DİJİTAL ÇAĞIN OKURYAZAR BİREYLERİ
“Dijital araçlarla donanmış yeni bir çağa hazır mısınız?”

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı (4004) kapsamında TÜBİTAK tarafından 218B646
proje numarasıyla 2019 yılında desteklenen bu proje, Anadolu Ajansı (AA), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK), Konya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile iş birliği yapılarak Konya İl
Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

DİJİTAL ÇAĞIN OKURYAZAR BİREYLERİ
PROJE KİTABI

Editörler
Hüseyin SAYIN
Doç. Dr. Adnan ALTUN
Prof. Dr. Erol Nezih ORHON
Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU

Grafik-Tasarım
Tahir YAMAN

Dizgi
Hüseyin SAYIN

İnceleme ve Redaksiyon
Servet ALTUNTAŞ
Ekrem ÖZMEN
Hüseyin SAYIN

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yayınları
Sertifika No: 35506
ISBN
978-975-11-5323-4

Basım Bilgileri
Aybil Dijital Baskı Reklam Mühendislik
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ferhuniye Mh. Sultanşah Cd. No: 30-A / KONYA
T: +90 332 350 21 71
F: +90 332 350 71 21
Sertifika No: 43907
1. BASKI

HAZİRAN - 2020

PROJE KÜNYESİ
Proje No: 218B646

Proje ID: 431755

PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ KURUM YÖNETİCİSİ
Seyit Ali BÜYÜK
Konya İl Millî Eğitim Müdürü
PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ BİRİM (ÖDM) YÖNETİCİSİ
Servet ALTUNTAŞ
Konya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
Hüseyin SAYIN
PROJE UZMANLARI
Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU
Prof. Dr. Erol Nezih ORHON
Doç. Dr. Adnan ALTUN
PROJE EĞİTMENLERİ
Doç. Dr. Fethi KABA
Dr. Serkan ÖKTEN
Dr. Öğr. Üyesi Salih GÜRBÜZ
Dr. Şahin BAYZAN
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇUBUKCU
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AYDIN
Selim PEKSARI
Kurtuluş ÖZYAZICI
Aslı SÜREK
Hayri ÇETİNKUŞ
Fırat YURDAKUL
Hasan ÖYMEZ
Öğr. Gör. Osman ADAY
Ali ALTINSOY
Zeki KÜÇÜKKARA
İsmail Berkay TOPATAN
Ali AVLAR
PROJE REHBERLERİ
Ali Kemal EKER
Ekrem ÖZMEN
Ebru ARDIÇ
Öğr. Gör. Tahir Kutluay AKSOY
Sercan İLDEM
Seyit Mehmet ÇİFTCİ
Tahir YAMAN
Proje Sağlık Görevlisi ve Medya Ekibi
Zeynep MIHOĞLU
Muhammed GÜNDOĞAN
Rıdvan GENÇER
Proje Web Sitesi
Mustafa BÜBER
www.dijitalcaginbireyleri.com
dijitalcaginbireyleri@gmail.com

TEŞEKKÜR
Konya Valisi Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK’a

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Uğur İbrahim ALTAY’a
Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanı Sayın Alper ORAL’a
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Sayın Ahmet BİLGİÇ’e
Basın Şube Müdürü Sayın Cemil Anıl DOĞAN’a
Eğitim Şube Müdürü Sayın Abdullah KALELİ’ye
Gençlik Şube Müdürü Sayın Mehmet TEKKAYMAZ’a
KOMEK Koordinatörü Sayın Gülaydın BAYRAKTAR’a
Gençlik Şube Müdürlüğü Koordinatörü Sayın Mevlüt DURUKAN’a

Anadolu Ajansı
Haber Akademisi Müdürü Sayın Hayri ÇETİNKUŞ’a
Haber Akademisi Uzmanı Sayın Yeşim SARIKAYA ERDEM’e

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
İnternet Dairesi Başkanı Sayın Dr. Mustafa KÜÇÜKALİ’ye
BTK İnternet Dairesi Uzmanları Sayın Ebru SELÇUK ve Sayın Levent GÖNENÇ’e

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Koordinatörü Sayın Abdurrahman ÇAKIR’a
Eğitim Dairesi Araştırma ve Planlama Müdürü Sayın Ekrem ÖZDEMİR’e
Eğitim Dairesi Uzman Personeli Sayın Özlem ÇEVİŞ’e
Halk Müziği Müdürü Sayın Hasan ÖZEL’e
Yayıncılık Tarihi Müzesi Uzman ve Personeline

