Selfie'nizi çizin:
Bu Veri Detoksu Kitinin
sahibi:

Veri detoksundaki adımları
uygulayarak, teknolojik ürünlerinizin
kontrolünü elinize almanın yeni
yollarını keşfedebilirsiniz.

İhtiyacınız olanlar:
Yazıcı
Akıllı telefon veya tablet
Kalem

Bir

Ürünü
#datadetox

Yorumlarınızı bize iletin! Gençlerin,
eğitimcilerin ve ebeveynlerin geri
bildirimlerini almak ve deneyimlerini
duymak istiyoruz. Daha fazla bilgi edinmek
için datadetoxkit.org/tr/families
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Teyit (teyit.org) tarafından çevrilmiştir.

Partnerler

Funded by
the European Union

DİJİTAL
GİZLİLİK
I

Veri Detoksu Kiti, kişisel verilerinizin
dünyasına çıktığınız yolda rehberiniz
olacak. Neden herkes sürekli bundan
bahsediyor? Neye benziyor?
Nasıl anlayabiliriz?

VERİLERİNİZİN
DİZGİNLERİNİ
ELİNİZE ALIN
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UYGULAMALARINIZI
AZALTIN

TELEFONUNUZ NEREDE
OLDUĞUNUZU BİLİYOR MU?

Uygulamalar, yüksek gigabyte (GB)
depolama alanı kaplamanın ve pil ömrü
harcamanın yanı sıra kullanmadığınız
vakitlerde bile veri toplayabiliyorlar.
Birkaç uygulamadan kurtularak veri
izinizi azaltabilir ve pil ömrüyle
depolama alanından hızlıca tasarruf
edebilirsiniz. Bonus!

Uygulamaları istiﬂeyip
istiﬂemediğinizi öğrenmek
için bu etkinliği deneyin:

...çünkü verileriniz kaçıyor

2M

Geride bıraktığınız en değerli kişisel verilerden biri
konum verileriniz. Bulunduğunuz yer, olduğunuz kişi
hakkında çok şey ortaya çıkarabiliyor: Bu, yaşınız
gibi aşikar bir şey olabileceği gibi en iyi arkadaşınızın
kim olduğu gibi daha kişisel bir bilgi de olabiliyor.
Uygulamalarınız, siz farkında olmadan hareketlerinizi
sürekli takip ediyor ve kaydediyor olabilir; yani
istediğinizden fazla bilgi veriyor olabilirsiniz.

En çok kullandığınız
uygulamaya bakalım.

Aşağıdaki ölçeği kullanarak, her
uygulamanın, düzgün çalışmak
için konumunuza erişmesine
gerek olup olmadığını düşünün.

Dikkat!
En çok kullandığınız
üç uygulamayı yazın:

Akıllı
telefonunuz
yoksa olan
biriyle eşleşin.

Şirketlerin sizinle ilgili bazı ayrıntıları biliyor
olması sizin için pek de önemli
görünmeyebilir. Baby Yoda'yı çok seviyor
olmanız ya da kedi videolarını insanların
olduğu videolardan daha çok izliyor
olmanız kimin umurunda ki?
Bu noktada sorun, verilerinize ne olduğu.
Zamanla internetteki benliğiniz, kendi
alışkanlıkları, beğenileri ve sırları olan
özerk bir kişilik haline geliyor. Bu kişilik,
başıboş kalırsa 'veri simsarlarının,' yani
verilerinizi inceleyerek para kazanan
şirketlerin eline geçebiliyor.

Başlayalım!

Bir

Ürünü

datadetoxkit.org
#datadetox

Bu uygulamanın nerede
olduğumu bilmesi gerekiyor:

1:

Hiçbir zaman
2:

Bazen

İlk olarak telefonunuzda kaç tane uygulama
olduğunu tahmin edin (telefonunuza bakmadan!)

Dikkat!
Harita veya hava
durumu gibi
uygulamaların
bazen konumunuza
ulaşması gerekiyor.

3:

Her zaman
Şimdi gerçekten kaç
uygulama olduğunu sayın:

Kendinize bu uygulamaların kaçına
gerçekten ihtiyacınız olduğunu
sorun. İhtiyacınız olmadığına karar
verdiklerinizden bazılarını silin.
Bunu şu şekilde yapabilirsiniz:
Android: Ayarlar→
Uygulamalar→Kaldırmak
istediğiniz uygulamayı
seçin → Kaldır

Dikkat!
Bir uygulamayı silmekten
emin değilseniz kendinize
şunu sorun: Uygulama
yerine tarayıcıda
açabiliyor muyum?

