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İnternet sayısız faydası ile hayatımızın her noktasında;
Evde, yolda, cafede, okulda, her yerde..
Sınırsız bir bilgi ve eğlence kaynağı.
Fakat güvenli kullanılmadığında üst geçit bulunmayan, 4 şeritli bir yoldan
koşarak karşıya geçmeye çalışmak gibi.
Çocuklarımız ise doğduktan kısa bir süre sonra "online"
(doğmadan önce Instagram hesabı açılan çocukları düşünürsek bazıları
daha kendisi dünyaya gelmeden bile çevrimiçi olabiliyor).
Çocukları internette güvenli tutabilmek için hem dikkat edilmesi gereken çok
alan hem de tehlikenin farkında olunduğu takdirde çok da zor gelmeyecek
önlemler var.
Önce tehlikenin nereden geldiğini bilmeliyiz ki önlem alabilelim.
Bu nedenle, en sevdiklerimizi dahası geleceğimizi güvende tutabilmek için
bildiklerimizi ve farklı kaynaklardan derlediklerimizi bu kılavuzda toplamaya
çalıştık.
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İstatistikler Korkutucu
İNTERNET SUÇLARI dünyanın en hızlı büyüyen suç alanı,
ÇOCUKLAR ise en hızlı büyüyen sayıdaki kurbanları oluşturuyor.
10 ila 17 yaş arasındaki 45 milyon çocuğun internet kullandığı tahmin
ediliyor.
Bu çocukların;
-

Her 5’inden 1 tanesi cinsel olarak talep görüyor

-

Her 4 tanesi istenmeyen pornografik görüntüye maruz kalıyor

-

%60’ı yabancı birinden gelen bir e-posta veya mesaj alıyor ve %50’si

bunları yanıtlıyor.
- Çocukların internetten cinsel istismar ve istenmeyen pornografiye maruz
kalması olaylarının %75’i polise veya ebeveynlere bildirilmiyor
- Ailelerin yaklaşık %20’si çocuklarını internet kullanımı konusunda
yönlendirmiyor, %52’si ise çok sınırlı bir yardımda bulunuyor
- Ailelerin %71’i çocuklarıyla 14 yaşına geldikten sonra internet kullanımı
konusunda ilgilenmeyi bırakıyor oysa internet ile ilgili “kayıp çocuk”
vakalarının %72’si 15 yaş ve üzeri çocukları kapsıyor.
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Çocukların %80’i bir çocukla mı yoksa yetişkinle mi
konuştuğunu ayırt edemiyor.
Amerika’daki 6 ila 9 yaş arasındaki çocukların %50’sinin her gün
internete girdiği tahmin ediliyor. Bu durum ülkemizde de çok farklı değil.
Hatta kendisi girmese dahi aileleri tarafından yönlendirilen çocukları da
düşündüğümüzde sayı artıyor.
İnternette çocuklar için güvenlik sağlamak daha zor çünkü okuldaki gibi
başlarında öğretmenler, etraflarında diğer çocuklar yok ve sizin de her
an her hareketlerini gözlemeniz mümkün değil.
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- Uyuşturucu kullanımı ve üretimini anlatan
internet sayfaları
-

Saldırganlık

ve

nefret

yayan,

bu

tip

davranışlara yönlendiren internet sayfaları
- Çalıntı malların satıldığı internet sayfaları
- Sahte kimlik, para basmak gibi eylemlerin nasıl
yapıldığının anlatıldığı internet sayfaları
-

Tehlike
Nereden
Geliyor?
Herkesin, istediği her alanda bir
internet sayfası yapabildiği ve asla tam
bir
kontrolün
sağlanamadığı
düşünülürse internetin tehlikesinin
sokaklardan çok daha büyük olduğu
düşünülebilir.
Tehlikeleri
bilmeden
korunmaya
çalışmamız ve güvende kalmamız ise
mümkün değil.

Kişisel

verilerin

çalınması,

kredi

kopyalamak ve benzeri suç unsurlarının nasıl
yapıldığının anlatıldığı internet sayfaları
- “Hemen zengin olun” tarzı başlıklar ile
dolandırıcılık yapan internet sayfaları
- Pornografik öğeler içeren internet sayfaları
(Çocuk pornografisi bulunan 100.000’in üzerinde
internet sayfası bulunduğu tahmin ediliyor)
- Kontrolsüz sohbet odaları (Çocuğunuz eğer bir
sohbet odasındaysa bu çok büyük bir ihtimalle
hiç tanımadığı biriyle sohbet ediyor anlamına
geliyor

ve

karşısındaki

kişinin

bir

çocuk

olmayabileceğini hesaba katmak gerekiyor.)
- Ağdaki tüm bilgisayarları etkileyebilecek zararlı
yazılımlar
- Çocukları her anlamda kötüye kullanabilecek
yabancılar

Hepsini tek bir listeye toplamak çok
zor olsa da tehlike yaratan internet
alanları şöyle sıralanabilir:
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Çocuğunuzun Tehlike Altında Olduğunun
İlk Sinyalleri Neler?
- Sohbet odalarında çok zaman geçirmesi
- Bilgisayarına yüklenmiş olan yabancılara ait fotoğraflar
- Bilgisayara yüklenmiş olan pornografik fotoğraflar
- Yabancılardan gelen telefon çağrıları, hediyeler, e-postalar
- Farklı birine ait bir sosyal medya hesabı kullanımı
- Odaya birisi girdiğinde derhal bilgisayarın kapatılması veya
ekrandaki görüntünün değiştirilmesi
- Çevrimiçi hareketler konusunda şüpheli davranışlar, gizleme
isteği
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Çevrimiçi Korunma için
İlk Yapılacaklar
Ebeveyn
Kontrollerini Aktif
Hale Getirmek