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sayın İnci ÖZKAN’a

Projenin yürütülmesi için sağladıkları imkânlardan ve projeye verdikleri
desteklerden dolayı Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak yürekten teşekkürler…

[ Takdim ]

TAKDİM
Eğitim, her çağda önemini koruyan bir değişim ve gelişim sürecidir. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, bilgiye ulaşmaktan ve onu elde etmekten ziyade bilginin yapılandırılmasını, günlük hayat becerileriyle ilişkilendirmesini ve toplum yararına kullanılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle günümüz
eğitim anlayışında birey, insani değerlerini kaybetmeden yeni beceriler edinmeli ve dünya çapında
insanlığın yararına çalışmalar yapmalıdır. Medya okuryazarlığı da teknolojinin ve iletişim araçlarının
olanca hızıyla geliştiği, içinde bulunduğumuz, bu çağda edinilmesi gereken becerilerdendir.
TÜBİTAK tarafından desteklenen, Müdürlüğümüzce yürütülen, konusu itibarıyla iletişim bilimlerine, medya eğitimine ve dijital araçlarla geliştirilebilen becerilere hitap eden “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesi, 21. yüzyıl becerilerinin öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından edinilmesini sağlayabilecek düzeyde etkinlikleri ve çalışmaları içeren bir projedir. Hazırlık aşamasından
sonuçlandırılmasına kadar kurumumuz personeli başta olmak üzere pek çok kurumun ve alan uzmanının desteklerini görebileceğiniz bu projede, ülkemizin dört bir yanından gelen 96 öğretmenimize 8
gün boyunca çeşitli eğitimler verilmiştir. Bu kitap, söz konusu projenin ürünlerinden biridir. Bu vesile
ile projenin danışman kadrosunda araştırmacı olarak yer alan akademisyen hocalarımız başta olmak
üzere proje ekibine, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum.
2019 yılında yürüttüğümüz projemizde, iletişim ve bilişim teknolojileri ile medya alanının önemli
kurumlarına gönderdiğimiz destek yazılarına olumu yanıtlar alınmıştır. Bize bu imkânları sağlayan
Sayın Valimiz Cüneyit Orhan TOPRAK’a şükranlarımı sunarım. Konya Büyükşehir Belediyemiz Konya’ya gelen 96 öğretmenimizin en güzel şekilde ağırlanmasını sağlamış ve projemize materyal desteği sağlamıştır. Belediye Başkanımız Uğur İbrahim ALTAY’a projemize verdiği desteklerden ötürü
teşekkürü bir borç bilirim. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu bizleri Ankara’da ağırlamış ve uzmanlarının verdiği eğitimlerle projemize destek
vermiştir. Öğretmen eğitimine verdikleri desteklerden dolayı adı geçen kurumlarımıza da yürekten
teşekkürlerimi sunarım. Eğitim, aynı zamanda, gönüllülerine bir kıvılcım bırakabilme ustalığıdır. Proje
yürütücüsü, uzmanları, eğitmenleri ve rehberlerinin Konya’mıza gelen 96 öğretmenin yüreğine, bu
kıvılcımı, öğrencilerini aydınlatmaları için bıraktıklarına yürekten inanıyor; projenin yürütüldüğü birimimiz olan Ölçme Değerlendirme Merkezi personeline de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Seyit Ali BÜYÜK
Konya İl Millî Eğitim Müdürü
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[ Ön Söz ]

