
4. 
ŞOPÊN XWE KÊM BIKIN
Geroka înternetê ya di telefona we de di derheqê we 
de gelek agahiyan berhev dike -cihê we, lêgerînên we, 
malperên ku hûn bi kar dihînin- Herwiha van 
agahiyan dikare bi hin kesên din re parve bike.

Bi çend guhertinan hûn dikarin kontrola hin ji van 
agahiyan têxin destê xwe. Gerokên înternetê yên ku 
girîngiyê nadin nepeniya we bi giştî ji berê ve li tablet, 
telefon û computerên we tên barkirin. Ji dêvla vanan 
hûn dikarin gerokên înternetê yên ku we li hember 
çalakiya we ya online bi eyarên heyî nepenîtir digire û 
ji şopîneran diparêze bi kar bînin.

Ji bo ewlehiyeke zêdetir hûn dikarin ‘’pêvekan’’ jî lê 
bar bikin (ev ji bo geroka we ya înternetê programên 
sazkirina wan hesan in ku çalakiya we ya online 
taybet dike).

5. 
DIRUŞMEYÊN LI  SER XWE 
Û KESÊN DIN RAKIN

Di paşerojê de we di wêne û şandiyan de bi diruşmekirina 
hevalên xwe bandor li kombûna daneyên wan kir?

Hûn dikarin barên wan ên daneyan, ji şandî û wêneyan 
navên wan rakin (di vê pêvajoyê de wicdanê xwe) û barê 
wan sivik bikin.

Vê yekê ragihînin! Heval, malbat û hevalên xwe yên kar ji 
bo kontrolkirina daneyên ku wenda dibin teşwîq bikin. Ji 
bo parastina şopên xwe yên daneyan heke em bi hev re 
bixebitin, di warê detoksê de em dikarin bêhtir alîkariya 
hev bikin.

Agahiyên ku daneyên we di derheqê we de 
daye hin kesan, dibe ku weke pirsgirêkeke 
mezin xuya neke. Bi mûzîkên ku we herî 
zêde guhdar kiriye, bi stendina pêlava ku ji 
we re ne pêwîst e an bi plansaziya we ya 
pêşerojê ya betlaneyê kî eleqedar dibe?

Pirsgirêk ev e ku, çi bû ji van agahiyên we 
ên kesane? Dema ku bi demê re tê hevdan 
gihanekên veşartî dîjîtal derdikevin holê. 
Pêwendî, tercîh, bawerî û sirên we mîna 
şîrket û sîmsarên daneyan ji wan kesên ku 
wan analiz dikin û ji wan fêdê bi dest dixin 
vekiriye.

Dema ku we bi şopandina vê kîtê daneyan 
berhev kir, hûn dê çavek li çawa û çima 
çêbûna van hemû tiştan bigerînin û ji bo 
kontrolkirina şopên xwe yên daneyên 
înternetê gavên pratîk biavêjin.

Ka Em Dest Pê Bikin!

Ji bo hûn ji ewlebûna 
malperên ku li serê dixebitin 
piştrast bin
HTTPS Everywhere ya ku di 
gelek malperên mezin de 
şîfrekirina ragihana we dike 
daxin. Heke hûn bikarhênerê/a 
Safariyê ku vê taybetiyê bi kar 
tînin, lêgerîna rawêj mîna 
DuckDuckGoyê ku ne 
hêmaneke Googleyê ye bi kar 
bînin. Ev yek dê we rasterast 
beralî pêwendiyên taybet bike.

Ji bo zêdekirina nepenîtiya we ya online

DANEYÊN XWE YÊN 
TELEFONÊN JÎREK 
KONTROL BIKIN

Ji bo astengkirina reklamên 
sîxur û şopînerên veşartî, 
uBlock Origin (ji bo Chrome, 
Safari û Firefoxê ) an Privacy 
Badger (ji bo Chrome, Firefox 
û Operayê ) daxin.

Berhemek Yên Ku Piştgirî Didin

datadetoxkit.org
#datadetox



1. 
NAVÊ AMÛRA XWE 
BIGUHERIN
Di xalekê de, dibe ku we telefona xwe ji bo Wi-Fi, 
Bluetooth an ji bo her duyan jî “bi nav kiribe” – an jî, di 
dema sazkirinê de dibe bi awayekî otomatik jî hatibe 
avakirin.

Ango ev yek tê vê wateyê ku ’’Telefona Alex Chungî’’ ji alî 
xwediyê/a tora Wi-Fiyê û heke Bluetootha we vekirî 
be ji alî wan hemû kesên ku Bluetoothên wan 
vekirîne tê dîtin. Dema ku hûn têkevin kafe, restoran 
an balafirgehekê hûn navê xwe ji herkesî re nabêjin, ji 
ber vê yekê divê telefona we jî nebêje.