İnternet güvenlik paketleri ve anti-virüs markaları
tarafından sunulan ebeveyn kontrollerini aktif
hale getirmek ciddi bir önlem. Bunun için farklı
markaların sunduğu seçenekleri incelemek ve
en doğru geleni kullanmaya başlamak ilk adım.
Güvenli arama yapma seçeneği ile çocukların
yanlışlıkla uygunsuz içeriklere tıklanması veya

Ebeveynlerin ilk önce kendilerini
eğitmesi ardından çocuklar ile
internet ve çevrimiçi davranışların
tehlikeleri
konusunda
iletişim
kurması gerekiyor.
Gerçek hayatta yabancılarla iletişim
kurmak, izlenen TV programları,
seçilen arkadaşlar, arkadaşlar ile
gidilen yerler konusunda ne kadar
hassas davranılıyorsa o kadar (belki
biraz
daha
fazla)
hassas
davranmaları lazım.

özellikle

bloklanan

sayfaları

açmasının

engellenmesi hedefleniyor.
Ayrıca

size

rapor

verme

özelliği

bulunan

ebeveyn kontrolleri de mevcut. Bu sayede
çocuğunuzun hangi sitelerde gezindiğini takip
edebilirsiniz.
Yine de öncelikle sizin tehlikenin farkında
olmanız lazım. Çocuğunuzu “kötü” bir mahalleye
götürüp tek başına bıraktığınızın bilincinde
olmalısınız.

Buna

video

izlemesi

için

Youtube’dan çizgi film açmak da dahil! Bu

Nasıl çocuklarınıza kapıya gelen bir
yabancıya kapıyı açmamalarını
öğretiyorsanız, aynı eğitimi internet
için de vermelisiniz.
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Çocukların çevrimiçi olarak en sık yaptığı
şeylerden biri online oyunlar oynamak ve bu
oyunların chat odalarında iletişim kurmak.
Tahmin

edebileceğiniz

üzere

bu

sohbet

odalarında sadece oyuncular yok, bu alanlar
siber suçlular için de kolay hedef bulma
mecraları.
Başıboş bırakılmış onlarca çocuğun bulunduğu

Online
Oyunlar ve
Chat Odaları

bir oyun parkında, kendisine hedef seçmeye
çalışan
güvende

suçluların

içerisinde

kalabilmesi

için,

çocuğunuzun
nasıl

sokakta

yabancılar ile konuşmuyorsa bu odalarda da
aynı dikkati göstermesi gerektiği konusunda
onları uyarmanız gerekiyor.
Siber suçlular para veya kimlik bilgilerini ele
geçirme peşindeyken masum çocukları korumak
için

uyarmak

da

yeterli

olmayabilir.

Anti-

virüslerin bazılarında bu gibi yerlerde banka
detayları, isim, adres gibi bilgilerin verilmesini
engelleyen özellikler bulunuyor.
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SİBER
ZORBALIK

Çocukların üzerinde inanılmaz bir psikolojik
baskı kurulmasına ve hasara neden oluyor.
İnternette tehdit, küçük düşürme, dışlama gibi
birçok farklı çeşidi mevcut.
Tüm sosyal medya platformlarında (Facebook,
Instagram ve Twitter başta olmak üzere)

İnternette zorbalık konusuna daha önce

görülebiliyor.

rastlamış olabilirsiniz, bu konuda birçok

videoların altına yapılan yorumlar aracılığıyla

haber yapıldı, çok kişinin canı yandı ve

da siber zorbalığa rastlamak mümkün.

çağımızın en büyük sorunlarından bir
tanesi olarak görülüyor.

Ayrıca

Youtube’a

yüklenen

Yaşanan acı örneklerden bazıları şöyle;

Aşağılama, hakaret, yetişkinler arasında
“mobbing” olarak adlandırdığımız durumun
çocuklardaki hali diyebiliriz.

2008 yılında Jessica Logan’ın eski erkek
arkadaşı çıplak fotoğrafını okuldaki yüzlerce
arkadaşına yolladı ve fotoğraf hızla internette
yayıldıktan

Mobil cihazlar aracılığı ile birinin izni

sonra

hakaretlerine

maruz

Logan
kaldı.

çok

kişinin

Logan,

sınıf

ve

arkadaşlarının yaptığı siber zorbalık nedeniyle

kullanmak, internet kanalıyla alay etmek,

intihar etti. Ailesi, okulu ve polisi önlem

dedikodu çıkartmak, bir kişiye ait özel

almamak

bilgileri

nedeniyle suçladıktan sonra “Jessica Logan

olmadan

görüntüsünü

rızası

başkasının

adına

olmadan
sahte

çekmek

paylaşmak,
hesap

açıp

paylaşım yapmak da siber zorbalığa dahil.
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Siber Zorbalık
2010 yılında siber zorbalık sonucu George