ÖN SÖZ
Önceki çağlarda başlı başına bir sorun olan bilgiye erişim, 21. yüzyıla kadar gelişen bilgisayar
ve internet teknolojileri ile artık -istisnai durumlar hariç- bir problem durumu olmaktan çıkmıştır.
Bununla beraber bilgiye ulaşma araçlarının çeşitlenmesi ve bilgi kaynaklarının artması, doğru ve
güvenilir bilgilere erişim sorununu da beraberinde getirmiştir. Öğrencilerimiz pek çok dijital ortamda
yer alan doğru ve güvenilir bilgilerin yanı sıra doğrularla karışmış yanlış bilgilerle de karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, onların bu veri yığını arasından doğru ve güvenilir bilgileri seçebilmesi için yeni
beceriler kazanmaları gerektiğini ortaya çıkarmış, bu alanda tecrübe sahibi donanımlı öğretmenlerin yetişmesi gerektiğini de biz eğitimcilere hatırlatmıştır. Aksi durumda öğrencilerimiz deneme
yanılma yoluyla kendi başlarına yürüyeceği bu dijital yolculukta yalnızca kazanacağı avantajlardan
mahrum kalmayacak, aynı zamanda pek çok tehlike ile de karşı karşıya kalacaktır. Yanlış bilgiler
edinme, kişisel verilerini kötü niyetli kişilere kaptırma, zaman kaybı, etkili iletişim kuramama, siber
zorbalığa maruz kalma, fiziksel ve bilişsel tahribatlara uğrama; bu tehlike ve sorunlardan bazılarıdır.
Öğrencilerimiz; bilgi patlamasının yaşandığı dijital ortamlarda artık bilinçli stratejilerle doğru ve
güvenilir bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmak, elde ettiği bilgi ve belgeleri incelemek, çözümlemek, sorgulamak, değerlendirmek ve gerektiğinde farklı dijital ortamlarda etkin üretimler yapmak durumundadır. Bu proje söz konusu bu becerilere sahip öğrencilerin yetişmesine bir nebze olsun katkı sağlayabilmek adına planlanmış ve yürütülmüştür. Planlama ve yürütme sürecinde bilişim teknolojileri,
iletişim bilimleri ve medya alanında faaliyet gösteren önemli kurumlar ile alan uzmanları arasında
etkin iletişimler sağlanmış, farklı sahalarda faaliyetlerini sürdüren söz konusu kurumlar, eğitimimizin temel yapı taşı olan öğretmenlerimiz için ortak paydada buluşmuştur.
Medya okuryazarlığı becerilerinin öğretmenlerimize tanıtılması ve öğrencilerimize kazandırılması için Millî Eğitim Bakanlığımız ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye başlamıştır. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun ve Anadolu Ajansının, medya eğitimleri ve medya okuryazarlığı ile ilgili yaptığı çalışmalar pek çok kişinin takdirini toplamaktadır. Ürünlerinden birinin de bu kitap olduğu Dijital Çağın
Okuryazar Bireyleri projesi, adı geçen bu kurumların iş birliği içerisinde 21-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Konya ve Ankara’da gerçekleştirdiği birbirinden değerli etkinliklerden oluşmaktadır.
Kitabı okurken büyük öz verilerle hazırlanmış ve yoğun çalışmalarla desteklenmiş olan bir projenin hikâyesine tanıklık edeceksiniz. Bu vesile ile başta Konya İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali BÜYÜK
ve proje ekibi olmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Anadolu Ajansı, Türkiye Radyo ve
Televizyon Kurumu yöneticilerine projeye verdikleri desteklerden dolayı teşekkürü bir borç biliriz.
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezinin, projenin yürütülmesinde ve proje
başarı testinin uygulanmasındaki özel desteğini de ayrıca belirtmek isteriz. Böyle çalışmaların artarak ve büyüyerek devam etmesi dileklerimizle…
Hüseyin SAYIN
Doç. Dr. Adnan ALTUN
Prof. Dr. Erol Nezih ORHON
Prof. Dr. Emine Nilüfer PEMBECİOĞLU

Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri
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1. BÖLÜM
PROJE HAKKINDA
DİJİTAL ÇAĞIN OKURYAZAR BİREYLERİ
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TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

[ Proje Hakkında ]