Navê telefona we weke takekesî hindiktir hatiye 
pênasekirin, lê belê dîsa jî hûn dikarin bi navekî ku 
aîdî we ye biguherînin.
Çawa:

iPhone:
Navê telefonê biguherin: 
Eyar → Giştî  → Di derheqê de 
→ Navê biguherin

Android:
Guherîna Navê Wi-Fiyê: 
Eyar →
Wi-Fi → Menû →
Pêşketî /Hîn bêhtir taybetî→
Rasterast Wi-Fi →
→ Navê biguhere Navê 
Blueoothê biguhere:
Eyar → Bluetooh →
Heke girtî be Bluetoothê 
vebikin → Menû →
Amûrê ji nû ve binav bikin →
Bluetoothê bigirin

2. 
ŞOPÊN LINGÊN XWE 
PAQIJ BIKIN

Her çiqas daneyên we yên cihî tenê weke beşên rasthatî 
yên agahiyan xuya bike jî, dema ku hemû bi hev re xuya 
bikin, kitekitên girîng ên di derheqê we de mîna cihên 
jiyîn, xebat û xebata we û hînbûyînên we dikare derxe 
holê. Sedema pey ketina daneyên cihên we yên gelek 
sîxurên daneyan û şîrketan jî ev e.

Mînak, normal e ku sepana we ya nexşeyan bigihîje 
cihê we yê heyî. Lê belê dema ku hûn bizanibin bê we 
destûra gihaştina cihê xwe daye çend sepanan hûn dê 
matmayî bin. Hûn dikarin çav li destûrên her sepanî 
bigerînin û xizmetên cihî bigirin. Çav li sepanên ku ji 
bo xizmeta ku daye pêdîviya wî bi agahiya we ya cihî 
tune ye bigerînin (birastî jî lîstika ku hûn dilîzin divê 
cihê hûn lê ne zanibe?) û ji bo sepanên ku pêdîviya 
wan bi vê agahiyê tuneye binêrin:

Android:
Eyar →Sepan → Sepanên ku 
ragihaniya wan a cihî heye

iPhone:
Eyar → Nepenîtî → Xizmetên 
Cihî → Sepanên ku ragihaniya 
wan a cihî heye

Android:
Eyar → Sepan →
Sepana ku hûn dixwazin jê 
bibin hilbijêrin → Jê bibin

iPhone:
Heta ku menû xuya bike 
bitîkînin ser sîmgeya 
sepanê.

Ji lîsteyê vebijêrka sepanê jê 
bibe hilbijêrin.

Jêbirina sepanê erê bikin.

3. 
SEPANÊN XWE 
SERERAST BIKIN

Sepanên we yên rewşa hewê, medya civakî û lîstikên 
we bi daneyên we re eleqedar dibin … û gelek dane 
berhev dikin.

Jêbirina sepanên ku hûn qet bi kar naînin, dibe ku 
rêyeke bihêz ya detokskirina nasnameya we ya dîjîtal 
be.

Herwiha paqijî dibe ku cih li telefona we fireh bike, 
bikaranîna daneyan kêm bike û temenê şarjê dirêj bike 
Li gor sepanê dibe ku performansa telefonê jî bilind 
bibe. 



4. 
AMÛRÊN XWE YÊN 
GIRANBUHA ÊN SANAL 
BIPARÊZIN

Hûn çawa girîngiyê didin amûrên xwe yên 
giranbuha yên malê, divê hûn vî tiştî ji bo 
agahiyên bi awayekî sanal ku we veşartiye jî 
bikin -mîna qeydiyên we yên bankayan, 
pasaport, navnîşan an telefona we daneyên we 
yên takekesî yên herî giranbuha hêjayî cihê 
veşartinê û rewşa parastinê ne.

Heke hûn dema vexwarina qehweya xwe 
bixwazin çend sererastkirin û paqijî bikin, pir baş 
dibe. Agahiyên diyarkirî yên di e-name an di 
hesabên xwe yên din de bigerin û jê bibin: 
Lêgerîna agahiyên sigortaya we ya tenduristiyê, 
agahiyên we yên bankayê an nasnameya we , çend 
hebên ji vanan e. Heke belgeyeke ku dê pişt re ji 
we re pêwîst be, berî ku hûn ji hesaba xwe ya 
e-nameyê jê bibin her dem dikarin daxin û bidin 
nivîsandin.

Paqijiyeke bi bergeh berfirehtir e û baş e ku 
mirov salê carekê bike. Hemû tiştên di e-nameya 
xwe û di medyaya xwe ya civakî de veşêrin, daxin 
computera xwe an ji bo destpêkeke nû naveroka 
hesabê jê bibin.

Serbend: Tenê jê nebin, di heman demê de 
çopdank û dosyeyên xwe yên berdemî jî vala 
bikin!

Zêdekirina belge û arşîvên xwe, li ewrekê zêde kirin an 
li USByekê qeyd kirin biryara we ye. Hûn çawa 
veşêrîn jî ji veşartin û ji şifreya xwe bawer bikin. 
Ev yek ji bo we bi wate ye.

