para cezası ile cezalandırılır. (3) Sahte
oluşturulan veya üzerinde sahtecilik
yapılan bir banka veya kredi kartını
kullanmak suretiyle kendisine veya
başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha
ağır cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı takdirde, dört yıldan sekiz
yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli

para cezası ile cezalandırılır. (4) Birinci
fıkrada yer alan suçun. a- Haklarında ayrılık
kararı verilmemiş eşlerden birisinin. bÜstsoy veya altsoyunun veya bu derecede
kayın hısımlarından birinin veya evlat
edinen veya evlatlığın. c- Aynı konutta
beraber yaşayan kardeşlerden birinin
zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili
akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.
(5) (Ek Fırka: 06.12.2006-5560/11.md)
Birinci Fıkra kapsamına giren fiillerle ilgili
olarak bu kanunun malvarlığına karşı
suçlara ilişkin etkin pişmanlık hükümleri
uygulanır.” hükmünü amirdir.
245. madde de banka ve kredi kartlarının
kötüye kullanılması eylemleri bağımsız bir
suç tipi olarak düzenlenmiştir. Kredi kartı
veya banka kartıyla gerçekleştirilen her
türkü hukuka aykırı yarar sağlama eylemi
bu suç tipini oluşturmaktadır.
Madde gerekçesinde açıklandığı üzere
banka veya kredi kartlarının hukuka aykırı
olarak kullanılması suretiyle bankaların
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veya kredi sahiplerinin zarara sokulması,
bu yolla çıkar sağlanmasının önlenmesidir.
Maddede tanımlanan suçlar genel kasıtla
işlenebilir. Fail için özel bir özellik
aranmamış, suçun faili herhangi bir kimse
olabilir. Bu suç tipinin mağdur açısından
bir özellik göstermemektedir. Herkes
mağdur olabilir.

uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının
kolaylaştırılması, suç işleme amacıyla
örgüt kurma, müstehcenlik, göreve ilişkin
sırları açıklama, iftira, halkı askerlikten
soğutma ve kanunlara uymamaya tahrik
başlıklarında düzenlemeler yapılmıştır.

Diğer taraftan, Türk Ceza Kanununda;
haberleşmenin engellenmesi, hakaret,
haberleşmenin gizliliğinin ihlali, kişiler
arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve
kayda alınması, özel hayatın gizliliğini
ihlali, kişisel verilerin kaydedilmesi,
verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi
veya ele geçirilmesi, verileri yok etmeme,
nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılıkta
bilişim
sistemlerinin
kullanılması,

177

3. İnternete İlişkin Düzenlemeler
3.1. İnternet İçerik
Düzenlemeleri

3.2. İnternet Ortamında Yapılan
Yayınların Düzenlenmesi ve
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
İnternet içerik düzememelerine birden •Suçlarla Mücadele Edilmesi
fazla kanunda yer verilmiştir. Bunların
Hakkında Kanun
başlıcaları:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

5651 sayılı Yasa,
5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu”nun Ek-4 üncü maddesi,
556 Sayılı “Markaların Korunması
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararname”nin 9. 76. ve 77.
maddeleri,
4733 sayılı “Tütün Ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumu Teşkilat Ve
Görevleri Hakkında Kanun” un 8.
maddesinin beşinci fıkrasının (k)
bendi,
6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu”
nun 56 ve 58. maddeleri,
3713 sayılı “Terörle Mücadele
Kanunu” nun 6. maddesi,
4721 sayılı “Türk Medeni Kanunu”
nun 24 ve 25. maddeleri,
1086
sayılı
“Hukuk
Usulü
Muhakemeleri Kanunu” nun 101.
maddesi,
7258 sayılı “ Futbol ve Diğer
Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunu
Düzenlenmesi Hakkında Kanun ” un
5. maddesi
633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluş Ve Görevleri Hakkında
Kanun ” un 6. Maddesi,
5809 sayılı “Elektronik Haberleşme
Kanunu” çerçevesinde çıkarılmış
“Elektronik Haberleşme Sektöründe
Tüketici Hakları Yönetmeliği”nin 10.
maddesi.

İnternet ile ilgili en kapsamlı düzenleme
2007 yılında 5651 sayılı “İnternet
Ortamında
Yapılan
Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanun ” ile yapılmıştır.
5651 sayılı Kanun ile ilk defa;
•

İnternet aktörlerinin (içerik sağlayıcı,
yer ve erişim sağlayıcı, toplu kullanım
sağlayıcı) ve bu aktörlerin hak ve
sorumlulukları belirlenmiştir.

•

Yasada
yazılı
katalog
suçlar
bakımından erişimin engellenmesi
usul ve esasları düzenlenmiştir.

•

İnternet ortamında yayınlanan içerik
nedeniyle haklarının ihlal edildiğini
iddia eden kişilere ilişkin; içeriğin
yayından çıkarılmasını sağlama ve
cevap hakkı uygulamalarına ilişkin
usul ve esaslara yer verilmiştir.

