Herkesi ciddi çevrimiçi istismardan koruyan
Çevrimiçi Güvenlik Yasası 2021 (Online Safety Act 2021)
Yeni kanunlar. Geliştirilmiş güvenlik.
Hiçbir kimse çevrimiçi ortamda istismara maruz kalmamalıdır.
Çevrimiçi güvenlikle ilgili yeni yasa 23 Ocak 2022'de yürürlüğe girdi.
Zararlı materyalleri kaldırarak insanları çevrimiçi istismardan korur ve istirmarcıları ve platformları
sorumlu tutar.
Bu yasalar nelere karşı korur?
Çevrimiçi istismarı.
Bu, bireye ciddi zarar vermeyi amaçlayan çevrimiçi olarak gerçekleşen kötüye kullanım anlamına
gelir.
Ciddi zarar, fiziksel veya ruhsal zararı içerebilir.
Aşağıda yeni yasaların neleri kapsadığına dair bazı tanımlar:
Yetişkinlere yönelik sanal taciz, 18 yaşından büyük bireyleri hedef alan, sizi kasten güvensiz
hissettirmek için telefon numaranızı veya adresinizi izniniz olmadan çevrimiçi yayınlamak gibi ciddi
fiziksel veya ruhsal zarara yol açmayı amaçlayan çevrimiçi yayınlanan her şeydir.
Görsele dayalı kötüye kullanım, birinin, herhangi bir zaman, izniniz olmadan mahrem bir
fotoğrafınızı veya videonuzu paylaşması.
Çocuk sanal zorbalığı, birinin 18 yaşından küçük bir kişiyi küçük düşürmek, taciz etmek, korkutmak
veya tehdit etmek için interneti kullanmasıdır.
Zararlı içerik paylaşımı, terörizm, çocuk cinsel istismarı veya her hangi bir aşırı şiddet eylemini
gösteren veya teşvik eden materyaller de dahil olmak üzere, zararlı içerik yayınlamak, gören kişilere
zarar verebilecek her şey olarak kabul edilir.

Kanun nasıl işler?
Yeni çevrimiçi güvenlik yasası, çevrimiçi platformlarına ve hizmet sağlayıcılarına zararlı çevrimiçi
materyalleri internetten kaldırmalarına dair talimat verme yetkisi veriyor.
Hizmet sağlayıcılar ve platformlar arasında sosyal medya, oyunlar, sohbet uygulamaları, e-postalar,
mesajlar (SMS dahil) ve web siteleri bulunur.
eSafety, ciddi derecede zararlı bir içeriğe ilişkin ihbarlarınızı araştırır ve size destekte bulunur.
Kötü içerikli materyalin kaldırılması için çevrimiçi hizmetle birlikte çalışır. Kaldırmadıkları taktirde
eSafety para cezası vermek gibi başka yaptırımlarda bulunabilir.
Geçici vizeye sahip kişiler de dahil olmak üzere Avustralya'da yaşayan herkes için ihbarda bulunmak
serbesttir.
İhbarda bulunmanız vize durumunuzu hiçbir şekilde etkilemeyecektir.
Neler ihbar edilemez?
Yeni yasanın kapsamına girmeyen bazı suistimal çeşitleri bulunmaktadır.
Ancak, aşağıdaki örnekler ciddi şekilde tehdit edici, zararlı veya tehlikeli içerikle birleştirilirse, yeni
yasa yine de uygulanabilir.
Kanunun tek başına neleri kapsamadığına dair bazı örnekler:
●
●
●
●
●

Karalayıcı yorumlar
Siyasi yerme veya habercilik
İstenmeyen e-posta ve dolandırıcılık
Bilgisayar korsanlığı
Kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık.

Nasıl ihbarda bulunabilirim?
●

Önce, doğrudan çevrimiçi platform veya hizmet sağlayıcısıyla iletişime geçmeli ve içeriğin
kaldırılmasını talep etmelisiniz.

●

Tez davranılmıyorsa veya sorun görsele dayalı istismarla ilgiliyse, sorunu web sitelerine
girerek eSafety'ye bildirin: esafety.gov.au/report

●

Herhangi bir şikayette bulunduğunuzda, gördüğünüz mesajların ekran görüntüleri gibi
mümkün olan tüm bilgileri ve kanıtları ekleyin

●

Eğer yardımı olacaksa, güvenilir bir destek görevlisinin, ihbar etme sürecinde size yardım
etmelerini isteyebilirsiniz.

●

eSafety ihbarınızı değerlendirdikten sonra içeriğin ciddi şekilde zararlı olduğu ve kaldırılması
gerektiği tespitinde bulunulduğu durumda ekip üyelerinden biri sizinle temasa geçerek
sonraki atılacak adımları anlatacaktır. Ayrıca ihtiyaç duymaları halinde sizden daha fazla bilgi
isteyebilirler.

●

eSafety ayrıca daha fazla destek veya danışmanlık hizmetine erişmenize yardımcı olabilir

Kendilerinden izin aldığınız taktirde başkası adına da ihbarda bulunabilirsiniz.
Ebeveyni veya vasisi iseniz çocuğunuz adına ihbarda bulunabilirsiniz.
Çocuklar, kendileri de ihbarda bulunabilir.
Daha fazla bilgi edinmeye ihtiyacım olursa?
eSafety.gov.au/Online-Safety-turkish adresinden veya 131 450 numaralı telefondan TIS National'a
bağlanıp tercüman isteyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