Düzgün çalışmak için
konum verinize
ihtiyacı olmayan
uygulamaların konum
izinlerini düzenlemek
adına uygulama
ayarlarına bakın.

Android:
Ayarlar → Uygulamalar
→ Uygulamaların konum
erişimini yönetme

iPhone:
Ayarlar → Gizlilik → Konum
Servisleri → Uygulamaların
konum erişimini yönetme

Bonus :)

iPhone: Silmek istediğiniz
uygulamaya basılı tutun ve
'Uygulamayı Sil' seçeneğine basın

Devamı için
sayfayı
çevirin!

Herkese açık olan konum verilerini
kısıtladığınıza göre telefonunuzun
Rehber, Kamera ve Mikrofon gibi
diğer yerleşik uygulamalarına
erişimini de kısıtlamayı deneyin.

DİJİTAL
GİZLİLİK
II
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GOOGLE
SİZİ KİM
SANIYOR?

GEREĞİNDEN
FAZLA BİLGİ
VERMEK

Google ürünleri gibi ücretsiz hizmetleri
kullandığınızda verilerinizi sürekli onlara
veriyorsunuz. Google bu bilgileri, reklam
verenlerin nelerden hoşlandığınızı anlamalarına
yardımcı olacak çevrimiçi profilinizi oluşturmak
için kullanabiliyor. Ancak bazen bu çevrimiçi
profil beklediğiniz gibi olmuyor.

Arkadaşlarımızla iletişime geçmek için sosyal
medyanın harika bir yol olduğunu hepimiz
biliyoruz. Fakat aynı zamanda bu platformlara
sahip şirketler de dahil olmak üzere, sosyal
medyada, tanımadığımız insanlara kendimiz
hakkında birçok bilgiyi açık ediyoruz.

Ne düşündüklerine bakalım. Öncelikle,
kullandığınız tüm Google ürünlerini işaretleyin:

Arama motoru

Classroom

Gmail

Drive

YouTube

Hangout

Haritalar

Family link

Arkadaşlarınızla ve takipçilerinizle bir şeyleri
paylaştığınızdan ama uygulamalarınıza
gereğinden fazla bilgi vermediğinizden
emin olmak mı istiyorsunuz? Aşağıdaki
uygulamalardan birini seçin ve bu adımlarda
ne kadar ilerleyebileceğinize bakın:
Instagram

Şu adımları izleyin: myactivity.google.com →
Oturum aç → Diğer Google etkinlikleri → Google
Reklam Ayarları → Reklam Ayarlarını Yönet →
Şimdi kendinize
Google'ın
gözünden bakın:

Reklamların sizin için nasıl kişiselleştirildiğini
görmek için aşağı inin (reklam kişiselleştirmeniz
kapalıysa, etkinliği yaparken açın)

Bonus :)
myaccount.google.com/activitycontrol

adresinden web ve uygulama
etkinliğinizi, konum geçmişinizi ve
YouTube geçmişinizi de duraklatın.

Reklam kişiselleştirme
sonuçlarınızdan herhangi biri sizi
şaşırttı mı? Belki yaşınızı yanlış
tahmin ediyor, belki de hayatınızda
hiç kek bile yapmamışken sizin
pastacılıktan hoşlandığınızı
söylüyordur. Reklam profilinizin
oluşturulmamasını isterseniz bu
özelliği sayfanın en üstünden
kapatabilirsiniz.

Dikkat!
Yeni uygulamalara
kaydolurken sosyal medya
hesaplarınızı kullanarak
oturum açmayın. Bu,
şirketlerin verilerinizi
birbirleriyle paylaşmasına
olanak sağlıyor. Bunun
yerine e-posta adresinizle
oturum açmayı deneyin.

