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Problem 
    Sosyal ağ sitelerinde gizliliğin ve güvenliğin yeteri kadar 

sağlanamaması araştırmanın problemini oluşturmaktadır.  

 

 Sosyal ağ siteleri toplum genelinde olduğu gibi öğrencilerin 
günlük hayatlarının bir parçası olmuş durumdadır (Bugeja, 
2006; Jones and Madden, 2002; Aktaran Timm ve Duven, 
2008).  Sosyal ağ sitelerine bağlı olarak ergen ve çocukların 
zorbalık, zararlı içeriğe maruz kalma, taciz, kişisel bilgilerin 
çalınması gibi güvenlik riskleriyle karşılaştıkları 
bilinmektedir.  

 

 Sosyal ağ sitelerinin çoğu , kullanıcılarına, paylaştıkları 
bilgilerin gizlilik ayarlarını yönetme hakkı sunmasına 
rağmen, yapılan araştırmalar kullanıcıların çoğunluğunun, 
gizlilik ayarlarını kullanmadıklarını göstermektedir.  

 

 



Problem 

 

  Sosyal ağ sitelerinde kullanıcıların birçoğunun 

rahatsız olabilecekleri bazı “default ayarlar” 

bulunmaktadır. Buna rağmen kullanıcıların çok az bir 

kısmı default ayarları değiştirmektedir (Cohler,2005; 

Aktaran Govani &Pashley,2006).  



Amaç 

 Bu araştırmada öncelikli olarak “ Gizlilik ayarlarının 

kullanılmamasının, bu ayarların nasıl değiştirileceğinin 

bilinmemesinden mi kaynaklanıyor?” sorusuna cevap 

aranmıştır. 

 

 Ayrıca ortaokul öğrencilerinin sosyal ağ sitelerinde 

kişisel bilgilerin paylaşımına ne derece dikkat ettikleri 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

 



Amaç 

 Öğrencilerin Facebook arkadaş sayıları,  

 Aile bireylerinin ve sosyal hayatlarında tanımadığı 

bireylerin arkadaş listelerinde bulunma oranı,  

 Engelledikleri kişiler ve engelleme nedenlerinin tespiti 

araştırmanın amaçları arasındadır. 

 



Gizlilik nedir? 

 Gizlilik, kişinin bireysel olarak önemli gördüğü, 

toplumun geneli tarafından ulaşılamayan kişisel bilgi 

olarak tanımlanır (Richards, 2007; Aktaran Timm ve 

Duven, 2008).  

 

 Başka bir ifadeyle gizlilik, bireylerin, grupların veya 

kurumların, kendilerine dair bilgileri ne zaman, nasıl 

ve ne ölçüde diğerlerine aktarabileceğini kendilerinin 

belirleme hakkı olarak tanımlanmıştır (Westin,1968; 

Aktaran Güven, 2007). 

 



    Sosyal ağ sitelerinde gizliliği sağlama yöntemleri, 
siteden siteye ve kullanıcıların tercihlerine göre 
değişmektedir.  

 

 Örneğin, başlangıç ayarı olarak, Friendster üzerindeki 
profiller, arama motorları tarafından indekslenerek 
herkes tarafından görülebilir halde bulunmaktadır.  

 

 Profesyonellere yönelik bir sosyal ağ olan 
Linkedin’de, site üyelerinin, diğer kullanıcı 
profillerinin hangi kısımlarını görebileceği ücretli 
üyelik profili oluşturup oluşturmadıklarına bağlıdır. 
 

Sosyal Ağ Sitelerinde Gizlilik 



 

  Facebook ve MySpace; üyelerine, profillerinin 
herkes ya da sadece arkadaşları tarafından 
görülebilmesi noktasında farklı olanaklar 
sunmaktadır. 

 

 Twitter ise kullanıcı hakkında çok sınırlı ve özet 
bilgi verilerek kullanıcının bu siteler üzerinde 
yaptığı paylaşımlar üzerindeki gizliliğin en aza 
indirgendiği bir yapıya sahiptir. 

Sosyal Ağ Sitelerinin Gizlilik Hakları 



    

   Gizlilik ve kullanıcı bilgilerine erişim konusundaki site 

politikaları ve kültürü, sosyal paylaşım sitelerinin 

kendilerini diğer benzer sitelerden ayrıştırmak 

konusunda kullandıkları temel araçlardan birisidir 

(Erdem, 2011).  