•

Konusu suç teşkil eden (ve/veya
küçükler için zararlı olan) içerik
kapsamında
filtreleme
usulü
öngörülmüştür.
Bilişim
ve
İnternet
alanında
uluslararası
koordinasyonda
bulunacak görevli birim (Başkanlık)
belirlenmiştir.

•
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•

Erişim ve yer sağlayıcıların faaliyet
belgesi almalarına ilişkin usul ve
esasları belirlenmiştir.

•

İnternet toplu kullanım sağlayıcıların,
yükümlülük
ve
sorumlulukları
belirlenmiştir.

•

Ticari amaçla İnternet toplu kullanım
sağlayıcıların izin belgeleri almalarının
usulü ile bunların yükümlülükleri
ve denetlenmelerine ilişkin usulü
belirlenmiştir.

•

İnternet
aktörlerinin
tutmaları
gereken trafik bilgilerine ilişkin
düzenleme yapılmıştır.

•

Türkiye’de İnternet ortamındaki
yayınlardan
kanunda
belirtilen
katalog suçlara ilişkin şikâyetlerin
yapılabileceği İnternet bilgi ihbar
merkezi kurulmuştur.

3.2.1. 5651 Sayılı Kanununun
Amaç ve Kapsamı
5651 sayılı kanununun alanı İnternet
ortamındaki içeriklerle sınırlıdır. İnternet
ortamını ve İnternet ortamındaki yayını
da aşağıdaki şekilde tanımlamıştır.
İnternet ortamı: “Haberleşme ile kişisel
veya kurumsal bilgisayar sistemleri
dışında kalan ve kamuya açık olan İnternet
üzerinde oluşturulan ortamı” olarak ifade
edilmiştir.

İnternet ortamında yapılan yayın:
“İnternet ortamında yer alan ve içeriğine
belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği
veriler” olarak ifade edilmiştir.
5651 sayılı Yasanın “Amaç ve Kapsam”
başlıklı 1. maddesinde, “Bu Kanunun
amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer
sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu
kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve
sorumlulukları ile İnternet ortamında
işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim
sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin
esas ve usûlleri düzenlemektir.” hükmü yer
almaktadır.
Kanunun amacının İnternet ortamında
işlenen belirli suçlarla mücadele olduğu bu
maddede ve Kanunun genel gerekçesinde
açık olarak ifade edilmiştir.
Bahse konu husus (sınırlı sayıda suçla
etkin mücadele) yasama sürecinde de dile
getirilmiştir.
12/04/2007 tarihli Adalet Komisyonu
Raporunda: “İnternet ortamında yapılan
ve konusu suç oluşturan içeriğe sahip
yayınlarla
mücadelenin
etkinliğini
sağlama bakımından başlangıçta katalog
içerisinde yer alan suçların sayısı mümkün
olduğunca sınırlı tutulmuştur.” şeklindeki
önemli tespitin devamında ; “Anayasanın
uluslararası sözleşmeler hükümlerine
bağlı olarak güvence altına aldığı özellikle
düşünce açıklama özgürlüğünü kısıtlama
bağlamında eleştirilere maruz kalmamak
amacıyla, kapsam, İnternet ortamında
yapılan, çocukların ve gençlerin olumsuz
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olarak etkilenebileceği yada çocukların
cinsel
yönden
istismar
edilmesi
suretiyle oluşturulmuş yayınlarla sınırlı
tutulmuştur.” şeklindeki açıklamalara yer
verilmiştir.

3.2.2. 5651 Sayılı Kanununun
Öngördüğü Yöntemler
•

Katalog Suçlarla Sınırlı
Erişimin
Engellenmesi
(Madde-8)

Olarak
tedbiri

Bunlar:
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanununda yer alan;
1) İntihara yönlendirme (madde 84),
2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103,
birinci fıkra),
3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
4) Sağlık için tehlikeli madde temini
(madde 194),
5) Müstehcenlik (madde 226),
6) Fuhuş (madde 227),
7) Kumar oynanması için yer ve imkân
sağlama (madde 228),
suçları.
25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk
Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında
Kanunda yer alan suçlar.

•

Filtreleme (Madde 10)

3.2.4. Erişimin Engellenmesi

•

Kişilik haklarının ihlaline bağlı olarak
İçeriğin Yayından Çıkarılması Ve
Cevap Hakkı (Madde 9)

•

Güvenli İnternet Hizmeti (5809 ve
Tüketici Hakları Yön 10. madde)

Erişimi engelleme kararına belli şartlar
çerçevesinde hem koruma tedbiri şeklinde
adlî mercilerce hem de idari tedbir
kapsamında Başkanlıkça verilmektedir.

