Gizlilik ve Siz
Öğrenciler, ne tür bilgileri "gizli" tutmanın en iyi seçenek olacağını, sosyal medyada
gizlilik ayarlarının nasıl özelleştirileceğini ve seçtikleri ayarlar için uyguladıkları karar
verme süreçlerini nasıl açıklayacaklarını (örneğin, bazı içeriklerin neden "herkese
açık" veya "sadece arkadaşlar" olarak ayarlandığını) öğrenecekler.

Materyaller
Tahmin Etme Oyunu Alıştırma Kağıdı

Tahmin Etme Oyunu
1. Bölüm
Sınıf Etkileşimi
Tahmin Etme Oyunu Alıştırma Kağıdını dağıtın ve öğrencilerden kağıdı
doldurmalarını isteyin. Öğrencilerden , paylaşacakları dört bilgi seçmelerini isteyin ve
yazdıkları bilgileri bütün grupla paylaşacaklarını söyleyin. İkinci sayfayı saklamalarını
isteyin.
Öğrencilere alıştırma kağıdını doldurmaları için 10 dakika verin. Ardından kağıtları
toplayın.
Öğrencilerinize Söyleyin
Şimdi kağıtlardan bazı bilgiler okuyacağım. Hangi alıştırma kağıdını hangi öğrencinin
doldurduğuna yönelik tahminlerinizi Tahminler bölümüne yazın.
Sınıf Etkileşimi
Alıştırma kağıtlarını inceledikten sonra bir grup konuşması başlatın.
Öğrencilerinize Sorun
Kimseyle paylaşmak istemediğiniz bilgiler oldu mu? Hangileri? Neden?
Hangi bilgileri paylaşacağı konusunda sizinle aynı seçimleri yapan başka biri oldu
mu? Neden?
Paylaştığınız kişilere bağlı olarak, bu tür bilgilerin daha fazlasını veya daha azını
paylaşabilecek olmanızın nedeni nedir? Bu bilgileri ne zaman paylaşırdınız?
Verilen bilgileri yazan/söyleyen kişiyle ilişkilendirmek kadar kolaydı?
Bir cevabın, yanlışlıkla cevapta söylenenin ötesinde bir bilgiyi ifade ettiği durumlar
oldu mu? (Örneğin birisi en sevdiği yemeği söylediğinde, bu bilgi kişinin hangi
kültürden olduğuna yönelik bazı işaretler ortaya koyabilir.)
Tahmin Etme Oyunu'nun bir parçası olarak paylaştığınız bilgileri daha fazla insanla
paylaşırsanız, diğer insanların sizin hakkınızda ne tür varsayımlar yapabileceğini
düşünüyorsunuz?

2. Bölüm
Öğrencilerinize Söyleyin

Gizlilik, başkalarının hakkınızda bildiği şeyleri kontrol edebilme kabiliyetinizdir. Bunu
kendinizle ilgili bazı şeyler söyleyerek (adresinizi veya eğlenmek için neler
yapmaktan hoşlandığınızı başkalarına söylemek gibi) veya başkalarının yanında
bazı hareketlerde bulunarak (arkadaşlarınızla birlikte bir mağazaya gidip en çok
istediğiniz ürünü seçmek gibi) yapabilirsiniz. Başkalarıyla ister bir odada isterseniz
internette konuşuyor olun, gizlilik önemlidir.
Gizlilik, sizin kendi kişisel kararlarınıza bağlıdır. Gizliliğin sizin için ve aileniz için ifade
ettiği anlam, bu gruptaki başkaları ve onların aileleri için ifade ettiği anlamdan çok
farklı olabilir. Neleri gizli olarak değerlendirdiğimizi ve internetteki davranışlarımızın
gizliliğimizi nasıl şekillendirebileceğini daha iyi anlarsak, istediğimiz gizlilik türü
doğrultusunda daha iyi seçimler yapabiliriz.
Gizlilik ayrıca paylaşılan bilginin türüne ve kimlerle paylaşıldığına bağlıdır.
Öğrencilerinize Sorun
Örneğin, ev adresinizi aşağıdaki kişilerle paylaşır mısınız?
1. Anne-babanız, bakımınızla ilgilenen kişiler veya ailenizdeki diğer önemli
yetişkinler
2. Arkadaşlarınız
3. Öğretmeniniz
4. Yabancı veya çok iyi tanımadığınız biri
5. Bir arkadaşınızın arkadaşı
6. Bir kuruluş veya şirket

