SANAL ORTAMDA TACİZ Mİ EDİLİYORSUNUZ?

TrollBusters yazarlar, gazeteciler ve yayıncılar için sanal haşere denetimi
sağlamaktadır. www.troll-busters.com’a ihbarda bulunun. Gazeteci
değilseniz, faydalı bilgiler ve ipuçları için Kaynaklar sayfamıza göz atınız.

1. Adım: Şu anda ne oluyor?
X!

Birisi web siteme
saldırıyor.

Birisi kişisel bilgilerimi
ifşa ediyor (doxing).

Hizmet aksatma (DoS)
saldırısı bir sunucuyu veya ağ
kaynağını kullanıcılar açısından
kullanılamaz hale getiren kötü
niyetli bir saldırıdır. DDoS ise
çok sayıda bilgisayar tarafından
gerçekleştirilen bir saldırıdır.

İfşa (Doxing) özel veya kişiye
özgü bilgilerin yayınlanmasıdır.

GO Tip #5

GO Tip #14

CloudFlare, Sucuri veya Incapsula
gibi şirketlerden teknik destek alın.
Hedef alınan web sitesi bağımsız
bir medya sitesi, bir insan hakları
sitesi veya kamu yararı sitesi ise,
ücretsiz DDoS koruması hakkı
olabilir. GO Tip #2

!*# @

!*#
X@

Fiziksel konumunuzu güvenceye alın.
Buna bir ev güvenlik planı oluşturmak
veya geçici bir süreliğine taşınmak
bile dahil olabilir. GO Tip #1
Kolluk görevlileri veya platform
ile birlikte başka adımlar atmak
istemeniz durumunda bir takip listesi
çıkartabilmek için olan biten her şeyi
yazılı olarak kayda geçirin.
Arkadaşlarınıza olan biteni haber verin.

Birisi hakaret içeren bir
gönderi yayınladı.

İHBAR

Birisi rızam
olmaksızın cinsel
içerikli fotoğraflarımı
yayınlıyor.

Birisi imalı bir
tehdit yayınladı.
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3. Olan biten hakkında işvereninizle konuşun.
Taciz olayına nasıl yaklaşmanız gerektiği
ve sosyal medya hesaplarınızın başkaları
tarafından denetlenmesine gerek olup
olmadığı konusunda ortak bir karar verin.

Unutmayın, hukuken bu bir tehdit
sayılmayabilir.

Bir avukata danışın.

Kullanıcı ile iletişime geçip
geçmemeye karar verin.
Engelleyin veya sessize alın.

online-removal/#twitter

https://www.cybercivilrights.org/professionalshelping-victims

Kullanıcıyı sessize alın. Onları sessize aldığınızı fark
etmeyecekler. Kullanıcıyı takip etmeyi sürdürürseniz, bildirimler
sekmenizde onun bahsetme ve yanıtlarını görmeye devam
edersiniz, fakat sessize alınmış bir hesabı takip etmezseniz
bunları görmezsiniz.
Hesabı engelleyin. Böylece o kişi sizi takip edemez ve
tweetlerinizi göremez veya okuyamaz. (Ancak o kişilerin başka
hesapları olabilir, bu durumda bloke edilmiş olan hesaptan
kaydolmadıklarında herkese açık tweetleri görmeleri yine
mümkün olacaktır.) Bir arkadaşınız farkında olmanız gereken
veya kayda geçirmek isteyebileceğiniz tehditler olup olmadığını
anlamak için size gelen tweetleri denetleyebilir.

Sonlandı

Tırmanarak bir tehdide
Tablonun başına gidin.

güvenceye alın

Tip #1

Polise ihbarda bulunun.
Mümkünse işvereninizle konuşun.
BAKMAYIN’a gidin.
(Birisi hakaret içeren
bir gönderi yayınladı)

Kaynaklar: cyberbullying.org
Fotoğraf kaldırma kılavuzu (tüm sosyal medya ağları
için): www.cybercivilrights.org/online-removal :
www.cybercivilrights.org/online-removal

•

Tehdit sayısı.

•

Ayrıntılar (tarih, saat, tehdidin
ekran görüntüsü).

•

Tehdide dahil olan insanların
sayısı.

•

E

Örnek: “İyi muhabir teklifin ekonomik
etkilerini de düşünür.”

İftira, gerçekler ve belgelerle
alenen çelişen şekilde
itibarınızı zedelemeyi
amaçlayan yalan bir beyandır.
Arkadaşlarınızın sizin lehinize
yorumlarda bulunmalarını veya
rencide edici tweetleri bildirmelerini
sağlayın.