3.2.5. Adli Mercilerin Koruma
Tedbiri Olarak Erişim Engelleme
3.2.3. 5651 Sayılı Kanununda Kararı Vermesi
Sayılan Katalog Suçlar
5651 sayılı Kanununun 8’ inci maddesinde
erişimi engellenebilecek suçlar katalog
halinde saymıştır. İnternet ortamında
yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları
oluşturduğu hususunda yeterli şüphe
sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak
erişimin engellenmesine karar verilir.

Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma
evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise
mahkeme tarafından verilir. Soruşturma
evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da
erişimin engellenmesine karar verilebilir.
Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını
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yirmi dört saat içinde hâkimin onayına
sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi
dört saat içinde verir. Bu süre içinde
kararın onaylanmaması halinde tedbir,
Cumhuriyet savcısı tarafından derhal
kaldırılır. Koruma tedbiri olarak verilen
erişimin engellenmesine ilişkin karara
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre
itiraz edilebilir.

3.2.6. Başkanlığın Re’sen Erişimi
Engelleme Yetkisi
İçeriği birinci fıkrada belirtilen suçları
oluşturan yayınların içerik veya yer
sağlayıcısının yurt dışında bulunması
halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı
yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci
fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) numaralı
alt bentlerinde yazılı suçları oluşturan
yayınlara
ilişkin
olarak
erişimin
engellenmesi kararı re’sen Başkanlık
tarafından verilir. Bu karar, erişim
sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine
getirilmesi istenir.

3.2.7. Kararların Hükümsüz
Kalması-Kaldırılması Usulü
•

Soruşturma sonucunda kovuşturmaya
yer olmadığı kararı verilmesi
halinde,
erişimin
engellenmesi
kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.
Bu durumda Cumhuriyet savcısı,
kovuşturmaya yer olmadığı kararının
bir örneğini Başkanlığa gönderir.

•

Kovuşturma
evresinde
beraat
kararı verilmesi halinde, erişimin
engellenmesi kararı kendiliğinden
hükümsüz kalır. Bu durumda
mahkemece beraat kararının bir
örneği Başkanlığa gönderilir.

•

Konusu birinci fıkrada sayılan suçları
oluşturan içeriğin yayından çıkarılması
halinde; erişimin engellenmesi kararı,
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soruşturma evresinde Cumhuriyet
savcısı,
kovuşturma
evresinde
mahkeme tarafından kaldırılır.
•

•

Başkanlıkça re’sen uygulanan erişimi
engelleme işlemlerinde suça konu
içeriğe ulaşılamaması durumunda
erişimi engelleme işlemi kaldırılır.

davalı olarak gösterilen içerik veya yer
sağlayıcıya gönderilir.
Mahkeme kararına rağmen söz konusu
içerik kaldırılmazsa kişi Cumhuriyet
savcılığına
suç
duyurusunda
bulunabilir. İçeriğin kaldırılması
kararını yerine getirmeyen kişi 6
aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

3.2.8.
İnternet
Ortamında
3.2.9. Erişimi Engelleme KararKişilik Hakkının İhlal Edilmesi
larında Bulunması Gereken Hu• 5651 sayılı kanunun 9. maddesinde, suslar

•

•

•
•

•

İnternet ortamında yapılan yayındaki
içerik dolayısıyla hakları ihlal edilen
kişilere içeriğin yayından çıkarılmasını
talep etme hakkı düzenlenmiştir.
Öncelikle
İnternet
ortamında
yayınlanan bir içerik dolayısıyla bir
hak ihlalinin olduğu şeklinde bir
iddianın söz konusu olması gerekir.
Hakkının ihlal edildiğini düşünen
kişi söz konusu içeriğin çıkarılması
için öncelikle içerik sağlayıcıya
başvuruda
bulunmalıdır.
İçerik
sağlayıcıya ulaşamadığı takdirde yer
sağlayıcıya başvurmalıdır. Yapılan
başvuruda, içeriğin kaldırılması
yanında hazırlanan cevap metninin
yayınlanması da istenebilir.
İçerik veya yer sağlayıcı, başvurudan
itibaren 2 gün içinde içeriği
kaldırmazsa talep reddedilmiş sayılır.
İçeriğin kaldırılması talebi reddedilen
kimse 15 gün içinde yerleşim yerindeki
sulh ceza mahkemesine başvurarak
hakkını ihlal ettiğini düşündüğü
içeriğin kaldırılmasını isteyebilir.
Sulh ceza mahkemesi talebi kabul
ettiği takdirde söz konusu karar gereği
yapılmak üzere dava dilekçesinde

Koruma tedbiri kapsamında adli mercilerden talep edilecek kararlarda uygulama yönetmeliğinin 15’ inci maddesinde
belirtildiği şekliyle;
•
•
•
•

