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DOĞRU BİLGİYE NASIL ULAŞILIR? (4.ünite 1.kazanım)
Günümüzde bilgiye ulaşma araçlarının başında internet gelmektedir. Merak ettiğimiz bir
haberden, hazırlanacak ödevlere, hava durumundan, spor karşılaşması sonuçlarına kadar birçok konuda
internete başvurmaktayız. İnternete bilgisayar, tablet ve cep telefonları gibi araçlarla ulaşmaktayız.
Geçmişte ise bilgiye ulaşmak günümüzdeki kadar kolay değildi, epey zamanımızı alıyordu.
Bilgiye ulaşmak için kitaplara, dergilere, ansiklopedilere başvurmak gerekiyordu. İnternetle birlikte
saniyeler içinde bilgiye ulaşabilmekteyiz.
Bilgi edinmek istediğimiz konu ile ilgili arama motoruna birkaç kelime yazmamız yeterlidir.
Yaptığımız aramanın sonucunda yüz binlerce, bazen milyonlarca bilgi bize sunulmaktadır.
İnternet sayesinde bilgiye ulaşmak oldukça kolaylaşmıştır ancak başka bir sorun ortaya
çıkmıştır. Arama motoru bize çok sayıda bilgi sunmaktadır. Bu durum bize “Bu bilgilerin hangileri
doğru ve güvenilirdir?” sorusunu aklımıza getirmektedir. İnternette ulaştığımız bilgilerin önemli bir
kısmı kontrolden geçmemiştir. Bu nedenle internette karşımıza çıkan bilgilerin tamamını doğru ve
güvenilir kabul edemeyiz.
Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın ipuçları
Bir tek internet sitesinden alınan bilgiye ile yetinilmemelidir, elde edilen bilgi farklı
internet sitelerindeki bilgilerle, kitap, ansiklopedi gibi kaynaklarla ve uzman görüşleriyle
karşılaştırılmalıdır.
Güvenilir ve doğru bilgi verdiği bilinen internet sitelerinden yararlanılmalıdır.
Resmi sitelerin yani “gov” uzantılı (www.meb.gov.tr gibi) ya da “edu” uzantılı eğitim
sitelerinin (www.selcuk.edu.tr gibi) daha güvenilir bilgiler içerdiği unutulmamalıdır.
Araştırdığımız konuyu tırnak içinde (“ “) aramanın daha doğru sonuçlara ulaşmamızı
sağlayacağı dikkate alınmalıdır.
Ulaştığımız bilgi, “Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Niçin/neden? Kim?” (5N 1K)
sorularına doğru ve tutarlı cevaplar verebilmelidir.
Bilgilerin güncel olup olmadığı dikkate alınmalıdır.
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İNTERNETİ NASIL KULLANMALIYIZ? (4.ünite 2.kazanım)
İnterneti nasıl kullanmalıyız?
Günümüzde interneti yaşamımızın hemen her alanında kullanmaktayız. Herhangi bir konuda
araştırma yapmaktan tutun da alışverişe, bankacılık işlemlerine kadar pek çok işlemi internet
sayesinde yapabiliyoruz. Ancak bize birçok kolaylık sağlayan interneti güvenli kullanmadığımızda
karşılaşabileceğimiz tehlikeler bulunmaktadır. İnternette karşılaşabileceğimiz tehlikeler şunlardır:
İnternette yaşamımıza uygun olmayan pek çok içeriklerle karşılaşabiliriz. Arkadaş gibi görünen
kötü niyetli insanlar karşımıza çıkabilir. Bu kişiler bizden fotoğraf, kimlik bilgileri, adres, telefon,
şifre gibi kişisel bilgilerimizi isteyebilir. Bu gibi bilgileri ele geçirdiklerinde bizim kimliğimize
bürünebilirler. Banka hesaplarından para çekebilir, alışveriş yapabilirler. Kimlik bilgilerinin çalınması
anlamına gelen “kimlik hırsızlığı” başımıza bunun gibi birçok sorun açabilir. Bu gibi dolandırıcılar;
örneğin e posta göndererek yapılan çekilişte ödül kazandığımızı yazabilirler. Bu ödülü almak için bir
ödeme yapmamızı isteyebilirler. Kısaca internet dolandırıcılığı ile karşı karşıya kalabiliriz. Bunlar
kanunlarda suç olarak belirtilmiştir.
İnternetteki resim, müzik, video ve program dosyalarını indirmek bilgisayarımıza zarar
verebilir. Bu dosyalarda bilgisayarımızın saldırılara açık hale gelmesine neden olan virüsler
bulunabilir.
Sanal ortamdaki tehditlere karşı alınması gereken önlemler
İnternette bulunan, okunan bilgi ve haberlerin hepsi doğru olmadığı unutulmamalıdır.
Kötü niyetli, şifre ve kişisel bilgilerimizi isteyen kişilerle bu bilgileri paylaşmamalıyız.
İnternette uzun zaman geçirmemeli, zamanı iyi kullanmalıyız.
Bu mesajı 10 kişiye gönderirsen şans kapını çalacak gibi e-postaları dikkate almamalı,
başkalarına iletmemeli ve hemen silmeliyiz.
Büyüklerimizle güvenli olan internet sitelerinin adreslerini belirleyip her siteye
güvenmemeliyiz.
Her dosyayı indirmeye çalışmamalı, virüslerden koruyan
programlar kullanılmalıdır.
Bilmediğimiz herhangi bir durumla karşılaştığımızda büyüklere ve öğretmenlere
danışılmalıdır.
Büyüklerimizin izni olmaksızın ev ve okul dışında internet olan yerlere gitmemeli,
şüpheli bir durum olduğunda büyüklerimiz mutlaka bilgilendirilmelidir.
İnternetten güvenli alışveriş için yapmamız gerekenler
İyi bilinen, güvenilir sitelerden alışveriş yapmalıyız.
Başka bir internet sayfası üzerindeki ya da posta ile gelen bağlantılardan değil,
doğrudan internet adresi yazarak alışveriş sitesine bağlanmalıyız.
İnternet kafe gibi internetin ortak kullanıldığı alanlar yerine kişisel bilgisayarlarımızı
kullanmalıyız.
Ödeme sayfasının güvenli olduğunu anlamak için adres çubuğunda “https”
yazdığından emin olmalıyız.
Parola ve şifre gibi bilgilerimizi kimseyle paylaşmamalıyız.
Ödeme sırasında kişisel bilgiler girilirken sanal klavye kullanmalıyız.
Güvenlik önlemlerinin olmasına dikkat etmeliyiz.
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