
Sosyal Medya ve Paylaşım
Öğrenciler, gizliliği başta sosyal medya kullanımı olmak üzere internette bilgi
paylaşma ve başkalarıyla iletişim kurma şekillerini göz önünde bulundurarak
değerlendirecekler. Sosyal medya bağlamında gizliliğin artı ve eksi yönlerini
açıklayabilecek ve internette gizlilik ayarlarını etkili şekilde kullanmayı öğrenecekler.



Sosyal Medya Kullanımı

Birinci Bölüm

Sınıf Etkileşimi

Bu aktiviteden önce, sınıfın bir tarafına "KATILIYORUM" diğer tarafına
"KATILMIYORUM" yazan kağıtlar yapıştırın. Öğrencilere okuduğunuz her ifadenin
ardından konuyla ilgili düşüncelerine bağlı olarak iki taraftan birinin yanında
durmalarını söyleyin; öğrenciler emin olmadıklarında/kararsız kaldıklarında ortada da
durabilirler.

İfadeler arasında, öğrencilerden söz konusu konumu seçmelerinin nedenini
açıklamalarını isteyin ve grubun her konu hakkında kısa tartışmalar yapmasını
sağlayın.

Öğrencilerinize Söyleyin

Bir ifade okuyacağım. Yüzde yüz katılıyorsanız, "KATILIYORUM" tarafına gidin.
Kesinlikle katılmıyorsanız, "KATILMIYORUM" tarafına gidin. Emin değilseniz veya
tam olarak katılma/katılmama gibi bir durumunuz yoksa, ortaya doğru ilerleyerek
görüşünüzü en iyi yansıtan konuma geçin.

Facebook, Twitter, Snapchat veya Instagram gibi sosyal medya platformlarında
hesabım var.

Sosyal medyayı her gün kullanıyorum.

En çok kullandığım sosyal medya platformundaki sosyal medya profilim herkese
açık.

Kullandığım çeşitli sosyal medya platformlarında farklı
arkadaşlarım/takipçilerim/bağlantılarım (yani farklı bir hedef kitlem) var.

Yetişkinlere kıyasla benim jenerasyonum sosyal medya platformlarında paylaşılan
bilgilerle ilgili farklı bir görüşe sahip.

Belirli türdeki içerikleri paylaşmak için farklı sosyal medya platformları kullanıyorum.



Arkadaşlık İsteği

Birinci Bölüm

Öğrencilerinize Söyleyin

Sosyal medya platformu, insanlarla bağlantı ve etkileşim kurmak için
kullanabileceğiniz çevrimiçi bir platformdur.

Öğrencilerinize Sorun

Bildiğiniz sosyal medya platformları nelerdir?

İkinci Bölüm

Sınıf Etkileşimi

Bir sonraki aktiviteye geçmeden önce, sınıfın bir tarafına "KATILIYORUM" bir
tarafına "KATILMIYORUM" yazan kağıtlar yapıştırın. Öğrencilere okuduğunuz her
ifadenin ardından konuyla ilgili düşüncelerine bağlı olarak iki taraftan birinin yanında
durmalarını söyleyin; öğrenciler emin olmadıklarında/kararsız kaldıklarında iki
işaretin ortasında da durabilir.

İfadeler arasında, her bir ifadenin altındaki soruları kullanarak grubun kısa
tartışmalar yapmasını sağlayın.

Öğrencilerinize Söyleyin

Bir ifade okuyacağım. Yüzde yüz katılıyorsanız, "KATILIYORUM" tarafına gidin.
Kesinlikle katılmıyorsanız, "KATILMIYORUM" tarafına gidin. Emin değilseniz veya
tam olarak katılma/katılmama gibi bir durumunuz yoksa, ortaya doğru ilerleyerek
görüşünüzü en iyi yansıtan konuma geçin.

Bu aktivite için en çok kullandığınız sosyal medya hesabını düşünün.

Öğrencilerinize Sorun

Sosyal medya hesabım herkese açık.