Ji bo parastina ewlekariya 
daneyên we

EYARÊN XWE 
BIGUHERIN

5. 
RAGIHÎNIN

Jibîrkirin hêsan be jî ji tora înternetê ango webê 
re ji ber sedemekê ‘’web’’ tê gotin. Bi rêya torên 
cuda, ne tenê weke ‘’hevalên’’ medyaya civakî, di 
heman demê de bi rêya wêneyên ku em parve 
dikin û kesên di e-nameyên me de ne, em hemû 
bi awayekî online girêdayî hev in . Dema ku 
hûn hesabên xwe ewletir, şifreyên xwe bi hêztir û 
nameyên xwe paqijtir dikin tenê hûn ji vî tiştî 
sûd wernagirin. Hemû kesên ku hûn bi wan re 
di têkîliyê de ne jî bi hewldanên we hîn bêhtir 
di ewlehiyê de ne .

Dema ku hûn hesabên xwe ên medyaya civakî û 
e-nameyên xwe paqij dikin, ji bo alîkariya hogir 
an hevalên xwe ên kar hûn hin bêhtir dikarin çi 
daxin û jê bibin bifikirin: Dema ku agahiyên 
bankayê yên xwişk û birayên we, koda ketinê ya 
ofîsa we an jî kopîyeke pasaporta kurê we 
têkevin destên mirovên xerab tenê çend 
sedemên serêşiyê ne.

Bi Ên Din Re Parve Bikin! Zêdekirina ewlehiya 
dîjîtal mîna şopandina çend gavên sereke hêsan 
e. Vê Detoksa Daneyan ji bo ku hînbûyînên xwe 
bi awayekî bi watetir biguherin, bi heval, malbat 
û hevalên xwe yên karî re              parve bikin.

Rêyeke hêsan ya dijwarkirina gihaştina 
amûrên we yên giranbuha heye: 
texmînkirina şîfreyên xwe hesan nekin. Ji 
bo ketina hesabên we pêdîviya gelek kesan 
bi hunereke teknîkî ya taybet tuneye – vê 
yekê tenê bi çend texmînên di derheqê 
parolayên we de an bi xebitandina 
bernameyeke otomatîk dikarin bikin.

Û dema ku têkevin hesabekê, vê şifreya 
bidestxistî dikarin di hesabên din de 
bicerîbînin, di derheqê we û hînbûyînên we 
de agahiyan hev bidin, dikarin hesabên we 
dewr bistînin û heta dikarin nasnameya we 
ya dîjîtal bi kar bînin.

Dema ku we Detoksa Daneyan sepand, ji bo 
zêdekirina ewlekariya online hûn dê gavên 
pratîk hîn bibin.

Ka Em Dest Pê Bikin!

Herwiha heke înternet tenê cihê wêneyên 
kuçikên ku kostumê dînazoran li xwe dikin 
bûya, pêwistiya şîfreyan nedibû.

Dema ku hûn hemû ‘’amûrên xwe yên hêja 
yên sanal’’ yên ku ji ser înternetê tên 
parvekirin û di cîhazên we de depo dibin 
tînin ber çavên xwe, hûn çima wan mîna 
bêrik an mifteya xwe neparêzin?

Berhemek Yên Ku Piştgirî Didin

datadetoxkit.org
#datadetox



1. 
DERIYÊ XWE YÊ 
DÎJÎTAL BIGIRIN
Mifteyên şaşeyê: Yek ji hin parastinên herî baş 
ên li hember wan kesên ku dixwazin bikevin 
cihaza we; mifteyên şaşeyê, şîfre, xêz, şopên 
tiliyê an nasnameya wecih e. Lê li wir cureyên 
cuda hene û biryardayîna ji bo we ya herî baş 
dibe ku zehmet be. 

Di telefon, tablet an computerekê de heyîna 
mifteyeke ji rêzê , ji tunebûna mifteyê bêhtir 
fêdeyê dide we. Û mîna cureyên mifteyên cuda 
yên ku hûn bi deriyên xwe ve vedikin hin 
mifteyên şaşeyê jî ji yên din bi hêztir e.

Di nav hemû mifteyan de şifreyên dirêj û 
bêmînak ên herî bi hêz in. Ev yek tê vê wateyê 
ku, heke hûn mifteya cihaza xwe bi şîfreyê 
vedikin divê ev herf, hejmar û simgeyên 
taybet di xwe de bihewîne.

Em bibêjin ku ji bo ku hûn telefona xwe 
vebikin we şaşeyê bi hêsanî şemitand. Bi 
diyarkirina şîfreyeke dirêj hûn dikarin 
ewlehiya xwe hêdî hêdî bilind bikin. An hûn 
niha mifteyeke xêzan bi kar tînin? Fikara 
dirêjkirina xêzê çawa ye? Hûn ji bo PINê 
1234an bi kar tînin? Ji dêvila vêya zarekê heft 
caran biavêjin û van nimareyan jiber bikin, 
çawa ye? Guherînên biçûk, di warê 
kontrolkirina cîhazên we de alîkariya we 
dikin.

2. 
TIŞTA RAST TÊXIN 
HUNDIR
Avakirina şîfreyeke baş hêsan e. Yekane tişta ku 
hûn dê bikin tenê şopandina çend rêgezên 
bingehîn in. Divê şîfreyên we wisa bin:

Dirêj: Divê şîfre herî kêm ji sê 
hêmanan pêk were. 16-20 hêman 
hîn baştir e.