•
•
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Kararı veren merciin adı,
Karar tarihi ile soruşturma numarası
veya
kovuşturmaya
geçilmişse
mahkeme esas numarası,
Tedbirin hangi suç için istendiği, bu
suça ilişkin yeterli şüphe sebeplerinin
neler olduğu,
“URL adresi: http://www.abcd.com/
abcdefgh.htm” şeklinde örneklenen,
suça ilişkin bilgilerin bulunduğu tam
web adresi,
www.abcd.com” şeklinde örneklenen,
hakkında tedbir uygulanacak İnternet
yayınlarının alan adı,
Hakkında tedbir uygulanacak İnternet
yayınlarının bulunduğu yer sağlayıcıya
ait IP adresi,

3.2.10.Teknik Terimlerin Örneklenmesi

• Alan adı veya IP adresi olarak erişim engelleme yöntemi, belirtilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, kişilik hakkının ihlal edilmesi nedeniyle içeriğin çıkartılması taleplerinde de;
“http://www.abcd.com/abcdefgh.htm” şeklinde örneklenen, suça ilişkin bilgilerin
bulunduğu tam web adresi ve “www.abcd.com” şeklinde örneklenen, hakkında tedbir
uygulanacak İnternet yayınlarının alan adının belirtilmesi gerekmektedir.
•
•
•

Alan adı /Alt Alan adı/İnternet sitesi (yayının tümüyle ilgili)
Alan
adı:
“http:
//abcd.com”,
“http://www.abcd.com”
Alt Alan Adı: “http://ahmet.abcd.com”
URL adresi/tam web adresi/internet adresi (yayının bir kısmıyla ilgili):
http://www.abcd.com/abcdefgh.htm
IP adresi:
Dört oktetten oluşan ve hiçbir oktetin 255 rakamını aşmadığı sayısal veridir.
Rakam sayısı sınırı yoktur.
IP adresi: “xxx.xxx.xxx.xxx”
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4. İnternet İhbar Merkezi
İnternet ortamında suça konu bir içerikle karşılaşan kişi öncelikle bunu
İnternet bilgi ihbar merkezine iletmelidir.
Başkanlık Bilgi ve İhbar Merkezi; vatandaşların 5651 sayılı yasa
kapsamındaki suçlara ilişkin şikayetlerini bildirebilecekleri müracaat
merkezidir. 23.11.2007 tarihinde faaliyete geçen bu merkeze;
•
•

“166’’ nolu kısa ve pratik numaradan telefonla,
“http://www.ihbarweb.org.tr” adlı web adresinden form ile ihbarda
bulunabilmektedir.
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5.Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Online Hizmetleri

Site sorgulama: “internet.tib.gov.tr” ara
yüzünden İnternet sitelerinin beyan
ettikleri içerik, yer, erişim sağlayıcı ve
bunların yine beyan edilen iletişim
bilgilerine online olarak erişilebilmektedir.

Erişim Sağlayıcı Listesi: Yetkilendirilmiş
ve bu hususta belge almış erişim
sağlayıcıların listesine ve iletişim
adreslerine Başkanlığın web sitesinden
ulaşılabilmektedir.

Sorgulama
Ekranı:
“eekg.tib.gov.
tr” adresinden bir İnternet sitesine
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
aracılığı ile tedbir koyulup koyulmadığı
bilgisine anlık olarak ulaşılabilmektedir.

Yer Sağlayıcı Listesi: Yer sağlayıcılık
faaliyet belgesi almış olan veya belgesi
iptal olmuş yer sağlayıcıların listesine ve
iletişim adreslerine de Başkanlığın web
sitesinden ulaşılabilmektedir.
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6. Suça Karşı Alınması Gereken Önlemler Ve Failin Tespiti
İnternet ortamında bir suçun işlenmesinin
önlenmesine yönelik alınması gereken
tedbirlere geçmeden önce buna ilişkin
temel bilgilerin üzerinde kısaca duralım:
İnternet, askeri bir araştırma sonrasında
keşfedilmiştir. İnternet’in sahibi yoktur ve
hiçbir kurum doğrudan İnternet’i tamamen
kontrol edemez. İnsan sadece insan hayali
ve kapasitesi ile sınırlandırılabilir.
İnternet Sitesinin Yayını:
İnternet sitelerinin yaparken üç ana husus
vardır. Bunlar; alan adı, IP adresi ve yer
sağlayıcı/barındırma hizmeti(hosting).
IP adresi:
İnternet Kontrol Protokolü (İnternet
Protokolü) standardını kullanan bir ağdaki
cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle
iletişim kurmak ve veri alışverişinde
bulunmak için kullandıkları numara
dizinini ifade eder.
İnternet siteleri IP numaraları ile çalışır.
Ancak IP numaralarının çok uzun olması,
hatırlanmasının ve akılda kalmasının zor
olması ve bağlanmak istenilen şirket veya
kurumu göstermemesi nedeniyle insanlar
genel olarak IP adresi yerine alan adlarını
tercih ederler.
Aslında her alan adının bir IP karşılığı
vardır. Yani biz her ne kadar alan adını
tercih etsek de makine onları bir IP
adresine dönüştürür.
Alan Adı Sunucusu:
Alan Adı Sunucusundan; kayıt sahibi
(gerçek dışı olabilir), kayıt olma ve
güncelleme tarihini öğrenebilir, alan
adı sağlayıcı şirkete ulaşabilir, ödeme
detaylarını, IP numarası ve diğer detayları
hakkında bilgi edinebiliriz.

