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Özet: Kişiselleştirilmiş sistemler kullanıcı özellik ve tercihlerine göre kullanıcılarla         
etkileşimde bulunan sistemlerdir. Kişiselleştirme sayesinde her kullanıcının farklı istek ve          
ihtiyaçlarına yanıt veren sistemler inşa etmek mümkündür. E-öğrenme ve öneri sistemleri bu            
tip sistemlerin en güzel örneklerindendir. E-öğrenme sistemleri ilk dönemde zaman ve mekan            
bağımsız olarak sınıf içi eğitimin uzaktan verilmesi yolu olarak ortaya çıkmıştır. Ancak            
ilerleyen yıllarda, daha etkin bir öğrenme süreci sağlanabilmesi amacıyla, teknolojideki          
gelişmelerden de faydalanılarak, her öğrenene aynı içeriğin sunulması terk edilerek,          
kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarının dikkate alındığı kişiselleştirilmiş e-öğrenme sistemleri        
geliştirilmiştir. Öneri sistemleri ise, kullanıcının ilgi alanına ve tercihlerine göre kullanıcıya           
önerilerde bulunan sistemlerdir. Öneri sistemleri film, müzik, kitap, haber, alışveriş gibi çok            
farklı alanlara uygulanabilir. Günlük internet kullanımında bu tip önerilerle sıkça karşılaşmak           
mümkündür. Kişiselleştirilmiş sistemler kullanıcılar için pratik faydalar sağlamakla birlikte,         
hassas kişisel verilerin gizliliği bu tip sistemlerde çok daha fazla önem kazanmaktadır. Bunun             
en büyük sebeplerinden birisi kişisel verilerin işlenmek üzere üçüncü şahıs sunucularda           
tutulmasıdır. Kişisel veriler toplanıp işlenmeden kişiselleştirilmiş servisler sunmak mümkün         
değildir. Bu çalışmada kişiselleştirilmiş sistemlerde, özellikle e-öğrenme ve öneri         
sistemlerinde, kullanıcı gizliliği sorunu ve çözüm önerileri incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. 
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Abstract: Personalized systems interact with users based on their features and preferences. It             
is possible with personalization to develop systems that respond to different requests and needs              
of each user. E-Learning and recommender systems are are examples for these systems.             
E-Learning systems had emerged in their early years as a new form of education that paved the                 
way for in-class education to be available in a time and place independent form. However, in                
order to provide a more effective learning process, with the help of technological advances in               
the following years, the presentation of the same content to each and every user is abandoned                
to develop personalized s-learning systems, where individual needs of the users are taken care              
of. On the other hand, recommender systems provide suggestions to users based on their              
interests and preferences. Recommender systems can be applied in numerous fields such as             
movies, music, books, news and shopping. It is quite common to get these kind of               
recommendations in our daily Internet usage. While personalized systems provide practical           
advantages to users, it is also important to preserve privacy of personal data in these systems.                
One of the major reasons of the privacy concerns is the storage of personal data in third-party                 
servers. It is not possible to provide personalized services without gathering and processing             
personal data. In this paper, privacy concerns in personalized systems; especially in e-learning             
and recommender systems; and potential solutions are examined and compared. 
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1. Giriş 
 
Kişiselleştirilmiş sistemler, kullanıcılarla   
etkileşime giren, kullanıcıların özelliklerini    
ve tercihlerini dikkate alarak onlara en uygun       
hizmeti sağlamayı amaçlayan sistemlerdir.    
Günümüzde pek çok alanda kişiselleştirilmiş     
hizmetlerle karşılaşılmaktadır. Bu hizmetler    
pek çok alanda verilmekle birlikte temelinde      
kişisel bilgilerin tutulmasına ve bu bilgiler      
dikkate alınarak ilgili kullanıcı ile benzer      
tercihlere sahip diğer kullanıcıların seçimleri     
de dikkate alınarak, o kullanıcıya daha yakın       
olan, ilgi duyabileceği başka bileşenlerin     
sunulması şeklinde uygulanmaktadır.  
 