Sosyal

Wahington köprüsünden atlayarak intihar eden

olayların sonrasında siber zorbalık konusunu

Tyler Clementi bir başka örnek. Başarılı bir

oldukça

öğrenci olan Tyler özel görüntülerinin oda

şikayetleri

hızla

değerlendiriyor

arkadaşının

zorbalık

yapan

hesapları

açık

bıraktığı

webcam

ile

medya

platformları,

ciddiye

almaya

yaşanan

başladı.

acı

Yapılan
ve

siber

yasaklıyor,

internette yayınlanması sonrası 18 yaşında

yayınladıkları

hayatına son verdi.

sakıncalı içeriği kaldırıyor. Bu gibi durumlarda
siber

yorum,

zorbalığa

maruz

video

ve

kalınan

benzeri
platformu

2012 yılında Şeniz Erkan isimli lise öğrencisi

hemen

ise

sonucu

kaldırılmasını istemek önemli. Siber zorbalık

Melbourne’da tren raylarına atlayarak intihar

yapan kişilere asla cevap vermemek, okul ve

etti. Facebook ve benzeri sosyal medya

emniyet güçlerini bilgilendirmek gerekiyor.

yaşadığı

hesaplarının

siber

zorbalık

hacklenmesi

sonrası

bilgilendirmek

ve

bu

içeriğin

tanıdığı

kişilere uygunsuz mesajlar atılan ve cep

Sosyal

telefonuna

Şeniz’in

kimseyle paylaşmamak, herkes tarafından

baskıya dayanamadığı söylendi. Önemli bir

görülmesini göze alınamayan hiçbir bilgi veya

gündem yaratan olayın ardından Avustralya

fotoğrafı hiç kimseyle paylaşmamak kilit önem

hükümeti sanal zorbalığa karşı savaş açtı.

taşıyor. Ancak “hiç kimse” derken, o esnada

tehdit

mesajları

alan

medya

hesaplarının

parolalarını

en güvendikleri kişi bile olsa bu bilgi ve
Bunlar gibi sonu intihar ile biten veya ciddi

fotoğrafların paylaşılmaması gerekiyor çünkü

travmalar

örneğe

kötü niyetli kişilerin eline geçebileceği gibi, o

rastlamak mümkün. Instagram fotoğraflarının

esnada güvenilir gelen kişi tarafından siber

altına yapılan hakaret veya aşağılama içeren

zorbalığa maruz kaldığını gördüğümüz çok

yorumların bir çocuk üzerinde yaratabileceği

sayıda genç de mevcut.

yaratan

çok

sayıda

hasarı anlamak için yetişkinlerin bile mobbing
karşısında

ne

kadar

çaresiz

kalabildiğini

düşünmek yeterli.
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SİBER ZORBALIĞA KARŞI

AİLELER NE YAPABİLİR?

Mağduriyetleri engellemek için ailelerin çocukları siber zorbalık konusunda
bilgilendirmesi gerekiyor. Başlarına neler gelebileceği konusunda bilgili olmaları
durumunda çocuklar kendilerini çok daha rahat koruyabilir veya ailelerinden yardım
isteyebilir.
Yaşanan kötü olayların büyük bir kısmı çocukların ailelerinden yardım isteyemeyecek
kadar utanmaları veya korkmalarından kaynaklanıyor, bir diğer neden ise ailelerin bu
tip olaylar yaşanmadan önce çocuklarıyla bu konular hakkında hiç konuşmamaları.
Bu tip durumlarda öncelikle ailelerin çocuğun durumunun farkında olması gerekiyor.
Çocuğun bir sıkıntısı olduğunu fark ettikleri takdirde mutlaka konuşmalı, yardım
önermeli, gerekirse profesyonel destek almalılar. Ayrıca çocukların sosyal medya
hesaplarını takip ederek sanal zorbalık hareketleri belirlenirse kanıt olarak
toplanmalı, bu kişilerin aileleri, okul ve emniyet güçlerinden yardım istenmeli.
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Ücretsiz oyun, müzik ve yazılımlar çocukların
ilgi odağı. Yetişkinler olarak bizlerin bile
oltalama saldırıları karşısında ne kadar
savunmasız kalabildiğimiz düşünülürse
çocukların çok daha kolay bir hedef olması da
gayet doğal.
Siber suçlular da çocukların linklere
tıklamasının veya e-posta eklerini açmasının
çok daha kolay olduğunu biliyor.
Çocuğun zararlı yazılım yüklü bir dosyayı
indirmesini veya linke tıklamasını sağladıktan
sonra siber suçluların sadece o cihaza değil
tüm ağa sızabilmeleri de kolaylaşıyor. Bir

Zararlı
Yazılımlar

internet sayfasında rastladıkları herhangi bir
görüntüye tıklamaları bile zararlı yazılımın
bilgisayara indirilmesine yol açabileceğinden
doğru bir güvenlik uygulaması kullanarak
güvensiz görünen linkleri anında engellemek
en doğru yöntem. Aynı zamanda bilgisayarda
bulunan

anti-virüsün

tam

sürümünü

kullanmak ve bilgisayara indirilmeye çalışılan
her şeyin bir zararlı yazılım taramasından
geçmesini sağlamak da önemli.
Özellikle

çocukların

kullandığı

cihazlarda

sıklıkla virüs taraması yapılması da erken
önlem almayı sağlayacaktır.
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telefon almanız muhtemelen telefonu
kaybetmesi ile sonuçlanacaktır. Bu durumda
maddi kaybın yanı sıra telefonun içerisindeki
özel bilgilerin bir başkasının eline geçmesi de bir
risk.
Sağlık açısından bakıldığında Amerika Çocuk
Gelişimi Akademisi (AAP) cep telefonlarından