Resen: Divê her şîfreyeke ku hûn bi 
kar tînin ji bo her malperê cuda be.

Rasthatî: Divê şîfreya we ji 
pêrgaleke bi mantix pêk were an 
divê bi hêsanî were texmînkirin. Di 
vê xalê de rêvebirên şîfreyan gelek 
dibe alîkar.

Şîfreyên herî bi hêz herf, hejmar û yên xwedî 
hêmanên taybet in. Ev pêşniyara ku digihîje 
rabûrdiyê hîn jî parolayên bi hêztir û 
texmînkirina wan zehmet ava dike. Hin pêrgalên 
şîfreyan mixabin nahêlin ku em hêmanên taybet 
bi kar bînin (mîna @#$%-=+), lê belê 
kombînasyoneke dirêj ya herf û hejmaran dîsa jî 
ji ya kin çêtir e.

Ya herî baş ev e ku, ji bo avakirin û veşartina 
hemû şîfreyên xwe divê hûn rêvebirek taybet 
ya parolayê  bi kar bînin. Armanca bingehîn ya 
rêvebirên şîfreyan ên mîna 1Password, 
Bitwarden, û KeePassXCê ku ji alî pisporên 
ewlekariyê ve tê pêşniyarkirin, parastina 
nasname û daneyên we ên din ên taybet in.

3. 
MIFTEYA DUYEM LÊ BAR 
BIKIN
Avakirina rastandina nasnameyê ya pirgavî (MFA) an 
rastandina nasnameyê ya du gavî (2FA), heke hinek 
karibin bigîhêjin şîfreya we tê vê wateyê ku ji bo 
ketinê dê ne xwedî mifteyeke pêvek be.

Ji bo dîtina eyarkirin an nekirina ev mifteya zêde li 
eyarên ewlekariyê ên sepan û malperên ku hûn herî 
zêde bi kar tînin binêrin. Ji ên herî girîng destpê 
bikin - Bo nimûne; mîna sepanên fînansê an 
e-nameyê, xizmetên ku hûn ji bo hesabên xwe xelas 
bikin bi kar tînin.

Google:
Sign in to: myaccount.google.com →
Ewlekarî  →
Rastandina Du Gavî →
Dest Pê Bikin

Serbend: Dema eyarkirina rastandina du gavî, 
divê ji bo teyîtkirina nasnameya xwe hûn 
rêbazeke duyemîn hilbijêrin. Hemû awayên 
rastandina nasnameyan ya du gavî di heman 
astê de ewlekarî nade. Ji şêweya herî ewle ya 
2FAyê ber bi ya kêm ewle

Facebook:
Menû → Eyar →
Ewlekarî û Destpêk →
Rastandina Nasnameyê Ya Du Gavî 
Bi kar bînin



Tenduristiya xwe ya dîjîtal bi hêz bikin

JI EYARÊN RAWÊJÎ 
DÛR BIKEVIN

4. 
DENGÊ XWE BIDIN 
BIHÎSTIN
Heke hûn ji mijara sêwiranên qaneker an 
agahiyên şaş ên sepan û malperên ku hûn bi 
kar tînin ne kêfxweş bin, hûn dikarin bi rêya 
tweet û e-nameyan; giliyên xwe bigihînin 
şîrketan. Heke şîrket ji alî hemanên xwe yên 
herî hêja ango bikarhenerê xwe ve bên 
zorlêdan gengaz e ku biguherin.

Heke hûn dibêjin girîngiyê nedane peyama 
we, tişteke bihêz ya ku hûn dê bikin heye: 
malper an sepaneke cuda bi kar bînin. Heke we 
xemginiya xwe ya di derheqê sepan û 
malperan anîbe ziman û pişt re we dev ji 
bikaranînê berda be ango we ji cihaza xwe 
rakiribe, piştî hejmarekê dê– lê hay bibin.

5. 
BELAV BIKIN
Parve bikin! Ev serişteyeke hêsan e ku bê 
jibîrkirin lê dibe ku bandoreke wê ya mezin 
hebe. Tiştên ku hûn ferq dikin wan ji heval, 
malbat û hevkarên xwe re bibêjin, heta wan 
jî vexwendînên ku beşdarî vê detoksê bibin! 
Her kes di rêvebirina hînbûyînên têlefonê de 
zehmetî dikişîne. Ya girîng ew e ku hûn 
rêyekê bibînin ku ji we re rast be û li gorî 
şêwejiyana we be. Heta ku hûn ya rast 
bibînin biceribînin, piştre hînbûyînên xwe 
nûve bikin, ji ber ku pêdivîyên we bi 
demê re diguherin. Çareseriyeke tenê 
li gorî her kesî û her rewşî tune ye.

Û di dawiyê de, di der barê bijartinên xwe 
yên teknolojîyê de bi kesên derdora xwe re 
xeber bidin. Em bêjin ku her êvar piştî saet 
an hûn ê li ser sepana payamberê 
negihînbar bin, ji ber ku wê saetê hûn ê dest 
bi rûtîna xwe ya bê-ekranî bikin: ji heval û 
malbata xwe ra bêjin da ku di şûna peyamê 
da li we bigerin. Rêya diyalogê vekirî bihêlin, 
pirsan bipirsin, bi saya vê hûn dikarin 
jiyaneke li gorî xwe ya parsengdar û 
serhêl bijîn.

