
 

İNTERNETİN BİLİNÇLİ VE GÜVENLİ 
KULLANIMI  

 



Bu alanı doğru kullanırsanız bilgi de 

edinirsiniz, oyun da oynarsınız, arkadaşlar 

da edinilebilirsiniz ve başka bir çok  

imkandan faydalanabilirsiniz. 

 İNTERNET ÇOK GENİŞ BİR ALAN  

   (BU ALANDA; BİLGİ, OYUN, 

ARKADAŞ VB. ŞEYLER VAR) 



GERÇEK HAYATTA TEHLİKELERLE 

KARŞILAŞABİLİR MİSİNİZ?  

NE YAPACAĞINIZI BİLİYOR MUSUNUZ? 

Yürürken veya koşarken önünüze  

bakmalısınız, çünkü ayağınızın takılıp 

düşebileceğiniz ve yaralanmanıza 

sebep olabilecek engeller olabilir. 



internette oyun oynarken veya bir bilgi 

araştırırken hoşunuza gitmeyecek kötü resimlerle, 

 anlayamadığınız şeylerle  karşılaşabilirsiniz, böyle 

bir durumda evde anne-babanıza, okulda 

öğretmeninize bunu hemen söylemelisiniz. Onlar size 

mutlaka yardım edecek ve yol gösterecektir. 

İNTERNETTE TEHLİKELERLE 

KARŞILAŞABİLİR MİSİNİZ?  

NE YAPACAĞINIZI BİLİYOR MUSUNUZ? 



SİZİ EN ÇOK SEVEN KİMDİR? ANNE-BABANIZ MI? 

 ÖĞRETMENLERİNİZ Mİ? ARKADAŞLARINIZ MI?  

YOKSA TANIMADIĞINIZ BİRİ Mİ? 

O halde internette de önce anne-babanızla,  

sonra öğretmenlerinizle, sonra arkadaşlarınızla, 

sonra anne-babanızın onay verdiği kişilerle  

arkadaş olun, tanımadıklarınızla asla arkadaşlık  

yapmayın ve arkadaşlık tekliflerini reddedin. 



NE YAPACAĞINIZI KARAR VERİRKEN 

BAŞKALARININ SÖYLEDİKLERİNE Mİ  

YOKSA AİLE VEYA ÖĞRETMENLERİNİZİN 

TAVSİYELERİNE Mİ UYARSINIZ?? 

Girmek istediğiniz internet  

sitelerini ailenizle  veya  

öğretmenlerinizle belirleyin. Size   

başkalarının söylediği siteye değil 

aile ve öğretmenlerinizle belirlediğiniz 

sitelere girmelisiniz. 



ANNE-BABANIZI SEVİYOR MUSUNUZ?  

SEVDİKLERİMİZE KARŞI DÜRÜST  

OLMALIYIZ DEĞİL Mİ? 

O halde internet ve diğer konularda da  

ailenize karşı açık, şeffaf ve dürüst olun.  

İnternette gezinmek için öncelikle evinizi ve  

ailenizle birlikte oturduğunuz odayı tercih edin.  

Evinizde internete girmeden önce ailenizden  

izin alın. Arkadaşınızda veya farklı yerde  

internete giriyorsanız arkadaşınız ve  

bulunduğunuz yeri mutlaka ailenize söyleyin. 



ZAMANINIZI NASIL  

DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?  

Zamanınızı iyi değerlendirirseniz,  

hem öğretmenlerinizin size  

verdiği ödevleri  yaparak başarılı  

olabilir hem de ailenizle ve  

arkadaşlarınızla eğlenerek hoşça vakit  

geçirebilirsiniz. Bilgisayar ve İnternet 

dışarıda oynamanın, piknik yapmanın ve  

ailecek gezmenin yerini tutamaz.  



SOKAKTA YÜRÜYORSUNUZ, TANIMADIĞINIZ 

BİRİSİ SİZE  ARKADAŞLIK TEKLİF ETTİ  

KABUL EDER MİSİNİZ? 

Sokakta size tanımadığınız biri arkadaşlık teklif  

ediyor kişiyi görüyorsunuz, ama tanımadığınız 

için teklifini kabul etmiyorsunuz. O halde internette 

tanımadığınız kişilerin de arkadaşlık tekliflerini kabul 

etmemelisiniz. Görmediğiniz ve tanımadığınız kişiyi 

arkadaş listenize eklemeniz doğru mu? Bunlar kendisini 

çocuk gösteren kötü niyetli kişiler de olabilirler.  