İnternet’teki her dosya ve her web sitesinin
bir barındırıcı sunucu veya bilgisayarı
vardır. Barındırma bilgisayarı basit
ifadesiyle yeteri kadar disk alanı olan
ve sürekli internete bağlantısı olan bir
bilgisayardır. Web hosting (yer sağlayıcı/
barındırma) bilgisayarınızdaki bir klasör
gibidir, tek farkı 7/24 sürekli internete
bağlıdır ve içerisine her ne koyulursa
onlara erişebilir. Hosting kesinlikle
soruşturmalar için çok önemlidir. Eğer site
sahibini bulamazsa hosting şirketinden
siteyi çalıştıran hakkında oldukça çok veri
sağlayabilir.
Ancak önemli sorunlardan birisi re-selling
adı verilen tekraren satma sorunudur.
Diğer bir sorun ise Proxy kullanılmasıdır.
Proxy sunucu; kullanıcı uygulaması
ile gerçek sunucu arasında iletişim
sağlayan ama kullanıcıyı gerçek sunucuya
göstermeyen bir uygulamadır. Kullanıcının
gerçek sunucuya erişirken üzerinden
geçen tüm iletişimi teknik olarak izleme
imkânına sahiptir. Anonimleştiriciler
(Proxyler) kullanıcıların mahremiyetini
korumak için faydalı ama soruşturmacılar
için risk oluşturan uygulamalardır.
Soruşturmacıda
kendisini
hedeften
korumak için kullanabilir. Suçluların da
bu sistemleri kullanması bizler için sorun
oluşturmaktadır.
Toplu Kullanım Sağlayıcı:
Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre
İnternet ortamı kullanım olanağı sağlayan
gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Yükümlülükleri:
•

186

İç IP Dağıtım Loglarını elektronik
ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.

•

Konusu suç oluşturan içeriklere
erişimi önleyici tedbirleri almak.

Ticari Amaçlı Toplu Kullanım Sağlayıcı:
İnternet salonu ve benzeri umuma açık
yerlerde, belirli bir ücret karşılığı, İnternet
toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren,
bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı
veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların
oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve
tüzel kişileri ifade eder. Yükümlülükleri:
•
•
•
•
•
•

Mülki idare amirinden izin belgesi
almak.
Konusu suç oluşturan içeriklere
erişimi önleyici tedbirleri almak.
Başkanlık tarafından onaylanan içerik
filtreleme yazılımını kullanmak.
Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak
ve kullanmak.
İç IP Dağıtım Loglarını elektronik
ortamda
kendi
sistemlerine
kaydetmek.
Başkanlık tarafından verilen yazılım
ile, (d) bendi gereğince kaydedilen
bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu,
bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden
değeri kendi sistemlerine günlük
olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl
süre ile saklamak.

İç IP dağıtım logu;
Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres
bilgileri, kullanıma başlama ve bitiş tarih
ve saatini, bilgisayarların tekil ağ cihaz
numarasını (MAC adresi) ifade eder.
Ancak, bilgisayarların İnternet ortamına
çıkarken hangi gerçek IP adresini aldığı
ve bu IP adresi ile hangi yayınlara eriştiği
bilgisinin tutulması söz konusu değildir.
IP Log İmzalayıcı Program; Tutulan İç
IP dağıtım loglarının zaman damgası ile
saklanması işlevini görmektedir. http://
www.tib.org.tr
adresinden
ücretsiz
indirilebilmektedir. Bu program ile
log dosyası üretilmemekte, mevcut
log dosyasını imzalanmaktadır. Tüm
bilgisayarlara değil, sadece ana bilgisayara
kurulmalıdır. Tutulan logların saklanma
süresi 1 yıldır.