Hûn herî dawî kengî “online nebûn’’ û rojek hetta 
saetekê ji teknolojiyê dûr ketin? Hûn çawa ji xwe 
bawer in ku dema ku hûn di amûra xwe ya 
teknolojik de derbas dikin demeke bi kalîte ye?

Bi vê yekê dest pê bikin ku ev heza li hember 
amûrên we yên teknolojîk ne xeletiya we ye! 
Bawer bikin an nekin, di malper û sepanên we 
yên herî zêde ji wan hez dikin, ji bo qane bûn, hîn 
bûn zêdetirîn tiştan, her reng, deng û taybetî bi 
armanca lêvegerîna we hatiye optîmîzekirin.

Li vir, hûn dê rêya têkoşînê ya li hember dengê 
zêde hîn bibin û hûn dê ji teknolojiyê bawer bikin 
ku naxwaze we têxe çiravê, di esasê de qedir dide 
we.

Ka Em Dest Pê Bikin!

Berhemek Yên Ku Piştgirî Didin

datadetoxkit.org
#datadetox



1. 
DI KÊLIYÊ DE BIMÎNIN

Sepandina vê pêşniyarê ji bihîstina wê 
zehmettir e. Ji bo zefttkirina kêliyê divê her roj 
rahênan bên çêkirin. Ev “yek mîna 
masulkeyekî mejiyê ye ku divê hûn her roj 
bixebitînin. Hûn dikarin bi têgihiştina têkiliya 
we ya di navbera cihaza we ya teknolojîk dest 
pê bikin.

Hûn di telefona xwe de çiqas dem derbas 
dikin?

Heke we bersiva xwe neeciband, eyar û 
stratejiyên ku dê bikaranîna we kontrol bike 
hene.

Heke armanca we di Facebook, Instegram an 
Snapchatê de hindiktir dem borandin be, eyar û 
destûrên vê sepanê ji bo xwe, bi awayekî herî 
baştir biguherin. 

Hin sepan mîna Instegramê dema ku hûn 
gihaştin asta bikaranîna xwe ya rojane we bi 
kubarî agahdar dikin.

Heke telefona we sohbetên jiyana rasteqîn bi 
gerîn, ricifîn û bi ronahiya şaşeyê ve dibire hûn 
dikarin telefona xwe demkî têxin bêdengiyê, 
serdevkî dînin hetta ji bo ku ji çavên we dûr be 
hûn dikarin di bêrîk û çenteyê xwe de jî bigirin.

2. 
XALÊN GIRÎNG YÊN 
SÊWIRANÊ DIYAR BIKIN

Sêwiranên qaneker ên ku weke neqşên tarî jî tên 
nasîn, ji bo ku hûn li tiştekî qeyd bibin, tiştekî 
bistînin an jî ji bo parvekirina gelek agahiyên xwe 
ên takekesî, li ser cezbandinê hatine avakirin û xwe 
dispêre derûniya mirovan. 

Bikaranîna rengên diyarkirî ên weke xapên 
sêwiranê, di cihên diyarkirî de bicihkirina butonan, 
weke metnên ne net an agahiyên kêm tên 
hesibandin. Car caran ev hejmar bi têra xwe aşkere 
ne, lê car caran jî destnîşankirina wan dibe ku 
zehmet be. Dema ku hûn dibin endamê/a rûpelekê 
an di înternetê de danûstendinê dikin dibe ku we 
hin ji van tiştan kişf kiribe. Li her derê sedema 
dîtina van xapên sêwiranê jî bi kêrhatina wan e. Me 
di warê qeydkirin, tikandin, kirîn û lê vegerê qane 
dikin. Hûn her çiqas li texrîf û nihiçkên nixumandî 
ên ku li malperên ku hûn bi kar tînin bi cih bûne 
haydar bin, hûn dê ewqas bîrewer û serwext bin.

Ji bo ku hûn sepanan bi mejiyê xwe têk bibin 
çend tiştên divê hûn bikin hene.

Instagram:
Profîl → Menû → Eyar 
→ Hesap → Tevger →
Bibîrxistina Rojane Eyar 
Bike

Li niquçandina xwe hay bibin: Tişta sereke ku hûn 
dê bikin, lê haybûna bikaranîna van teknîkan in.

Wêneyê şaşeyê bigirin û parve bikin: Li înternetê 
dema hûn her ku li sêwiranên qaneker rast hatin 
wêneyê şaşeyê bigirin û bi hevalên xwe re parve 
bikin. (Di dîmenan de hemû hûrgiliyên di derheqê 
we de ku dê we bide nasîn, ji bîr nekin û veşêrin: 
Di serî de nepenîtî!). Di heman demê de di warê 
guherîna van sepanên şîrketan jî hûn dikarin 
daxwaziyê bînin ziman.