1. Bu durum, internette paylaşımda bulunma şeklinizi değiştiriyor mu? Nasıl?
Değilse, neden?

Sosyal medya hesabım arkadaşlarıma/yalnızca gerçekten tanıdığım insanlara açık.

1. Bu kararı neden aldınız?



2. Herkes görebiliyor olsa farklı şeyler paylaşır mıydınız? Ne tür şeyler?

Sosyal medyada gerçek hayatta hiç tanışmadığım bir arkadaşım/takipçim/bağlantım
var.

1. Bu kişiyle neden arkadaş oldunuz/bağlantı kurdunuz/bu kişiyi neden takip
ettiniz? İnternette tanıştığınız biri miydi, yoksa hiç tanımıyor musunuz?

2. İlişkinizi nasıl tarif edersiniz?

3. Yalnızca internet üzerinden bağlantı kuruyor olmanız etkileşim kurma şeklinizi
etkiliyor mu? Bu tür bir etkileşimin faydaları nelerdir? Olası zorlukları nelerdir?

Öğrencilerinize Sorun

Gelen her arkadaşlık/takipçi/bağlantı isteğini kabul ederim.

1. Bu yaklaşımın faydası nedir? Olası zorlukları nelerdir?

2. Söz konusu gizliliğiniz olduğunda arkadaşlık/takipçi/bağlantı istekleri önemli
midir? Öyleyse, nasıl? Olmayacaksa, neden?

Ne zaman yeni insanlarla tanışsam onlara arkadaşlık/takipçi/bağlantı isteği
gönderirim.

1. Bu neden iyi/kötü bir fikir?

Arkadaşlarımı/takipçilerimi/bağlantılarımı sildim.

1. Bu kararı neden aldınız?

Öğrencilerinize Sorun

Ebeveynlerimle/bakımımla ilgilenen kişilerle veya öğretmenlerimle internette
arkadaşım/onları takip ediyorum/onlarla bağlantı kuruyorum.

1. Bu durum paylaşımda bulunma şeklinizi değiştiriyor mu?

2. Hayatınızdaki yetişkinler internette paylaştıklarınıza yorum yapıyor mu?

3. Ebeveynlerinizle/bakımınızla ilgilenen kişilerle veya öğretmenlerinizle arkadaş



olmanın/onları takip etmenin/onlarla bağlantı kurmanın olası avantajları ve/veya
zorlukları nelerdir?

Profilimdeki bazı şeyler arkadaşlarımın arkadaşları/sosyal medya üzerinde doğrudan
bağlantıda olmadığım kişiler tarafından görülebiliyor.

1. Hangi şeyler?

Gizlilik ayarlarımı inceledim ve/veya değiştirdim.

1. Neden?

2. Bu gizlilik ayarları basit miydi yoksa kafa karıştırıcı mıydı? Ne olsa bu ayarları
görüntülemek/değiştirmek daha kolay olurdu?



Sosyal Ağınız Ne Kadar Geniş?

Birinci Bölüm

Öğrencilerinize Söyleyin

Şimdi sosyal medyadaki çevrimiçi hedef kitlenizin potansiyel kapsamından
bahsedelim.

İçeriklerin (ör. fotoğraf, video, metin gönderisi) bir hedef kitleyle paylaşılmasının iki
ana yolu vardır. Birincisi, içerikler yalnızca
arkadaşlarınızdan/takipçilerinizden/bağlantıda olduğunuz kişilerden oluşan veya
arkadaşlarınızın arkadaşlarını da kapsayabilecek varsayılan hedef kitlenizle
paylaşılabilir. İkincisi, birincil hedef kitleniz içerikleri
arkadaşlarıyla/takipçileriyle/bağlantıda oldukları kişilerle paylaşabilir.

Birincil hedef kitlenizi seçmeniz mümkündür ancak hedef kitlenizin bu içerikleri
kimlerle yeniden paylaşacağını/kimlere retweetleyeceğini kontrol etmeniz çok daha
zordur.