Profil → Ayarlar:
Hesap → Rehber senkronizasyonu
→ Rehber senkronizasyonunu
devre dışı bırakın
Hesap → Başka Uygulamalarda
Paylaşım → Paylaşımı kapatın
Snapchat

Dijital Gizliliğim
Çevrimiçi gizlilik detoksunun sonuna
geldiğiniz için tebrikler. Şimdi arkanıza yaslanın,
rahatlayın ve yaptıklarınızın yanına işaret koyun:
Uygulamalarımı ve veri izlerimi azalttım.
Konum veri izimi temizledim.
Google’ın gözünden kendime baktım.
Sosyal medya platformlarına gereğinden
fazla bilgi vermeyi bıraktım.
Bunlardan sadece birini yapmış olsanız bile
çevrimiçi gizlilikte ilerleme kaydettiniz
demektir. Veri odaklı bir dünyada yaşamak,
gizlilik becerilerinizi pratik etmeye devam
etmeniz gerektiği anlamına geliyor, ta ki bunu
düşünmeden yapmaya başlayana dek.
İnsanlara anlatın! Arkadaşlarınızı ve ailenizi
Veri Detoksu yapmaya teşvik edin.

Profil → Ayarlar:
- Ek hizmetler → Yönet → Reklam
Tercihleri → Tüm reklam tercihlerini
kapatın
- Ek hizmetler → Yaşam Tarzları ve İlgi
Alanları → Tümünü devre dışı bırakın
- Ek hizmetler → Haritalar →
Haritaların kullanım verilerini kapatın

Bonus :)

Fortnite veya Minecraft gibi herhangi bir oyun
platformunu kullanıyor musunuz? Bu platformlarda
da gizlilik ayarlarınızı güçlendirmeyi deneyin.

SIRADAKİ:
DİJİTAL
GÜVENLİK
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GÜVENLİĞİNİZİ
ARTTIRIN

2

BİR HACKER İLE
NASIL ARKADAŞ
OLUNUR?

ELVEDA
‘123456’

Bir hacker ile arkadaş olmanın
çok basit bir yolu var: Kolay
şifreler oluşturun ki sıcak
karşılandıklarını hissetsinler.

...güçlü şifreler kullanın

1

İnternet sadece dinozor kıyafeti giyen
köpeklerin fotoğraﬂarının paylaşıldığı bir yer
olsaydı güvenliğe pek ihtiyacımız olmazdı.
Ancak internette fazlasıyla zaman
harcıyoruz, bu nedenle hesaplarınızın
güvenliğini sağlamanız gerekiyor.

1

Klavyedeki ilk tuşlar bu altı harﬂi
kelimeyi oluşturuyor

3

..............'da aratayım
(en popüler arama motoru)

4

Ağaçlardan sallanıp muz
yiyen hayvan

5

Bu Veri Detoksunu uygularken tanımadığınız
kişileri hesaplarınızdan uzak tutmak için
güçlü ve güvenli şifreler oluşturmanın en
iyi yolunu öğreneceksiniz.

Altıya kadar sayın (Rakamla)

Hesabınıza giriş yapmak için
buna ihtiyacınız var

2

Bunu şu şekilde test edebilirsiniz: Şifreniz
evcil hayvanınızın ismi mi? Günümüzde
şifrenizin zayıf olması için geçerli bir mazeret
yok. Hackerlar hesapları ele geçirmede
geliştikçe sizin de onlardan korunma
konusunda gelişmeniz gerekiyor.

Aşağıdaki ipuçlarını
kullanarak en sık
kullanılan şifreleri
tahmin etmeye
çalışın:

6

Alfabenin ilk üç harfi ve ilk üç rakam
(1) 123456 (2) şifre (3) qwerty (4) google (5) maymun (6) abc123

Başlayalım!
Kolaydı, değil mi? Sizin için
kolaysa, hesabınıza girmeye
çalışan diğer insanlar için
aşırı kolay.
Bonus :)

Bir

Ürünü

datadetoxkit.org
#datadetox

Hatırlanması kolay ve size bir şeyler ifade
eden şifreler kullanmak çok yaygın bir
davranış. Ancak bu, şifrelerin genellikle
eşsiz olmadıkları anlamına geliyor. Yani
hesabınızı hacklemeye çalışan biri birkaç
tahmin yürüterek veya otomatik bir
program kullanarak bunu başarabilir.

haveibeenpwned.com adresine giderek e-posta hesabınızın bir veri
ihlaline karışıp karışmadığına bakabilirsiniz. Karıştığını öğrendiyseniz
şifrelerinizi korumanın tam zamanı!

Güçlü şifreler oluşturmak
çok kolay. Tek yapmanız
gereken, birkaç temel
ilkeyi uygulamak.

Şifreleriniz şöyle olmalı:

Uzun: Şifreler en az sekiz karakter olmalı.
16-20 karakter olursa daha da iyi.

Eşsiz: Kullandığınız şifreler her bir site için farklı olmalı.