Mobil
Riskler

yayılan radyasyonun sağlık üzerine etkileri
konusunda bir araştırma yayınladı ve çocukların
yetişkinlere göre çok daha fazla etkilendiği
belirtildi. Ayrıca genel sağlık açısından
bakıldığında hareketsiz bir yaşama alışkanlık
kazandırması nedeniyle çocuklarda görülen
demek

obezitede artış, uyku süresinin azalması ve uyku

haksızlık, hepsi minik birer bilgisayar ve aynı

düzeninin bozulması, düşük okul başarısı, dikkat

bilgisayarlar

bozukluğu gibi sonuçları da var.

Mobil

telefonlara

sağlarken

gibi

artık

“telefon”

birçok

elbette

açıdan

avantaj

bilgisayarların

taşıdığı

güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.

Diğer riskler: Çocuğun olgunluk seviyesine bağlı

Genel olarak mobil telefonların çocuklar

olarak değişebilecek riskler mevcut. Cevap

tarafından

vermeyen bir kişiye sürekli olarak mesaj atmanın

kullanımına

belirli

kurallar

ve

sınırlar getirmek güvende olmalarının en iyi

rahatsız edici olduğunu biliyor mu? Sosyal

yöntemi.

medya hesaplarında paylaştığı herhangi bir
gönderi, mesaj veya içeriğin gelecekte kendisi

Siber

güvenlik

ile

ilgili

risklerden

önce

için bir tehlike oluşturabileceğini biliyor mu?

çocukların mobil telefon kullanımının ne gibi

(Birçok politikacı, sanatçı ve sporcu bu nedenle

riskleri olabileceğine bir göz atabiliriz:

çeşitli sıkıntılar yaşadı, yaşıyor.)