Kişiselleştirilmiş servislere örnek olarak    
müzik ve film uygulama alanları verilebilir.      
Buna göre, bir kullanıcının en çok dinlediği       
müzisyenler ve şarkılar dikkate alınarak,     
benzer müzik tercihleri olan diğer     
kullanıcıların da tercihleri dikkate alınarak     
ilgili kullanıcıya başka müzisyenler    
önerilebilir. Kişiselleştirilmiş servisler pek    
çok farklı alanda verilmekle birlikte, bu      
servislerin temel yapı taşlarına bakıldığında     
genellikle kişiselleştirilmiş web siteleri ve     
portallar üzerinden sağlandığı görülmektedir.  
 
Kişiselleştirilmiş servislerin mimari   
yapılarına bakıldığında ise, temel olarak     
kullanıcıların bilgilerinin tutulduğu veri    
katmanı ve bu veriler üzerinde     
kişiselleştirilmiş hizmet sağlamaya yönelik    
çalıştırılan algoritmalar olmak üzere iki     
katmandan oluştuğu söylenebilir. Bununla    
birlikte, sunulan hizmet türüne göre bu      
katmanlar genişleyebilir veya sistem    
mimarisine farklı katmanlar eklenebilir.  
 
Bildiri kapsamında kişiselleştirilmiş   
servislere örnek olarak e-öğrenme ve öneri      

sistemleri ele alınmaktadır. E-öğrenme    
sistemleri ilk başlarda, zaman ve mekan      
bağımsız olarak sınıf içi eğitimin uzaktan      
verilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Ancak     
ilerleyen yıllarda, daha etkin bir öğrenme      
süreci sağlanabilmesi amacıyla, teknolojideki    
gelişmelerden de faydalanılarak, her    
öğrenene aynı içeriğin sunulması yaklaşımı     
terk edilmiştir. Bunun yerine, kullanıcıların     
bireysel ihtiyaçlarının dikkate alınması ve     
buna göre her öğrenciye bireysel özelliklerine      
uygun öğrenme içeriklerinin sunulmasını    
hedefleyen kişiselleştirilmiş e-öğrenme   
sistemleri geliştirilmiştir.  
 
Öneri sistemleri ise, kullanıcının ilgi alanına      
ve tercihlerine göre kullanıcıya önerilerde     
bulunan sistemlerdir. Öneri sistemleri film,     
müzik, kitap, haber, alışveriş gibi bir çok       
farklı alana uygulanabilir. Günlük internet     
kullanımında bu tip önerilerle sıkça     
karşılaşmak mümkündür. Örneğin, eğer yeni     
bir kitap almak istiyorsanız, kullandığınız     
e-kitap sitesi sizin daha önceki     
alışverişlerinizi göz önünde bulundurarak    
sizin ne tür kitaplardan hoşlandığınızı     
öğrenebilir ve size almak isteyebileceğiniz     
kitapları önerebilir.  
 
Öneri sistemleri de e-öğrenme sistemleri gibi      
daha genel önerilerle başlamıştır. “Bu kitabı      
alan x kitabını da aldı.” ya da “Bu ürünü         
beğenen kullanıcılar y ürününü de beğendi.”      
gibi öneriler tüm kullanıcıların beğenileri ya      
da alışveriş tercihleri göz önüne alınarak      
oluşturulmuştur. Ancak doğaldır ki her     
kullanıcının birbirinden farklı zevkleri ve     
kişisel özellikleri vardır. Bu nedenle öneri      
sistemlerinin daha başarılı önerilerde    
bulunması amacıyla kişiselleştirilmiş öneri    
sistemleri geliştirilmiştir. Bu tip sistemlerde     
öneriler kişinin bireysel özelliklerine göre     
oluşturulmaktadır ve oldukça yoğun miktarda     
kişisel veriye ihtiyaç duyulmaktadır. 