Rastgele: Şifreniz mantığa uygun bir örüntüyü
izlememeli veya tahmin edilmesi kolay olmamalı.
Güvenli: Şifrelerinizi güvenli bir yerde saklayın
ve birinin bulabileceği bir yere yazmayın.
Özel: Biriyle hesabınızı paylaşmıyorsanız veya o kişi
hesabınızı yönetmenize yardımcı olmuyorsa
şifrelerinizi başkalarıyla paylaşmayın.
Hatırlamak bir kenara, böyle şifreler oluşturmak bile
kulağa zor mu geliyor? 1password veya KeePassXC
gibi şifre yöneticileri şifre oluşturma, hatırlama ve
güvenli bir şekilde depolama işlerini sizin için
hallediyor. Yapmanız gereken tek şey, tüm şifrelerinizin
kilidini açmak için kullanacağınız ana şifreyi hatırlamak.
Biliyor muydunuz?
Güçlü şifreler
oluşturmanın
başka bir yolunu
daha öğrenmek
için sonraki
adıma geçin.

Bir bilgisayarın 12 karakterlik bir şifreyi çözmesi
ortalama 7,5 milyon yıl sürüyor. Buna karşın
sekiz karakterlik bir kombinasyonu çözmesi ise
yalnızca 2,6 gün alıyor.
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T@v$anlar
markette zıpzıP
ediy0R!

DİJİTAL KAPINIZI
İKİ KEZ KİLİTLEYİN
Yukarıdaki tüm adımları izlediyseniz
birinin hesabınıza girmesini oldukça
zorlaştırdınız. Ancak aşırı güçlü
şifreler bile kırılabilir.

Niye bir anda tavşanlardan bahsetmeye
başladık? Bu bölümün başlığı bir parola.
Parolalar, rastgele kelimelerden oluşan
dizilere verilen isim. Üstelik şifrelere
kıyasla hatırlamak da daha kolay.
İstenmeyen birinin tahmin etmesi ise
şifrelere kıyasla çok daha zor.

İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) veya çok
faktörlü kimlik doğrulama (MFA) temelde, birisi
şifrenizi bilse bile hesabınıza girmesini
engelleyen ekstra bir güvenlik katmanı. Bunu,
kapınızda iki kilit olması gibi düşünebilirsiniz.

Siz de deneyin. Bu bölümün başlığı gibi garip bir ifade oluşturmak için
rastgele beş kelime yazın:
1

2

3

4

5

Dijital Güvenliğim
Dijital güvenlik detoksunun sonuna
geldiğiniz için tebrikler. Şimdi arkanıza
yaslanın, rahatlayın ve yaptıklarınızın yanına
işaret koyun:
Hangi şifrelerin kullanılmayacağını biliyorum.
Güçlü ve güvenli şifrelerin beş temel
ilkesini öğrendim.

Çoğu uygulama bu özelliği sunuyor.
Birkaç hesabınızda bu özelliği açın.

Kendi eşsiz şifremi oluşturdum.
Şimdi bazı harﬂeri rastgele BÜYÜK HARF haline getirin, birkaç noktalama
işareti (!?)- ",) ve sayı ekleyerek tekrar yazın:
1

2

3

4

5

Instagram:

Profil →Ayarlar →Güvenlik → İki
faktörlü kimlik doğrulaması →
Başla
Snapchat:

Ayarlar →
İki faktörlü kimlik doğrulaması →

Tebrikler, bir parola oluşturdunuz!

Çoğu insan rastgele harf ve sayı
kombinasyonlarını (yani şifreleri) hatırlama
konusunda başarısız olabiliyor ancak
cümleleri ve kelimeleri (yani parolaları)
hatırlamak bize çok daha kolay geliyor.

Dikkat!
Unutmayın, şifrelerinizi herhangi
birinin bulabileceği bir yere
yazmamalısınız. Yani yukarıdaki
parolayı kullanamazsınız ama
artık nasıl parola oluşturulacağını
bildiğiniz için güvenli ya da izleri
kolayca silebileceğiniz bir yerde
parolanızı oluşturabilirsiniz.

Google:

https://myaccount.google.com
adresinden oturum açın→
Güvenlik → Google'da oturum
açma → 2 adımlı doğrulama

En az bir hesabım için iki faktörlü kimlik
doğrulamasını açtım.

