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Daha açık ve bağlantılı bir
dünya yaratan sosyal medya, 
insanlara aileleri, arkadaşları 
ve sosyal gruplarıyla 
yaşadıkları en önemli anları 
paylaşma olanağı sunuyor. 
Emniyette kalmanıza ve 
bilgileriniz üzerinde kontrol 
sahibi olmanıza yardımcı 
olmak için National Network 
to End Domestic Violence 
(NNEDV) ve Facebook, 
güçlerini birleştirerek güvende 
kalmanız ve bilgilerinizi 
korumanız için ipuçları 
hazırladı.



#1
İlk savunma hattı:
hesap güvenlik ayarlarınızı ve 
bildirimlerinizi güçlü tutun



GÜVENİLİR KİŞİLERİNİZİ BELİRLEYİN: Güvenilir 
kişiler, Facebook hesabınıza giriş yapamadığınız 
durumlarda iletişime geçebileceğiniz arkadaşlarınızdır. 
Ayarlandıktan sonra, hesabınıza erişemediğiniz 
durumlarda güvenilir kişileriniz bir URL aracılığıyla 
Facebook'tan tek kullanımlık güvenlik kodlarına 
erişebilir. Ardından arkadaşlarınızı arayarak güvenlik 
kodlarını alabilir ve bu kodları kullanarak hesabınıza 
erişebilirsiniz. Güvenilir kişilerinizi ayarlamak için 
fb.me/TrustedContacts adresini ziyaret edin.

GİRİŞ YAPTIĞINIZ YERLERİ KONTROL EDİN: 
Güvenlik Ayarları'nın Giriş Yaptığın Yer kısmı yakın 
zamanda hesabınıza giriş yapmak için kullandığınız 
tarayıcıların ve cihazların bir listesini gösterir. Ayrıca söz 
konusu bilgisayar, telefon veya tablette çıkış yapmanızı 
sağlayan Oturum Kapat seçeneğini göreceksiniz. Aktif 
oturumlarınızı gözden geçirmek ve kullanmadığınız 
tarayıcılardan ve uygulamalardan çıkış yapmak için 
fb.me/ActiveSessions adresini ziyaret edin.

BİLDİRİMLERİNİZİ ÖZELLEŞTİRİN: Hangi Facebook 
hareketlerinde bildirim alacağınızı ve bu bildirimlerin 
nasıl gönderileceğini ayarlayabilirsiniz. Diğer detaylar 
için fb.me/Notifications adresini ziyaret edin.

ŞİFRENİZİ KORUYUN: Kolayca hatırlayabileceğiniz, 
ancak başkalarının tahmin edemeyeceği şifreler 
belirleyin. Daha güvenli olması için, Facebook şifrenizin 
e-posta veya banka hesaplarınız gibi hesaplara giriş 
yaparken kullandığınız şifrelerden farklı olması gerekir. 
Sözlüklerde bulunabilen sözcüklerden veya şifre kırma 
yazılımlarının kolayca tahmin edebileceği basit 
sözcüklerden ve ifadelerden de kaçınmalısınız. Daha 
fazla bilgi için fb.me/Passwords adresini ziyaret edin 
ve şifrelerinizi www.howsecureismypassword.net 
adresinden test edin.

GİRİŞ BİLDİRİMLERİNİ AÇIN: Birisi hesabınıza yeni 
bir yerden giriş yapmaya çalışırsa Facebook size bir 
bildirim gönderir. Daha fazla bilgi için 
fb.me/LoginNotifications adresini ziyaret edin.

GİRİŞ ONAYLARINI ETKİNLEŞTİRİN: Facebook 
hesabınıza yeni bir bilgisayar, telefon veya tarayıcıdan 
erişmeye her çalıştığınızda, sizden özel güvenlik 
kodunuzu girmeniz istenir. Giriş Onaylarını nasıl 
etkinleştireceğinizi öğrenmek için 
fb.me/LoginApprovals adresini ziyaret edin.