Özet
Öğrencilerinize Söyleyin
İnternette bir bilgi paylaştığınızda, bu bilgiyi kimlerin görebileceğini ve sizin veya
bilgileri paylaşılan kişinin, bu bilgiyi belirli hedef kitlelerle paylaşma konusunda rahat
hissedip hissetmediğini göz önünde bulundurmak önemlidir.
Bazı bilgiler yanlış insanlarla paylaşıldığında daha sonra olumsuz durumlar
yaşanabilir. Yabancı veya çok iyi tanımadığınız biri nerede yaşadığınızı bilirse,
evinize gelebilir ve bu durum güvenlik açısından sorun yaratabilir. Bu durumun
yaşanma ihtimali dünyanın farklı bölgelerinde daha fazla veya daha az olsa da, risk
(ve zarar görme olasılığı), olayın gerçekte yaşanma ihtimalinden daha büyük olabilir.
Emniyette olmanızı sağlayacak gizlilik tercihlerini anlayabilmek için, bilgi

paylaşmanın neden olduğu etkileri anlamanız gerekir.

Yanlış Anlaşılmalar
Tartışma
Öğrencilerinize Söyleyin
Şimdi kısa mesajlarda ne söylediğimiz, nasıl söylediğimiz ve mesaj yazmakla yüz
yüze iletişim kurmak arasında ne tür farklılıklar olabileceği hakkında konuşalım.
Öğrencilerinize Sorun
Bir şeyi kısa mesajla söylemek ile yüz yüze söylemek arasında ne gibi farklılıklar
olabilir?
1. Mesajı yazdığınız kişinin tepkisini göremediğinizde, söyledikleriniz hakkında ne
hissettiğini bilemeyebilirsiniz. Farkında olmadan birisini incitebilirsiniz.
Öğrencilerinize Söyleyin
Ancak yüz yüze konuşurken, vücut dili ve ses tonu da dahil olmak üzere
konuştuğunuz kişinin tepkilerini gözlemleyebilirsiniz. İnternetten iletişim kurarken bu
bağlamın bir kısmı kayboluyor.
Ancak, internetten iletişim kurarken de yardımı olabilecek başka tür bağlamsal
bilgiler edinebilirsiniz (örneğin, platformlarda bilginin nasıl yorumlandığı konusunda
size daha iyi bir fikir veren belirli standartlar bulunabilir).
Öğrencilerinize Sorun
Belirli bağlamsal ipuçları olmadığında (ör. beden dili, ses tonu), bu durum kısa
mesajlarınız veya internetten gönderdiğiniz diğer mesajların alıcı tarafından yanlış
anlaşılmasına nasıl yol açabilir (örneğin, bir şaka yanlış anlaşılmış olabilir ve birini
incitebilir)?
Yüz yüze görüşürken yanlış anlaşılsaydınız, durumu düzeltmek için ne yapardınız
(örneğin, özür dileyebilir veya ne kastettiğinizi açıklamaya çalışabilirsiniz)? Bu
durumun kısa mesajda yaşanacak benzer bir durumdan nasıl bir farkı olabilir (yani
daha zor veya daha kolay)?