Dikkat!
Bu seçenek sunuluyorsa,
telefon numaranız yerine
e-postanızı veya tek seferlik
şifrenizi ("OTP") kullanın.
Böylece telefonunuzu
tuvalete düşürseniz bile
hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Artık hackerlara karşı korunduğunuza göre
bu yeni yeteneklerinizi arkadaşlarınıza ve
ailenize de aktarabilirsiniz. Bağlı olduğunuz
herkes çabalarınızla biraz da olsa daha da
güvende oluyor.

SIRADAKİ:
DİJİTAL
ESENLİK
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BİR AYRILIĞI
NASIL
ATLATIRSINIZ?
...ya da telefonunuzdan nasıl ayrılırsınız?

Hiç bir anda ekrana baktığınızı fark
ettiğiniz ve o ana nasıl geldiğinizi
anlamadığınız oldu mu? Ya da bir şeye
bakmak için telefonunuzu elinize aldığınız
ve BİR ANDA bir saattir Instagram'da
gezindiğinizi fark ettiğiniz bir an?

1

2

İYİ ZAMANLARI
DÜŞÜNÜN

UNUTMAYIN,
SİZİN SUÇUNUZ
DEĞİL

Teknoloji ile sevgi ve nefret ilişkisi
kurabiliyoruz. Arkadaş edinmek ve
sosyalleşmek gibi sevdiğimiz şeyler,
yalnız hissetmek veya bir şeyleri
kaçırma korkusu (FOMO) gibi nefret
ettiğimiz şeylere de dönüşebiliyor.

Sanki herkes size ve arkadaşlarınıza telefonunuzu
kaldırmanızı söylüyor gibi gelebilir. Ama bu kadar
bağlı olmanın sizin suçunuz olmayabileceğini
düşündünüz mü? Kaydırmak, beğenmek ve
paylaşmak bir süre sonra alışkanlığa dönüşüyor.

İnternette geçirdiğiniz vaktin çoğunluğunda ne
yapıyorsunuz? (oyun oynamak, arkadaşlarınızla
konuşmak, bir şeyler izlemek vs.) Ortadaki kutuya
yazın. Sağına ve soluna da bu aktiviteyi yaparken
hoşlandığınız ve hoşlanmadığınız şeyleri yazın.

"Yazıyor" balonu: Birinin o sırada bir şey
yazdığını gösteren üç nokta. Ah o merak!
#

HOŞLANDIKLARIM

İNTERNETTE
VAKTİMİN ÇOĞUNU
........ YAPARAK
GEÇİRİYORUM

Trend: Akışınızı istila eden yeni
bir dans veya meme (caps)

HOŞLANMADIKLARIM

Otomatik oynatma: Tıklamaya gerek
yok, sıradaki videoya 3, 2, 1...
Sonu olmayan kaydırmalar: Siz kaydırdıkça
yüklenmeye devam eden içerikler

Teknolojiyle olan ilişkimiz, özellikle
titreşimler, bildirimler ve ışıkları göz
önünde bulundurduğumuzda, epey çaba
gerektiriyor. Bazen telefonunuz olmasını
niye sevdiğinizi bile hatırlamak zor
olabiliyor.

Kutu/sandık açma (lootbox): İçinden daha fazla
ürün çıkabilecek oyun ödülleri veya para birimleri
Beğeni: İçeriği tasdik ettiğinizi
gösteren başparmak işareti veya kalp

Bu Veri Detoksunu uygularken cihazınızla
nasıl daha iyi bir ilişki kuracağınızı
öğreneceksiniz.

Seri (Streak): Devamlılığa verilen ödül.
Kaybederseniz baştan başlamak zorundasınız

Başlayalım!

Yenilemek için aşağı çek: Daha fazla içeriğin
yüklenmesini beklerken yaşadığınız o merak dolu an
Bonus :)

Bir

Ürünü

datadetoxkit.org
#datadetox

Bu Veri Detoksunun sonunda ‘Hoşlanmadıklarım’
sütunundakilerden herhangi birinin üzerini çizebileceğinizi
düşünüyor musunuz? Cihazınızdan en iyi şekilde
yararlanmak için bu dengeyi nasıl kurabileceğinizi düşünün.

Soldaki tasarım
özelliklerini sağdaki
uygulamalarla
eşleştirmeye çalışın.

1. YouTube
2. TikTok
3. Snapchat
4. Fortnite
5. Instagram
6. Netﬂix
7. Spotify
8. WhatsApp

Dikkat!
Bazı tasarım
özellikleri birden
fazla uygulamada
olabilir.