Aram bin: Di rûpeleke kirînê de heke demjimêr hebe 
vê yekê ji xwe bipirsin: ‘’Ev bi rastî jî ewqas lezgîn e?’’ 
Dema ku hûn bê xwesteka xwe li ser butonekê 
bitikînin reng û bêjeyên li ser butonên ku ji alî vê 
xizmetê hatiye bikaranîn bifikirin. Heke serê we 
tevlihev bibe demildest nêbejin ez nerast im; bêjeyên 
ku ji alî sepan an malperê ve tên bikaranîn têxin 
hesabê, lewre dibe ku ev bêje ne zelal bin.

3. 
DI WARÊ MEDYAYÊ DE 
HIŞMEND BIN
Mîna ku hûn dê têkbirina sêwiran û taybetiyên di 
rûpeleke înternetê de tikandin û şemitandinê 
bikaribin bikin, di heman demê de bi tespîtkirina 
parvekirin û hêmanên nûçeyan ku dixwazin we bi 
awayekî şaş beralî bikin jî dikarin xwe pêş ve bibin.

Gengaz e ku heta niha we pirsgirêkên ‘nûçeyên 
qelp’ û ‘agahiyên şaş’ bihîstibe. Heke di derheqê 
nûçeyeke ku we xwendiye û di derheqê nûçeyên 
ecêb û ji bo rastiyê gelek baş xuya dikin, pirsîna 
pirsên rexneyî hûn dikarin bikin elimandin, 
diyardeya agahiya şaş baştir fahm bikin.

Di encamê de hûn ê bixwazin hîn bibin ku 
kîjan nûçe rast an qelp e – bi taybetî jî heke 
hûn dixwazin bi malbat û hevalên xwe re 
parve bikin.

Ev nûçe di kîjan malperê de 
weşiyaye?
Ji alî kê ve (kengî) hatiye nivîsîn?
Hemû gotar, ji bilî serenavê 
behsa çi dike?
Çavkaniyên ku hatine dayîn 
kîjan in?

Heke hûn di vê baweriyê de bin ku ev 
agahî şaş e û bixwazin belavkirina wê 
bisekinînin, di gelek platforman da ji bo 
gilîkirina parvekirinan qadek heye. Di 
heman demê de hûn dikarin biryara 
şopandina hesaba ku vê nivîsê weşandiye 
jî bidin.



JI BO KU EM JI  AGAHIYÊN 
ŞAŞ YÊN ONLINE LI  DÛR  
BISEKININ 6 SERBEND

5. 
DI ÎNTERNETÊ DE 
RASTIYÊ BIGERIN

Têgeha “Nûçeyên Qelp’’ ji bo vegotina naverokên 
rexneyî, bi têra xwe nehatine vekolan an nehatiye 
piştraskirin, ne rast an bi awayekî çewt hatine 
beralîkirin, henek û qelpezaniya înternetê jî di xwe 
de dihewîne tê bikaranîn. Nûçeyên qelp her dem 
bi neyta xerab belav nabin lê belê sedemên 
parvekirina wê her çi be jî encam bi piranî heman 
e: Kesên ku bi van nûçeyan rûbirû dimînin, ji 
rastiya tiştekî çewt û ji pêkhatina tiştekî ku 
pêknehatiye bawer dikin.

Bi awayê herî baş, dibe ku ev yek ‘’pêsireke’’ an jî 
‘’capsek’’ qirdik be. Bi awayê herî xerab jî dibe ku 
agahîyeke çewt ya tenduristiyê an angaştên siyasî 
yên qelp bin.

Digel hewldanên zêde ên di derbarê pirsîna pirsên 
rexneyî û lêkolînên ku bi nivîsên me xwendiye ve 
têkîldar in, hîn jî dibe ku mejiyê we tevlihev bikin. 
Lê vê zanibin: Hûn ne bi tenê ne!

Dibe ku ji bo sepan, malper û medyaya online, 
serbendên di derheqê jiyanê û şahiyan hewce 
be. Lê belê di nav van naverokên zêde de, ji nav 
van hêmanên ku hûn nikarin bi hûrgilî li ser 
bisekinin, gihaştina agahiya ku hûn dixwazin 
dibe ku zehmet 
be jî.

Ya girîngtir, dema ku hûn di înternetê de bi 
vîdeo, wêne û gotarekê re rûbirû dimînin 
haydarbûna cudahiya di navbera rastî û çêkerê 

Bila Her Kes Were Ser Karê Xwe
Heke malperek xeletiyên xwe napejirîne, nayê 
wê wateyê ku xeletiyan nake. Wisa ye ku, 
weşanên herî ewledar, wan kes û hetta yekeyên 
ku karên wan ên bingehîn rastandin e û di 
mijara heqîqetê de gelek hesas in dixin ser kar.

Dema ku xeletî kirin li çavkaniyên ku 
rastandinê dikin bigerin. Ya baştir, di destpêka 
nivîsê de weke kurte dayîna nûkirineke wisa ye.

6. 
NEPOXA XWE YA 
FÎLTREYÊ BITEQÎNIN 

Malper û sepan piştî profîleke ku di derheqê warên 
we yên pêwendiyê ava dikin hûn dikarin xwe di nav 
nepoxeke fîltreyan de bibînin. Di vê xalê de 
xizmetên ku we ji wan sûd wergirtiye bêhtir nûçeyan 
pêşkêşî we dikin. Baş e, ev yek tişta ku hûn dibînin 
çawa sînordar dike an diguhere?

