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Konular

• İnternet
• İnternet ve Bilinçli Kullanım
• İnternet ve Bilgi Doğruluğu
• İnternet ve Güvenlik
• Zararlı Yazılımlar
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İnternet Kullanımı
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İnternette 60 saniye
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İnternet –Tehlikeler &Riskler
• Sanal dolandırıcılık

• Siber zorbalık

• Zararli ve/veya yanlış bilgiye erişim

• Mahremiyetin ihlali

• Kişisel verilerin paylaşımı
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İnternet –Tehlikeler &Riskler
― Şiddet / Irkçılık / Nefret

― Oyun / İnternet bağımlılığı

― Sağlık sorunları

― Pornografi /Fuhuş / Çocuk İstismarı

― Kötü niyetli yazılımlar

― …
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Güvenli internet, bilinçli kullanım ile olur!
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Bilinçli Kullanım
• Kişisel bilgilerin ve ileride pişman olunacak içerikler 

paylaşılmamalı

• Koruma yazılımları kullanılmalı ve güncel tutulmalı

• Şifre kullanımı / seçimi / güvenliği

• «http» adreslemesinin «https» olarak görünmeli

• Güvenlik sertifikaları 

• Sanal kart kullanımı

• Güvenilir / Bilinen siteler
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Paylaşımlardaki Riskler

• Paylaşmak güzeldir. Fakat her bilgi herkesle paylaşılmamalı.

• Paylaştığınız her türlü bilgi silinmeden kalabilir.

• Kolaylıkla gönderebilirsiniz ancak, geri alamazsınız.

• Gönderileriniz masum görünse de, sonradan hayatınızı etkileyebilir.
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Paylaşımlardaki Riskler
• İşe alımlarda Sosyal Medya Profili -Özgeçmiş

• Sosyal medyada yaptığımız her türlü beğenme, yorum yapma ve 
paylaşım bizim özgeçmişimizin bir parçasını oluşturmakta.

• Bu özgeçmiş de bir işe girecek olduğumuzda ya da bir okula kabul 
edilirken bile karşımıza çıkabilmektedir.

• Her 10 işletme sahibinden 9’u, işçi seçiminde, işçilerin sosyal ağ 
aktivitelerini kontrol ediyor.

• Bu araştırmada başarısız olarak işe alınmayanların oranıysa, her 10 
kişide 7 kişi.
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İnternet ve Bilgi doğruluğu

• İnternette her bilgiye güvenmemek gerekir.

• İnternette ulaşılan her bilgi doğru değildir.

• Şüpheci davranmalı

• Bilgi hemen doğru kabul edilmemeli

• Bilgi en az 3 kaynaktan karşılaştırılmalı

• Bilginin doğruluğu için kaynağına bakılmalı

• Eğer ödevde kullanılıyorsa kaynak belirtilmeli
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İnternet ve Bilgi doğruluğu
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İnternet ve Bilgi doğruluğu
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İnternet ve Güvenlik

• Hiçbir sistem %100 güvenli değildir.
• Bilgisayarınıza bulaşabilecek her türlü virüs veya istenmeyen
dosyanın giriş kapısı olarak adlandırabileceğimiz internet güvenliği,
bilgisayar güvenliğinizin en temel taşıdır.

• İnternet Siteleri
• E-postalar
• Paylaşım programları
• Sosyal medya
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Zararlı Yazılımlar

1. Malicious Software

2. Adware (Advertising Software)

3. Bilgisayar Virüsleri

4. Solucan (worm)

5. Truva Atı

6. Casus Yazılım (Spyware)

7. Tuş Kaydedici (Key Logger)
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Malware (Malicious Software)

• Kötü niyetli yazılım anlamına gelir. 

• Bu tür yazılımlar kullanıcının haberi olmadan sisteme sızarak zarar 

verirler.

• Bilgisayar virüsleri de malware sınıfına girerler
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Adware (Advertising Software)

• Reklam amaçlı yazılım anlamına gelir. 

• Adware yazılımı bir uygulama ile birlikte gelen ve çalıştırılınca 

otomatik olarak bir reklam penceresi açan bir yazılımdır. 

• En yaygın türü spyware denilen casus yazılımlardır.
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Bilgisayar Virüsleri

Kullanıcının izni ya da bilgisi dahilinde olmadan bilgisayarın çalışma şekline müdahale 

eden, kendini diğer dosyaların içerisinde gizlemeye veya bir bilgisayardan bir diğerine 

yayılmaya çalışan bir tür bilgisayar programıdır. Bu tür yazılımlar kullanıcının haberi 

olmadan sisteme sızarak zarar verirler. 

Bazı virüsler uygulamalara zarar vermek, dosyaları silmek ve sabit diski yeniden 

formatlamak gibi çeşitli şekillerde bilgisayara verirken, bazıları zarar vermektense, 

sadece sistem içinde çoğalmak, sistemi yavaşlatmak için programlanmışlardır. 

Conficker, Çernobil, Sasser, I Love You, Melissa, CryptoLocker, MyDoom, Musallat vb…
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Solucan (worm)

• Virüs gibi, kendisini bir bilgisayardan diğerine kopyalamak için tasarlanmıştır. 

İlk olarak, bilgisayarda dosya veya bilgi ileten özelliklerin denetimini ele geçirir. 

Solucan bir kez sisteminize girdikten sonra kendi başına ilerleyebilir. 