Öncelikle, çocuğunuzun bir mobil telefon
taşıyabilecek

sorumluluğa

sahip

olup

olmadığından emin olmadan ona pahalı bir
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Mobil Riskler
Çocukları mobil telefon kullanımında bekleyen tehlikeleri; uygunsuz
içeriğe kolay erişim, güvenlik ihlali tehdidi, siber zorbalık, yabancılardan gelen
tehlikeler, aşırı kullanım ve teknolojik veya finansal dolandırıcılıklar olarak
sıralayabiliriz.
SEXTING: Tehlikelerin en başında “Sexting” adı verilen “cinsel içerikli
mesajlaşmalar” geliyor. İngiltere’de gençlerin mobil telefon kullanım
alışkanlıklarını inceleyen bir araştırma her 10 gençten 6 tanesinin cinsel
içerikli bir fotoğraf veya video talebi ile karşılaştığını ortaya çıkardı. Daha
ilginci ise bu çocukların %25’inin bu talebe karşılık vermesi ve istenen fotoğraf
veya videoyu göndermiş olması. Daha da ilginci ise fotoğraf/video paylaştığını
kabul edenlerin 3’te 1’inin karşısındaki kişiyi gerçek hayatta değil sadece
internetten tanıyor olması. Maalesef internetten paylaşılan hiçbir mesaj,
fotoğraf veya video silinse dahi kaybolmuyor ve bir veri ihlali yaşanması
sonucu bu gibi görüntüler ortaya çıkabiliyor. Karşı tarafın kötü niyetli olması
durumunda ise şantaj, siber zorbalık, aşağılama ve küçük düşürme gibi olaylar
yaşanabiliyor. Siber zorbalık bölümünde bahsettiğimiz Jennifer Logan
örneğinde olduğu gibi sonuçları intihara kadar varabiliyor.
OKUL PERFORMANSI: Araştırmalar mobil telefonlarda çok fazla zaman
geçiren çocukların okul başarılarının ciddi şekilde düştüğünü gösteriyor. Uyku
düzeni, çalışma saatlerinin ayarlanması, dikkat bozukluğu ve motivasyon
eksikliği gibi pek çok dezavantaj mobil telefon kullanımı ile çocukların hayatına
giriyor.
SİBER ZORBALIK: Çevrimiçi tehditlerin başında gelen siber zorbalık
konusunda detaylı bilgileri ve yapılması gerekenleri sayfa 10, 11 ve 12’de
inceleyebilirsiniz.
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Mobil Riskler
YABANCILARDAN GELEN TEHLİKELER: Çevrimiçi görüşmelerde “başka
birisi gibi davranmak” çok sık karşılaşılan bir durum. Karşısındaki kişiyi
olmadığı birisi olduğuna inandırmak teknolojinin de yardımı ile çok kolaylaştı.
Sahte sosyal medya hesapları, başkalarına ait fotoğrafların kendisinin
olduğunu iddia etmek ve hatta hazır video kurgu programları ile görüntüleri
sanki kendisininmiş gibi göstererek görüntülü konuşma yapmak bile çok kolay.
“Sextortion” (kişiye ait cinsel içerikli görüntülerin elde edilerek şantaj
yapılması) çocuklar için daha büyük bir tehdit. Yetişkinler maddi şantaj ile
karşılaşırken çocukları manevi tehditler de bekliyor.
UYGUNSUZ İÇERİĞE ERİŞİM: Akıllı telefonların kolay bağlantı ve erişimi
sayesinde çocuklar ve gençler uygunsuz içeriğe yanlışlıkla maruz kalabiliyor
veya bilinçli olarak erişebiliyor. Yapılan bir araştırma çocukların %21’inin mobil
telefonlarından girdikleri internet sayfaları aracılığı ile uygunsuz içerik ile
karşılaştıklarını gösteriyor. Çocukların yaşları ve gelişim aşamaları için uygun
olmayan içerikler ile karşılaşmaları algı bozukluğu ve stres gibi çeşitli
sorunlara yol açabiliyor.
GÜVENLİK İHLALİ TEHDİDİ: Daha fazla veri saklama kapasiteleri, her
yanında ayrı bir kamera bulunan akıllı telefonlar, kolay ve hızlı fotoğraf çekimi,
gönderimi ve yayınlanması gibi özellikler eğlenceli olduğu kadar tehlikeli de.
Çocuklarınızın kendi bilgileri dışında fotoğraflarının kötü niyetli kişilerce
kullanılabilmesi ve yayınlanabilmesi bir risk olduğu gibi, bir başkasına ait bir
fotoğrafı rızası olmadan paylaşmanın suç olduğunu da bilmesi gerekiyor.
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Mobil Riskler
AŞIRI KULLANIM: Mobil telefonlar sınırsız bir eğlence kaynağı sunarken,
yetişkinlerde görülen “telefon bağımlılığı” (bunun için çoksayıda tedavi gören
kişi olduğu biliniyor) çocuklar ve gençlerde de yaygın. “Elinden telefonu
bırakamama hastalığı” olarak da tanımlayabileceğimiz bu durum kişilerin
gerçek hayatını “çevrimdışı” hale getiriyor ve sadece internette sanal bir
yaşam oluşturmalarına neden oluyor. Sosyalleşme, ödev yapma ve hatta
uyuma gibi aktiviteler ikinci plana atılıyor. Telefonun şarjının bitmesi veya
yakınlarında olmaması durumunda anksiyete krizine varabilen durumlar
gözleniyor. Bir paket ile sınırlandırılmadığı takdirde gelecek faturaların
büyüklüğü bunların yanında ufak bir risk gibi kalıyor.
TEKNOLOJİK VEYA FİNANSAL DOLANDIRICILIKLAR: Akıllı telefonların
artan kapasitesi içlerindeki kişisel ve hassas verilerin de artmasını sağladı
ancak beraberinde risklerin de artmasına neden oldu. Virüs, spam, bilmeden
indirilen arka kapılar, güvenilir görülen (Appstore ve Google Play gibi)
kaynaklardan indirilen uygulamaların beraberinde getirdiği tehditler sonucu
çocuklar hiç bilmedikleri ve hayal bile edemeyecekleri tehditler ile karşılaşıyor.
Oyun zannettikleri bir uygulamanın her daim bulundukları lokasyonu takip
etmesi, dilediği zaman mikrofon ve hatta kameraya erişmesi, telefonlarındaki
görüntülere ve mesajlarına erişebilir durumda olması ne akıllarına geliyor ne
de bu tehlikeyi anlayabiliyorlar bu nedenle mutlaka ebeveynleri tarafından
uyarılmaları gerekiyor. Çocukların ve gençlerin cep telefonlarında mutlaka tam
sürüm bir anti-virüs programı bulunması virüsleri olduğu gibi daha birçok
tehdidi de engelleyebiliyor ancak bu güvenlik programlarının ayarlarının da
doğru şekilde, yetişkinler tarafından yapılması gerekiyor.
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MOBİL RİSKLERE KARŞI
NELER YAPILABİLİR?
konusunda

2. Yapılan araştırmalara göre kaybedilen

bilgilendirilmesi, yukarıda belirtilen risk ve

telefonları bulan kişilerin %50’si bu telefonları

tehditlerin anlaşılabilir bir dil ile açıklanması ve

iade etmek istiyor ancak bunun için aranması

gerçek hayattan örnekler gösterilmesi birçok

gereken

zararın önüne geçebilir. Çocukların %87’sinin

belirlenmiş olması ve kilit ekranında çıkması

telefonunda bir ebeveyn kontrolü bulunmuyor.

gerekiyor. Bu numara yalnızca telefonun

Bilgisayarlarda alınan önlemlerin telefonlar

kaybedilmesi halinde değil, acil bir durumda

için de uygulanması çok önemli. Alınabilecek

size ulaşılabilmesi için de çok önemli. Bu işlev

önlemleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

IOS cihazlarda ve bazı Android telefonlarda

Çocukların

olası

tehditler

telefon

numarasının

önceden

mevcut ancak eğer yoksa kilit ekranındaki
1. Telefona bir parola koruması koymak basit

duvar kağıdında acil durumda aranacak kişi

ancak etkili bir yöntem. Kişisel bilgilerin

veya kişilerin telefon numarasının bulunması

çalınması ve başkalarının eline geçmesi

öneriliyor.

sonucu başa gelebilecek siber zorbalık ve
şantaj olayları gibi pek çok kötü olayın önüne

3.