Kullanıcı ile iletişime mi geçmeli yoksa
kullanıcıyı görmezden mi gelmeli? Karar verin.
(Konuşmanın nasıl ilerleyebileceği konusunda
bir fikir sahibi olmak için kullanıcının başka
tweetlerini inceleyebilirsiniz.)

https://support.twitter.com/articles/20170408

BAKMAYIN’a gidin.
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Birisi hesabımı
taklit ediyor.
Twitter’a taklit hesap
bildiriminde bulunun.
(Hesap taklidini kanıtlamak
için kimliğinizi onlarla
paylaşmanız gerekecektir.)
Tasdik için başvurun. Tasdik
edilmiş bir hesap, kimliğinizi
doğrulatmanıza yardımcı
olabilir.
İHBAR’a git.

İHBAR’a git.

YA DA BAKMAYIN’a gidin

Kaynaklar: www.nolo.com/legal-encyclopedia/
defamation-law-made-simple-29718.html;
legaldictionary.net/libel

Tacizciler insan ise:
Hedef alınan çok sayıda
insandan biri misiniz?
Hesapları bloke edin.
Başka hedef alınan kişiler tarafından
hazırlanan blok listelerine bakın.
TrollBusters’a ihbarda bulunun.
Saldırganlar robot ise:
Robot otomatik
görevleri uygulayan bir
bilgisayar programıdır.

Birisi iftira içeren bir
yorum yayınladı.

Hedef alınan çok sayıda
insandan biri misiniz?

Hayır
Uygun tehdit adımlarına gidin. İHBAR
Evet

Hedef alınan hesaplara ulaşın.
Hedef alınan diğer insanlarla birlikte bir blok listesi
oluşturmayı düşünebilirsiniz.
Kendiniz için yazılı kayıtlar hazırlayın.
Hayır
O zaman tablonun başına gidin. İHBAR

Saldırının derecesi (imalı/açık).

Ayarları
* Twitter
Twitter ayarlarınızı sadece

istediğiniz şeyleri görmenizi
sağlayacak şekilde değiştirin.
•

Filtrenizi sadece takip
ettiğiniz kişilerin tweetleri
gelecek şekilde ayarlarsanız,
yalnızca takip ettiğiniz
hesaplardan gelen bildirimleri
görebilirsiniz.

•

Twitter’ın kalite filtresi
sayesinde, takip etmediğiniz
ve yakın zamanda iletişime
geçmediğiniz kişilerden
gelen düşük kaliteli içerikleri

Engellemeyin.

Birisi eleştiri içeren bir gönderi
yayınladı.

Daha fazla tacizciyle
karşılaştım

GO

kayda
* Yazılı
geçirilecek şeyler

Kaynaklar: www.troll-busters.com
www.cpj.org
www.iwmf.org/programs/reporta
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2. Adım: Sonra ne oldu?
Ortadan kalktı:

Fiziksel konumunuzu

İHBAR’a git.

Kolluk görevlileri veya platform
ile birlikte başkaca adımlar atmak
istemeniz durumunda kendi kayıtlarınıza
dair bir takip listesi çıkartabilmek için
olup biten her şeyi yazılı olarak kayda
geçirdiğinizden emin olun.

Örnek: “Yazı yazmayı öğren de gel.”

Kendinizi toparlayana dek bir süre çevrimdışı kalın.

Örnek: “Seni
öldüreceğim.”

Örnek: “Senin gibilerini
vurup öldürmek lazım.”

Twitter’a veya Facebook’a ihbarda
bulunun. https://www.cybercivilrights.org/

4. Kayda geçirin.

Yorumu görmezden gelin ve Twitter’ı her zamanki gibi
kullanmaya devam edin.
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İHBAR’a git.

1. Polise ihbarda bulunun.
2. TrollBusters’a ihbarda bulunun.

BAKMAYIN

Birisi açık bir
tehdit yayınladı.

GO

süzebilirsiniz.
•

Kullanıcıları sessize alma
veya engelleme seçeneğinin
yanı sıra, belirli bazı
kelimeleri sessize alarak
engelleyebilirsiniz.

•

Tweetleri filtreleme veya
bloke etme seçeneğini
kullanırsanız, size yönelik
tehditler arttığında saldırgan
hesapları kontrol etmesi için
bir arkadaşınızdan yardım
isteyebilirsiniz.

Bu özellikler ve bunların kullanımı
hakkında daha ayrıntılı bilgi için
bkz.: https://support.twitter.com/
articles/20169398.
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