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Dijital 
Dünyaya
Giriş



Dijital Nedir?

Dijital, aklınıza gelen her verinin
elektronik araçlar yardımıyla
sayısallaştırılmasıdır.



Dijital Dönüşüm



Alışveriş

Eğitim

Ödeme

Veri



Dijital Dünyada Sağlıklı Kalmak: Ara Ver!

• Spor salonuna gidin.

• Meditasyon yapın.

• Kitap okuyun.

• Evcil hayvanlarla kucaklaşın.

• Günlük tutun.

• Sevdiğiniz bir şarkıyı dinleyin.



Dijital Temizlik

Google’da yapılan her aramanın 17 sn boyunca ampülü açık bırakmakla 
eşdeğer olduğunu,



Sosyal
Medyaya
Giriş



Sosyal Medya Nedir?

Sosyal Medya, bireylerin kendi ürettiği 
içeriği yayınladığı ve etkileşimler 
yarattığı online bir platformdur.



“İlk Cep Telefonu Kamerası”



Sosyal Medya Kültürü

Sosyal Medya Okuryazarlığı | Üniversite



ÖNCE BİR TEST

Sosyal medyada ne sıklıkla 
paylaşım yapıyorsunuz?

Beğenileri takip ediyor musun?

Takip ettiğiniz insanların yaşamına 
odaklanıp, derin düşüncelere 
dalıyor musunuz?

Gözlerinizi açtığınızda aklınıza ilk 
gelen şey sosyal medya 
bildirimleri mi?

Sahte hesabınız var mı? 

Gizlice takip ettiğiniz kişiler var mı?



Okulda Sosyal Medya

Olumlu okul ortamını ve okulunuzdaki bağlantıyı desteklemek için sosyal 
medyayı kullanın!

Teknoloji kullanım deneyimlerinizi insanlara aktararak onlara yol gösteric
i olun. Sosyal Medya ortamlarında içeriklerinizle insanlara ilham verin.



Sosyal Medya’da İçerik Üretimi

• Görsel ağırlık

• Kısa videolar

• Dikkat çekici metinler

• Zamanlama



Medya
Okuryazarlığı
Nedir?



Medya Okuryazarlığı Nedir?

Medya okuryazarlığı günlük dilde 

radyo, televizyon, gazete, dergi gibi 

elektronik veya yazılı basın 

organlarına erişmek, okumak, içerik 

üretmek için kullanılan bir terimdir.



Vatandaş Gazeteciliği

Sıradan insanlara 

ifade fırsatı

Zenginlik ve 

çeşitlilik

Katılımı 

yüksek ortam 

sağlaması

Herkese açık 

iletişim ortamı

Bağımsız 

habercilik

Merkezi değil, 

yerel/global 

iletişim



Bilgi Doğrulama

En az 3 kaynak Doğrulayan Görseller Paylaşım Etiği

BİLGİYİ DOĞRULAMAK İÇİN!



Çevrimiçi Ortamda Güvenilir Bilgiye Erişmek
İçin Beş Strateji

1- Özgün kaynağı bulun

2- Kaynağı doğrulayın

3- Sadece bir tek kaynağa bel bağlamayın

4- Haber teyit eden kaynaklara göz atın

5- Güvendiğiniz yerlere dönüp bakın



Parodi

• Eğlence ve alaya alma 
amaçlı hazırlanan, 
kullanıcıları yanıltma 
potansiyeli olan 
içerikler.

Uydurma

• Tamamen üretilmiş, 
herhangi bir gerçeklik 
payı taşımayan 
içerikler.

Hatalı İlişkilendirme

• Bir olaya ilişkilendirilen 
ancak farklı bir durumu 
yansıtan fotoğraf, video, 
alıntı ya da haber 
başlıkları.

Taklit

• Bir kişi ya da 
kurumun 
imitasyonunun 
oluşturduğu içerikler 
ya da hesaplar.

Bağlamdan Koparma

• Doğru bir bilginin, içinde 
bulunduğu olaylar, 
durumlar veya ilişkiler 
örgüsünden koparılarak 
farklı bir anlatı içinde 
sunulması.

Manipülasyon

• Seçme, ekleme ve 
çıkarma yoluyla 
değiştirilmiş bilgi.

Çarpıtma

• Gerçek anlamda 
saptırarak yanlışa 
sürekleme/yönlendirme.

