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Sunum Planı

 Sosyal Medyanın Hayatımıza Etkisi

 Oluşturduğumuz Veriler

 İnternet Üzerinde İşlenen Suçlar

 Güvenli İnternet Kullanımı

 Siber Zorbalık

 Teknoloji Bağımlılığı

 İnternetin Çocuklara Etkileri ve Ebeveynlere Düşen Görevler
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Sosyal Medya Nedir?

Hayatımızı kolaylaştıran iletişim ve

etkileşim araçlarını içerisinde barındıran

iletişim platformudur.
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 Ülkemizde TÜİK 2019 verilerine göre;

o Düzenli internet kullanımı %98,3’tür.

o Hanelerde bilişim teknolojileri oranı;

• Cep telefonu %98,7

• Taşınabilir bilgisayar %37,9

• Masaüstü bilgisayar %17,6
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 Ülkemizde TÜİK 2019 verilerine göre;

o İnternet kullanan bireylerin sosyal medya kullanım oranı ise 

%81,4’e kadar yükselmiştir.

o Sosyal Medya kullananların %92’si Youtube, %84’ü  

Instagram, %82’si Facebook, %58’i Twitter kullanmaktadır.
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Sosyal Medyanın Hayatımıza Etkisi
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E-Spor ortaya çıktı.

Oyun üzerine kurulu Twitch, Mixer gibi 

anlık yayın yapan platformlar 

popülerleşti.

Bilgisayar oyunlarına milyonlarca dolar 

harcama yapıldı.

Sohbet etme biçimleri 

değişti.
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Canlı Yayın Platformları

Dünyaca ünlü şirketler canlı yayın 

platformlarına yöneldi.

 Amazon, Twitch’i satın aldı.

 Google, YouTube’u satın aldı.

 Facebook, Facebook Gaming’i

kurdu.

 Microsoft, Mixer’i kurdu.
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 Genellikle e-spor ve video oyunları 

odaklıdır. Sohbet türü de mevcuttur.

 twitch.tv adresi üzerinden ünlü bir Türk 

yayıncı anlık olarak ortalama 10.000 civarı 

izlenme sayısına ulaşabilir. Bu sayının 

50.000 kişiye çıktığı anlarda olmaktadır.

 Abonelik sistemi mevcuttur. Aylık belli bir 

ücret karşılığı abonelik fırsatlarından 

yararlanılır. Ek olarak yayıncıya bağış 

yapılır.

Canlı Yayın Platformları
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Ünlü yayıncı Ninja nickli Tyler Blevins
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Arkadaşlık Uygulamaları

 Çoğunluğu, eşleştiklerinde iki 

kullanıcının birbirleriyle 

mesajlaşması üzerine kuruludur.

 Kullanıcılar birbirlerine ne kadar 

uzaklıkta olduğunu görebilir.

 Bir takım sorular cevaplanarak 

aynı fikirde olan kişilerin 

eşleşmesini sağlayan veya sadece 

eşcinsel bireylere yönelik türleri 

mevcuttur.
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Oluşturduğumuz Veriler

 Para harcanarak elde edilen veriler

 İletişim bilgileri
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Bir şey bedavaysa muhtemelen ürün sizsiniz.
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 İnternete ve sosyal medyaya yüklenen 

içerikler kalıcı olarak silinmez.

 Hesabımızı kapatmak veya dondurmak bu 

sebeple hiçbir anlam ifade etmemektedir. 

Hesabımızı sildiğimizi zannetsek de 

veriler saklanmaktadır.

21



Telefonlara uygulama yüklerken verdiğimiz erişim izinleri

özel verilerimizi tehlikeye atmaktadır. Biz farkına

varmadan telefonumuzun kamera, mikrofon gibi

donanımlarını kontrol edilebilmekte ve özel dosyalarımıza

erişim sağlanabilmektedir.
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50 milyon kullanıcıya ulaşma süresi

 Radyo: 38 yıl

 Televizyon: 13 yıl

 İnternet: 4 yıl

 Facebook’un 100 milyon 

kullanıcıya ulaşma süresi: 9 ay
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SUÇLAR

Yasadışı Bahis

Zorbalık, Cinsel 

İstismar, Hakaret

Terör 

Propagandası

Hesap Hackleme, 

Yetkisiz Erişim

Dolandırıcılık,

Tehdit, Şantaj

İllegal Ticaret
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Phishing / Spear-Phishing
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Cep telefonunuza gelen SMS’lere dikkat edin.
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Hiçbir devlet kurumu

sizden şifre istemez.
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İnternetin Çocuklara Olumlu Etkileri

 Yeni sosyal mecralar sunar.

 Dünya görüşlerini geliştirir.

 Bilgi edinme olanaklarını artırır.

 Birtakım ihtiyaçlarını internet 

üzerinden gerçekleştirerek zamandan 

tasarruf sağlar.
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 Kendi kimliklerini tanımaları ve 

karakterlerini geliştirmeleri olanağı 

sağlar.

