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BÖLÜM 1 

• DİJİTAL ÖĞRETMEN 
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SUNUMUN DAYANDIĞI KURAMSAL ALTYAPI 

• Dale yaşantı konisi 

– Öğrenci neyi öğrenmek isterse onu öğrenir 

– Duyu organlarının sayısı ne kadar fazla ise o kadar 
iyi öğrenilir. 

– En iyi öğrenme yaparak-yaşayarak öğrenmedir. 

• Bilişsel çıraklık kuramı 

– Öğrenci, öğretmenden daha yetkin olamaz. 
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SORU: Sizce dijital vatandaş kimdir? 
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SORU : Sizce dijital öğretmen kimdir? 

a. Face de okey oynayan öğretmendir 

b. Dijiturk kurulumunu bilen öğretmendir 

c. Öğretmenin dijital halidir 

d. İnterneti düzenli ve etkili kullanan ve bunu 
öğrencilerine öğretendir 

e. Diğer cevaplar…. 
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SORU 1: 
Videodaki öğretmen olsaydınız, ne yapardınız? 

a. Olayı örtbas ederdim 

b. Disipline verirdim 

c. Olayla ilgili sınıfta nutuk atardım 

d. 5651 sayılı kanundan bahsederdim 

e. Dijital öğrenciliği öğretirdim 

f. Diğer cevaplar…. 
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İnternet bilinci: 
Sanal dünya~ Gerçek dünya 

• Sanal dünya diye bir şey yoktur, sanal dünya denen 
şey sonuçları itibari ile gerçek dünya yaşamını 
etkileyen araçlardır. Önemli olan bu araçların 
istenilen şekilde kullanılmasını sağlamaktır.  

• Gerçek dünyada iletişim kuramayıp, faaliyetlerde 
bulunamayan, dolayısı ile de enerjisini atamayan 
gençlere, bu yönde imkanlar hazırlanamıyorsa, bu tür 
ilişki ağları teşvik edilip desteklenemiyorsa, internette 
vakit harcamalarını da eleştirme hakkının olmadığı 
bilinmelidir.  
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İNTERNET BİLİNCİ 

Gençlere, 

• erken yaşlardan itibaren idealler kazandırılmalı ve ideallerine 
ulaşabilmeleri için uygun ortamlar hazırlanmalı, 

• önce örnek olmalı, birlikte vakit geçirmeli ve sonra istendik 
yönde eylemlerde bulunmaları beklenmeli. Aksi halde 
yaşananların, gençlerden önce, biz yetişkinlerin 
sorumluluğunda olduğu bilinmeli. 
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İNTERNET BİLİNCİ:  

Vakit Kaybı 

A-sosyal Yaşam 

Kötü içeriklerin psikolojik etkileri 

Yanlış bilgi paylaşımı 

Takibin zorluğu 

Bağımlılık 

Siber zorbalık 
(Ocak, 2011 ) 
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Son 1 yılda internette en az 1 zararlı eylemde 
bulunma durumu: 225 aile (%11) 

Ocak (2013) 



DİJİTAL VATANDAŞ KİMDİR? 
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• Kendini eğiten 
(başkalarıyla 
iletişime 
geçmede) 

• Kendini/ 
başkalarını 
korumasını 
bilen 

• Başkalarına 
saygı duyan 

• Dijital kimlik 
sahibi 

Dijital 
Kimlik 

Dijital 
Saygı 

Eğitim 
Dijital 

Sorumlu
luk 



• Be a dijital citizen 
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DİJİTAL ÖĞRETMEN NEDEN ÖNEMLİDİR? 

