Yetişkinlere Dijital Öneriler!
Özel Hayatın Gizliliğinin ve
Kişisel Verilerin Korunması

Dijital Haklar, Özgürlükler
ve Sınırları
Gerçek hayatta suç olan her şeyin
çevrim içi ortamda da suç olduğunu

Özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerin

unutmayın! Bu nedenle taciz, zorbalık,

korunması anayasal bir haktır.

özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi gibi

Haklarınızın korunmasını

davranışlar, çevrim dışı ortamda

talep edebileceğinizi unutmayın!

olduğu gibi çevrim içi ortamda da suçtur.
Eğer suç işlendiğini düşünüyorsanız
hukuki yollara başvurabilirsiniz.

Çevrim içi Tehlike ve Riskler

Çevrim içi Ortamda
İfade Özgürlüğü ve Hoşgörü

Sanal dünyada sizi üzebilecek ve
İnternette herkesin düşüncelerini

rahatınızı bozabilecek bir sürü durum ile
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karşılaşabilirsiniz. Bu durumlar kişinin
kaç yaşında olduğundan bağımsız herkes için
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dilediği gibi ifade etme hakkı vardır,
fakat bu hakkın da bir sınırı olduğunu

tehlike oluşturmaktadır. Siber zorbalık,

unutmamak gerekir. Hakaret ve zorbalık

dolandırıcılık, kişisel veri istismarı, yalan haberler

gerçek hayatta olduğu gibi çevrim içi
ortamda da kaçınılması gereken

ve cinsel içerikli şantaj (sextortion) gibi risklerin
farkında olarak önlemler alabilirsiniz.

Farkındalık ve Kontrol
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davranışlardır.

Güvenlik

(Platform İçi ve Platform Dışı Yöntemler)
Çevrim içi ortamda karşılaşabileceğiniz
risklere karşı önlem almak ve kişisel verilerinizin
güvenliğini sağlamak amacıyla, gerek sosyal
medya platformlarında bulunan mekanizmaları,
gerek platform dışı yöntemleri kullanabilir ve
hukuki yollara başvurabilirsiniz.

Güçlü bir şifre oluşturmak,
şifrenizi sık sık değiştirmek,
şifrenizi hiç kimseyle paylaşmamak,
iki adımlı doğrulama kullanmak gibi
yöntemlerle çevrim içi ortamda
güvenliğinizi sağlayacak
adımlar atabilirsiniz.

Ebeveynlere Dijital Öneriler!
Dijital Ebeveynlik

Engel değil, Arkadaş olun!
Çocuklarınızın internette güvenli ve keyifli vakit
geçirmesi siz ebeveynin elindedir!

Çocuğunuzun çevrim içi risk ve
tehditlerden korunması öncelikle sizin bu

İnternet ve sosyal medyada paylaştığınız

konularda bilinçli olmanızla mümkün olacaktır.

çocuğunuza ait kişisel fotoğraflar, video ve diğer

İnternet kullanımı konusunda çocuğunuzla

içerikler size değil, çocuğunuza aittir. Ebeveyn olarak

aranızda bir engel teşkil edecek bir "güven

gerçek hayatta özenle yerine getirmeniz gereken

uçurumu" yaratmadığınızdan emin olun.

velayet görevini çevrim içi ortamda da özenli ve
dikkatli bir şekilde yerine getirmelisiniz!

Saklamayın! Paylaşın!

Örnek olun!
Çevrim içi Risk ve Tehditlerin Suçlusu

Çocuklarınıza gerçek hayatta

Çocuk Değildir! Bu nedenle, çocuğunuza

örnek olduğunuz gibi dijital hayatta da

yaşadığı tehlike ve/veya karşı karşıya kaldığı

örnek olmalısınız. İfade özgürlüğü ve

tehdidi saklamaması gerektiğini, kendisinin suçlu

hoşgörünün el ele giden kavramlar olduğunu

olmadığını anlatın. Gerçek suçluların ortaya

sadece sözle değil kendi hareketlerinizle

çıkarılabilmesi ve bu durumun tekrarlanmaması

çocuğunuza örnek olarak anlatabilirsiniz.

için çocuğun uzun konuşması ve paylaşmasını
sağlayacak bir güven ilişkisi oluşturun

Öğrenin, haberdar olun, haklarınızı kullanın!
Çocuklarınızın çevrim içi ortamda karşılaşabileceği risklere
karşı önlem almak ve kişisel verilerinin güvenliğini
sağlamak amacıyla, gerek sosyal medya platformlarında
bulunan mekanizmaları, gerek platform dışı yöntemleri
kullanabilir ve hukuki yollara başvurabilirsiniz.

Kişisel Verilerin
ve Mahremiyetin
Korunması Programı
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