Görüldüğü üzere; Ticari Amaçlı Toplu
Kullanım Sağlayıcı ve Toplu Kullanım
Sağlayıcıların ortak yükümlülükleri; İç
IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda
kendi sistemlerine kaydetmek ve konusu
suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici
tedbirleri almaktır.
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7.Konusu Suç Oluşturan İçeriklere Erişimi Önleyici Tedbirler

Ticari
amaçlı
olup
olmamasına
bakılmaksızın Toplu Kullanım Sağlayıcılar
konusu
suç
oluşturan
içeriklere
erişimi önleyici tedbiri % 100 almaları
İnternet’in dağınık ve dinamik yapısıyla
örtüşmemektedir. Ancak zararlı içeriklere
yönelik tedbir çok iyi çalışan ve akredite
edilmiş filtre programları ile sağlamaya
çalışılabilir. Bu yapıda birçok filtre
programı bulunmaktadır. Etkin bir güvenli

İnternet hizmeti için akredite edilmiş
birden fazla filtre programını aynı anda
kullanarak belirli düzeyde önleyici tedbir
alınabilir. Bu aşamada birçok sorunla
karşılaşılabilir. Bu tür sorunları en aza
indirebilmek ve daha güvenilir ve ücretsiz
olarak hizmete sunulan güvenli İnternet
hizmeti profilinin kullanılması bir çözüm
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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8. Güvenli İnternet Hizmeti
Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin
çalışmalar,
Anayasa’nın
“Ailenin
korunması ve çocuk hakları” başlıklı
41. Maddesi ve “Gençliğin korunması”
kenar başlıklı 58. Maddesi hükümlerine
dayanmaktadır. Ayrıca bu Anayasal
hükümlerin
yanında
Elektronik
Haberleşme Kanununun Tüketici ve Son
Kullanıcı haklarını düzenleyen hükümleri
ile bu kanun uyarınca çıkarılan Tüketici
Hakları Yönetmeliği’nin “İnternet’in
Güvenli Kullanımı” başlıklı 10.maddesi
de uygulamanın kapsamını belirlemiştir.
Yönetmelik, İşletmecilere İnternetin
Güvenli Kullanımına yönelik ücretsiz
alternatif hizmeti sunma yükümlülüğü
getirmiştir.
Söz konusu çalışmalar, hukukî dayanaklar
çerçevesinde de Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurulu’nun 22/02/2011 tarihli
ve 2011/DK-10/91 sayılı Kurul Kararı ile
“İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin
Usul ve Esaslar” şeklinde düzenlenmiştir.
Kamuoyundaki
yanlış
anlaşılmaları
gidermek amacıyla söz konusu Usul ve
Esaslar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurulu’nun 24/08/2011 tarihli ve 2011/
DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile “Güvenli
İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar”
şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Uluslararası normlar ve uygulamaları
itibariyle;
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesinin
reşit olmayanlara ilişkin düzenlemesi,
Avrupa Konseyinin Çocukların Cinsel
Sömürü ve İstismara Karşı Korunmasına
Yönelik 201 sayılı Sözleşmesinin ilgili

hükümleri, Birleşmiş Milletler Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme’ye Ek, Çocuk
Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk
Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokolün
çocuk pornografisine ilişkin düzenlemeleri
de gözetilmiştir.
Güvenli İnternet Hizmeti, Türkiye’de
İnternet’in güvenli kullanımına yönelik
şikâyet ve talepler doğrultusunda ortaya
çıkmıştır. Sadece Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu İnternet Bilgi İhbar
Merkezi’ne bu hususta çok sayıda şikayet
yapılmıştır. Yapılan çeşitli araştırmalarla
ortaya konulan sonuçlar da özellikle
ebeveynlerin
İnternet
ortamındaki
uygunsuz içeriklerle ilgili endişelerini ve
arayışlarını teyit eder niteliktedir.
Güvenli İnternet Hizmeti 22 Kasım 2011
tarihinde başladı ve abone sayısı artarak
devam etmektedir.
Güvenli İnternet Hizmeti, altyapısı
erişim sağlayıcılar tarafından oluşturulan
ücretsiz, talebe bağlı, alternatif bir İnternet
erişim hizmetidir.
Güvenli İnternet Hizmeti Çocuk ve
Aile profili olmak üzere iki profilden
oluşmaktadır. Bu hizmet, kullanıcıların
bireysel tercihlerine dayalı olarak
talep etmeleri halinde alabildikleri ve
kullandıkları, profiller (Çocuk veya
Aile) arasında her an geçiş yapabildikleri
ve istedikleri an Güvenli İnternet
Hizmeti dışına çıkabildikleri bir işleyişi
öngörmektedir.
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Bu hizmetle aileler, İnternet’in olumsuz
içeriklerinden olan pornografik sitelerden,
uyuşturucu ticareti yapan sitelerden,
şiddet içeren sitelerden, ırkçılık ve nefret
suçları üzerine yayın yapan sitelerden,
suç işlemeyi anlatan sitelerden, terör
propagandası yapan sitelerden talebe bağlı
ve ücretsiz olarak korunma imkanına
sahip olmaktadırlar.
Mevcut
filtreleme
hizmetlerinden
faydalanamayan kullanıcıların (bilgisayar
kullanma düzeyleri vb. sebeplerle bu tür
filtre programlarını kullanamamış olan
kullanıcılar) kolayca kullanabileceği bir
hizmettir.
Çocuk veya Aile profilinden birini tercih
eden kullanıcı, kullanmakta olduğu profil
ile ilgili olarak karşılaştığı sorunu hemen
dile getirme ve bu çerçevede tedbir
alınmasını talep etme hakkına sahip
bulunmaktadır. Zaten kullanıcılardan
gelen talep, öneri ve değerlendirmeler
doğrultusunda söz konusu hizmet
sürekli olarak geliştirilmekte ve etkinliği
artmaktadır.
Kullanıcılar ve İnternet site sahipleri,
İnternet sitelerinin değerlendirilmesi için
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından hazırlanan İnternet sayfası
üzerinden başvurabilirler ve itiraz
edebilirler. ( www.guvenlinet.org.tr)
Kullanıcılar,
başvurularını
Profil
Düzenleme İnternet Sayfasında bulunan
bağlantı ile itirazlarını ise Uyarıcı ve
Bilgilendirici İnternet Sayfasında bulunan