YANLIŞ 
BİLGİNİN EN 

YAYGIN 
7 TÜRÜ



Bilgi Doğrulama İçin İpuçları

Google gelişmiş arama motoru 
kullanım tekniklerimi uygulamak

• Bir cümle ile aramak

• Aramayı ayrıntılandırmak



Bilgi Doğrulama İçin İpuçları

Görseli doğrulamak

• Fotoğraflarda tersine görsel arama yapmak

• Görselin metaverilerine (Exıf) bakmak

• TinEye üzerinden image search yapmak

• Görüntüyü diğer kaynaklarda karşılaştırmak



Tersine Görsel Arama



Bilgi Doğrulama İçin İpuçları

Video doğrulamak

• Video ile ilgili anahtar kelimler belirleyip arat

ve tarihe göre sırala

• Video küçük resimlerini TinEye/ Google/

Yandex'te aratmak.

• Belirgin hastanglerle sosyal medya platformlarında aratmak

Kimlik doğrulamak

• LinkdIn, Facebook graph search, Whois, Pipl...



Haber Doğrulama Platformları



Twitter'da Bilgi Doğrulama



İstatistiklerle
Sosyal Medya









Güvenlik
Nedir?



İlk Adım: Parola - kaldıralım yerine bir söz 
bulursa kalabilir.

“ Parola diş fırçanız gibidir.
Başkasının kullanmasına izin 

vermeyin ve altı ayda bir 
yenileyin.”

Clifford Stoll



Parolanız ne kadar güvenli?

1. Aynı parolayı birden fazla şey için kullanıyor musunuz?

2. Parolanızda kolayca tahmin edilebilecek, doğum günü gibi bir sayı 
geçiyor mu?

3. Parolanız adınızı kullanıyor musunuz?



Güvenli Bir Parola

1. En az bir simge içermelidir.
2. En az bir BÜYÜK HARF ve bir küçük harf 

içermelidir.
3. En az 7 karakter olmalıdır.
4. Kolay hatırlanmalıdır.
5. Yaygın kullanılan bir kelimeyi veya kişisel bir 

bilgiyi bütün olarak içermemelidir.
6. Farklı internet siteleri için aynı şifreler 

kullanılmamalıdır.



Güvenli Parola Oluşturma Yöntemi

1. BRUCE SCHNEIER YÖNTEMİ

2. 12 RASTGELE SÖZCÜK ÜRETİN

3. PAO YÖNTEMİ



Güvenli Alışveriş

İnternet üzerinden alışveriş 
yapmak mesafeli alışveriş 

olarak adlandırılır. Dünyada 
her geçen yıl mesafeli 

alışveriş miktarı artmaktadır.

Sanal ortamda alışveriş 
yaparken kredi kartı, havale 
ve EFT gibi ödeme sistemleri 

kullanılır.

Alışveriş yaptığımız sitelere 
ödeme esnasında 

aktardığımız kişisel bilgilerin 
kötü niyetli kişilerin eline 

geçmemesi gerekir.



Güvenli Alışveriş

• Az bilinen alışveriş sitelerinden ziyade herkesin sıklıkla kullandığı, 

bilinen sitelerden mesafeli alışveriş yapmak daha güvenlidir.

• Kredi kartınızı mesafeli alışverişte
kullanırken sizden aşağıdaki
görsellerde verilen bilgiler istenecektir.

• Bu bilgileri gizli tutmanız güvenliğiniz
açısından önemlidir. Kredi kartlarında
yazılı olan bu bilgileri başkalarının
görmemesi gerekir.



Güvenli Alışveriş

Kredi Kartı ile online
ödeme işlemi yapıldıktan
sonra 3D Secure işlemi ile
ilgili bankanın bize yollamış
olduğu kodu girerek
alışverişi sonlandırırız.



Güvenlik İpuçları

SSL sertifikası
Ortak 

bağlantılardan 
kaçının

Google'ı 
kullanın

Sadece kapıda 
ödemesi varsa 

iki kez 
düşünün

Aşırı ucuz 
fiyatlara 

kanmayın

3D Secure 
şifrelemesi

Sitenin 
iletişim 

bilgilerini 
inceleyin



Eric Schmidt

•“Bugün sosyal medyayı hesapsızca 
kullananlar, gelecekte kimliklerini 
değiştirmek zorunda kalacaklar.”



