


Web

• Web, insanların bilgiye zaman ve mekandan bağımsız
olarak erişmesini sağlar.

• Bilgileri çeşitli biçimlerde (görseller, videolar vb.) 
paylaşmaya yardımcı olur.

• İnsanların kısa sürede büyük miktarda bilgi edinmelerini
sağlar.

• Dünya çapındaki olayları takip etmeyi ve profesyonel
toplulukların parçası olmayı sağlar.



Internet Bir 
Mahalle 
Olsaydı..



Web Güvenliği

• Çevrimiçi ortamda güvenli olmak, bireylerin kendilerini ve 
başkalarını kişisel bilgilerini tehlikeye atabilecek, güvenli olmayan 
iletişimlere yol açabilecek ve hatta zihinsel sağlıklarını 
etkileyebilecek çevrimiçi zarar ve risklerden korudukları anlamına 
gelir.

• Çevrimiçi bir alanda çalışmak çoğumuzun her an yaptığı bir şeydir, 
ancak web'de var olan potansiyel tehlikeleri, özellikle de 
öğrencilerimiz için, düşündünüz mü?

• PC ve dizüstü bilgisayarlardan akıllı telefon ve tabletlere kadar 
internete erişimi olan tüm teknolojik cihazları kapsar.



Olası Tehlikeler

• Çevrimiçi zorbalık, bir bireyi veya grubu suiistimal etmek, 
korkutmak veya gücünü artırmak amacıyla anlık mesajlaşma, sosyal 
medya, e-posta ve diğer çevrimiçi iletişim biçimleri gibi elektronik 
araçların kullanılmasıdır.

• Siber takip, bir bireyi, grubu veya kuruluşu takip etmek veya taciz 
etmek için İnternet veya diğer elektronik araçların kullanılmasıdır.

• Sosyal medyada veya sahte web sitelerinde sahte haberler.

• Şifrelerimiz, banka hesap numaramız vb. kişisel verilerin kaybı.



Olası Tehlikeler

• Çevrimiçi taciz, reşit olmayan bir çocuğu internet üzerinden uygunsuz 
ilişkilere sokma eylemidir. Çevrimiçi saldırganlar, sohbet odalarını 
veya internet forumlarını kullanarak reşit olmayanları ilişkiye sokmaya 
ve ayartmaya çalışabilir.

• Müstehcen/rahatsız edici içerik: İnternetteki çeşitli web siteleri, 
bazılarının rahatsız edici, nahoş veya müstehcen bulduğu ve çoğu 
zaman kullanıcının hoşuna gitmeyebilecek materyaller içerir. 

• Bu tür web siteleri; internet, şok siteleri, nefret söylemi veya başka 
şekilde kışkırtıcı içerik içerebilir.



• Bilgileri güvende tutmak için
birkaç özel uygulama ve program 
bulunmaktadır.Ayrıca, web 
araçları, tarayıcılar veya
uygulamalar, web deneyimlerini
güvende tutmak için belirli
seçeneklere sahiptir.

• Hangi yaşta olursak olalım, 
interneti deneyimlerken ve
kullanırken yukarıda bahsedilen
risklerin her zaman farkında
olmalıyız.

• Güvende ol, mutlu ol!



Facebook ve Youtube



• Facebook, insanların diğer insanlarla 
iletişim kurmasını ve bilgi alışverişinde 
bulunmasını amaçlayan bir sosyal 
ağdır.2004 yılında Mark Zuckerberg'in
üniversite yurt odasında kuruldu.

• Kullanıcıların resim, müzik, video ve 
makalelerin yanı sıra kendi düşünce ve 
görüşlerini istedikleri sayıda kişiyle 
paylaşmalarına olanak tanır.

• Kullanıcılar, tanıdıkları veya 
tanımadıkları kişilere “arkadaşlık 
istekleri” gönderir.

• Facebook'un 1 milyardan fazla 
kullanıcısı var



• İnsanlar herhangi birini "arkadaş" 
olarak ekleyebilir.

• Kabul edildikten sonra, iki profil, diğer 
kişinin ne gönderdiğini görebilen her 
iki kullanıcıyla bağlantılıdır.

• İnsanlar, herhangi bir zamanda sosyal 
çevrelerinde neler olup bittiğine dair 
bir anlık görüntü olan “zaman 
tünellerine” neredeyse her şeyi 
gönderebilir ve ayrıca çevrimiçi olan 
diğer arkadaşlarıyla özel sohbete 
girebilirler.



•Profilleri olan kişiler kendileri hakkında
bilgi listeler.

•Çalıştıkları yer, nerede okudukları, 
yaşları veya diğer kişisel bilgileri olsun, 
birçok kullanıcı arkadaşlarının ve
diğerlerinin kolayca erişebileceği birçok
bilgi yayınlar.

•Bunun da ötesinde, kullanıcılar ilgilerini
çeken diğer sayfaları "beğenebilir".



• YouTube, bir Amerikan video paylaşım platformudur. 
• YouTube, kullanıcıların videoları yüklemelerine, 

görüntülemelerine, derecelendirmelerine, favorilerine
eklemelerine, paylaşmalarına, oynatma listelerine
eklemelerine, işaretlemelerine, raporlamalarına, videoları
yorumlamalarına ve diğer kullanıcılara abone olmalarına
olanak tanır.
• YouTube, 2006'da Google tarafından satın alınan ve

2018'de en popüler ikinci sırada yer alan bir video paylaşım
uygulamasıdır.



Neden YouTube?

• YouTube'un bu kadar popüler olmasının bir
nedeni, bulabileceğiniz çok sayıda
videodur. 

• Ortalama olarak, YouTube'a her dakika 100 
saatlik video yüklenir, bu nedenle her 
zaman izlenecek yeni bir şeyler vardır!

• Ve YouTube'da her türden videoyu
bulacaksınız: sevimli kediler, ilginç yemek
pişirme gösterileri, komik bilim dersleri, 
hızlı moda ipuçları ve çok daha fazlası.



• Teknoloji geliştikçe, öğrenme güçlüğü çeken kursiyerlere
her zamankinden daha fazla yardım etmenin daha fazla
yolu var.

• E-Öğrenme videolarının çok güçlü bir öğrenme aracı
olabileceğini zaten biliyorsunuz, sınıfta dinamik bir unsur
eklerler, bilgi transferini geliştirirler, karmaşık süreçleri
gösteriler ve zor konuları açıklamaya yardımcı olurlar.



Youtube

• Bu nedenle, video paylaşım sitesi You Tube, yalnızca 
orada bulabileceğiniz sayısız videoyu kullanarak 
değil, aynı zamanda öğrencilerinizin öğrenme 
hedeflerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı 
olmak için kendi videolarınızı oluşturarak, 
eğitimlerinizi geliştirmek için sınırsız fırsatlar 
sağlayabilir.



• Dikkat etmeniz gereken tek şey, 
kullandığınız videoların beklenen
öğrenme çıktılarınızla uyumlu ve
kursiyerlerinize uygun olmasını
sağlamaktır.

• Ayrıca gereksiz zaman 
harcatacak içeriklere karşı dikkat 
olunmalıdır.



Teşekkürler!