D. 
öğretmen 

D. çocuk 

D. vatandaş 

D.vatandaş 

D. genç D.Vatandaş 
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10 yıl sonra 



• Sarah video 
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Soru 6:  
Sarah’in öğretmeni olsaydın ne yapardın? 

a. Sarah’a face yi yasaklardım 

b. Sarah’a İnternet’i yasaklardım 

c. Sarah’a cep telefonunu yasaklardım 

d. Sarah’ın başka okula gitmesini sağlardım 

e. Sarah’a dijital dünyanın anlamını öğretirdim 
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DİJİTAL DÜNYA 

Başkalarına 
saygı 

Kendini 
eğitme 

Kendini/ 

başkalarını 
koruma 

• Erişim 
• Ticaret 
• İletişim 
• Okuryazarlık 
• Etik/standart 
• Kanun 
• Sorumluluk 
• Sağlık 
• Güvenlik 
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Başkalarına 
saygı duyma 

• Erişim 

• Kanun 

• Etik/standart 

Kendini 
eğitme 

• İletişim 

• Okuryazarlık 

• Ticaret 

Kendini 
koruma 

• Haklar ve 
sorumluluklar 

• Güvenlik 

• Sağlık ve 
fiziksel gelişim 



DİJİTAL ÖĞRENCİ 
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Dijital 
öğrencilik 
algısında 
sorunlar 

İnternet ortamında her istediğini yapabileceğini 
zannetme 

İnternet kaynaklarını kullanırken eleştirememe 

İnternette yapılan davranışların etik sonuçlarını 
bilmeme 

Ahlaki olarak çevrimiçi kararları yanlış alma 

İnterneti bilerek yanlış kullanarak başkalarına 
zarar veren (siber zorbalık) 
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DİJİTAL AİLE? 
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Çocuğum 
internet 
bağımlısı 
değildir: %74 

Elimde olsa çocuklarıma internet 
kullandırmayacağım: %51,1  

İnternet aile ilişkilerini olumsuz etkilemektedir: 
%66,8 

Sık sık 
çocuklarıma 
internetin 
zararlarıyla 
ilgili bilgi 
veririm: 
%79,2 

Çocuğum benden daha iyi internet kullanıyor:  
%89,8 

Çocuklarım internette tanıştığı kişilerden ve ziyaret 
ettiği sitelerden olumsuz etkileniyor: %40-48 

Ocak (2013) 
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DİJİTAL DÜNYA 

Başkalarına 
saygı 

Kendini 
eğitme 

Kendini/ 

başkalarını 
koruma 

• Erişim 
• Ticaret 
• İletişim 
• Okuryazarlık 
• Etik/standart 
• Kanun 
• Sorumluluk 
• Sağlık 
• Güvenlik 
 



DİJİTAL ERİŞİM 

• Öğrencilerimin yaptığı tek 
şey kopyala/yapıştır 

• Derste İnternet bağlantısına 
izin vermiyorum 

• Kızlar müzik dinlemek, 
erkekler film indirmek için 
İnternet kullanıyorlar. Tek 
bildikleri bu! 

• İnternet araştırması 
kesinlikle vermem! 
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DİJİTAL TİCARET 

 

 

• eft yapmayı bilmiyorum 

• Google drive’yı bilmiyorum 

• Markafoni/gittigidiyor/hepsiburada ‘dan hiç alışveriş 
yapmadım 

• Arabamın vergisini (gib.gov.tr) internette ödemeyi 
bilmiyorum 
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DİJİTAL İLETİŞİM 

• Face’m yok 

• Twitter’im yok 

• Youtube kullanmıyorum 

• Email kullanmıyorum 
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DİJİTAL OKURYAZARLIK 

• Ders için hiç eğitsel forum kullanmadım 

• Ders için web sitesi hazırlamadım 

• Akıllı telefon üzerinden geliştirilen 
uygulamaları ilgi duymuyorum (Google play 
vb.) 
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DİJİTAL ETİK/STANDARTLAR 

• Face’de arkadaşıma sövdüm de nolmuş! O da 
bana sövdü! 

• Derste cep telefonu kullanmayı her zaman 
yasaklarım 
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DİJİTAL KANUN 

• 5651 sayılı Bilişim Suçları kanunundan 
haberdar değilim! 