Paylaşım Yaparken Dikkat Edin!

Gizlilik 
Ayarlarınızı 
Düzenleyin

Herkesi 
Arkadaş Olarak 

Eklemeyin

Her Şeyi 
Paylaşmayın







Güvenlik İpuçları

E-Posta Adresi

Mail adresinizle kayıt olduğunuz her platformda parolanızı 
unutmanız durumunda size büyük fayda sağlayacaktır.

Telefon Numarası
Parolanızı unutmanız durumunda

telefonunuza onay kodu isteyebilirsiniz.



Uygulama İzinleri

En önemli güvenlik önlemlerinin
başında uygulama izinleri yer alır.

Çünkü çeşitli nedenlerle ve
düşüncesizce uygulamalara izin
veren insanlar sayesinde zararlı
uygulamalar çoğalıyor.



İki Adımlı Kimlik Doğrulaması



Güvenlik İpuçları

Giriş Uyarıları
▪ Hesabınıza girişlerde size bildirim gönderir.

▪ Telefon numaranız ekli ise SMS ile bildirim gönderilir.

Giriş Onayları
▪ Hesabınıza girmeye çalışan birisi olursa telefonunuza 

veya mail hesabınıza kod gönderiliyor.
▪ Kötü niyetli biriyse hesaba giriş yapması mümkün 

değildir.



Güvenlik İpuçları 

Güvenilir Kişiler
▪ Facebook arkadaşlarınızdan seçtiğiniz kişilerin hesabınıza 

erişimi kaybettiğiniz durumlarda yardımcı olacak kişilerdir.

Güvenilir Tarayıcılar
▪ Giriş yapan tarayıcılar kaydedilir ve sizin 

bu cihazları düzenlemeniz sağlanır.



Güvenlik İpuçları

Giriş Yaptığın Yer
▪ Hesabınızın açık olduğu tüm konumlar görülebilir.

Hesap Varisi
▪ Hesabınızın anıtlaştırılması durumunda 

hesabınızı yönetmesi için seçtiğiniz kişidir.



Başkasının Eline Geçen Hesaplar



Güvenlik İpuçları

İnsanlar bazen internetteki 
sahtekarlıkların hedefi haline gelir. 
Örneğin çok pahalı bir ödül 
kazandığınızı, birinin yardımınıza 
ihtiyacı olduğunu veya birinin parasına 
göz kulak olmanız gerektiğini söyleyen 
mesajlar alabilirsiniz. 



Güvenlik İpuçları

Çıkış Yapmayı Unutmayın

▪ Başkalarıyla paylaştığınız bir bilgisayarı veya 
telefonu kullandıktan sonra hesabınızdan çıkış 
yapın.

▪ Genel kullanıma açık bir bilgisayardan giriş 
yaparken "Beni Hatırla" kutusunu 
işaretlemeyin.



Dijital
Hukuk



Sosyal Medya Hukuk

Sosyal Medyanın Hukukla İlişkisi

Sosyal Medya Kullanım Koşulları

Kişilik Hakkı İhlalleri (Özel hayatın gizliliği ihlali)

Nefret Söylemleri (Hakaret ve Tehdit)



5651 Sayılı Kanun / Kişilik Haklarının İhlali

1- İçeriğin Yayından Çıkarılması

2- Erişimin Engellenmesi

Bu kanuna göre internetin aktörleri 4 tanedir;

➢ İçerik sağlayıcılar 
(içerik üreten herkes)

➢ Yer sağlayıcılar 
(facebook, twitter vs)

➢ Erişim sağlayıcılar

(TTnet , Superonline vs)

➢ Toplu kullanım sağlayıcıları 
(cafe, otel vs)



5237 sayılı - Türk Ceza Kanunu

• 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Türk Ceza Kanununun 243. 244. ve 245. maddelerinde bilişim suçları düzenlenmiştir. 

Bu üç maddeyi biraz daha detaylı irdeleyecek olursak;

Bilişim Sistemine Girme Suçu
Türk Ceza Kanununun 243. maddesi
• Sistemi Engelleme, Bozma-Verileri Yok Etme veya Değiştirme
• Türk Ceza Kanununun 244. maddesi
• Türk Ceza Kanununun 245. maddesi,



Türk Ceza Kanunu - 216. Madde

Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge

bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini,

diğer bir kesimi aleyhine, kin ve düşmanlığa

alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu

güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin

ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar

hapis cezası ile cezalandırılır.