 
Kişiselleştirilmiş sistemler kullanıcılara   
bireysel hizmet vererek pratik faydalar     
sağlamakla birlikte, hassas kişisel verilerin     
gizliliği bu tür sistemlerde çok daha fazla       
önem kazanmaktadır. Bunun pek çok sebebi      
olmakla birlikte en büyük sebeplerinden birisi      
kişisel verilerin işlenmek üzere üçüncü şahıs      
sunucularda tutulmasıdır. Kişisel veriler    
depolandıkları bu sunuculardan alınarak    
işlenmekte ve elde edilen sonuçlar     
kişiselleştirilmiş olarak kullanıcılara   
sunulmaktadır. Ancak kişisel verilerin    
tutulduğu bu üçüncü şahıs sunuculara erişim      
yetkilerinin denetlenmesi kullanıcı   
mahremiyeti ve gizliliği açısından büyük     
öneme sahiptir. Kişiselleştirilmiş sistemlerde    
kullanıcı gizliliği sorunları ilerleyen    
bölümlerde detaylı olarak ele alınmıştır. 
 
Bu çalışmada, kişiselleştirilmiş sistemlerdeki,    
özellikle e-öğrenme ve öneri sistemlerindeki,     
kullanıcı gizliliği sorunu ele alınmakta ve      
literatürdeki çözüm önerileri incelenerek    
karşılaştırılmaktadır. 
 
Bildirinin sonraki bölümlerinin içeriği    
şöyledir: Bölüm 2'de e-öğrenme sistemleri ve      
öneri sistemleri tanıtılmaktadır. Bölüm 3'te     
e-öğrenme sistemlerinde karşılaşılan gizlilik    
sorunları ele alınmaktadır. Bölüm 4'te öneri      
sistemlerinde gözlenen gizlilik sorunları    
incelenmektedir. Son olarak Bölüm 5'te ise,      
e-öğrenme ve öneri sistemlerinde karşılaşılan     
gizlilik sorunları ve çözüm önerileri     
sunularak karşılaştırılmakta ve genel bir     
değerlendirme yapılarak sonuçlar   
verilmektedir.  
 
2. E-Öğrenme ve Öneri Sistemleri 
 
E-öğrenme pek çok alanın birlikte çalışması      
ile şekillenen çok-disiplinli yapıdadır.    
Örneğin başarılı bir e-öğrenme ortamı     
geliştirmek için, bireylerin bilişsel öğrenme     
süreçlerinin ve sosyal bağlantılarının    
modellenmesi [1] gibi eğitsel ve psikolojik      
faktörler dikkate alınmalıdır. E-öğrenme    

sistemlerinin geliştirmesinde kullanılan   
teknikler ve teknolojiler ise, bilgisayar     
bilimleri alanındaki gelişmelerden   
etkilenmektedir. Bunun yanı sıra geliştirilen     
sistemin kullanılabilirliğini arttırmak için,    
kullanıcıların sistem ile etkileşimini inceleyen     
insan-bilgisayar etkileşimi (human-computer   
interaction) alanı da oldukça önemlidir.  
 
E-öğrenme sistemlerinin kullanıcıları yaş,    
cinsiyet, motivasyon düzeyi, önceki bilgi     
düzeyi ve meslek olarak birbirlerinden farklı      
olabileceği için, kişiselleştirilmiş e-öğrenme    
sistemlerinin özelleşmiş farklı hedef grupların     
ihtiyaçlarına göre uyarlanabilecek şekilde    
esnek olmalıdır [2]. 
 
 
 
3. E-Öğrenme Sistemlerinde Gizlilik 
Sorunları 
 
Öğrenme sırasındaki aktivitenin kaydedilmesi    
ve denetlenmesi, öğrenme sürecinde ortaya     
çıkabilecek problemlerin hemen tespit    
edilmesi ve öğretmenler tarafından acil     
durumlarda erken müdahale edilebilmesi    
açısından oldukça önemlidir. Bu sayede hem      
öğrenenler etkin biçimde desteklenmekte,    
hem de erken müdahaleler sayesinde zaman      
kazanılmaktadır. E-öğrenme sistemlerinde   
kullanıcıların sistemle olan etkileşimleri kayıt     
(log) dosyalarında saklanmakta ve buradaki     
bilgiler istatistiksel yöntemlerle işlenerek    
öğretmenlere verdikleri derslerin veya bu     
derslerdeki belirli öğelerin etkinliğini    
tahminleme imkanı sağlamaktadır. Bunun    
yanı sıra, bu kayıtlar öğrencilere danışmanlık      
sunma amacıyla da kullanılabilmektedir. Bu     
sayede, öğretmenler öğrencilerin öğrenme    
süreçlerini ve aktivitelerini takip ederek     
gerekli durumlarda destek sağlayabilmektedir    
[3]. 
 