• İnternet kullanımının getirdiği hukuksal 
konuları bilmiyorum 
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DİJİTAL SORUMLULUKLAR 

• Öğrenci web sitelerinden illegal mp3 ve video 
indirmişte ne olmuş? Zaten ben de 
indiriyorum. 

• Fikri mülkiyet haklarından haberim hiç yok. 
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DİJİTAL SAĞLIK 

• Günde 10 saat İnternet başındayım. Belim 
ağrıyor. Ancak internet’ten olduğunu 
sanmıyorum! 

• İnternet kullanımında ergonomi kullanımına 
inanmıyorum. 
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DİJİTAL GÜVENLİK 

• Virüs programı kullanmıyorum! Oynadığım 
oyunları yavaşlatıyor! 

• Ne yapacam casus programını! Bilgisayarımda 
bir şey yok ki! 
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SONUÇ 1: İnternetin bilinçli kullanımı 

• Gerçek hayatta yapmadığın şeyleri İnternet’te 
kesinlikle yapma 

• İlerde yaşamını etkileyecek aktiviteleri 
İnternet ortamında düşünerek yap 

– BİN DÜŞÜN, BİR YAP 
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DEĞERLENDİRME 1 

• Meslek hayatınızda İnternet kullanımı ile ilgili 
başınıza gelen bir örnek olay oldu mu? 

– Nasıl çözüm ürettiniz? 
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BÖLÜM 2 

• FACE SENDROMU 

36 



SORU 7: Face hesabınız var mı? 

• Evet 

• Hayır 
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SORU 8: 

• Öğrencilerinizin face hesabına kendinizi 
eklemek istiyor musunuz? 

– Evet 

– Hayır 
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SORU 9: 

• Eğitimsel olarak face kullandınız mı? 

– Evet 

– Hayır 
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Ocak (2013) 
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• Kendisine ait bilgisayarı bulunma: %36,8  

• İnternet kullanım oranı: %77,4 

• Çocukların %81,7’sinin sosyal paylaşım sitesi bulunmaktadır.  
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Türkiye de çocuklara yönelik cinsel istismarı araştıran Pedagog Barış Çiçek, 10 yaşında bir 
kız çocuğu profiliyle girdiği chat odasında aldığı iletileri anlattı.  
http://www.dipnot.tv/5516/internette-cocuk-istismari-nasil-onlenir.aspx 



 
Sosyal ağların kullanımında problemler 
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• Kimlik kullanımında sorunlar 

• Tam isim, adres, telefon 
numarası ve TC kimlik 
numaralarının paylaşımı 

• Özel fotoğraf, yazı, video ve 
bilgi paylaşımı 

• Tanımadığınız kişilerden gelen 
rahatsız edici mesajları ailelere 
haber vermeme 

• Düşük güvenirliği olan şifreler 
kullanma 



Sosyal ağlarda yayınlanan reklamlara ve 
promosyon ürünlerine karşı duyarlı olmama 

– ebay,  

– Paypal  

– Banka teklifleri 
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Sosyal ağlarda gizlilik ilkeleri ile ilgili ayarları 
kullanmasını bilmeme 
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• Becky video 
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SORU :  
Becky’in öğretmeni olsaydın ne yapardın? 
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• Sosyal ağlarda başkalarına zarar verecek 
davranışlarda bulunma (siber zorbalık)  

– Başkalarını aşağılama,  

– küçük düşürme,  

– hakaret etme vb 

• Sosyal ağlarda yayınlanan her bilgiye inanmayınız, 
gerekirse doğruluğunu kontrol ediniz ve farklı 
kaynakları tarayınız. 



SONUÇ 2: 
Sosyal ağ sendromu (Öğrencilere verilecek olan bilinç) 
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• İlerde sıkıntı çıkarabilecek herhangi bir 

yayını sosyal ağlarda kesinlikle 

paylaşmayınız 

• Gerçek hayatta yapmadığınız şeyleri 

sosyal paylaşım sitelerinde kesinlikle 

yapmayınız. 