 

Sosyal Ağ Sitelerinde Gizlilik 



Yöntem 

 Araştırmaya katılan 60 öğrenciyle bireysel görüşülmüş 

ve kendilerinden Facebook hesaplarına girmeleri 

istenmiştir.  Öğrencilerin profilleri araştırma kapsamı 

çerçevesinde incelenmiş ve gizlilik ve erişim 

ayarlarının nasıl değiştirileceği öğrencilere 

gösterilmiştir. Bu çalışmadan, 15 gün sonra 

öğrencilerden tekrar Facebook hesaplarına girmeleri 

istenerek ayarlarında herhangi  bir değişiklik yapıp 

yapmadıkları incelenmiştir. 



Sonuçlar 
 Öğrencilere, Facebook’u ne zamandan beri kullandıkları  

ve günde ne kadar zaman geçirdikleri sorulmuştur.  

 %30 yarım saatten az, 

  %50’si 1 saat,   

 %11,7’si 2 saat,  

 %6,7’si 2-3 saat ,  

 %1,7’si ise 5 saatten fazla  

 

   Özetle; katılımcıların büyük bir çoğunluğu(%80) günde 1 
saat veya daha az Facebook kullanmaktadır.  

     

  

 



Sonuçlar 

    Ayrıca öğrencilerin %56,7’si yaklaşık 2-3 sene,  

%23,3’ü 3 seneden fazla, 13,3’ü  yaklaşık bir sene,  

%6’sı ise 1 seneden daha az  Facebook kullanıcısı 

olduklarını ifade etmişlerdir. 

      

    Özetle; öğrencilerin %80’i en az iki senedir  Facebook 

kullanmaktadır. 



Facebook şifrenizi sizin dışınızda 

bilen var mı? 

Öğrencilerin;   

% 36,7’si evet  

   % 63,3’ü hayır şeklinde cevaplamışlardır.  

 

    Bu soruyu evet şeklinde cevaplayan öğrencilerin; 

%27’si annesi, %23’ü babası, %23’ü arkadaşı, %23’ü 

kardeşi , %14’ü kuzeni, %4,5’i amcası ile facebook 

şifresini paylaşmaktadır. 

 



Gizlilik Ayarlarını Biliyor Musunuz? 

Evet Hayır 

f % f % 

Bağlantı ayarları 13 21,7 47 78,3 

Zaman Tüneli ve Etiketleme 18 30 42 70 

Reklamlar 7 11,7 53 88,3 

Fotoğraf/Albüm 27 45 33 55 

Hakkında Kısmı 24 40 35 60 

Arkadaş listesi 20 33,3 40 66,7 

Toplam 109 30,3 250 69,7 

Gizlilik ayarları; bağlantı, zaman tüneli ve etiketleme, reklamlar, fotoğraf /albüm, 

arkadaş listesi görünürlüğü, hakkımda kısımları olmak üzere 6 bölümde incelenmiştir. 

Öğrencilere bu bölümlerdeki gizlilik ayarlarını bilip bilmedikleri sorulmuştur.  

 

Tablo1. Gizlilik Ayarlarını Kullanabilme Oranları 

 



 Yapılan araştırma, 6 bölümde incelenen gizlilik 

ayarlarını öğrencilerin yaklaşık olarak %70’inin 

bilmediği ortaya çıkmıştır. Bu sonuç literatürdeki 

benzer çalışmalarla örtüşmektedir (Barnes, 2006; 

Govani& Pashley,2006; Gross &Acquisti, 2005).  

Nitekim Gross ve Acquisti(2005) çalışmalarında, 

üniversite öğrencilerinin Facebook profilleri gizlilik 

ayarlarının çok düşük seviyede olduğunu ortaya 

çıkarmıştır.  

 

 

 



Bağlantı Ayarları Tercihleri 

İnceleme Bağlantı Ayarları Herkes Arkadaşların 

Arkadaşları 

Arkadaşlar 

İlk  Kimler mesaj yollayabilir 80 3,3 16,7 

Son Kimler mesaj yollayabilir 50 36,7 13,3 

İlk Kimler arkadaşlık isteği 

yollayabilir 

85 15 - 

Son Kimler arkadaşlık isteği 

yollayabilir 

76,7 23,3 - 

Bağlantı ayarları hususunda iki inceleme sonuçları karşılaştırıldığında öğrencilerin  

Facebook hesaplarına, herkesin mesaj yollama oranı %80’den %50’ye düşmüştür. 