Biliyor muydunuz?

Devamı için
sayfayı çevirin!

Ortalama bir kişi telefonuna günde ortalama 2
bin 600'den fazla kez dokunur, tıklar ve kaydırır.
Siz kaç kere tıklıyorsunuz?

DİJİTAL
ESENLİK
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BİRAZ MESAFE
BIRAKIN

BİR DAHA
DENEYİN

Peki tasarım sizi çekmek üzerine kuruluysa
bu konuda ne yapabilirsiniz? Bu noktada iyi
olan bir şey var. Çoğu platform bu tasarım
hilelerini aşmanızı kolaylaştırıyor. Bunu da
ya Instagram'ın “Hepsini Gördün” yazısı
gibi yerleşik hatırlatıcılarla ya da
ayarlardan yapabileceğiniz basit
değişikliklerle sağlıyorlar.

Telefonunuzla ilişkiniz yürüsün
istiyorsanız sizin şartlarınızla yürümesi
gerekiyor. Teknoloji kullanmanın nesini
sevdiğinizi yazdığınız ilk alıştırmaya geri
dönün. Teknoloji epey iyi olabiliyor, değil
mi? Asıl olay, internette geçirdiğiniz
zamandan keyif aldığınızdan emin olmak.

Dijital Esenliğim
Dijital esenlik detoksunun sonuna
geldiğiniz için tebrikler. Şimdi arkanıza
yaslanın, rahatlayın ve yaptıklarınızın yanına
işaret koyun:
Teknoloji kullanmanın hoşuma giden
ve gitmeyen yönlerini farkına vardım.

Kendiniz için işe yaraması adına yedek
stratejilerinizi oluşturun.
Deneyebileceklerinizden bazıları şunlar:

İşte yapabileceğiniz birkaç şey:

Kullandığım uygulamalarda bazı
benzer tasarım özellikleri fark ettim.
Bu tasarım özelliklerinden bazılarını
nasıl kapatacağımı öğrendim.

Telefonunuzu ters koyun, hatta gözünüzden
uzak bir yere yerleştirin.
WhatsApp
Ayarlar → Hesap → Gizlilik
→ Okundu bilgisi → Kapat

Geçici olarak sessize alın veya bildirimleri
kapatın.

Youtube
Otomatik oynat → Kapat
Instagram
Ayarlar → Bildirim ayarları
→ Tümünü Duraklat
TikTok
Ayarlar ve gizlilik → Dijital
refah (esenlik) → Ekran
zamanı yönetimi → Açın ve
bir zaman sınırı belirleyin

Teknoloji ile daha dengeli bir ilişkim
olması için kendi yolumu buldum.
Akıllı telefonunuz konusunda akıllıca davranmak,
telefonunuzu denize atmanız gerektiği anlamına
gelmiyor; teknolojinin hayatınızı ele geçirmesine
izin vermeden tadını çıkarmanın bir yolunu
bulmanız anlamına geliyor. Dijital esenlik
yöntemlerinizden bazılarını aileniz ve
arkadaşlarınızla paylaşmayı deneyin.

İnsanlar telefonunuza baktığınız için
sinirlendiğinde onlara ne yaptığınızı açıklayın
(unutmayın, onlar sadece bir ekrana
baktığınızı görüyor).

Unutmayın, bu ayarların sürekli
böyle kalması gerekmiyor. İşin
püf noktası, sürekli telefonunuza
bakma isteğiniz olduğunda ilk
engeli aşmak. Bildirimleri tekrar
açtığınızda başından beri ne
kadar sinir bozucu olduğunu
fark edeceksiniz.

Elinizin telefona gittiğini mı
hissediyorsunuz? Kendinize nedenini sorun.
Kullanım verilerinize bakın ve azaltmak için
kendinize veya arkadaşlarınıza meydan okuyun.
Bonus :)

ÇÖZÜM

Telefonunuza ne sıklıkla
baktığınızı sınırlamak için
aklınıza başka çözümler
geliyor mu?

Dikkat!
Dikkat! Bunlardan bazılarını
zaten yapıyorsanız, yanına
tik koyabilirsiniz!

SIRADAKİ:
YANLIŞ BİLGİ
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YANKI
FANUSUNDAN
ÇIKIN

TUZAĞA
DÜŞTÜĞÜNÜZÜN
FARKINA VARIN

“Yankı fanusu” algoritmanın,
hoşlanacağınızı düşündüğü şeylere
dayanarak size gösterdiği içeriklere
verilen isim. Kulağa güzel geliyor, değil
mi? Kişisel ve alakalı içerikler görmek
müthiş olabilir ama görmediğiniz
şeyleri hiç düşündünüz mü?