Kişisel
Verilerin
Korunması
Kanunu



Veri

1. Bilgisayardaki veri ile aynı mıdır?

2. Kişisel veri nedir?

3. Kişisel verilerin korunması ne demektir?

4. Kişisel veri sadece bilgisayarda mı olur?

5. Bilgisayar ortamından kasıt sadece bilgisayarlar
mı? Cep telefonları ya da benzeri cihazlar hariç mi?

6. Kişisel veri neden korunmalı?

7. Kişisel verinin işlenmesi ne demektir?

8. Hangi durumlarda kişisel verilerim işlenebilir?

Veri bilgidir.

Her veri bilgidir
ama her bilgi veri değildir.



Instagram
Bize 
Ne Sağlar?



• Facebook hesabınızla, mail adresinizle veya telefon 
numaranız ile kayıt olabilirsiniz

Instagram Başlangıç



Fotoğraflarınıza filtre 
ekleyebilirsin

Hikayelerinizi anlık 
paylaşabilirsin

<< 24 saat içinde 
kaybolacağını 
unutma>>

Canlı yayın yapabilirsin

Instagram Özellikleri



Instagram Ek uygulamalar

Layout
Bu uygulama sayesinde fotoğraflarınızdan eğlenceli kolajlar 
hazırlayabilir ve instagram üzerinde paylaşabilirsiniz

Boomerang
Boomerang sayesinde aynı hareketi tekrarlayan döngüsel 

videolar hazırlayabilir ve paylaşabilirsiniz



WhatsApp
Bize 
Ne Sağlar?



Söylentilerin ve Sahte Haberlerin Yayılmasını Engellemeye
Yardımcı Olacak İpuçları

• Mesajın ne zaman iletildiğini öğrenin ve medyaları dikkatlice 

kontrol edin.

• Farklı görünen mesajlara dikkat edin.

• Önyargılarınıza dikkat edin.

• Sahte haberler genellikle viral olarak yayılır.

• Diğer kaynaklarla doğrulayın.



Ne yapabiliriz?

• Her şeyi bildiğini, gizli gerçeğe vakıf olduğunu ima 
eden, garipten haberler veren içeriklerden 
kaçınalım.

• Bir haberi doğrulamadan / doğruluğundan emin 
olmadan yaymayalım, söylentilere itibar etmeyelim.

• Resmi kaynaklardaki verilere güvenelim.

• Doğruluğu kanıtlanmamış sağlımızı olumsuz 
etkileyerek yöntemleri denemeyelim ve 
önermeyelim.

• Kitle hareketinde bulunmayalım.



Facebook
Bize 
Ne Sağlar?



Güvenli Kalmanıza Yardım Eder

Facebook, ciddi bir fiziksel zarar olasılığı veya kamu güvenliğine yönelik 
tehditler olduğuna inandığında ilgili hesapları dondurur ve emniyet 
teşkilatıyla birlikte çalışır.

Kendine Zarar Verme

Tehlikeli Organizasyonlar

Suç faaliyetleri

Zorbalık ve taciz

Doğrudan Yapılan Tehditler Düzenlemeye Tabi Ürünler



Saygılı Davranışı
Teşvik Etme

• Çok çeşitli insanlardan oluşan bir topluluğun ihtiyaçlarını,
güvenliğini ve menfaatlerini dengelemeye yardımcı olmak
için bazı hassas içerikleri kaldırabilir veya bu içerikleri
görebilen hedef kitleyi kısıtlayabiliriz.

• Facebook, nefret söylemi (dil, din, ırk, etnik köken, cinsel
yönelim, cinsiyet, ciddi fiziksel veya hastalıklar) barındıran
içerikleri siteden kaldırır.



Hesabınızı ve Kişisel Bilgilerinizi

Güvende Tutmax

• Gerçek Kimlik Kullanımı

• Dolandırıcılık ve Spam

• Vefat Eden Arkadaşların

veya Akrabaların Hesapları



FİKRİ 
MÜLKİYETİNİZİ 

KORUR

• Önemsediğiniz şeyleri paylaşabilirsiniz.

• Paylaştığınız içerikler sizin mülkiyetinizdedir.

• Paylaşımlarınızı kontrol edebilirsiniz.