• Sosyal hayatta yaptığınız her davranış 

kaydedilmekte, kesinlikle 

silinmemektedir. 

• Sosyal ağlarda yayınlanan her bilgi doğru 

değildir. Uyanık olunuz! 

• Sosyal ağlar bir araçtır, yaşamanızın odak 

noktasını oluşturmaz! 

• Sanal dünyada yapılan her iş, direk 

olarak öğrencinin gerçek dünyasını 

etkiler. 



BÖLÜM 3 

• İNTERNET, ROL MODELLİK VE ÖZENTİ 
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Çocuklarda/gençlerde merak duygusu 

• Çocuklara ve gençlere evde ne kadar iyi 
ortamlar oluşturulsa da, onlar sanal dünyaya 
merak duyarlar.  

• Onları ilgilendiren ve ilgilendirmeyen her şeye 
karşı merak duygusu içindedirler.  

• Bu merak ve keşfetme duygularının bir sonucu 
olarak internete ve sosyal paylaşım sitelerine 
ilgi artar.  
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Çocukların ve gençlerin “ben de varım” 
duygusuna kapılması 

Çocuklar ve gençler İnternette ve sosyal ağlarda devamlı olarak kendilerini göstermek 
isterler, çünkü, çocuklar ve gençler 

•Arkadaş grubu içinde olmayı, 

•Oyun oynamayı, 

•Konuşmayı, konuşturulmayı, 

•Dinlenilmeyi, 

•Fikirler üretmeyi, 

•Farklı fikirleri paylaşmayı, 

•Tercih edilir olmayı, 

•Takdir edilmeyi, 

•Fikirlerine saygı duyulmasını, 

•Çağdaş dünya üzerine konuşmayı, 

•Farklı olmayı, 

•Farklılığının fark edilmesini, 

•Ben de varım diyebilmek için, vb. uygun iletişim grupları içinde yer almaya çalışırlar. 
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Mike Haggar’ı tanıyor musunuz? 
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İnternette gerçek dünyayla uyuşmayan 
karakterler ve olaylar 

İnternet ortamında gerçek yaşamla örtüşmeyen, fanteziye dayalı ve çoğu 
zaman ulaşılamaz karakterlerin ve olayların cazibesi gençleri ve çocukları çok 
rahat kendilerine çeker, çünkü çocuklar ve gençler: 

•Sanal dünyada vakit geçirmekten hoşlanırlar. 

•Döngüsellik onları rahatsız etmez, aksine bundan zevk alırlar. 

•Gittikçe artarak uzun sürelerini bilgisayar başında harcarlar. 

•Sanal dünya dışında vakit geçirmek istemezler.  

•Sohbetlerinde sanal dünyadaki karakterlerden sık sık bahsederler. 

•Sanal dünya ile ilgili olmayan sohbetlere katılmak istemezler. 

•Sanal dünya dışında vakit geçirmek istemezler, zorunlu olduklarında da bu 
zamanı boşa geçmiş bir zaman olarak tanımlarlar. 

•Bilgisayar başından kalkamadıkları için gece geç yatıp, sabah geç kalkarlar. Bu 
sebep ile de okula gitmek istemezler.  
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SONUÇ :  
Rol modellik, özenti ve İnternet 

İnternette yer alan; 

• gerçekten uzak ve fantastik karakterler,  

• insan vücudu görüntüleri ve olaylar  

• müstehcenlik ve cinsel objeler 

çocuklar için bir rol model olarak sunulmaktadır.  
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BÖLÜM 4 

• DİJİTAL OYUNLAR VE ŞİDDET 
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SORU:  

• En çok oynadığınız/en çok sevdiğiniz dijital 
oyun hangisidir? 
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• Mike Haggar’ın videosu 
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DİJİTAL OYUNLARDA ŞİDDET TÜRLERİ 