Öğrencilerinize Sorun

İçeriğinizi yalnızca arkadaşlarınızla/takipçilerinizle/bağlantıda olduğunuz kişilerle
paylaşmadığınızı, aynı içeriğin bu insanların arkadaşlarıyla/takipçileriyle/bağlantıda
olduğu kişilerle de paylaşıldığını varsayın. Sizce bu içeriği kaç kişiyle paylaşmış
olursunuz?

İkinci Bölüm

Sınıf Etkileşimi

Aşağıdaki denklemleri/sonuçları tahtaya yazın.

Öğrencilerinize Söyleyin

Biraz matematik yapalım. Örneğin, bir sosyal medya platformunda iki
arkadaşınız/takipçiniz/bağlantınız olsa ve her birinin üçer
arkadaşı/takipçisi/bağlantısı olsa, platformda paylaştığınız içerikleri en fazla (bazı
arkadaşlarınız/takipçileriniz/bağlantılarınız muhtemelen çakışabilir) kaç kişi görebilir?

1. Cevap: 2 + 2 x 3 = 8

Bir sosyal medya platformunda on arkadaşınız/takipçiniz/bağlantınız olsa ve her
birinin onar arkadaşı/takipçisi/bağlantısı olsa, platformda paylaştığınız içerikleri en
fazla kaç kişi görebilir?



1. Cevap: 10 + 10 x 10 = 110

Üç yüz arkadaşınız/takipçiniz/bağlantınız olsa ve her birinin üç yüz
arkadaşı/takipçisi/bağlantısı olsa, platformda paylaştığınız içerikleri en fazla kaç kişi
görebilir?

1. Cevap: 300 + 300 x 300 = 90.300

Öğrencilerinize Söyleyin

Bu hesaplamalar, birincil hedef kitlenizin içeriği kendi birincil hedef kitleleriyle
paylaştığı, bunun ötesinde paylaşım olmadığı varsayımına dayalıdır. Ancak pek çok
durumda, içerikler bu iki birincil hedef kitlenin çok daha ötesinde paylaşılabilir.

3. Bölüm

Öğrencilerinize Sorun

Muhtemelen tanımadığınız (arkadaşlarınızın bazı arkadaşlarını tanıyor olabilirsiniz)
bu kadar çok kişinin internette yaptıklarınızı kolayca öğrenebilme olasılığı hakkında
ne düşünüyorsunuz? Bunun olumlu ve/veya olumsuz etkileri neler olabilir? 

Neden önemlidir?

Bu, internette paylaşımda bulunma konusundaki düşüncelerinizi değiştirir mi?
Neden?



İnternette Paylaşım Yapmak

Birinci Tartışma

Öğrencilerinize Söyleyin

İnternette erişmek istediğiniz bir hedef kitleyle paylaşımda bulunabilirsiniz, ancak
içerik herkese açık hale getirildiğinde beklenmedik bir ilgi toplayabilir.

İnternette paylaşılan içerikler, kimi zaman da değiştirilerek, sosyal medyada hızla
yayılabilir ve "viral" olabilir.

Öğrencilerinize Sorun

İnternette viral olmuş içeriklere örnek verebilecek olan var mı?

1. Yoksa, internette gördükleri ve/veya arkadaşlarıyla paylaştıkları popüler videolar
ya da resimlerden örnek vermelerini isteyin.

Etkileşim

Sınıf Etkileşimi

Kavramı pekiştirmek için sizin/öğrencilerin yerel/bölgesel bağlamıyla uyumlu güncel
bir örnek gösterin.

İkinci Tartışma

Öğrencilerinize Söyleyin

İçeriğin viral hale gelmesi dikkati çekmek için faydalı olabilir. Ancak istenmeyen
ilginin, taciz veya sanal zorbalık içerme ihtimali de vardır. Sızdırılan veya izniniz
olmadan paylaşılan özel videolar itibarınızı zedeleyebilir.