• Solucanların en büyük tehlikesi, kendilerini büyük sayılarda çoğaltma 

becerileridir. Örneğin bir solucan, e-posta adres defterinizdeki herkese 

kopyalarını gönderebilir ve sonra aynı şeyi onların bilgisayarları da yapabilir. 

• Bu, domino etkisinin getirdiği yoğun ağ trafiği işyeri ağlarını ve Internet'in 

tümünü yavaşlatabilir.
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Truva Atı

• Truva atı, bilginiz olmadan bilgisayarınıza yerleşen, sistemi diğer 

bilgisayarlarca internet ya da ağ üzerinden kontrol edebilmeye 

açık hale getiren yazılımlardır.

• Truva atı bir virüs değildir. Gerçek bir uygulama gibi gözüken zararlı 

bir program türüdür.
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Casus Yazılım (Spyware)

• Casus yazılım, kullanıcılara ait önemli ve özel bilgilerin, kullanıcının 

yaptığı işlemlerin, kullanıcının bilgisi olmadan toplanmasını ve bu 

bilgilerin kötü niyetli kişilere gönderilmesini sağlayan zararlı yazılım 
olarak tanımlanır. 

• Casus yazılımın amacı kurban olarak seçilen sistemin üzerinde gizli 
kalarak istenen bilgileri toplamaktır. 

• Tarayıcımızda istem dışında araç çubukları kurabilirler. 

• Web tarayıcımızda ev sayfasının değişmesine neden olabilirler.
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Tuş Kaydedici (Key Logger)

• Bilgisayarınızda yazdığınız her şeyi kaydedip saldırgan şahsa 

gönderen yazılımlardır. 

• Genel olarak şifrelerinizi ele geçirmek için kullanılırlar. 
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İnternette nasıl güvenli oluruz?

• Ne kadar önlem alırsanız alın zarar görme olasılığınızı en aza 

indirebilirsiniz sadece. Bu nedenle bir gün zarar görme olasılığına karşı 

verilerinizi periyodik olarak harici bir diske yedekleyiniz. 

• Virüslerin en yaygın yayılma yöntemi e-postalarla gelen dosyalardır. 

• Tanımadığınız kişilerden (adreslerden) gelen bir e-postadaki ek dosyaları 
kesinlikle açmayınız. 

• Tanıdığınız ve güvendiğiniz kişilerden gelen e-posta eklerini de açmadan 
önce mutlaka güncel bir anti-virüs programıyla taramanız önerilir.
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Zararlı Yazılımlardan Korunmak

1. Lisanslı yazılımların kullanılması, korsan yazılımlar kullanılmaması. 

2. Tüm yazılımların güncel tutulması. 

3. Güçlü parolalar kullanılması ve gizliliğinin sağlanması. 

4. Güvenilir olmayan, özellikle halka açık kullanımı olan bilgisayarlarda 

kişisel parolalarınızın girilmemesi. 

5. Bilmediğiniz kişilerden gelen postaların ek’lerinin açılmaması. 

6. Antivirüs kullanımı.
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Bilgisayara Virüs Bulaştığı Nasıl Anlaşılır ve Nasıl Temizlenir?

Eğer elinizde anti-virüs yazılımı yoksa bilgisayarınızda virüs olduğunu ancak (çoğunlukla) virüs 

etkisini gösterdikten sonra anlayabilirsiniz. Bir virüsün etkileri:

1. Bilgisayarda anormal yavaşlama, 

2. Windows uygulamalarında beklenmeyen hata mesajları (application error, system fault, 
missing files vs. gibi), 

3. bilgisayarın kilitlenmesi, 

4. rastgele DOS işletim sistemine dönmesi, 

5. normalde açılan dosyaların açılmaması, 

6. anormal sesler/görsel davranışlar ya da 

7. bilgisayarınızın isteğiniz dışında işlemler yapmaya başlaması şeklinde kendini gösterebilir. 
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Bilgisayara Virüs Bulaştığı Nasıl Anlaşılır ve Nasıl Temizlenir?

• Bu durumda yapılacak şey, bir anti-virüs programı kullanarak bilgisayarın 

virüsten temizlenmesidir. Ancak, virüsün bilgisayara önemli ölçüde/geri 

dönülmez hasarlar vermiş olduğu durumlarda virüsten temizleme işlemi 

her zaman başarılı olmayabilir.

• Anti-virüs yazılımlarının tarama işlemi sonrasında virüs bulamaması 

bilgisayarda virüs olmadığını değil, sadece tarama işleminde kullanılan 

anti-virüs programlarının tanıdığı virüslerin mevcut olmadığını gösterir. 
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Antivirüs Programları
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― Antivirüs Yazılımları

― AntiSpyware Yazılımlar

― Virüs Tarama Teknikleri

― Dosya Tarama

― Güvenlik Duvarı

― Güvenli Ağlar



Yardımcı Siteler

• İnternetle ilgili her tür problem: https://www.internetyardim.org.tr/
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Yardımcı Siteler

• Güvenli İnternet Merkezi: http://www.gim.org.tr/

• Hesabınız çalındıysa : www.guvenliweb.org.tr

• Zararlı olduğunu düşündüğünüz siteler için:  www.ihbarweb.org.tr
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1. Nesibe Yalçın, Temel Bilgi Teknolojileri Ders Notları
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Teknolojileri-1 Kitabı
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Bu	ders notları yukarıda belirtilen çoğunlukla yukarıda belirtilen kaynaklar kullanılarak ve diğer kaynaklardan (internet,	kitap,	makale vb.)		esinlenerek derlenmiştir.	Emeği
geçen herkese teşekkür ederim. 30
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