Zaman Tüneli ve Etiketleme Ayarları Tercihleri 
İn

ce
le

m
e Ayarlar Arkadaşlar Arkadaşlarımın 

Arkadaşları 

Özel Sadece  

Ben 

Hiç kimse 

f % f % f % f % f % 

İlk Zaman tünelinde kimler 

paylaşımda bulunabilir 

53 88,3 0 0 0 0 7 11,7 0 0 

Son Zaman tünelinde kimler 

paylaşımda bulunabilir 

46 76,7 0 0 0 0 14 23,3 0 0 

İlk Başkalarının senin zaman 

tünelinde paylaştıklarını kimler 

görebilir 

33 55 25 41,7 2 3,3 0 0 0 0 

Son Başkalarının senin zaman 

tünelinde paylaştıklarını kimler 

görebilir 

32 53,3 24 40 3 5 1 1,7 0 0 

İlk Etiketlediğin gönderileri zaman 

tünelinde kimler görebilir 

33 55 23 38,3 3 5 1 1,7 0 0 

Son Etiketlediğin gönderileri zaman 

tünelinde kimler görebilir 

30 50 23 38,3 2 3,3 5 8,3 0 0 

İlk Sana benzeyen fotoğraf 

yüklendiğinde kimlere seni 

etiketlemesi önerilsin 

48 80 0 0 0 0 0 0 2 3,3 

Son Sana benzeyen fotoğraf 

yüklendiğinde kimlere seni 

etiketlemesi önerilsin 

42 70 0 0 0 0 0 0 8 13,3 



Etiketlenen Gönderilerin Onaya Sunulması 

 İlk incelemede; öğrencilere arkadaşlarının etiketlediği 

gönderiler zaman tünelinde gözükmeden önce; 

%6,7’sinin onayına sunulurken, ikinci kez 

incelendiğinde; bu oran %23,3’e yükselmiştir.  

 



Uygulama Sayıları 

    İlk incelemede;  öğrencilerin %17’sinin 100’den fazla uygulama 

kullandığı, %3’ünün hiç uygulama kullanmadığı görülmüştür. 

    Öğrencilerin kullandıkları uygulamalar incelendiğinde ; %75’inin 

kullandığı uygulamalardan en az birinin onların fotoğraflarına ve 

hakkında kısmında paylaştıkları verilere eriştiği saptanmıştır. 

Öğrencilerin %88,3’ü kullandıkları uygulamaların  kişisel bilgilerine 

eriştiklerini daha önce bilmediklerini ifade etmişlerdir. 

     Uygulama sayılarında belirgin sevide düşüş görülmüştür. 

     En fazla 10 uygulama kullananlar %13’ten %26’ya yükselmiştir. 

           

       

  İlk İnceleme -Uygulama Sayısı                      Son İnceleme -Uygulama Sayısı               



Engellenen Kişi Listesi 
 Öğrencilerin engelledikleri kişiler incelendiğinde; 

%28’inin hiç kimseyi engellemediği, %12’sinin ise 
15’den fazla kişiyi engellediği saptanmıştır. 

         

 

 

 

 E 

 

 E 

İlk İnceleme-Engelli Kişi Sayısı Son İnceleme-Engelli Kişi Sayısı 



 

   En az bir kişiyi engellediğini ifade eden 43 öğrenciye 

bu kişileri neden engellendikleri sorulmuştur. 

 

                Nedenler… 



Kişileri Engelleme Nedenleri 

  

 

Nedenler f % 

Paylaşımlarımı görmesini istemediğim kişiler 10 23,2 

Kavgalı veya küs olduğum kişiler 20 46,5 

Tanımadığım kişiler 14 32,5 

Sevmediğim/gıcık olduğum  kişiler 6 14 

Bana küfür edenler/ küfür paylaşanlar 9 21 

Sanal tehdit edenler(Çarını alırım, facebook hesabını kapatırım şeklinde) 3 7 

Müstehçen içerik paylaşan/yollayan kişiler 3 7 

Çıkma teklifi eden/asılan kişiler 8 18,6 

Hesabı başkasının eline geçmiş arkadaşlar 2 4,7 

Sürekli” slm”/ “nasılsın,” diyen kişiler 3 7 

Sürekli oyun isteği yollayanlar 3 7 

Sevdiğim kişiler hakkında dedikodu ya da kötü söz söyleyen kişiler 4 9,3 

Fotoğraflarımla/paylaştıklarımla ilgili kötü yorum/saçma sapan yorum yapanlar 3 7 