Hedef Kitleniz Kim?
1. Bölüm
Öğrencilerinize Söyleyin
İnternette yaptıklarımız nedeniyle arkamızda kaçınılmaz olarak verilerden oluşan bir
iz bıraksak da, gizliliğimizi kontrol edebilmek ve internetteki itibarımızı yönetebilmek
için kullanabileceğimiz birkaç yöntem vardır. Sosyal medya ortamında ise genellikle
paylaştıklarımızı kimlerin görebileceğini seçmemizi sağlayan, platformlara entegre
edilmiş ayarlar vardır. Bu tür ayarlarda yapılan düzenlemeler, platformların
kendilerinin yanı sıra örneğin üçüncü taraf grupların (reklamverenler, araştırmacılar
veya şirketler gibi) analiz elde etmesini (meta veri analizleri dahil) sınırlamasa da,
çoğu zaman diğer sosyal medya kullanıcılarının hangi içerikleri görebileceğini veya
şirketlerin ya da reklamverenlerin hangi bilgilere erişebileceğini sınırlandırabilir.
Merak edenler için meta veri, temel olarak veriler hakkındaki verilerdir. Meta veriler,
bir sosyal medya platformuna hangi saatte nereden giriş yaptığınız ve çevrimiçi
bağlantılarınız hakkında bilgiler içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
Gizlilik ayarları, farklı sosyal medya platformlarında farklı görünebilir, ancak hedef
kitlemizi tanımlamamıza yardımcı olurlar. Örneğin, ayarları kullanarak gönderilerimizi
herkese açık, yalnızca arkadaşların arkadaşları, bir arkadaşın arkadaşları ve bazen
de yalnızca belirli arkadaşların görebileceği şekilde düzenleyebiliriz. Bu ayarları
kullanarak değiştirebileceğiniz diğer işlevler arasında konum verileri ve paylaşım
izinleri bulunur. Çerezler, hedeflemeli reklamlar ve arama tamamlama özelliği,
hizmetlerin seçenekler/ayarlar bölümünde yapılacak bazı değişikliklerle çoğu hizmet
için devre dışı bırakılabilir. İnternet siteleri arasında geçiş yaparken gizlilik
korumanızı güçlendiren tarayıcı uzantıları ve diğer dijital hizmetler de bulunmaktadır
(ör. Electronic Frontier Foundation'ın Privacy Badger "Do Not Track" eklentisi).

2. Bölüm
Sınıf Etkileşimi
Öğrencileri ikişerli gruplara ayırın.
Öğrencilerinize Sorun
Hesabınızın olduğu tüm sosyal medya platformlarını hatırlamak için bir dakikanızı
ayırın.
Bu sosyal medya platformlarında geçerli olan mevcut gizlilik ayarlarınızın neler
olduğunu biliyor musunuz?

Grup Etkinliği

Öğrencilerinize Söyleyin
Şimdi bu ayarların sunduğu seçenekleri keşfedip hangilerinin hangi durumlar ve
platformlar için en uygun olduğunu öğrenelim.
Bireysel olarak, kullandığınız bir sosyal medya platformuna gidin ve gizlilik
ayarlarınızı kontrol edin. Gizlilik ayarları genellikle hesap ayarlarınızın altında bulunur
ve bazı platformlarda gizliliğinizi kontrol etmek için özel işlevler de vardır.
Gizlilik ayarlarınızı inceledikten sonra ortağınızla bu ayarlar hakkında konuşun. Her
ikinizin de gizlilik ayarlarınız neden bu şekilde? Gizlilik ayarları bazen bağlama göre
değişir mi (örneğin belirli ayarlar bir durumda uygunken diğer bir durumda gerekli
değildir)? Ayarlarınızda hiç değişiklik yaptınız mı? Ayarlarınızı ne sıklıkla ve neden
değiştiriyorsunuz?
Platformdaki farklı kişilerle yapılan bilgi paylaşımı ile ilgili gizlilik ayarlarının yanı sıra,
platformun kendisi ve ilişkili üçüncü tarafların (reklamverenler gibi) ne kadar veri elde
edebileceğini gösteren ayarları da kontrol ettiğinizden emin olun. Bunlar, yabancılar
veya çok iyi tanımadığınız insanlar, arkadaşlar, aile ve şirketlere karşı dijital
gizliliğinizi kontrol etmek için önemli noktalardır.
Sınıf Etkileşimi
Aynı çiftler halinde tartışmaları için öğrencilere 5 dakika verin, ardından aşağıdaki
soruları kullanarak bütün grubun bir araya gelip konuyu tartışmasını sağlayın.