Hesabınızı gözden geçirerek 
hesabınıza daha fazla güvenlik 
önlemi eklemek için Güvenlik 
Kontrolü'nü kullanmaya birkaç 
dakika ayırın. Güvenlik Kontrolü 
size şu konularda yardımcı olur:

Güvenlik Kontrolü

Kullanmadığınız tarayıcılarda ve 
uygulamalarda Facebook'tan 
çıkış yapın.

Birisi yeni bir bilgisayar veya 
telefondan hesabınıza giriş 
yapmaya çalıştığınızda size 
bildirim gönderilmesini sağlayan 
giriş uyarılarını etkinleştirin.

Şifrenizi nasıl koruyacağınızı 
öğrenin.

fb.me/securitycheckup



İkinci savunma hattı:
gizlilik ayarlarınızın 
kontrolünü ele alın

#2



HEDEF KİTLENİZİ SEÇİN: Herhangi bir durum 
güncellemesi, fotoğraf veya bilgi paylaştığınızda, hedef 
kitle seçici aracı sayesinde paylaştıklarınızı kimlerin 
görebileceğini seçebilirsiniz. Bu araç, paylaştığınız 
şeyleri kimlerin görebileceğini belirlemenize olanak 
tanır. Özel seçeneği sayesinde bir şeyi kimin görüp 
kimin göremeyeceğine dair detaylı düzenlemeler 
yapabilirsiniz. Başka birisinin Zaman Tünelinde 
paylaşımda bulunduğunuzda, gönderiyi hangi hedef 
kitlenin görebileceğini o Zaman Tünelinin sahibinin 
belirleyeceğini unutmayın. Ayrıca, bir gönderide 
etiketlenen herkes ve bu kişilerin arkadaşları da bu 
gönderiyi görebilir. Hedef kitleleri seçme hakkında 
daha fazla bilgi için fb.me/AudienceSelector adresini 
ziyaret edin.

GÖZDEN GEÇİRİN VE ONAYLAYIN: Zaman Tüneli ve 
Etiketleme bölümünde, etiketli içerikleri gözden 
geçirmek için iki seçenek bulunur. İlk seçenek, 
etiketlendiğiniz gönderilerin Zaman Tünelinizde 
görünmeden önce onayınıza sunulmasını sağlar. Bu 
özellik arkadaşınız olmayan birisi tarafından 
etiketlendiğiniz tüm gönderilerde otomatik olarak 
geçerlidir. Ayrıca Zaman Tüneli Onayı'nı açarak tüm 
etiketleri gözden geçirmeniz de mümkündür. İkinci 
seçenek, insanların sizin paylaşmış olduğunuz 
gönderilere eklediği etiketlerin onayınıza sunulmasını 
sağlar. Bu özelliği açtığınızda, birinin gönderinize 
eklediği etiketler siz onaylamadan görünmeyecektir. 
Etiket onaylarını nasıl etkinleştireceğinizi öğrenmek için 
fb.me/TagReview adresini ziyaret edin.

ARAMA MOTORU BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN:
Arama motorlarının profilinize bağlantı vermesini 
istiyorsanız, Gizlilik Ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. Ancak 
profilinizde hedef kitlesini Herkese Açık olarak 
belirlediğiniz bilgiler ve Sayfalarda, Herkese Açık 
gruplarda ya da Yardım Merkezi'nin Topluluk Forumu 
kısmında paylaştığınız gönderiler ve yorumlar yine de 
arama motoru sonuçlarında görüntülenebilir. Daha fazla 
bilgi için fb.me/SearchEngines adresini ziyaret edin.

KONUMUNUZUN GİZLİLİĞİNİ YÖNETİN: Konumunuz 
uygulamalar üzerinden, yer bildirimleri ile, özel mesajlar 
ile ya da bir başkasının sizi etiketlemesiyle paylaşılabilir. 
Konumunuzu paylaşırken tedbirli olmanız, kimlerle 
paylaştığınıza dikkat etmeniz ve mümkün olduğu sürece 
konumunuzu korumak üzere önlemler almanız gerekir. 
Facebook'ta konum gizliliği hakkında daha fazla bilgi 
için fb.me/LocationPrivacy adresini ziyaret edin.