Öğrencilerinize Sorun

İnternette paylaşılan sizinle ilgili içeriklerin erişmek istediğiniz hedef kitlenin ötesinde
paylaşılabileceği yollar nelerdir ve bu sizi ve/veya itibarınızı nasıl etkileyebilir? 



Sosyal Medya Platformları İçin Gizlilik Seçenekleri

Birinci Bölüm

Öğrencilerinize Söyleyin

İnternette yaptığınız her şeyin herkese açık olmasını istememenize yol açabilecek
bazı nedenlerden bahsettiğimize göre şimdi internette gizliliği nasıl
yönetebileceğimize bakalım.

İkinci Bölüm

Sınıf Etkileşimi

Sorular arasında, her bir sorunun altındaki ifadeleri kullanarak tartışmayı
detaylandırın.

Öğrencilerinize Söyleyin

Farklı bilgi türleri için farklı gizlilik ayarlarına sahip olmak mantıklı mı?

1. Farklı bilgi türlerinin farklı gizlilik düzeylerine sahip olduğunu düşünebilirsiniz.
Yüzünüzün fotoğrafını, siyasi veya dini inançlarınızla ilgili bir tweet'i veya komik
bir videonun hikayesini farklı hedef kitlelerle paylaşmak isteyebilirsiniz.

Peki farklı kişiler için farklı gizlilik ayarları kullanıyor musunuz? Örneğin,
ebeveynleriniz/bakımınızla ilgilenen kişiler ve arkadaşlarınız sosyal medya
hesaplarınızda aynı şeyleri mi görüyor?

1. Öğrenciler akrabalarının gönderilerine yorum yapmasını istemeyebilir ama
arkadaşlarının ifade bırakabilmesini isteyebilir.

Geri dönüp etiketlendiğiniz her şeyi gözden geçirdiğiniz oluyor mu? Neden?

1. Sizi utandıran içerikleri (ör. saçınızın kötü olduğu günden bir fotoğraf, sizinle ilgili
paylaşılmasını istemediğiniz bir gönderi) kaldırmak isteyebilirsiniz.

Facebook gibi bazı sosyal medya platformlarında, ayarlarınızı değiştirerek içeriklerin
profilinizde görünmeden önce onayınıza sunulmasını sağlayabilirsiniz. Bu sizce iyi
bir fikir mi? Neden?

1. Bu özellik, sizi utandıran içeriklerin sosyal medya hesabınızda görünmesini
önlemenizi sağlar. Ancak içeriği paylaşan kişinin bu gönderiyi hesabında



arkadaşları/takipçileri/bağlantıda olduğu kişilerle paylaşmasına engel olmaz.

Birisi neden kendisini aratabilecek kişileri sınırlandırmak isteyebilir? Bir örnek
verebilir misiniz?

1. Yabancıların/iyi tanımadığınız kişilerin sosyal medyada sizinle arkadaş
olmasını/sizi takip etmesini/sizinle bağlantı kurmasını veya size istenmeyen
mesajlar göndermesini istemeyebilirsiniz.

Ebeveynlerinizle/bakımınızla ilgilenen kişilerle internette arkadaş mısınız/onları takip
ediyor musunuz/onlarla bağlantıda mısınız? Peki öğretmenleriniz? Diğer yetişkinler?

1. Bu, paylaştığınız içeriklerin türünü veya kimlerle paylaştığınızı değiştirir mi?

Ebeveynlerinizin/bakımınızla ilgilenen kişilerin profilinizi görebilmesi için sizinle
arkadaş olması/sizi takip etmesi/sizinle bağlantı kurması gerekiyor mu?

1. Öğrenciler, kendi gizlilik ayarlarının sosyal medya profillerinin herkes tarafından
görülmesine izin verip vermediğini düşünmelidir. Ebeveynlerin/bakımlarıyla
ilgilenen kişilerin veya öğretmenlerin profillerine bakabileceği diğer yollar
hakkında düşünmelerine yardımcı olun.