Tartışma
Öğrencilerinize Sorun
Hesabınızı genel olarak herkese açık, gizli veya başka bir ayara göre mi ayarladınız?
Bu ayarı kullanmaya nasıl karar verdiniz?
Mevcut gizlilik ayarlarınız olmasını istediğiniz şekilde mi?
Ne zaman herkese açık paylaşım yapılması mantıklıdır ve özel ayarlar ne zaman
tercih edilebilir?
Kullandığınız sosyal medya platformları veya bu platformlarda reklam veren şirketler
ile bilgilerinizi paylaşmak sizin için sorun oluşturuyor mu? Neden?
Bu konuşma, gizlilik ayarlarınıza farklı bir açıdan bakmanızı sağladı mı? Neden?

Ödev
Ödev
Ödev
Gizlilik, insanların paylaştığımız içeriklerden ne anlamlar çıkarabileceği, mesajların
farklı kişiler tarafından nasıl farklı anlaşılabileceği ve belirli bir hedef kitleyle
paylaşmayı amaçladığınız içeriklere karar vermek için ayarları kullanmanın neden
faydalı olabileceği konuları hakkında konuştuğumuza göre gelin öğrendiklerinizi
uygulayalım.
Önümüzdeki 30 dakika boyunca bireysel olarak aşağıdaki üç senaryoyu inceleyip
her birine kısa bir paragraftan oluşan bir yanıt yazın:
1. Eylem on üç yaşında ve şarkı söylemeyi yeni yeni öğrenmeye başladı. Henüz o
kadar da iyi olmadığını düşünse de, bu yeni tutkusunu arkadaşlarıyla paylaşmak
ve ne düşündüklerini öğrenmek istiyor. En sevdiği şarkılardan bazılarını
söylediği birkaç videoyu bir sosyal medya platformuna yüklemeyi düşünüyor. Ne
tür bir platform kullanmasını tavsiye edersiniz? Bu platform için geçerli olması
gereken ideal gizlilik ayarları hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen nedenini
açıklayın.
2. On altı yaşında olan Arda, yemek pişirmeye ve yeni tarifler yaratmaya oldukça
meraklı. Yapmayı çok istediği birkaç tavuk yemeğini denedi ve bu tarifleri
arkadaşlarıyla ve yemek pişirmeye ilgi duyan diğer insanlarla paylaşmayı çok
istiyor. Ne tür bir platform kullanmasını tavsiye edersiniz? Bu platform için geçerli
olması gereken ideal gizlilik ayarları hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen
nedenini açıklayın.
3. Sinem on sekiz yaşında ve gelecek ay iş aramaya başlamak istiyor. İşverenlerin
özgeçmişini görmek isteyeceğini biliyor, ancak nasıl etkili bir özgeçmiş
hazırlanacağından çok emin değil. Bilişim sektöründe çalışmak istiyor, ama
hangi işlere girebileceğini ve bu pozisyonlar için gerekli olan niteliklere sahip
olup olmadığını bilmiyor. Benzer ilgi alanlarına sahip başka kişilerden tavsiye
veya öneriler almak istiyor, ancak şu anda ağında bulunan insanların hiçbiri
bilişim sektöründe çalışmamaktadır. Sinem'e ne tür bir platform kullanmasını
tavsiye edersiniz? Bu platform için geçerli olması gereken ideal gizlilik ayarları
hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen nedenini açıklayın.
Mümkünse, bir sonraki grup toplantısında öğrencilerden aynı çiftler halinde
çalışmasını ve her bir çiftten ödev hakkındaki düşüncelerini paylaşmasını isteyin.
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