BAŞKASININ GÖZÜNDEN GÖR ÖZELLİĞİNİ 
KULLANIN: Başkasının Gözünden Gör aracını kullanarak 
profilinizin başkalarına nasıl göründüğünü görebilirsiniz. 
Daha fazla bilgi için fb.me/ViewAs adresini ziyaret edin.



Gizlilik Ayarı Kontrolü'nü 
kullanarak gizlilik ayarlarınızı 
gözden geçirip ayarlamak ve 
paylaştıklarınızı kimlerin 
gördüğünden haberdar olmak için 
birkaç dakikanızı ayırın. Gizlilik 
Ayarı Kontrolü gönderilerinizi 
kimlerin gördüğünü, Facebook'a 
giriş yaptığınız uygulamalarınızın 
ayarlarını ve telefon numaranız ve 
e-posta adresiniz gibi profilinizle 
ilgili bilgileri kimlerin görebildiğini 
gözden geçirmenize ve 
ayarlamanıza yardımcı olacaktır.

fb.me/PrivacyCheckup

Gizlilik Kontrolü

Konu gizlilik olduğunda kontrol 
sizin elinizde. Facebook gizliliği 
hakkında daha fazla bilgi için

facebook.com/Basics

GÜVENİLİR KİŞİLERİNİZİ BELİRLEYİN: Güvenilir 
kişiler, Facebook hesabınıza giriş yapamadığınız 
durumlarda iletişime geçebileceğiniz arkadaşlarınızdır. 
Ayarlandıktan sonra, hesabınıza erişemediğiniz 
durumlarda güvenilir kişileriniz bir URL aracılığıyla 
Facebook'tan tek kullanımlık güvenlik kodlarına 
erişebilir. Ardından arkadaşlarınızı arayarak güvenlik 
kodlarını alabilir ve bu kodları kullanarak hesabınıza 
erişebilirsiniz. Güvenilir kişilerinizi ayarlamak için 
fb.me/TrustedContacts adresini ziyaret edin.

GİRİŞ YAPTIĞINIZ YERLERİ KONTROL EDİN: 
Güvenlik Ayarları'nın Giriş Yaptığın Yer kısmı yakın 
zamanda hesabınıza giriş yapmak için kullandığınız 
tarayıcıların ve cihazların bir listesini gösterir. Ayrıca söz 
konusu bilgisayar, telefon veya tablette çıkış yapmanızı 
sağlayan Oturum Kapat seçeneğini göreceksiniz. Aktif 
oturumlarınızı gözden geçirmek ve kullanmadığınız 
tarayıcılardan ve uygulamalardan çıkış yapmak için 
fb.me/ActiveSessions adresini ziyaret edin.

BİLDİRİMLERİNİZİ ÖZELLEŞTİRİN: Hangi Facebook 
hareketlerinde bildirim alacağınızı ve bu bildirimlerin 
nasıl gönderileceğini ayarlayabilirsiniz. Diğer detaylar 
için fb.me/Notifications adresini ziyaret edin.