“Tık tuzağı” (clickbait) ifadesi, insanların bir linke
tıklaması için başlıkların abartılmasına ya da
içerikte olmayan bir şeyin başlığa yazılmasına
verilen isim. Örneğin başlık heyecan verici
görünürken yazının kendisi sıkıcı olabilir.
Dolayısıyla tıkladığınızda sizi şaşırtmaz. En son ne
zaman şöyle bir başlığa veya videoya tıkladınız?

YANLIŞ BİLGİ
I

YANLIŞ BİLGİYLE
DÖVÜŞ SANATI
...kaosu delip
geçmek için

Önce hangi bilgileri
gördüğünüzü ve hangilerini
görmediğinizi düşünelim.

İnternet, dev bir haber ağının, ünlülere
ve siyasi isimlere dair haberlerin, size son
moda spor ayakkabıyı satmaya çalışan
reklamların, HER ŞEY hakkında görüş ve
milyarlarca hayvan caps'inin yer aldığı bir
bilgi denizi. İçinde çok şey var!
Ancak bazen neyin doğru, neyin yanlış
olduğunu ve ikisinin arasında kalanları
bulmak zor oluyor.
Bu Veri Detoksunda bir şey paylaşırken
dikkatli olmanın gücünü
öğreneceksiniz.

Başlayalım!

Bir arkadaşınızla veya aile
üyenizle eş olup ikiniz de
kendi Instagram
hesaplarınızda aşağıdaki
adımları izleyin:

Arama ve Keşfet
bölümüne gidin
(altta soldan
ikinci simge)

Sizin gördükleriniz

İkinizin de gördükleri

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

“BU CİLT BAKIM İPUÇLARINA İNANAMAYACAKSINIZ
(BEŞ NUMARAYA ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!)”

Gördüğünüz ilk beş şeyi soldaki
baloncuğa yazın. Birlikte
çalıştığınız kişinin gördüklerini
sağdaki baloncuğa yazın (örn.
futbol, makyaj, balıkçılık vs.)
Ortak maddeler varsa ortadaki
baloncuğa yazın.

Birlikte çalıştığınız
kişinin gördükleri

Dikkat!
Dikkat! İçerikle etkileşime
girmek yalnızca
beğenmek ve paylaşmak
anlamına gelmiyor. Bir
içeriğe bakmak için
harcadığınız zaman da
etkileşim demek.

“İNANILMAZ! HER GÜN BUNU YEDİ VE…”
“İNSANLAR KÖPEK BALIKLARINA KARŞI: OLACAKLAR
SİZİ ÇOK ŞAŞIRTACAK…”

Çok iyi tanıdığınız birini düşünün. Şimdi onlar için
tık tuzağı bir başlık oluşturun. Unutmayın, başlığın
dikkatlerini çekmesi ve tıklayacakları kadar meraklı
ettirmesi gerekiyor:

Biliyor muydunuz?

Bir

Ürünü

datadetoxkit.org
#datadetox

Yankı fanusunuzdaki
içerikler, Instagram
algoritmasının, içeriklerle
nasıl etkileşime
geçtiğinizi gözlemlemesi
sayesinde ortaya çıkıyor.

Yankı fanusunuzdan çıkmak her zaman
mümkün olmayabilir, ancak fanusunuzu
genişletebilirsiniz. Komşunuzun yankı
fanusundaki bir şeyi mi sevdiniz? Bu
içeriği Instagram'da aratın, muhtemelen
çok geçmeden tekrar göreceksiniz.

Yankı fanusları yalnızca sosyal
medyada yok. Netﬂix gibi yayın
sitelerinde, Google gibi arama
motorlarının sonuçlarında ve
YouTube gibi video
platformlarında da varlar.

BAŞLIK

Çok şaşırtıcı veya tuhaf içerikler oluşturmak
eğlenceli olsa da şirketler ve websitelerinin
sahipleri, insanları tıklamaya yönlendiren ve
bazen yanlış bilgilerin de yayılmasına katkıda
bulunan yanıltıcı içerikler oluşturmaktan para
kazanıyorlar.

Devamı için
sayfayı çevirin!