Peki ya farklı sosyal medya platformları için farklı gizlilik ayarları kullanmak hakkında
ne düşünüyorsunuz? Twitter'da tweet'leriniz herkese açık mı yoksa gizli mi? Snap
hikayelerinizi kaç kişi görebiliyor? Instagram akışınıza kaç kişi erişebiliyor?
YouTube'daki videolarınızı başkaları da izleyebiliyor mu? İnsanlar Facebook'ta profil
resminiz dışındaki fotoğraflarınızı da görebiliyor mu?

1. Öğrenciler bilmiyorsa, bunun için gizlilik ayarları olduğunu söyleyin.

Gerçek adınızla mı yoksa bir takma adla mı tweet atıyorsunuz? Neden?

1. Öğrenciler, gerçek adlarını herkesin görmesini istemeyebilir. Bu durumda, takma
ad kullanmak isteyebilirler.

Üçüncü Bölüm

Sınıf Etkileşimi

Öğrencileri ikişerli gruplara ayırın.



Öğrencilerinize Söyleyin

Gizlilik ayarlarının biraz kafa karıştırıcı olabileceğini biliyoruz.

İkişerli gruplarınıza gizlilik ayarlarıyla ilgili bir soru veya yorum öne sürmeleri için
birkaç dakika verin.

Sınıf Etkileşimi

Öğrencilere gizlilik ayarlarıyla ilgili bir soru veya yorum öne sürmeleri için 5 dakika
verin. Sonucu tüm grupla paylaşmalarını ve yöneltilen her soruyu cevaplamalarını
isteyin. Cevabınızı vermeden önce diğer öğrencilerden cevap vermelerini isteyin.

İnternet erişimi olan bilgisayar veya mobil cihazlar varsa, internette gizlilik ayarlarının
nasıl yönetileceğini gösterin.



Ödev

Kılavuz

Öğrencilerinize Söyleyin

Sosyal medyada gizlilikten bahsettiğimize göre, bu konuda öğrendiklerinizi
başkalarının da öğrenmesine yardımcı olabilecek bir kılavuz geliştirerek ilerleyelim.

Önümüzdeki 30 dakika boyunca tek başınıza çalışarak insanlara yardımcı olacak
kısa bir kılavuz oluşturun:

1. Bu kişilerin sosyal medya gönderilerinin hedef kitleleri hakkında düşünün.

2. Hangi bilgileri herkese açık olarak paylaşmak istedikleri, hangilerinin gizli
kalmasını isteyebilecekleri ve bunların nedenleri üzerine kafa yorun.

3. Sosyal medya gizlilik ayarlarını gözden geçirmelerinin ve/veya düzenlemelerinin
neden önemli olduğunu ekleyin.

4. Nasıl farklı içerikler için farklı gizlilik ayarları belirleyebileceklerini ve bunun
neden önemli olduğunu anlatın.

Bu kılavuz istediğiniz her formatta olabilir. İsterseniz sadece yazılardan oluşan adım
adım bir kılavuz oluşturabilir, bunu bir "kullanım kılavuzu" haline getirebilir, resim
veya akış şeması ekleyebilirsiniz ya da isterseniz insanların bu konuları öğrenmesine
yardımcı olacağını düşündüğünüz başka bir yöntem de kullanabilirsiniz.
Yaratıcılığınızı konuşturun! Kılavuzda şu noktalara da yer verdiğinizden emin olun:

1. Okuyuculara bir sosyal medya platformunda gizlilik ayarlarını nasıl gözden
geçireceklerini ve değiştireceklerini gösterin.

2. Daha önce gerçekleştirdiğiniz grup tartışması doğrultusunda, gizlilik ayarları
hakkında önemli olduğunu düşündüğünüz bir sorunun cevabını paylaşın.

Ödev

Öğrencileri farklı platformlar seçmeye teşvik edin, böylece toplamda daha fazla
platformdan bahsedilmiş olur. Öğrencilere ödevi bitirmeleri için 30 dakika verin.
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