
Çocuklarınızı internette koruyun

NSW POLİS GÜCÜ SUÇU ÖNLEME DİZİSİ
Çocuklarınızı koruyun

Suça ilişkin bilgi sağlamak üzere. İsim vermeden sağlanabilir.Acil olmayan durumlar için.Acil veya yaşamı tehdit eden durumlar için.

Çoğu kişinin yaşamında cep telefonlar, tabletler ve kişisel bilgisayarlar kullanımı yaygındır.

Çocuklar, öğrenimlerinde yardımcı olmaları ve başkalarıyla bağlantılı kalmaları için bu aygıtları 
kullanmaya teşvik edilir, ama bu teknoloji internet sapıkları (online predators) tarafından çocukları 
hedeflemek için de kullanılabilir.

Çok sayıda çocuk, sosyal medya aracılığıyla arkadaşları ile bağlantılarını sürdürmek için taşınabilir 
aygıtlar kullanır. Bu siteleri kullanırken, internet sapıkları ile karşı karşıya gelmeleri olasılığı vardır. 

İşte çocuklarımızı internette iken korumamıza yardımcı olmak için atabileceğimiz bazı adımlar.

Çocuklar – internette kendinizi koruyun 
■■ İnternetin hiçbir yerine adınız, ev adresiniz, fotoğrafınız, telefon numaranız veya okulunuz gibi 

kişisel bilgileri ASLA iliştirmeyin. 
■■ İnternette sizi rahatsız eden herhangi bir ilişkiyi DAİMA annenize, babanıza veya tanıdığınız 

başka bir büyüğe söyleyin. 
■■ İnternette sohbet ettiğiniz hiç kimseyle anne ve babanızın veya bakıcınızın tam bilgisi 

olmadan ASLA yüz yüze buluşmayı ayarlamayın. Anne ve babanız/bakıcınız size eşlik etsin.
■■ Göndermeden önce DAİMA düşünün. ‘Gönder’ düğmesine basmak kesindir ve geri 

dönülemez – bunu geri alamazsınız.
■■ Tanımadığınız hiç kimseye kendi fotoğrafınızı GÖNDERMEYİN.

Anababalar – çocuklarınızı internette koruyun 
■■ İnternette konuşmalara ilişkin tehlikeler hakkında DAİMA çocuklarınızı eğitin.
■■ Çocuklarınızla yaş açısından uygun siteler hakkında görüştüğünüzden EMİN OLUN. 
■■ Çocuklarınızla internette neler yaptıkları ve ziyaret için en çok sevdikleri siteler hakkında KONUŞUN.
■■ Hangi internet sitelerine girdiklerini öğrenmek için çocuğunuzun okulu, kamu kitaplığı ve sık sık 

gittikleri yerlerden KONTROL EDİN.
■■ Çocuğunuz tarafından kullanılan aygıtlardaki güvenlik ayarlarının durumlarını DAİMA izleyin.

Ev aygıtlarınızı koruyun 
■■ Çocuğunuz tarafından kullanılan sosyal medya sitelerinden GPS gibi ayarları DEVRE DIŞI BIRAKIN.
■■ Aygıtlarınızı güvenceye almak için sizin ve ailenizin güçlü şifreler kullandığınızdan EMİN OLUN.
■■ Ev bilgisayarınızda ve aygıtlarınızda DAİMA güvenlikli internet ağı tarayıcıları ve etkin anababa 

denetimi kısıtlamaları kullanın.
■■ Şifrelerinizi KORUYUN ki, çocuğunuz sizin onayınız olmadan otomatik olarak programlar satın 

alamasın.

■■ ŞİFRENİZİ HERHANGİ BİR KİŞİYE, HİÇ KİMSEYE VERMEYİN! 

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için www.esafety.gov.au sitesine girin.

Suç önlemeye ilişkin daha fazla bilgi için bizi  
www.police.nsw.gov.au sitesinde ziyaret edin.
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