Anwar M. ve Greer J. (2012) e-öğrenme alanı        
için kullanıcıların geçmiş deneyimlerinin    
aktarılmasını sağlayan ve gizliliği koruyan bir      
deneyim (reputation) yönetim sistemi    



önermiştir [4]. Önerilen sistemde    
öğrenenlerin gizliliği, kişisel bilgilerin    
katılımcıların anonimleştirilmesi  
doğrultusunda korunmasını esas alan kimlik     
yönetimi (identity management) ile    
sağlanmaktadır. Öğrenenlerin diğer anonim    
katılımcılara güveninin sağlanması için ise,     
katılımcılarının deneyiminin (reputation)   
saklanması ve yönetilmesi için etkin bir      
mekanizmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca,    
katılımcıların sistemde birden fazla kimliği     
olabileceğinden ya da katılımcılar farklı     
anonim kimlikler elde edebileceklerinden,    
farklı anonim kimlikler arasında deneyim     
(reputation) aktarımını sağlayacak güvenilir    
bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmaktadır.    
Böyle bir deneyim aktarım modeli ve sistemi,       
gizliliği korumalı ve aynı zamanda     
öğrenenlerin anonim kimliklerinin birbiriyle    
ilişkilendirilmesini önlemelidir. 
 
Yong, J. (2011), e-öğrenme sistemlerindeki     
güvenlik ve gizlilik konularını özellikle     
taşınabilir (mobil) cihazlar üzerinde durarak     
incelemiş ve e-öğrenme sistemleri için genel      
bir mimari önermiştir [5]. Bu mimari Şekil       
1'de gösterilmiştir. Bunun yanı sıra, sayısal      
kimlik (digital identity) ve e-öğrenme     
sistemlerindeki kullanımı, yeni bir araştırma     
alanı olarak güvenlik ve gizlilik bakış açısı ile        
irdelenmiştir. 
 

  

Şekil 1. E-Öğrenme gizliliği ve güvenliğinin politika ve 
teknoloji ile ilişkisi [5] 

 

Isabwe, G. M. N. ve Reichert, F. (2013) ise,         
öğrenme yönetim sistemlerindeki (learning    
management systems - LMS) gizlilik     
konularını ele almaktadır. Özellikle el yazısı      
çalışmaların değerlendirilmesinde  
öğrencilerin de görev aldığı bilgisayar tabanlı      
çözümler üzerinde durulmakta ve işbirlikçi     
(collaborative) öğrenme süreçlerinde   
öğrencilerin birbirlerinin çözümlerine   
erişebildiği durumlardaki gizlilik sorunları    
vurgulanmaktadır [6]. 
 
4. Öneri Sistemlerinde Gizlilik Sorunları 
 
Öneri sistemlerinde gizlilik sorunları farklı 
kaynaklarda farklı şekillerde gruplanmıştır.  

- Bu bölüm güncellenecek! 
 
5. Değerlendirme ve Sonuç 
 
Sorunların karşılaştırılması  - güncellenecek! 
Çözüm önerileri ve karşılaştırması - 
güncellenecek! 
Değerlendirme ve Sonuç - güncellenecek! 
 
Bu bildiride kişiselleştirilmiş sistemlerin    
güvenlik ve gizlilik konuları, e-öğrenme ve      
öneri sistemlerindeki uygulamaları üzerinden    
incelenmiş ve literatürdeki çözüm önerileri     
karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. 
 
abc 
Örnek tablo 
 
 

Uygunluk Rulet Seçilimi Sıralı Seçilim 
16 16/20 3/6 
3 3/20 2/6 
1 1/20 1/6 

Tablo 1. Rulet Seçilimi ve Sıralı 
Seçilimin Karşılaştırılması 
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