• Paylaşmadan önce paylaşma hakkınız olduğundan emin olun.



Emniyet Merkezi

www.facebook.com/safety



Başkasının Eline Geçen Hesaplar



Siber
Zorbalık



Siber Zorbalık

Zorbalık, gerçekte veya algıda güç dengesizliği

içeren, tekrar edilen, istenmeyen ve agresif

davranış.

*Davranışlar sıklıkla tekrarlanır ve alışkanlık

haline getirilir.



Zorbalık için 5 Başlık

Fiziksel Zorbalık

Sözel Zorbalık

Duygusal Zorbalık

Cinsel Zorbalık

Siber Zorbalık



Kullanıcı Sorunlar ?

İnternet ortamında 
kullanıcıların en fazla 
sorun yaşadığı 
zorbalıklar:

Yaşadıkları zorbalık

Yabancılarla tanışma

Dolandırıcılığa ya da istismara maruz kalma

Bilinçsiz veri paylaşımı



Hangi Eylemlere Siber Zorbalık Diyebiliriz?

Dedikodu Dışlama Taciz Takip Trollemek

Yorumlar Saygısızlık
Sahte 
Hesap

Kandırma Manipüle





Siber Zorbalık İstatistikleri - güncellenebilir

Türkiye genelinde öğrencilerin yaklaşık %12’si sözlü siber 
zorbalığa maruz kaldığını söylemektedir.

Öğrencilerin yaklaşık %10.5’i ise sözlü siber zorbalık yaptığını 
ifade etmektedir. Siber zorba ve kurban olma oranlarının en 
yüksek olduğu ilin İstanbul olduğu görülmektedir.

İstanbul’da siber mağdur/kurban oranının %20’ye yaklaştığı, 
siber zorba olma oranının ise %15’i geçtiği göze çarpmaktadır.



Siber Zorbalık İstatistikleri güncellenebilir



Siber Zorbalık Sonuçları

Çevrimiçi zorbalık, diğer zorbalık türleri gibi, ciddi uzun süreli sorunlara yol 
açabilir. Siber zorbalığın duygusal sonuçları arasında ilk sıralarda;

Kızgınlık (%74), endişe (%58), üzüntü (%47) hayal kırıklığı (%36)

Siber zorbalığa maruz kalan kullanıcı hukukî yollardan hakkını aramak için ilk 
olarak adli makamlara suç duyurusunda bulunup yasal süreci 
başlatabilmektedir. 



Zorbalık
Karşısında

Birkaç derin nefes alın. Kiminle iletişime 
geçmeniz gerektiği konusunda en iyi 

kararı vermek ve o kişiye ne diyeceğinizi 
belirlemek için daha net düşünün.

Tehdit edildiyseniz veya emniyetiniz 
hakkında endişeleriniz varsa, derhal 

güvendiğiniz bir kişiyle konuşun.

Sizi emniyetsiz hissettiren bir kişiyle 
asla yalnız kalma riskini almayın.

Bu kişiyle konuşursanız basit ve 
doğrudan bir dil kullanın ve sakin kalın.

Size zorbalık yapan kişiye karşılık 
vermeye çalışmayın veya sizi 
bastırmasına izin vermeyin.

Daha sonra pişman olacağınız şeyler 
yapmayın ve söylemeyin.

Sakin Olun

Kendinizi GüvendeTutun

Güvendiğiniz BirineAnlatın

Misilleme Yapmayın



Üzüldüğümüz fakat Tehlikede 

Olmadığımız Durumlarda Neler 

Yapmalıyız?



Arkadaşım Zorbalığa Maruz Kalıyor

Ne Yapmalıyım?



Alay Etmeler veya Bir Seferlik Söylenen 

Acımasız Sözler Karşısında

Arkadaşınızla Konuşun!



Zorbalık Yaptığınızı
Fark Edin!
Özür Dileyin



Zorbalığı Önleyelim

Topluluğunuzda, zorbalığın hiçbir türünün "havalı" 

olmadığının anlaşıldığı bir ortam yaratmaya yardımcı olun.



İlham alın ve ilham verin.

İnsani 
Duygularınızı 
Unutmayın!



TEŞEKKÜRLER

/habitatdernegi
/kontrolbende

/habitatdernegi
/kontrolbende

/habitatdernegi
/kontrolbende

/habitatdernegi