Cih girtina di vê nepoxa fîltreyê de, mîna di gotara 
Blue Feed, Red Feedê (Mavi Besleme, Kırmızı Besleme) 
de jî tê nişandan, mirov bi tevahî nûçeyên cuda, 
serenavên cuda û reklaman dibînin. 

Heke hûn di malper an sepanan de lê hay dibin bê 
naverokên ji bo we bi awayekî algorîtmîk hatine 
sererastkirin û sêwirandin, pirs ev e: Hûn dê çawa 
derkevin derveyî vê nepoxa fîltreyan?

Nûçeyên Xwe Curedar Bikin!
Yek ji wan rêbazên herî baş ya teqandina 
nepoxa we ya fîltreyan, nûçe û agahiyên ku 
we stendî di hewzeke ku ji fikarên cuda û ji 
malperên cuda pêk tê berhev kirin û endamtiya 
xizmetan e. Rûpelên RSSyê ên ku tên tê de dîtin 
û mijarên bergehfireh cih digire, ji bo dîtina 
derveyî nepoxa we dikare alîkariya we bike. 
Ji bo destpêkê Global Voices û The Syllabus 
bijardeyên gelek baş in.

dibe ku zehmet be. Ji testên kesayetî ên ku 
dixwazin profîla we diyar bikin bigirin heta 
serenavên matmayî û heta vîdeo û wêneyên 
çêkirî ku we dikare ji bo rastîyeke din qane 
bike, tiştên ku hûn di înternetê de dibînin 
her dem ne weke ku xuya dikin.

Detoksa Daneyan da, piştî ku we bi nêzîkahî 
li berpirsiyariyên xwe mêze kir hûn dê 
dîmena mezin bibînin û dema ku li 
înternetê hûn pêşniyariyên di derheqê 
pirsên xwe, serenavên ku bi agahiyên şaş ve 
têkildar in û têgehên populer kişf bikin.

Ka Em Dest Pê bikin!Berhemek

Ji alî neteweyên yekbûyî 
ve tê fînansekirin.

Hevkarên Projeyê

datadetoxkit.org       #datadetox



1. 
DI AFIRANDINA PÊLAN 
DA HAY JI  HÊZA XWE 
HEBIN 

Ecibandin, parve kirin, ji nû ve parve kirin… Ev 
çalakî têkîlîdayîna tiştên ku hûn li înternetê 
dibînin pênase dike - û çalakîyên we bi 
cudahiyeke mezin ava dike. Dema ku komeke 
mirovan bi wêneyekê, vîdeoyekê an jî bi 
parvekirinekê dikevin têkîliyê ev bilez belav 
dibin û weke pênaseya xwe dibin ‘’viral’’.

Rawestin û vê pirsê ji xwe bikin: ‘’Di înternetê de 
bandora min çi ye?’’ Herî dawî we kengî wêne, 
vîdoe, nûçe û gotereke matmayî an qirdik dît û 
bi hevalên xwe re parve kir? Li gor lêkolîneran 
wêne û nûçeyên girîng ên ku îxtîmala wan a ku 
bibin vîral hene li ser we hestên mîna, tirs an 
ecibandinê ava dikin. Heke tişteke wisa hatibe 
serê we xwe xirab hîs nekin!

2. 
BERÎ TIJÎKIRINA WÊ 
TESTA KESAYETÊ BI  
DU CARAN BIFIKIRIN
Herî dawî kengî (weke fîltreyên dîtbarî û nivîskî) we 
testeke ku ji van sernavan pêk tê dît:

3. 
NEXAPIN

4. 
LI QELPAN HIŞYAR 
BIBIN
Deep Fake ango qelpezaniya mejiyê çêkirî, 
bikaranîna wêne, qeydiyên dengan an vîdeoyan 
e ku ji bo axaftin, tevger an wecihê yekî bi 
awayekî dîjîtal hatiye guhertin. Hilberîna cheap 
fake an qelpezaniya mejîyê çêkirî yê erzan hîn 
hêsantir e; ji bo naverokên bi vî awayî şaş hatine 
beralîkirin teknolojiyeke pêşketî ne hewce ye; ji 
bo bi hêsanî li ser wêne an vîdeoyekê bicihkirina 
serenava şaş an xêzkirina bûyereke rojevê bi 
bikaranîna naverokên kevin dikare were 
afirandin.

Têkoşîneke bi tevayî li hember naverokên qelp 
dibe ku pêkan xuya neke. Lê tiştekî bingehîn ku 
em ê bikaribin bikin heye: sebir

Parve Kirin Qedir Dayîn e
Parve kirin, cureyeke beşdarbûnê ye. 
Dema ku hûn tiştekê parve dikin (Tişteke 
hema wisa) di îxtîmala vîral bûna wê de 
hûn cih digirin. Heke agahiya ku hûn 
parve dikin qelp derkeve, hûn dixwazin 
nav û nasnameya we bi vê agahiyê were 
bilêvkirin? Berî ku hûn pêwendiyekê 
parve bikin, pê ewle bibin ku ew agahî ne 
derew û xesarok in.