Benimle alay eden kişiler 3 7 

Hatırlamıyorum 2 4,7 

Yanlışlıkla engelledim 2 4,7 

Sahte Hesaplar 4 9,3 

Hesabını başkasıyla ortak kullanan arkadaşım 1 2,3 

Fotoğraflarımı beğen diye sürekli istekte bulunan 1 2,3 



Paylaşımları görmesini istemediği 

kişiler(%23,2) 

   Öğrencilerin 

    %4,7’si öğretmenlerinin,  

    %8,3’ü akrabalarının,  

     %4,7’si babasının,  

     %2,3’ü ablasının ,  

     %2,3’ü de komşu çocuklarının 

    paylaşımlarını görmesini istemediği kişiler olduğunu 

söylemişlerdir. 



Fotoğraf /Albüm ve Duvardaki Erişim Ayarları 

İnceleme Erişim ayarları Herkese 

açık 

Arkadaşlar Arkadaşların 

Arkadaşları 

Sadece 

Ben 

Özel Paylaşım 

Yok 

f % f % f % f % f % f % 

İlk 1.Fotoğraf/albüm 

paylaşımı 

7 11,7 24 40 19 31,7 4 6,7 2 3,3 4 6,7 

Son 2.Fotoğraf/albüm 

paylaşımı 

7 11,7 27 45 15 25 5 8,3 1 1,7 5 8,3 

İlk 1.Profil resmi 10 16,7 14 23,3 31 51,7 4 6,7 1 1,7 - - 

Son 2.Profil resmi 13 21,7 18 30 24 40 4 6,7 1 1,7 - - 

İlk 1.Duvardaki 

paylaşımlar 

13 21,7 29 48,3 11 18,3 - - 4 6,7 3 5 

Son 2.Duvardaki 

paylaşımlar 

10 16,7 32 53,3 12 20 3 5 3 5 

İlk 1.Arkadaş listesi 36 60 6 10 - - 16 26,7 2 3,3 - - 

Son 2.Arkadaş listesi 19 31,7 12 20 9 15 19 31,7 1 1,7 - - 



Arkadaş Sayıları 

   Öğrencilerin arkadaş sayısı 200-300 arasında 

yoğunlaşmaktadır.  Öğrencilerin %10’unun  en fazla 

50 arkadaşı varken; %5’inin 1000 den fazla arkadaşı 

vardır.  

    Hatta, bir kız öğrencinin 4040 arkadaşı olduğu 

görülmüştür. Bu öğrenciye neden bu kadar arkadaşı olduğu 

sorulduğunda, arkadaş sayısının fazla olmasının onu 

popüler yaptığını ifade etmiştir.  



Arkadaş Sayısındaki Değişim 

   İki inceleme karşılaştırıldığında öğrencilerin 
arkadaş sayısında belirgin bir değişim 
olmamıştır. Sadece bir kız öğrencinin arkadaş 
sayısı 120’den 15’e düşmüştür. Öğrenci bu 
durumu, samimi olmadığı arkadaşlarını 
sildiğini söyleyerek açıklamıştır. 

   Nitekim, Govani ve Pashley(2006) 
katılımcıların arkadaş listelerini 
incelediklerinde, bu listenin yalnızca %20’sini 
yakın arkadaşların oluşturduğunu ortaya 
çıkarmışlardır.  
 

 



Arkadaş Listelerindeki  

Aile ve Akrabalar  

   Öğrencilerin %95’i arkadaş listesinde aile ya da akraba 

bireylerinden biri olduğunu ifade etmiştir.  

    

   Öğrencilerin %56,7’sinin ebeveynlerinden en az birisi 

Facebook kullanırken,  %43,3’ünün Facebook 

hesapları yoktur.  

 

   Öğrencilerin %5,8’i,  Facebook hesabı olmasına 

rağmen babasını arkadaş olarak eklemediğini 

söylemiştir. 

 



Arkadaş Listelerinde  

Tanımadıkları Kişiler 

  Öğrencilerin %58,3’ü arkadaş listesinde yüz-yüze 
tanımadığı kişilerin olduğunu söylemiştir.  