YANLIŞ BİLGİ
II

3

4

DİKKATLİ
PAYLAŞMAK
Her türden, hızla yayılabilecek yanlış veya
yanıltıcı bilgi olabiliyor ve bu bilgiler siz farkına
bile varmadan güvendiğiniz insanlar tarafından
paylaşılıyorlar. Bilginin nasıl yayıldığı
konusundaki rolünüzü düşünmek önemli.

Arkadaşlarınızla paylaştığınız son
şeyi yazın:

Şimdi aşağıdaki soruları
cevaplamaya çalışın:

DALGA OLUŞTURMA
GÜCÜNÜZÜ FARK EDİN
Bir şeyler paylaşamızın bir sürü sebebi var: sıkılmak,
mizah, heyecanlanmak. Fakat bir şeyleri
umursadığımız için de paylaşıyoruz. Önemsediğimiz
konular, olduğumuz kişinin parçası. Söylediklerimizi,
davranışımızı, kimlerle vakit geçirdiğimizi etkiliyorlar
ve aynı şey internette yaptıklarınız için de geçerli.

Önemsediğiniz bir konuyu veya
sorunu düşünün ve buraya yazın
(örn. iklim krizi, feminizm, hayvan
hakları, spor, yiyecek)

Nerede gördünüz?
Dikkatinizi ne çekti?
şaşırtıcı bir resim var mıydı?

sosyal medya
haber sitesi
sohbet uygulaması

örn. WhatsApp

Şimdi kutucukları
işaretleyerek
aşağıdaki soruları
cevaplamaya çalışın:

Diğer internet kullanıcılarının şunu yaparak
bu konuyla etkileşime girdiğini gördüm:

İçerik neden üretilmişti?
birden fazla seçebilirsiniz

kışkırtmak
Neden paylaştınız?

ilham vermek
eğitmek
bilgilendirmek
eğlendirmek

Kendinize şunu sorun: “Bunu
paylaşarak dünyayı daha iyi
bir yer haline getirdim mi?”
Evet

Hayır

diğer

Tüm soruları
cevaplamakta zorlandınız
mı? Yavaşlayarak,
yaptığınız şeyi düşünmek
zor olabilir, özellikle de
sizi çok şaşırtan veya
hayrete düşüren bir şey
gördüğünüzde.
Paylaşmadan önce iki
kere düşün.

Yanlış bilgi detoksunun sonuna geldiğiniz
için tebrikler. Şimdi arkanıza yaslanın,
rahatlayın ve yaptıklarınızın yanına işaret
koyun:

İçerik doğru olmasa bile şaşırtıcı
makaleler paylaşarak

Yankı fanusumun nasıl olduğunu öğrendim.

Muhtemelen yalnızca kendi görüşleri olsa
da fikirlerini gerçekmiş gibi paylaşarak

Tık tuzağı başlıkları nasıl tespit
edeceğimi öğrendim.

Olduğu gibi görünmeyen fotoğraflar
paylaşarak
Viral olduğu için bir trendi uygulayarak

diğer
Kim tarafından oluşturulmuştu?
...hangi websitesi, hangi yazar?

Yanlış Bilgiyle Dövüş Sanatım

Önemsediğiniz şeyi bilfiil ifade ediyor musunuz?
İnsanlar genellikle katılmadıkları görüşleri paylaşıyorlar
çünkü cevap vermek istiyorlar. Bir daha önemsediğiniz
bir konuda yanlış bilgi yayıldığını gördüğünüzde yorum
yapmadan, paylaşmadan ya da gönderi atmadan önce
yavaşlayın. İsterseniz sosyal medya platformunda bunu
yanlış veya yanıltıcı bilgi olarak işaretleyebilirsiniz.

Bir şeyi paylaşmadan önce
yavaşlayıp düşündüm.
Yeni becerilerimi önemsediğim şeylerde
nasıl kullanabileceğimi düşündüm.
İnternet bunaltıcı bir yer olabilir, ancak hepimiz
yavaşlamaya ve akıllıca paylaşım yapmaya
çalışırsak daha iyi bir yer olur. Yeni becerilerinizi
arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşıp bu hayali
yaymaya çalışın.

Biliyor muydunuz?

2019'da Amazon yağmur ormanlarında yangın
çıktığında Fransa cumhurbaşkanı da dahil olmak
üzere dünya liderleri farkında olmadan internette
dolaşan sahte görüntüleri paylaştılar.

Her yaş için veri detoksuna dair daha fazla ipucu
için datadetoxkit.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