bağlantı vasıtasıyla yaparlar.
İnternet’in
sakıncalı
içerikleri
ile
karşılaşmak
istemeyen,
hatta
bu
sebepten dolayı evine İnternet almak
istemeyen kişiler de İnternet’in sunduğu
imkânlardan yararlanmak için Güvenli
İnternet Hizmeti’ni tercih edebilir.
Bu hizmet ile mevcut İnternet kullanıcıları
tercihlerinde özgür bırakılmakta diğer
taraftan güvenli bir kullanım ihtiyacı
arayan kullanıcılara ise kendi tercihleri
doğrultusunda bir alternatif İnternet
erişim hizmeti sağlanmış olmaktadır.
Mevcut İnternet kullanıcılarından sadece
talep edenler bu hizmete geçebilecekleri
gibi yeni aboneler de istemeleri halinde
başlangıçta bu hizmeti tercih edebilir.
Memnun kalmayanlar için hizmetin
kullanımını durdurma her an mümkündür.
İddia edildiği gibi herkesi bağlayan bir
uygulama olmayıp, sadece ve sadece benim
böyle bir ihtiyacım var diyen kullanıcıların
tercih edebilecekleri bir sistemdir. Bu
itibarla, diğer kullanıcıların da insanların
bu tercihlerine saygı duymaları gerekir.

Profiller
Güvenli İnternet Hizmeti; Çocuk ve
Aile profili olmak üzere iki profilden
oluşmaktadır.

Çocuk Profili
Çocuk profili; İnternet ortamında yer alan
eğitim, kültür, sanat, iş, ekonomi, ödev,
bankacılık ve finans, kariyer, alışveriş,
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sağlık, müzik, haber, e-posta, resmi ve
kamu siteleri, tatil, özel şirketler, eğitim
kurumları, e-devlet gibi pek çok farklı
türden yararlı web sitelerinin bulunduğu
bir profildir. İçeriği tamamen onaylanmış
olan sitelerden oluşmaktadır.

Aile Profili
Aile profili; kumar, intihara yönlendirme,
çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve
uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma,
sağlık için tehlikeli madde temini, fuhuş,
müstehcenlik, ırkçılık, ayrımcılık, nefret,
terör, şiddet-vahşet görüntüleri, kan
ve şiddet içeren dövüş sporları, hayvan
dövüşleri, dolandırıcılık, zararlı yazılım
vb. içerikleri barından web sitelerinin yer
almadığı profili ifade etmektedir.

Aile profilinin seçilmesi halinde de oyun
site ve uygulamalarına, sohbet site ve
uygulamalarına ve sosyal medya site
ve uygulamalarına erişim kapatılabilir
veya açılabilir. Online işlem merkezi
kullanılması halinde aşağıdakine benzer
bir menü görülmektedir.
Ayrıntılı bilgiler www.guvenlinet.org.tr
adlı İnternet sitesinden edinilebilir.

Aile profilinde, Çocuk profiline ek olarak
kişisel sitelere, forum ve paylaşım sitelerine
erişilebilmektedir. Ancak istenirse oyun
siteleri, sohbet siteleri ve sosyal medya
siteleri ayrı ayrı veya birlikte seçilerek
çocukların bu tür sitelere erişimine
kısıtlama getirilebilmektedir.

