
 
 
 
 
 
 
 
 
IBM TOPLUM İÇİN GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI TARAFINDAN KULLANIMINIZA SUNULMUŞTUR. 
 

Internet of Me 
Kimlik hırsızlığı ve sahtekarlık gibi sorunlar nedeniyle CEO'lardan devlet liderlerine, 
ebeveynlerden bireylere kadar dijital dünyada yaşayan veya çalışan herkes, siber 
güvenlik konusunda kaygılı. Bu nedenle, çocuklarımızı, çevrimiçi kimliklerini korumaları 
için eğitmemiz önem taşıyor. Bu program 12-15 yaş arası öğrenciler arasında siber 
güvenlik farkındalığı oluşturmaya yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu program 
pek çok yetenekli gencin, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik veya matematik alanlarına 
duydukları ilginin peşinden gitmek konusunda cesaretlerini kıran sosyal baskılara ve 
yaşıtlarının baskılarına karşı mücadele etmeleri için onlara teşvik ve destek sunarak 
hayal güçlerini çalıştırmayı hedeflemektedir.  

Etki! 
• Hedef Kitle: 12-15 yaş arası öğrenciler 

• Kişisel verilerin internet üzerinde yaygın olarak nasıl toplandığını göstermek.  

• Çocukları, kişisel verilerini koruma yöntemleri ve bu konuyu ciddiye almamalarının ne gibi sonuçlar 
doğuracağı hakkında eğitmek.  

• Çocuklara, çevrimiçi olduklarında olumlu etki bırakabilecek şekilde kendilerini tanıtmalarını öğretmek. 

Bu bana uygun mu? 
Siber güvenlik konusunda bilgi ve deneyim bu eğitimin sunulmasında bir avantaj sağlasa da zorunlu 
değildir. Bu set, güvenli internet konusuyla ilgilenen herkesin eğitim materyalleri üzerinden öğrenip 
öğretebileceği şekilde tasarlanmıştır. Bu etkinlik, aşağıdaki nitelikleri taşıyan gönüllülere oldukça 
uygundur: 

• Öğrencilere, verilerini, çevrimiçi kimliklerini ve dijital itibarlarını korumalarını öğretmeye ilgi duyan. 

• Dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmeye yardımcı olmak isteyen. 

Ayrılması gereken zaman ne kadardır? 
• Hazırlık süresi: 60 dakika 

• Sunum süresi: 60 dakika 

• Öğrencilerin kalem ve kâğıt kullanması gerekecektir; bunun yanı sıra, katılım göstermeleri 
beklenmektedir. 

 

 



 
 

Bu gönüllü hizmet etkinliği hakkında 
IBM olarak, çalışanlarımızın tüm dünyada başarıyla gerçekleştirdiği etkinlikleri paylaşıyor ve sizi bu 
etkinlikleri kendi toplumunuzda kullanmaya davet ediyoruz. Eğitim içerikleri IBM çalışanlarının gönüllü 
çalışmalarını destekleyen toplum hizmetleri girişimimiz olan On Demand Community'den alınmıştır. Daha 
fazla kaynak için http://www.ibm.com/volunteer linkini ziyaret edebilirsiniz.  
. 
 
 
 

Adım adım 
1. Bu set, tek bir kişi tarafından sunulabilecek şekilde tasarlanmıştır.   

2. Malzemeleri okuyun, öğrenin ve anlayın. 

3. Hazırlanın ve prova yapın. 

 

İpuçları ve seçenekler 
• Kişisel hale getirin. Mümkün olduğunda, sunuma kişisel hikayelerinizi katın. Örneğin, önceden 

hack’lenmişseniz, bunu anlatın. 

• Sunumu mümkün olduğunca etkileşimli gerçekleştirin; yalnızca sunum yapmak yerine, sorularla 
öğrencilerin ilgisini çekin. 

Etkinlik kaynakları 
• Internet of Me – Çevrimiçi Kimliğinizi Korumak (PowerPoint) 

• Internet of Me – Çevrimiçi Korunmaya İlişkin İpuçları (Word belgesi) 