HİÇ TANIMADIĞINIZ BİR KİŞİ SİZİNLE 

TANIŞMAK İSTEDİĞİNİ  

SÖYLESE KABUL EDER MİSİNİZ? 

O halde öncelikle gerçek hayatta da  

internette de  tanımadığınız kişileri arkadaş  

edinmeyin. Onlarla yüz yüze görüşmeyin,  

buluşmayın. Eğer mutlaka görüşmek 

istiyorsanız ailenizin bilgisi olmadan ve  

yanınızda bir büyüğünüz olmadan asla 

Böyle bir şey yapmayın. 



EVİNİZİ VE ODANIZI TANIMADIĞINIZ 

KİŞİLERLE PAYLAŞIR MISINIZ? 

internet üzerinde tanımadığınız kişilerle  

konuşuyorsanız web kamerası 

 kullanmayın.  Çünkü böyle yaparsanız  

hem odanızı hem de evinizi o kişilere  

açmış gibi olursunuz.   

Bunu yapmak istemezsiniz değil mi ? 



HİÇ TANIMADIĞINIZ KİŞİLERİN SİZİNLE VE 

AİLENİZLE İLGİLİ SIRLARI ÖĞRENMESİNİ 

İSTER MİSİNİZ?  

Siz nasıl ailenize ait sırları herkese  

söylemek istemiyorsanız; adınızı,   

ev adresinizi, okulunuzu internette  

kullandığınız kullanıcı adınızı ve şifrenizi  

söylememelisiniz. Çünkü bunlar sizlerin  

koruması gereken özel sırlarınızdır. Kimseyle 

paylaşmamalısınız. Paylaştığınız kişi sizin  

istemediğiniz ve sizi üzecek şeyler yapabilir.  

Üzülmek istemezsiniz değil mi? 



     ARKADAŞINIZIN YA DA BAŞKA BİRİSİNİN SİZE 

KABA DAVRANMASINI İSTER MİSİNİZ? SİZİ 

ÜZECEK SÖZLER SÖYLEMESİNİ, İFADELER 

KULLANMASINI İSTER MİSİNİZ? 

 

Hayır, değıl mi? O halde internet  

kullanırken karşınızdaki arkadaşlarınıza 

kibar olmalısınız. Böyle şeyler size yapılsa  

üzülmez misiniz? O zaman size yapılmasını 

istemediğiniz şeyleri başkasına yapmamalısınız. 

Fakat öncelikli olarak özür dilemenizi gerektirecek 

olumsuz davranışlardan mutlaka kaçınmanız 

gerekir.  



ARKADAŞ KABUL ETTİĞİNİZ KİŞİYLE KAVGA 

ETMEK DOĞRU MU?  

SİZİ RAHATSIZ EDERLERSE NE 

YAPACAĞINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?  

Sizi rahatsız eden duruma karşı  

yapacağınız en doğru şey  

“şikayet hakkınızı kullanmaktır”. İnternette sizi 

görüntülü sesli veya yazılı rahatsız edenlere cevap 

vermeyin. Evde iseniz ailenize, okulda iseniz 

öğretmenlerinize şikayet edin. Onlara 

karşılaştıklarınızı söylemekten utanmayın.Çünkü 

size  

yardım edecek ilk kişiler onlardır. 



İNTERNETTE SİZİ RAHATSIZ EDEN ZARARLI 

BİR SİTE İLE KARŞILAŞIRSANIZ NEREYE ŞİKAYET 

EDECEĞİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?  

Böyle bir durumda ailenizden veya 

öğretmenlerinizden yardım isteyebilir  

veya rahatsız olduğunuz siteyi 

 www.ihbarweb.org.tr 
adresini kullanarak şikayet edebilirsiniz. 



KENDİNİZİ VE ARKADAŞINIZI ZOR DURUMDA 

BIRAKMAYIN. 

Arkadaşlarınızın ve kendinizin resimlerini 

tanımadıklarınızla paylaşmayın!  

Unutmayın! 

paylaştığınız resimler sizi veya arkadaşınızı zor 

durumda bırakabilir. Kendinizin veya arkadaşınızın 

üzülmesini istemezsiniz değil mi? 



Önce düşünün Sonra paylaşın 



Karşınızdaki kişi Gerçekte o kişi olmayabilir 





İnternette sizlerin özgürce ve hiç çekinmeden seyahat 

edebileceğiniz çok güvenli bir liman var.  

Arkadaşınız Turuncu, sizleri  

Güvenli Çocuk’a davet ediyor. 

www.guvenlicocuk.org.tr 

TEŞEKKÜRLER.  

http://www.guvenlicocuk.org.tr/