 

 Govani ve Pashley(2006) katılımcıların %54’ünün, 
tanımadığı kişileri de arkadaş olarak eklediklerini 
vurgulamışlardır.  Çetin(2011),  180 lisans öğrenciyle 
yaptığı araştırmada, öğrencilerin %82,2’sinin 
tanımadığı kişileri arkadaş olarak eklediklerini ortaya 
çıkarmıştır. Ayrıca öğrencilerin %38,3’ünün 
Facebook’ta edinilen yeni arkadaşlar ile yüz yüze 
görüştüğünü ifade etmiştir. 

 

 



Ailelerin Farkındalığı 
 Ailelerin yaklaşık yarısı, çocuklarının tanımadığı kişileri arkadaş 

olarak eklediklerinin farkında değildir. Ailelerin bu mevzuda 
dikkatli, hassas olmaları ve çocuklarının Facebook hesaplarını 
kontrol altında tutmaları gerektiğini düşünmekteyim.   

 

 Ancak yapılan araştırmada, yetişkinleri kontrollerini engellemek 
adına öğrencilerin %4,7’sinin öğretmenlerini, %8,3 ikinci derece 
akrabalarını, %4,7’si babasını, %2,3 ablasını engellediği 
görülmüştür. Bununla beraber %5,8’i babasını arkadaş listesine 
eklememiştir. Yakınlarını eklemeyen çocukların birçoğu 
tanımadığı kişileri arkadaş olarak eklemektir. Aileler gerekirse 
yabancı bir kimlikle çocuklarıyla Facebook’ta arkadaş 
olmalarının faydalı olacağını düşünmekteyim. 



Kişisel Bilgilerin Erişim Düzeyi 
İn

ce
le

m
e 

Kişisel Bilgiler Herkes Arkadaşlar Arkadaşların  

Arkadaşları 

Sadece Ben Özel Paylaşım Yok 

f % f % f % f % f % f % 

İlk 1.Cep telefonu - - 2 6 - - 6 17 - - 27 77 

Son 2.Cep telefonu 2 6 6 17 52 77 

İlk 1.E-Posta  1 1,7 42 70 1 1,7 16 26,7 - - - - 

Son 2.E-Posta 1 1,7 39 65 1 1,7 19 31,7 

İlk 1.Okul adı 14 23,3 4 6,7 - - 2 3,3 - - 40 66,7 

Son 2.Okul adı 8 13,3 6 10 5 8,3 1 1,7 

İlk 1.Doğum tarihi 5 8,3 18 30 29 48,3 8 13,3 - - - - 

Son 2.Doğum tarihi 3 5 16 26,7 29 48,3 11 18,3 1 1,7 

İlk 1.Yaşadığı yer 28 46,7 11 18,3 - - 4 6,7 - - 17 28,3 

Son 2.Yaşadığı yer 18 30 12 20 11 18,3 4 6,7 15 25 

İlk 1.Memleket 26 43,3 10 16,7 - - 4 6,7 - - 20 33,3 

Son 2.Memleket 17 28,3 10 16,7 10 16,7 4 6,7 19 31,7 

İlk 1.İlişki Durumu 16 26,7 7 11,7 2 3,3 4 6,7 2 3,3 29 48,3 

Son 2. İlişki Durumu 8 13,3 8 13,3 7 11,7 4 6,7 3 5 30 50 

İlk 1.Akraba Bilgileri 23 38,3 14 23,3 1 1,7 6 10 - - 16 26,7 

Son 2. Akraba Bilgileri 17 28,3 14 23,3 6 10 5 8,3 18 30 



Kişisel Bilgilere Erişim Sonuçları  
 Araştırmada, öğrencilerin(35 kişi) cep telefonu 

numarasını % 6 oranında sadece arkadaşlarıyla 
paylaştıkları görülmüştür. Araştırmanın bu sonucu 
Govani ve Pashley (2006)’in çalışmasıyla 
örtüşmektedir.  