 Kendileriyle aynı fikirde olan kişilerle 

paylaşımda bulunarak düşüncelerine 

destek bulmalarını sağlar.

 Dünyadaki gelişmelerden düzenli ve 

hızlı haberdar olmalarını sağlar.

İnternetin Çocuklara Olumlu Etkileri
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İnternetin Çocuklara Olumsuz Etkileri

 Cinsel içerikli mesajlar, fotoğraflar, 

görüntüler alarak başka kullanıcılar 

tarafından rahatsız edilmeleri sonucu 

siber zorbalığa maruz kalabilirler.

 Kişisel bilgileri deşifre edilebilir.

 Yaşlarına uygun olmayan reklam 

içeriklerine maruz kalabilirler.

 Fiziksel aktivitelere daha az zaman 

ayırırlar.
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 Kimliğinin deşifre edilemeyeceğini 

düşünerek kolayca nefret söylemi 

ya da saygısız davranışlar 

gösterebilirler.

 Yanlış propagandanın ve yanıltıcı 

bilginin kolayca ulaşılabilir olması 

nedeniyle, çocuklar bu fikirlerden 

etkilenebilirler.

İnternetin Çocuklara Olumsuz Etkileri
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Siber Zorbalık Nasıl Gerçekleşir?
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Çocuğunuza Siber Zorbalık Yapılıyorsa

 Çocuğunuza onu önemsediğinizi gösterin. 

Önemsediğini göstermenin ilk şartı iyi bir dinleyici 

olmaktan geçer.

 Zorbalık gerçekleşmeden önceki olaylar üzerinden 

çocuğunuzu eleştirmeyin.
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Çocuğunuza Siber Zorbalık Yapılıyorsa

 Zorbalığın hedefi olduğu için

çocuğunuzu suçlamayın.

 Bu durumun çocuğunuzun hatası

olmadığını, zorbanın kendisiyle

alakalı olduğunu bilmesini sağlayın.
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Çocuğunuza Siber Zorbalık Yapılıyorsa

 Çocuğunuzu siber zorbalığa karşılık

vermemesi için teşvik edin.

 Sağlıklı iletişim kurun.
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TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
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Sosyal Medya 

Bağımlılığın Sebepleri

 Görselliğe dayalı kimlik 

oluşturmak

 Beğenilme arzusu

 Toplum tarafından kabul edilip 

onaylanma ihtiyacı

 Gerçek yaşamın sınırlarını aşma 

isteği
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Video Oyunu Bağımlılığın 

Sebepleri

 Hayali bir dünya ile kendisinden ve 

gerçek hayattan kaçma isteği

 Güvenli ve sürprizlere yol açmayan 

alternatif bir dünya olarak görülmesi
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Fiziksel Sorunlar

 Gözlerde yanma

 Boyun kaslarında ağrı ve 

sertleşme

 Beden duruşunda bozukluk

 Uyku bozuklukları
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Sosyal Alanda Görülen 

Sorunlar

 Zamanı idare edememek

 İş veya okulda başarıda düşüş

 Sosyal aktivitelerde azalma
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 Çocuğunuzu teselli etmek ve susturmak 

için telefon veya tablet vermeyin.

 Yemek ve çay saatlerinde bilgisayar 

başındaki çocuğa servis yapmayın, size 

katılmasını sağlayın.

 Çocuğunuzu, yetenek ve ilgi alanlarına 

uygun spor dallarına yönlendirin.

Çocuğunuz Teknoloji Bağımlısıysa

48



Ebeveynlere Düşen Görevler

 İnternet ve sosyal medya hakkında 

bilgi sahibi olun.

 İnternette her bilgi doğru değildir. 

Ulaştığı bilginin doğruluğunu farklı 

kaynaklardan sorgulaması konusunda 

çocuğunuza farkındalık kazandırın.
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 Çocuğunuzun hangi mecralarda 

dolaştığını bilin.

 Türkiye Cumhuriyeti kimlik 

numarası, adres, telefon numarası, 

kullanıcı adı, şifre gibi kişisel 

bilgilerini paylaşmamasını öğretin.

Ebeveynlere Düşen Görevler
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 Bir mağduriyetiniz veya tespit ettiğiniz suç var ise elinizdeki bilgi ve

belgelerle en yakın Cumhuriyet Savcılığı veya kolluk kuvvetlerine (Polis,

Jandarma) müracaatta bulunmalısınız.

 Başınıza gelen veya tespit ettiğiniz olay hakkında elinizde ekran görüntüsü,

bilgi vs. olması durumunda mail olarak ihbar edebilirsiniz.

(siber@egm.gov.tr)

 Acil bir konu/durum olması halinde 112 / 155 / 156 hattını aramanız önem arz

etmektedir.
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Dijital dünyada atılan her adımın,

gerçek hayatta bir karşılığı olduğu unutmayın!
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