#3 Üçüncü savunma hattı:
güvenilir bir sosyal ağ kurun



TANIDIĞINIZ VE GÜVENDİĞİNİZ KİŞİLERİ ARKADAŞ 
OLARAK EKLEYİN: Facebook; arkadaşlarınız, aileniz, 
sınıf arkadaşlarınız ve iş arkadaşlarınız gibi şahsen 
tanıdığınız kişilerle iletişim kuracağınız bir yerdir. 
Facebook, gerçek kimliklere dayalıdır. İnsanlar burada, 
gerçek dünyadaki kişiliklerini temsil eder. Bu sayede 
kimlerle bağlantı kurduğunuzu bilirsiniz. Ne yazık ki bazı 
kişiler, birisinin kişisel bilgilerine erişmek için onun bir 
arkadaşını taklit etmek gibi taktikler kullanmaktadır. 
Zaten arkadaş olduğunuz birinden arkadaşlık isteği 
alırsanız, kabul etmeden önce yeni bir istek gönderip 
göndermediğini sorun. Arkadaşınız yeni bir profil 
oluşturmadıysa, onu taklit eden profili Facebook'a 
şikayet edin. Facebook üzerinden yeni insanlarla 
tanışmak istiyorsanız, ilgi duyduğunuz Sayfalarla ve 
gruplarla bağlantı kurmayı deneyin. Ayrıca birisinin 
arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla iletişime geçmesi 
konusunda endişeliyseniz, arkadaş listenizi kimlerin 
görebileceğini sınırlayabilirsiniz. Arkadaş ekleme ve 
arkadaşlık istekleri hakkında daha fazla bilgi için 
fb.me/FriendRequests adresini ziyaret edin.

Ayrıca çocuklarınızla, arkadaşlarınızla ve ailenizle gizlilik 
ve emniyet hakkında konuşun ve neden yalnızca 
tanıdıkları insanların arkadaşlık isteklerini kabul etmeleri 
gerektiğini söyleyin.

ARKADAŞLIKTAN ÇIKARMA: Birini arkadaşlıktan 
çıkarmak için farenizi kişinin profilinin üst kısmındaki 
Arkadaşın düğmesinin üzerine getirin ve 

Arkadaşlarımdan Çıkar'ı seçin. Facebook, arkadaşlıktan 
çıkardığınız kişiye bildirim göndermez. Ancak bu 
kişinin arkadaş listesinden silinirsiniz. O kişiyle yeniden 
arkadaş olmak isterseniz, kendisine yeni bir arkadaşlık 
isteği göndermeniz gerekir. Arkadaşlıktan çıkarma 
hakkında daha fazla bilgi için fb.me/Unfriending 
adresini ziyaret edin.

ENGELLEME: Engellediğiniz kişiler otomatik olarak 
arkadaş listenizden çıkarılır ve engellenir. Bu kişiler 
artık profilinizde paylaştığınız şeyleri göremez, sizi 
etiketleyemez, sizi etkinliklere veya gruplara davet 
edemez, sizinle konuşma başlatamaz ve sizi arkadaş 
olarak ekleyemez. Engelleme karşılıklı olduğu için siz 
de kişiyle konuşma başlatmak veya arkadaş olarak 
eklemek gibi şeyleri yapamazsınız. Birisini 
engellediğinizde, bunu kendisine bildirmeyiz. Daha 
fazla bilgi için fb.me/Blocking adresini ziyaret edin.

ŞİKAYET ETME: Türü fark etmeksizin tüm içerikler 
Facebook'a şikayet edilebilir. Facebook'ta hangi tür 
içeriklere ve paylaşımlara izin verildiği, Facebook'un 
Topluluk Standartları'nda açıklanmaktadır. Facebook'a 
bir şikayette bulunulduğunda, global ekibimiz şikayeti 
inceler ve bu koşulları ihlal eden içerikleri kaldırır. 
Nasıl şikayette bulunacağınızı öğrenmek ve şikayet et 
düğmesine tıkladığınızda neler olduğuna dair bilgi 
almak için fb.me/Reporting adresini ziyaret edin.



Birisi sizi taciz veya tehdit ediyorsa 
ya da emniyette olmadığınızı 
hissettiriyorsa, mağdurlara destek 
veren bir kuruluşla ya da emniyet 
teşkilatıyla konuşarak seçeneklerinizi 
gözden geçirebilirsiniz.

İnternet dışından
yardım alın



Techsafety.org
Facebook.com/help

Istanbul.ihollaback.org
Khas.edu.tr/300/yeni-medya-bolumu 

İletişim Fakültesi
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