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Bu sayıda, güvenli
internet kullanımına

ilişkin önemli ip
uçlarını bulabilirsiniz.

  
   eSPrit /

            Rehberlik Servisi

15  Aralık  Salı  günü,  internet  ortamında
karşılaşılabilecek  tehlikeler  ve  bunların  psikolojik
etkileri hakkında öğrenci ve velilerimizi bilgilendirmek
amacıyla  Bilgi  Üniversitesi  akademisyenleri  avukat
Leyla Keser ve psikolog Yudum Akyıl lisemize konuk
oldular.  Değerli  akademisyenler  bu  konuda  önemli
bilgiler  paylaşarak,  sanal  ortamlarda  nelere  dikkat
edilmesi  gerektiği  hususunda  önerilerde  bulundular.
Bu nedenle bizler de bu ayki bültenimizi  «İnternette
Kişisel Güvenliğin Sağlanması» konusuna ayırdık ve
sizlerle bazı ipuçlarını paylaşmak istedik...

Günümüzde internet; iş, iletişim, eğlence, alışveriş ve
daha  da  önemlisi  araştırma  yapmak  için  en  çok
kullanılan  platformlardan  biri  halini  almıştır.
İnternetin insanların hayatında bu kadar önemli yer
almasıyla beraber, bu ortamda paylaşılan veri miktarı
da artmıştır. İnternet üzerinde paylaşılan bu verilerin
sağladığı kolaylıkların yanı sıra, bu platform büyük ve
karmaşık  bir  alan  olduğu  için   sistem  üzerindeki
boşluklar,  dolandırıcılık,  hakaret,  özel  bilgilerin
sızdırılması  ve  daha  başka  bir  çok  tehlikeyi
beraberinde getirdiğinden internet kullanıcıları bir çok
tehlike ile karşı karşıya kalmaktadır.  

Yetişkin  ve  genç  internet  kullanıcıları  olarak  sanal
ortamlarda  nasıl  daha  güvende  olabileceğinize  dair
bazı ipuçlarını sizlerle paylaşalım: 
-Otomatik  güncellemelerle  tüm  yazılımların  güncel
olması sağlanmalıdır,
-Hassas bilgilerİ
 girilmeden önce web sayfasının güvenli olduğuna dair
https ve altındaki kapalı  kilit  simgesi gibi işaretlerin
kontrol edilmesi gerekir.
-Açılan  pencerelerdeki  bağlantılar  veya  düğmelere
tıklanmamalıdır.
-Tahmin edilmesi zor şifreler kullanılmalıdır.
-Şifreler kimseyle paylaşılmamalıdır,
-Kaybolma  veya  çalınma  ihtimali  hesaba  katılarak
dizüstü bilgisayarlardaki veya USB flash sürücüdeki
veriler şifrelenmelidir.
-Dolandırıcılık  işaretleri  kontrol  edilmelidir.  Bunlar,
kişisel  bilgi  istenmesi,  uyarı  mesajları,  yazım  ve
gramer  hataları,  gerçek  olamayacak  kadar  cazip
teklifler olabilir.
-Güvenlik  duvarı,  antivirüs,  istenmeyen  posta
engelleme  ve  casus  yazılım  engelleme  programları
kullanılmalıdır.
-Evdeki kablosuz ağı şifreyle korunmalıdır.
- Yazılımlar güvenilir mağazalardan satın alınmalıdır
-Link  üzerinden  giderken  yanılma  ihtimali  hesaba
katılmalı ve web adresi bizzat yazılmalıdır.

-Mali işlemler evdeki bilgisayardan yapılmalıdır.
-Gerekmediği halde banka hesap bilgileri, TC Kimlik
numarası veya benzeri verileri soranlara karşı dikkatli
olunmalıdır.
-Ödemek  için  güvenli  bir  yöntem  seçilmelidir.  Kart
sahibi için koruma sağlayan bir kredi kartı veya sanal
kart kullanılmalıdır.
-İnternet  kullanılmadığı  zaman  kablosuz  bağlantı
kapatılmalıdır.
-Halka  açık  bir  bilgisayar  kullanılıyorsa  ekranda
kişisel  veriler  varken  kısa  bir  süre  için  bile  olsa
bilgisayarı boş bırakılmamalıdır.
-İzler silinmelidir, çünkü tarayıcılar, şifreler ve ziyaret
edilen her sayfanın kaydını tutar.
-Bir  siteye  girmeden  önce  tarayıcının  şifreleri
depolama özelliği kapatılmalıdır.
-Bir siteye üye olunduğunda sitenin şifre ve kullanıcı
adını kaydetmediğinden emin olunmalıdır.
-Birden fazla şifre kullanılmalıdır.
-Tanınmayan  kişilerin internetten yaptığı arkadaşlık
teklifleri reddedilmelidir.

Internette  tanışılan  yabancılarla  ailenin  bilgisi
olmadan  yüz  yüze  görüşülmemeli,  buluşulmamalı.
Kimlik numarası, adres, telefon numarası okulun adı,
anne  ve  babanın  iş  adresleri  ve  iş  yeri  telefon
numaraları  yabancılarla  paylaşılmamalıdır.  Internet
üzerinden kişi, kendi resimlerini, ailesinin resimlerini,
video  görüntülerini  yabancılara  göndermemelidir.
Kişi, evini ve odasını yabancılarla paylaşmamalıdır.
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