geçebilir. Ayrıca çocukları ve gençleri kolay

belirleme/cihazı kilitleme ve bilgileri silme

parola kullanmamak ve her hesaplarında farklı

özelliklerini aktif edin. Bu özelliklerin üçü de

bir parola belirlemek, bu parolaları sıklıkla

ayrı ayrı işlevsel ve önemli. Kayıp bir

değiştirmeye şimdiden alışmak konusunda

telefonun yerini tespit etmek aynı zamanda

cesaretlendirmek

“Password

telefonu kullanan kişinin konum bilgisine

parolaların

ulaşmak ve kişisel bilgilerin başka birisinin

Manager”
unutulmaması
parolaların

gerekiyor.

denilen
için
güvenli

ve
tek

bir

olarak

alanda

tüm

tutulmasını

Cihaza

uzaktan

erişerek

eline geçmesini engellemek için kullanılması
gerekiyor.

sağlayan uygulamalar faydalı olabiliyor.
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4. Güvenlik yazılımı kullanmak ihtiyaçtan

7.

ziyade zorunluluk haline geldi. Tüm mobil

kullanımını sınırlayacak bir paket belirleyin

cihazlar en az bilgisayarlar kadar zararlı

ve bunun aşılmasını engelleyin.

yazılımlara

açık.

Oltalama

Telefon

ve

kullanımını

internet

saldırıları,

tehlikeli linkler, istenmeyen aranma ve

8. Telefonun şarj edileceği yeri çocuk

mesajlar gibi pek çok konuda yardımcı.

odasının dışında bir alan olarak belirleyin.

Aynı zamanda ebeveyn kontrollerini de

Örneğin tüm telefonları mutfakta şarj edin

sağladıklarından

ve gece yatarken veya belirli bir saatten

özellikle

çocukların

telefonlarında bulunması çok önemli.

sonra orada bırakılmasını sağlayın. Bu
adım birçok açıdan önem taşıyor; düzgün

5.

Konum

bilgisinin

paylaşılmasını

ve

bölünmeden

uyku

uyunması,

okul

engelleyin. Sosyal medya hesaplarından

performansı, sağlık gibi hassas konularda

(Twitter, Facebook ve Instagram’da) bu

faydalı olacağı gibi telefon bağımlılığının da

özelliğin kapatılması güvenlik açısından

önüne geçiyor.

özellikle

önem

taşıyor.

Hatta

“konum”

özelliğinin çok gerekli olmadıkça kapalı

9. Bilinmeyen kişilerden gelen çağrıların ve

tutulması

gerektiğini

mesajların

cevaplanmaması

gerektiği

açıklayın.

Takip

konusunda

çocuğunuz

konuşun.

de

edilme

çocuğunuza
ve

kaçırılma

olaylarının büyük bir kısmı telefonların bu

Oltalama

ve

özelliği sayesinde çok kolaylaşıyor.

saldırganların
erişmesine

spam
mobil

neden

ile

mesajları
cihazlara
olurken,

rahatça
telefonla

6. Okulların mobil telefon ile ilgili kurallarını

dolandırıcılık

öğrenin ve çocuğunuz ile bu konuda

bilinmeyen numaralardan gelen çağrılar ile

konuşun.

gerçekleştiriliyor.
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da

10.

Yeni

uygulama

ve

oyun

indirme

13. Yemek saatlerinde tüm aile üyelerinin

konusunda kurallar belirleyin. Appstore ve

telefonu ayrı bir odada tutması iletişim

Google Play gibi neredeyse sınırsız sayıda

açısından çok önemli. Bunu alışkanlık

uygulamaya erişilebilen mecralarda güvenli

haline getirmek uzun dönemde de ciddi

olmayan (arka kapı veya zararlı yazılım

faydalar sağlayacaktır.

barındıran) ya da çocuklar için hiç uygun
olmayan çok sayıda uygulama mevcut.

14. Çocukların sosyal medya hesaplarının

Özellikle

siz

parolalarının aileleri tarafından bilinmesi,

yanındayken uygulama indirmesi, paralı

ara sıra mesajlarının ve diğer telefon

uygulamalara sizin bilginiz olmadan erişim

içeriklerinin kontrol edilmesi her ne kadar

sağlayamaması gerekiyor ve dönem dönem

gizlilik için hatalı gibi görünse de pek çok

indirilmiş

açıdan yararlı olabiliyor.

küçük

olan

çocukların

ancak

uygulamaları

gözden

geçirmekte fayda var. Bazı antivirüsler
uygulamaların güvenli olup olmadığının

15. Çocukların sosyal medya arkadaş

bilgisini de veriyor.

listelerinde olmak yayınladıkları gönderileri
takip etmek de önemli bir konu.

11. Uzmanlar yatmadan en az 1 saat önce
tüm ekranlardan uzaklaşılmasını öneriyor.

16. Çocuklar ile mobil telefon kullanımının

Bu

çocuğun

riskleri konusunda açıkça konuşmak ve

odasından uzaklaştırmak ve telefona erişim

tüm tehlikeleri anlatmak, onlarla işbirliği

için belirli bir saat belirlemek ve hatta bu

yapmak tüm bu maddelerin uygulanmasını

konuda örnek olabilmek için bunu herkes

kolaylaştıracak bir yöntem.

nedenle

gece

telefonu

için geçerli bir kural haline getirmek en iyisi.
12. Ders çalışılması gereken saatlerde
telefonu ayrı bir odada tutmak da dikkat
dağınıklığını önlemesi açısından faydalı
olabilir.
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Ebeveynler ve Çocuklar için
Hayati Önemde Kurallar
-

Gerçek hayatta tanışmadığınız herkesin

yıkıcı olacağını tahmin etmek zor değil. Bir

(fotoğraf veya video yollasa bile) olduğunu

kere şantajcıların eline geçtikten sonra

iddia

yakayı

ettiği

görüntülü
kişinin

kişi

olmama

görüşme

söylediği

ihtimali

yapıyor

kişi

var,

olmanız

olduğu

o

anlamına

gelmiyor.

kurtarmak

zor.