Abonelik
Aboneler, İnternet hizmeti aldıkları
işletmeciye çağrı merkezi, sms, bayi veya
online işlem merkezi üzerinden Güvenli
İnternet Hizmeti almak istediklerini
bildirebilirler. Ayrıca abone olduktan
sonra istedikleri zaman profil değişikliği
yapma imkanı da mevcuttur.
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9. İnternet HTS Bilgileri
İnternet HTS (Historical Traffic Search)
Bilgileri ile kullanıcının hangi tarih ve
saat aralığında nereye bağlandığını (adres
bilgileriyle birlikte) gösteren bilgilerdir.
Bunun için, İnternet bağlantısı bulunan
her cihazın bu cihaza tahsis edilen bir
adresinin olması gerekir. Bu adres ya da
numara, iletilen bilginin doğru adrese
gönderilmesini, ya da verinin doğru
adresten alınmasını sağlar (212.156.4.20
gibi). IP adresi, günümüzde özellikle
suçla mücadelede etkili bir silah olarak
kullanılmaktadır. IP adresiyle kullanıcının
adres bilgilerini tespit etmek mümkündür.
Dünyada IP Adresi Planlaması

LIR (Local Internet Registry) Yerel
İnternet Kayıt Merkezi
RIR merkezleri altında son kullanıcıya IP
adresi veren Erişim Sağlayıcılar (İnternet
servis sağlayıcıları=ISP:Internet Service
Provider) vardır. Şirket veya kuruluşlar
LIR (ISP=ISS=İnternet Servis Sağlayıcı)
olabilir. Bunun için giriş aidatı ve yıllık
servis ücreti ödemek gerekir. Türkiye’de
lisans almış 195 tane LIR merkezi vardır.
Bunlardan bazıları: AVEA, TTNET A.Ş.
TURKCELL, VODAFONE’dır.
IP Belirleme

İnternet numaralarının tahsisini IANA
(Internet Assigned Numbers Authority)
yapmaktadır. IANA Amerika’da bulunan
bir sivil toplum kuruluşudur. IANA’nın alt
kırılımları aşağıdaki şekildedir.

IP belirleme, iletişim tespiti olarak
değerlendirilmediğinden
erişim
sağlayıcılardan soruşturma kapsamında
doğrudan temin edilebilir. Erişim sağlayıcı
listesi, http://www.tib.gov.tr adresinden
temin edilebilmektedir.

•

İnternet HTS İşlemleri

•
•
•

•

AFRINIC (African Region Internet
Registry): Afrika.
APNIC (Asia Pacific Network
Information Centre): Asya ve Pasifik
bölgesi.
ARIN (American Registry for Internet
Number): Kuzey Amerika.
LACNIC (Latin America and
Caribbean
Internet
Addresses
Registry): Latin Amerika ve Karaipler
bölgesi.
RIPE NCC (Réseaux IP Européens
Network Coordination Centre):
Avrupa bölgesi.

İnternet HST işlemleri ancak adli
mercilerin talebiyle yapılabilir. Bunun
için İnternet HTS işlemine gerek
duyulduğunda derhal konu Cumhuriyet
Savcılarına intikal ettirilmelidir.
İnternet HTS İşlemlerinin Yapılabilmesi
İçin;
•
•
•
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IP numarası bulunmalı,
Tarih/Saat bilgisi bulunmalı,
IP Yurt içi kaynaklı ise tarih saat bilgisi
yeterli,

•

IP yurtdışı kaynaklı ise; firmalardan
doğrudan tarih saat bilgisi talep
edilmelidir. Firma adreslerine http://
internet.tib.gov.tr’den
ulaşılabilir.
Türkiye’de irtibat bürosu olan
firmalardan(google, hotmail, vb.) da
öğrenilebilir.

Ancak
Telekomünikasyon
Başkanlığınca
aşağıdaki
karşılanamamaktadır.

İletişim
hususlar

•

İç IP/Özel IP talepleri karşılanamıyor.

•

Geçmişe
dönük
elektronik
posta içeriklerine dair talepler
karşılanamamaktadır. Buna yönelik
talepler CMK 135 kapsamında
yapılabileceği değerlendirilmektedir)

•

Çalıntı
bilgisayar:
Fiziksel
adres(MAC)/seri
numara
gibi
ayırt edici numaralar internette
dolaşmadığından teknik imkânlar
dâhilinde Başkanlığımızca işlem
yapılamamaktadır.
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Özet

Bilişim teknolojileri zamanımızda çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve
değişmektedir. Teknolojilerin nimetlerinden yararlanırken, bunu kötüye
kullananlara karşı da önlem almak gerekmektedir. Takdir edersizinki
hukuk normlarının bu hızda değişmesi beklemek hayalcilik olur.
Bununla birlikte hukuk normlarında genel düzenleyici işlemler yaparak;
yeni gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda hukuk normlarını
genişletici şekilde yorumlamak gerektiği değerlendirilmektedir.
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Değerlendirmeler

1. Bilişim hukuku kavramını açıklayınız?
2. Bilişim suçlarının özelliklerini açıklayınız?
3. Bilişim suçlarına örnek veriniz?
4. TCK’da bilişim suçları hangi maddeler ile düzenlemiştir?
5. İnternete ilişkin içerik düzenlemeleri hangi kanunlarla belirlenmiştir?
6. 5651 sayılı kanunun içeriği hakkında bilgi veriniz?
7. Katalog suçları sayınız?
8. TİB online hizmetleri nelerdir?
9. Güvenli İnternet Hizmetini kısaca açıklayınız?
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