Sözlü şiddet 

• Sözlü şiddet, dil ile gerçekleşmektedir. Argo 
ifadelerinde kullanıldığı bu tür konuşmalar 
sözlü şiddet içermektedir. 
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Sembolik şiddet 

• Örneğin oyunda elle yapılan bir hareket 
sembolik şiddet kategorisine girmektedir. Bu 
tür hareketler sembolik olarak hakaret 
içeriklidir ve açık biçimde beden dili 
kullanımıyla kodlu şiddet içermektedir.  
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Görsel şiddet 

• Görseldeki karakterin gözü, yüzü gibi normal 
olmayan fiziksel özellikleri çirkinlik ya da 
korkutuculuk gibi anlamlar aktararak görsel 
şiddete gönderme yapmaktadır.  
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Pornografik şiddet 

• Pornografik şiddet cinsel durumları ya da 
hareketleri temsil etmektedir.  
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• Klaus videosu 

• Al Pacino film kesiti 

• GTA San Andreos 

67 



SONUÇ 3:  
Dijital oyunlar (Öğrenciler üzerindeki 
etkileri) 
 • Fiziksel uyarım artar (örneğin, kalp ritimi vb.) 

• Saldırganlık düşüncesi artar. 

• Saldırgan duygular artar. 

• Sosyal davranış azalır. 

• Dış dünyayla olan iletişim azalır. 

• Algılama ve odaklanma problemleri yaşarlar. 

• İçe dönüklük ve dolayısı ile de sosyal iletişim 
problemleri yaşanır. 
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BÖLÜM 5 

• Mobil İnternet ve Sexting 
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Cep telefonu sahiplik durumu (Akyürek, 2011) 
2581 öğrenci 
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SEXTİNG 

• Sexting, İngilizce’deki sex ve mesajlaşmak anlamına gelen texting 
kelimelerinden üretilmiş yeni bir kelimedir.  

• Oxford sözlüğünde de yer alan bu kelimenin yine aynı kurum tarafından 
yapılmış olan açıklaması şöyle:  

«Cinsel yönü yüksek mesajların cep telefonu yoluyla gönderilmesi.» 

• “Sexting” genellikle, bir başkasına çıplak fotoğraf göndermek olarak 
kullanılıyor. 

• Yapılan araştırmalara göre 18 yaş altı her 3 kızdan 1′i bu şekilde 
özel ve cinsel içerikli fotoğraflarını paylaşmaya zorlanıyor.  

• Bu gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için kurumların daha fazla 
çalışması gerektiği ve gençleri özellikle yakınlarına da çok güvenmemeleri 
konusunda eğitilmelerini ön görülüyor. 
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SONUÇ 8: Sexting gerçeği  
 

• Sexting’in bir norm olma 
yolundaki hızlı ilerleyişi akıllara şu 
soruyu getiriyor: Sexting gelecek 
nesil için çok normal bir durum 
haline gelecek mi? O zaman 
gelmeden bilinmesi gerekir ki, 
sexting gençler için, özellikle de 
resimleri kötü ellere ulaşmış 
olanlar için, yıpratıcı riskler 
taşımaktadır.  

• Psikolojik hasarlar baş gösterebilir 
ve yaşıtları da böyle gençlere 
karşı  pek insaflı davranmayabilir.  
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• Sexting videosu 1 

• Sexting videosu 2 
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BÖLÜM 6 

• İNTERNET PORNOGRAFİSİ 
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İNTERNET VE PORNOGRAFİ 

• Uygunsuz içeriklere çok kısa ve kolay şekilde 
ulaşılma 

• Bunu yaparken çoğu zaman içeriklere ulaşmak 
için herhangi bir bedel ödenmeme 

• Bu iş çoğu zaman başkasının haberi olmadan 
ve özellikle çocuklar yönünden aileden gizli 
şekilde yapılmakta  
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• Yetişkin pornografisi 