- Hûn ji kîjan jenerasyonê ne?
- Ajala ku we pênase dike kîjan e?
- Ji bo we betlaneya herî baş tê çi wateyê?
… û lîste bi vî awayî dirêj dibe, diçe!

Bêhtir sur veşêrin
Dema ku hûn agahiyên kesayetî difikirin 
tiştên ku ewil tên hişê we dibe ku şifreyên we, 
hejmara we ya nasnamayê an agahiyên 
hesaba we ya bankayê be. Lê belê kitekitên 
din ên di derheqê mîna tiştên ku we ditîrsînin, 
aciz dikin û daxwazên we di heman pîvanê de 
kesayetî ne. Ev kitekit ji alî vekolerên daneyan 
ve, wek şexsekê/î bi zanîna tiştên ku we 
kêfxweş dike binirx tê dîtin. Berî ku hûn ji bo 
test an ankêtekê agahiyên wekhev parve bikin 
du caran bifikirin.

Xefka tikandinê navê serenavên çewt an ecêb in 
ku, mirov ji bo tikandin û bikaranîna van lînk û 
serenavan tên teşwîqkirin. Gotar, vîdeo an wêneyek 
çi qas balê bikêşe ew qas jî pere bi dest dixe. Ango 
afirînerên rûpelên mîna van, ji bo pêkanina 
tikandin an parvekirina naverokan xwedî armanc 
in.

Platformên ku hûn bi kar tînin (mîna Facebook û 
Instegram) li gor profîla kesayetiyê ya di derheqê we 
de, ji bo tevgera hestên we li ser zêdekirina îxtîmala 
tikandina rûpelan dibe ku hûn rastî serenavên ku 
hatine takekesîkirin bibin.

Xefka tikandinê dibe ku bi agahiyên çewt re be, lê 
her rewş di her demê de ne pêwîst e wisa be. Dema 
ku hûn li xefkên tikandinê hay bibin li YouTube, 
blog û rûpelên rojnameyan de hûn ê bikaribin wan 
ferq bikin.

Bigihêjin Kaniya Wê
Dema ku hûn rastî xefka tikandinê hatin bi 
serenavê nexapin. Heke mîna pêwendiyeke ewle 
xuya dike, bitikînin gotarê û lê mêze bikin ku 
nivîskar kî ye, kengî weşîyaye û kîjan çavkaniyan 
referans nîşan daye. Di hundirê gotarê de dibe ku 
derheqê heyîna reklam an naverokên ku hatine 
kirîn hin agahî hebin an dibe ku mîna quncnivîs 
hatibe kategorîzekirin. Hûrgiliyên bi vî awayî, di 
warê heqkirina enerjiya we ya nivîsê alîkariya 
biryardayîna we dike.

Ecele Nekin û Kişf Bikin
Dema ku hûn bi Xefkên Tikandinê ve têdikoşin 
mîna ku hûn dikin, di serî de tişteke mîna ku 
hûn dibînin nepejirînin. Heke wêne an 
vîdeoyeke ku we dîtî bi we ecêb tê, vê hestê nas 
bikin û hesab bikin ku paşxaneya tiştên ku we 
dîtî jî heye. Ji aliyekî din ve, heke hûn lê hay 
dibin ku wêneyek li ser hev di rûpela we de cih 
digire an bi we re gelek caran tê parvekirin, vê 
yekê ji bo gihaştina çavkaniyê weke nîşaneyekê 
bibînin.

Di vê xalê de divê hûn hîn bêhtir pirsan bikin: 
Kî weşandiye (kîjan malper, nîvîskarê/a wê kî 
ye?) Kengî hatiye weşandin? Heke wêneyek be, 
bi rêya TinEyeyê (TinEye) kontrolkirineke 
berevajî ya wêneyê bikin û lê binerin ku bê hûn 
wekî din li ku dikarin bibînin.

Berî ku hûn nûçeyekê bi heval û malbata xwe 
re parve bikin, rastiya wê bipeyitînin bi rêya 
çavkaniyên nûçeyên ewletir kontrol bikin.

ji bo kategorîzekirina kesayeta xwe daneyan berhev 
bikin, modelên psîkometrîk.

Bersîvên we yên testekê mîna ji pirsa ‘’Hûn kîjan 
lehengê/a Sîmpsonê ne?’’ pêk tê, tevî hînbûyînên we 
yên din ji alî înterneta we ya gerok, sepanên we an jî 
hêmanên ku bi kartên endamtiyê yên dikanên we ve 
têkîldar in, di derheqê kesayetiya we û mijarên ku hûn 
bi wan eleqedar in agahiyan dide. Bi vî awayî di derheqê 
stendina pêlavekê de, di warê we qanekirinê de dibin 
xwedî agahî û heta hilbijartinên pişt re ji bo ku hûn bi 
awayekî diyarkirî hilbijêrin, ji bo qanekirina we dibe ku 
profîla we amade bikin.