Tehditler

yetişkinler için genellikle maddi ancak
çocukları

farklı

tehlikeler

bekliyor.

Bu

nedenle mutlaka çocuklarımızı uyarmak ve
böyle

-

çok

Görüntülü

görüşme

yapılabilen

her

bir

olay

güvenebilecekleri

tek

yaşandığında
kişinin

aileleri

mecradan kayıt alınabiliyor, aynı şekilde

olduğunu,

yolladığınız fotoğraf ve/veya videoların da

çekinmemeleri gerektiğini iyice anlatmak

sizin için bir tehdit olduğunu unutmamak

lazım.

yardım

istemekten

gerekiyor. Bugün iyi olan kişi yarın bunları
size şantaj yapmak için kullanabilir. Bu çok

- Ne yapmış, ne yaşamış olurlarsa olsunlar

güvendiğiniz “o” kişi de olabilir. Örneklerine

her daim yanlarında ve yardıma hazır

sıkça rastlıyoruz.

olduğunuzu

internette

başlarına

gelebilecek her olay için yeniden belirtmek
- Sextortion yetişkinler için çok yaygın bir

iyi olabilir.

yöntem, neredeyse haftada bir bu konuda
bir yardım çağrısı alıyoruz. Whatsapp ile

- Telefon numarası, e-posta adresi, ev

başlayan

adresi gibi kişisel verileri asla çevrimiçi

konuşmaları

görüntülü

konuşmalar takip ediyor ve ardından çeşitli

ortamlarda

paylaşmamak

yazışma/görüntüler

Çocukların

“ne

nedeniyle

şantaj

olur

gerekiyor.
paylaşırsam?”

başlıyor. Bunun yetişkinlere olan etkilerini

sorusunun cevabını da bilmesi lazım.

(panik,

Paylaşılan her kişisel verinin kötü amaçlar

korku,

utanç,

çaresizlik

gibi)

gördükten sonra çocuklar için çok daha
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Ebeveynler ve çocuklar için
hayati önemde kurallar
- Facebook, Instagram vb. sosyal medya

- Tanımadığınız kişilerden gelen mesajları

platformlarındaki

ayarlarını

okumamak, onaylamamak, paylaşmamak

çocuklarımıza

ve engellemek sizi her zaman daha güvenli

yapılandırma

gizlilik

konusunda

yardımcı olmak çok önemli. Bunu birlikte

kılar.

yaparak gizlilik ve güvenlik konusunun
önemini de bir kere daha açıklayabilirsiniz.

- Web sitelerini gezinirken şüpheci olun,
bilginin

kaynağını

- Parolaları ASLA paylaşmamak gerektiğini

olamayacak

çocuklara özellikle belirtmek gerekebilir.

karşılaşıyorsanız

Paylaşılan bir parola başka parolaların da

değildir.

kadar

araştırın,
iyi

bir

gerçek
teklif

muhtemelen

ile

gerçek

ele geçmesine neden olabilir veya istenen
amaçtan farklı şekillerde kullanılabilir, kişi

- Yüz yüze ilişkilerdeki etik kurallar sanal

hesabından kendi bilgisi dışında yasal

ortamda da aynıyla uygulanmalıdır. Gerçek

olmayan hareketler yapılabilir, sorumluluk

hayattaki davranış biçimi sanal ortamda da

hesap sahibinde olacaktır.

korunmalı ve siber zorbalığın suç olduğu
çocuklar tarafından da bilinmelidir.

- Çevrimiçi ortamlarda tanışılan kişiler ile
ailenin

bilgisi

olmadan

asla

yüzyüze

görüşmeyi kabul etmemek çocuklar için
hayati

önem

taşıyor.

Belki

bunu

iyi

anlatabilmek için gerçek hayattan örneklere
değinilebilir. Özellikle 14-15 yaş arası çok
sayıda
kişilerce

çocuğun

internetten

kaçırılma,

suiistimal

tanıştığı
edilme

haberleri gittikçe artıyor.
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Hepsini yaptım, başına bir şey
gelmez değil mi?
Gelir!
Hiçbir önlem sizin yerinizi tutamaz!
Ne anti-virüs ne ebeveyn kontrolü sizin çocuğunuz ile iletişiminiz kadar
etkili olmayacaktır.
Çocuklara verilecek internet eğitiminin, onların hayatını kurtarabileceğini unutmayın.
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Çocuklarınıza internette ne yaptıklarını, interneti nasıl kullandıklarını, en
sevdikleri sayfaları sorun. Faydalı olabileceğini düşündüğünüz kaynaklara
yönlendirin.
İnternet kullanım süresi için kural koyun. İnternet kullanım süresi ve şekli
konusunda limitler belirleyin ve mutlaka uyulmasını sağlayın.
Kontrolü bırakmayın. Çocukları sürekli olarak gözlemek mümkün değil ancak en
azından internetteki geçmiş hareketler kontrol edilerek her şeyin yolunda olduğundan
emin olunabilir. Bunun için bilgisayarın geçmiş ve log bilgilerini düzenli olarak
inceleyin. Çocuklarınızın internette kullandığı parolaları bilin. Çevrimiçi hareketlerini
mümkün olduğunca takip edin.
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Sparta Bilişim
Sparta Bilişim, kuruluşların siber güvenlik konusunda ihtiyaç duydukları
profesyonel hizmetleri sunmak amacıyla 2013 yılında kurulmuştur. Bugüne kadar
200’ün üzerinde kuruluşa sızma testinden, siber olaylara müdahaleye kadar
geniş bir alanda hizmet veren Sparta, iş birliği yaptığı kuruluşların mevcut bilgi
teknolojileri ve bilgi güvenliği ekiplerinin bir uzantısı gibi çalışmaya özen
göstermektedir.