• Çocuk pornografisi 

• Amatör pornografi 

• Hayvan pornografisi 
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ÇOCUK PORNOGRAFİSİ 
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Çocuk pornografisi ve çocukların 
cinsel istismarı ülkemizde 
kanunen suçtur. 5237 sayılı 
TCK’nın 103. maddesi gereği, 
internet ortamında yapılan 
yayınlarda çocukların (18 
yaşından küçük bireyler) cinsel 
olarak istismarı suçunun 
işlendiğini düşünüyorsanız 
Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı’nın yürüttüğü 
http://www.ihbarweb.org.tr/ 
adresine ihbarda 
bulunabilirsiniz. 

http://www.ihbarweb.org.tr/


EĞİTSEL ÖNERİLER 

• İnternet kullanımını yasaklamak kesinlikle 
çözüm değildir. 

• Çocuğun (gencin) yaşına, cinsiyetine ve içinde 
bulunulan duruma göre isteklerde bulunulmalı 

• Anne babalar çocukları ile güven temeline 
dayanan bir iletişim kurmayı bilmeli, 
bilmiyorsa bu iletişim şeklini öğrenmeli 
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• Gerçek dünyada kısıtlanan davranışların, sanal 
dünyada yaşanılmak istenebileceği dikkatten 
kaçırılmamalı.  

• Evinde ve okulunda kendisini ifade edemeyen, 
bir özelliği ile kendisine dikkatleri çekemeyen 
gençler, internette kendilerini gerçekleştirmeyi 
tercih edebiliyorlar.  
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• Öğretmen, öğrenci ve aile bireyleri arasında 
gerçek ve samimi ilişkiler kurulmalı 

• Spor, müzik, resim, satranç, halk oyunları, vb. 
bedensel ve ruhsal gelişimi arttırıcı faaliyetler 
geliştirilmeli 
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SONUÇ YERİNE 

• Gençlere internet kullanımını yasaklamanın 
çözüm olmadığını, aksine bu yasaklamanın 
sorunlar oluşturabileceği bilinmeli, 

• Öğretmenler, değişen zaman, değişen 
teknoloji ve içinde yaşanılan dönemi dikkate 
alarak isteklerde bulunmalı, 
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• Öğretmenler öğrenciler ile güven temeline 
dayanan bir iletişim kurmayı bilmeli, 
bilmiyorsa bu iletişim şeklini öğrenmeli, 

• Gerçek dünyada kısıtlanan davranışların, sanal 
dünyada yaşanılmak istenebileceği dikkatten 
kaçırılmamalı.  
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• Okullarda ve aileler içinde sosyalleşme ve 
paylaşım ihtiyaçlarını yeteri kadar 
karşılayamayan gençler, internet kullanımına 
yönelerek, sosyal paylaşım sitelerinde zaman 
harcamaya başlayabiliyorlar. 
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• Bugünün dünyasında, özellikle de büyük 
şehirlerde gençler, sokakta, evlerinin 
bahçesinde, parkta, okul bahçesinde, vb. vakit 
geçiremiyorlar. Bu grup gençler için internet ve 
sosyal paylaşım siteleri, gerçek dünyada 
oynayamadıkları oyunlar, yüz yüze 
yapamadıkları sohbetler ve kuramadıkları 
samimi arkadaşlıkların yerine geçmeye 
başladı. 
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EVLERDE, 

• Aile bireyleri arasında gerçek ve samimi 
ilişkiler kurulmalı, 
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OKULLARDA, 
 

• Spor, müzik, resim, satranç, halk oyunları, vb. 
bedensel ve ruhsal gelişimi arttırıcı faaliyetler 
geliştirilmeli, 
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Yerel yönetimlere, 

• 1. Gençlerin bir araya gelip sportif 
faaliyetlerde bulunabilecekleri faaliyet alanları 
hazırlanmalı, 

• 2.Ruhsal ve bedensel aktivitelerin 
geliştirilebileceği müsabakalar düzenlenmeli 
ve gençlerin katılımı sağlanmalı, 
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TEŞEKKÜR 

EDERİM! 