 Ancak Govani ve Pashley(2006) çalışmasında 
öğrencilerin  doğum tarihi, memleketi, okul adı, ilişki 
durumunu  %60’ı herkesle paylaştığını söylerken, bu 
çalışmada öğrencilerin aynı bilgileri herkese paylaşım 
oranı %20-%40 arasında değişmektedir. İki çalışma 
sonuçları arasındaki bu farklılığın öğrencilerin yaş 
farkından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 



Güvenlik sorunu 

 

   Öğrencilerin %35’inin daha önce kullandıkları 

Facebook hesaplarının başkasının eline geçtiğini ifade 

etmesi dikkat çekici sonuçlar arasındadır. 

 



 

Öneriler 
Default değerlerin daha yüksek seviyede gizlilik 

sağlaması  

 

    Facebook sitesinde default ayarlar kullanıldığında 

ancak %0,5 oranında gizlilik sağlanmaktadır 

(Wischnowsky, 2007; Aktaran Timm ve Duven, 2008).  

Facebook’un bu konuda daha duyarlı olması, gizlilik 

ayarlarındaki default değerlerinin daha yüksek 

seviyeye çıkartmaları gerektiğini düşünüyorum.   

 



Öneriler 
Yetişkinler üzerinde benzer bir çalışma 

 Teknolojiyle büyüyen çocukların yaklaşık %70’inin 

gizlilik ayarlarını kullanmayı bilmedikleri göz önüne 

alındığında, teknolojiyle daha sonra tanışan 

yetişkinlerin gizlilik ayarlarını daha yüksek oranda 

bilmediklerini tahmin etmekteyim.  Bu nedenle benzer 

bir çalışmanın yetişkinler, lise ve üniversite öğrencileri 

üzerinde yapılmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. 



Öneriler 
Ayarların basitleştirilmesi 

 Sosyal ağ siteleri kullanıcıların gizlilik haklarını 

kullanabilmeleri için bu ayarları basitleştirmeleri ve 

daha kullanışlı hale getirmeleri gerekmektedir.  

 

 Facebook son zamanlarda bazı gizlilik ayarlarına 

kısayol sağlamıştır. Bu uygulamanın gizliliğin 

artırılmasında etkili olacağı düşüncesindeyim.  



Öneriler 
Güvenlik ayarlarının güçlendirilmesi 

 Yapılan araştırmada, öğrencilerin %35’inin daha 

önceki Facebook hesaplarının başkalarının eline 

geçtiği ortaya çıkmıştır.   

 

 Öğrencilerin güvenlik ayarları konusunda 

bilgilendirilmesinin yanında Facebook’un güvenlik 

ayarlarını güçlendirmesi gerekmektedir. 



Öneriler 
Kullanışlılık arttırılmalı 

 Fotoğraf ve zaman tüneli paylaşımlarında arkadaşlar, 

herkese açık, arkadaşlarımın arkadaşları, sadece ben 

değerlerini ifade eden ikonların bulunması, bu 

paylaşımların gizliliğini artırdığı kanaatindeyim. Diğer 

gizlilik ayarları için; benzer şekildeki simgelerle, 

kullanıcıların gizliliklerini sağlamalarına yardımcı 

olunmalıdır.  

 Sosyal ağ sitelerinin yardım sayfalarında, metin yerine 

video kullanılarak gerekli bilgilendirmelerin yapılması  

ile gizlilik ve güvenlik düzeylerinin artırılabileceği 

kanısındayım. 

 



Öneriler 
Facebook’ta daha fazla zaman geçiren 

katılımcılarla benzer bir çalışma 

 Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin 

büyük bir çoğunluğu(%80) Facebook’ta günde 1 saat 

ya da daha az zaman geçirmektedir.  

 Facebook sitesini günde 3-4 saatten fazla kullanan 

öğrenciler üzerinde benzer bir çalışma yapılıp sonuçlar 

karşılaştırılabilir.  

 



Öneri 
Arkadaş sayısı kaygısı için 

 Çetin(2011), öğrencilerin yeni arkadaş kabul etme 

nedenlerini irdelemiş ve öğrencilerin bir kısmı, 

kişilerin popülerliğini ya da sevilen bir kişi olduğunu 

diğerlerine gösterme yolunun arkadaş listesindeki 

sayıya bağlı olduğunu ifade etmiştir. Arkadaş listesinin 

gizlenmesinin, arkadaş sayısının az olmasından dolayı 

yaşanabilecek popülerlik kaygısını azaltacağını 

düşünmekteyim.  



Beni Dinlediğiniz İçin  

 

Teşekkür Ederim 

 

Hasibe SEL 
 