Güvenlik
Yaklaşımımız
Eski Yunan’da etrafı surlarla çevrili olmayan tek şehir Sparta’dır. Bunun nedeni
kral Agesilaus’a sorulduğunda askerlerinin mızraklarını gösterip “Sparta’nın
surları bunlar” dermiş. Kuruluşların siber güvenlik seviyesini artırmak için
savunma (firewall, antivirüs, vb.) çözümleri sunmuyoruz. Başta sızma testleri
olmak üzere sunduğumuz hizmetler “saldırı” tarafında. Hackerların ve zararlı
yazılımların neler yapabileceğini önceden tespit ederek gerekli ve doğru tedbirleri
almanızı sağlıyoruz.
Duvar gibi reaktif değil, proaktif güvenlik süreçleriyle hizmet verdiğimiz
kuruluşların surlarını sağlamalaştırıyoruz.
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SPARTA BİLİŞİM
Test Hizmetleri:
- İç ve Dış ağ sızma testleri
- Web uygulama sızma testleri
- Mobil uygulama sızma testleri
- Altyapı ve güvenlik mimarisi testleri
- Senaryo tabanlı güvenlik testleri
- SCADA güvenlik testleri
- Fiziksel sızma testleri
- VoIP ve Video Konferans testleri
- Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) güvenlik testleri
- Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS) güvenlik testleri
Test hizmetlerimiz NIST, EC-Council, OWASP ve SANS gibi uluslararası olarak kabul görmüş standart ve
metodolojilere uygun olarak verilir.
Analiz ve Danışmanlık Hizmetleri:
- Siber güvenlik risk seviyesi değerlendirmesi
- Siber risk iş etki analizleri
- Taşeron/Tedarikçi risk analizleri
- ISO27001 belgelendirme hizmeti
- Güvenlik envanteri değerlendirmesi
- FKM (Felaket Kurulum Merkezi) danışmanlığı
- SIEM (Security Incident and Events Management) danışmanlığı
- SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) danışmanlığı
- Ağ ve sistem sıkılaştırma danışmanlığı
- Olay müdahale (incident response) danışmanlığı
- Siber güvenlik stratejisi danışmanlığı
Eğitimlerimiz:
- Sızma testi eğitimleri
- SOME Eğitimleri
- Zararlı yazılım analizi eğitimleri
- Trafik analizi eğitimleri
- Log analizi eğitimleri
- Siber kriz yönetimi eğitimleri

YASAL UYARI
Bu dokümanda yer alan her türlü yazı, materyaller, tablo ve grafikler herhangi bir ortamda basılamaz,
yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak
dağıtılamaz.
Dokümanda yer alan bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla
kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir, yazdırabilirsiniz ya da herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan
üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirmeleri amacıyla bu bilgilerin Sparta Bilişim LTD. ŞTİ.’den temin
edildiğini belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.
Söz konusu bilgiler tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya
ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın
hazırlanmıştır. Dokümanda yer alan bilgilere dayanak teşkil eden bilgi ve veriler, güvenilir olduğuna inanılan
kaynaklardan derlenmiştir. Bu nedenle, bu bilgilerin tam veya doğru olmamasından, kullanılan
kaynaklardaki hata ve eksik bilgilerden dolayı doğabilecek zararlar konusunda Sparta Bilişim LTD. ŞTİ. ve
çalışanları herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Dokümanda yer alan bilgiler okuyucuların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, Sparta
Bilişim LTD. ŞTİ. tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Dokümanda yer alan bilgilerden
kaynaklanabilecek zararlardan dolayı Sparta Bilişim LTD. ŞTİ. herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler siber güvenlik danışmanlığı kapsamında değildir.
Dokümanda yer alan bilgi, materyal ve bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları, Sparta
Bilişim LTD. ŞTİ.’ye ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, herhangi bir kişi/kuruluş, önceden yazılı izin
almadıkça, dokümanın belli bir kısmını veya tamamını kullanamaz, dokümanda yer alan içerikler
kopyalanamaz.
Sparta Bilişim LTD. ŞTİ. bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek
kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değişiklikler dokümanın yayım anında yürürlüğe
girer. Dokümanın indirilmesi ile birlikte bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
Bilgilerin gerek doğrudan, gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi
ve/veya manevi velhasıl her türlü zarardan ve kayıplardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin
uğrayabileceği her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Sparta Bilişim LTD. ŞTİ. çalışanları ve bu
dokümanda yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.
İş bu dokümanın kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu
doküman ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe yasal uyarı metni esas olup, Ankara
Merkez Mahkemeleri ve İcra İflas Daireleri yetkilidir.