GIRIŞ
İlk çağlardan bu yana seslerin, çeşitli semboller kullanarak gösterilmesi ve bu sembollerin seslendirilmesi anlamını ifade eden okuryazarlık becerisi; gelişen iletişim ve bilgi teknolojileri ile yenilikleri doğru algılama, bilimsel gelişmeleri takip etme ve çözümleme anlamları ile hem beceri hem
de zihinsel olarak bir algılama sürecini ifade etmeye başlamıştır. Günümüzden beklenen okuryazarlık becerisine sahip bir birey, yalnızca alfabedeki harfleri değil; iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin
hızla geliştiği günümüz dünya şartlarında karşısına çıkan tüm sembolleri, işaretleri, elektronik metinleri, görselleri, grafikleri anlamak ve amaçlarına ulaşabilmek için farklı formlarda ürünler (afiş, film,
logo, slogan, kodlama vb.) ortaya koymak durumundadır.
Gelişen teknolojik araçlar ile birlikte gelişen okuma ve yazma durumları, gelecekte ortaya çıkacak yeni iletişim araçları ile birlikte değişime devam edecektir. Bu yüzden okuryazarlıkla ilgili pek çok
yeni kavram, bilim ve edebiyat dünyası ile birlikte dağarcığımıza girmiş durumdadır. Tarım okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı, ekolojik okuryazarlık, dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı gibi isimlerden de anlaşılabileceği üzere “okuryazarlık” kavramı pek çok alanla birlikte kullanılarak, bu alandaki gelişmeleri doğru algılayabilme ve yetkin olarak alan becerisine sahip olma anlamlarında kullanılmaya başlamıştır. Bu okuryazarlık becerileri arasından dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı becerileri, çağımızın vazgeçilemez beceriler bütünü olarak yerini almıştır.
Medya okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması için ülkemizde 2000’li yıllardan beri çalışmalara başlanmıştır. 2006 yılından itibaren seçmeli bir ders yapısında okutulmaya başlanan Medya
Okuryazarlığı dersi bu anlamda atılmış çok önemli adımlardan biridir. Aslında tüm bireylerin hangi
yaş ve olgunluk seviyesine sahip olursa olsun sergilemesi beklenen “dijital okuryazarlık” becerilerinin özellikle medya okuryazarlığı dersine giren öğretmenlerce gerçek anlamıyla uygulanması, bu yol
ile öğrencilere de kazandırılması ülkemizde ihtiyaç duyulan bir boşluğu dolduracaktır.

Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri
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[ Proje Hakkında ]

DİJİTAL ÇAĞIN OKURYAZAR BİREYLERİ PROJESİ
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen; Türkiye Radyo Televizyon Kurumu,
Anadolu Ajansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle
etkinlikleri gerçekleştirilen “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesi, ülkemizin dört bir yanından
gelen 96 öğretmene 21-28 Haziran 2019 tarihleri arasında verilen eğitim sürecini kapsamaktadır.
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında yürütülen proje
kapsamında Konya ve Ankara’da gerçekleştirilen etkinliklerin ardından proje katılımcısı öğretmenlerden; projede edindikleri bilgi, beceri ve tecrübeleri öğrencilerine aktarmaları ve bu yolla dijital okuryazarlık becerilerinin topluma yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

PROJENIN AMACI
Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlı olarak anlamı değişmeye başlayan ve kapsam alanı
gittikçe genişleyen “okuryazarlık” becerileri arasından dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı
becerilerini kazanmış öğrencilerin yetiştirilmesini sağlamak için öğretmenlerimizin bu becerileri
etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak projenin ana amacını oluşturmaktadır. Doğru ve güvenilir
bilgilerin öğretmenler ve öğrencileri yoluyla toplumun çekirdeği olan ailelerle buluşturulması ve toplum yararına kullanılması, dijital veri arşivlerine hızlı erişim stratejilerinin kazanılması, dijital ortamlarda karşılaşılabilecek tehlike ve fırsatlara ilişkin bilinç kazanılması, medya içeriklerinin çözümlenebilmesi ve ortak değerler çerçevesinde değerlendirilebilmesi, amaca uygun medya içeriklerinin
üretilmesi ve doğru platformlarda paylaşılabilmesi, bu genel amaca ulaşılabilmesi adına belirlenmiş alt amaçlardır.

REFERANS ALINAN PROJELER
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 31.08.2015-04.09.2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen
“Medya Okuryazarlığı Dersi ve Öğretim Programı Tanıtım Semineri”nde medya okuryazarlığı dersine
giren öğretmenlere müfredat hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Söz konusu seminerde öğretmen, öğrenci ve velilerde medya okuryazarlığı konusunda bir bilinç oluşturulması maksadıyla katılımcılardan, konu ile ilgili proje üretmeleri noktasında bir beklenti olduğu dile getirilmiştir. Bu seminerden hareketle “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi” isimli TÜBİTAK projesi,
2016-2017 eğitim-öğretim yılında Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülerek başarı ile sonuçlandırılmıştır. TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında yürütülen
proje kapsamında Konya’da medya okuryazarlığı dersine girme şartını taşıyan 96 öğretmene 16-21
Ocak 2017 tarihleri arasında medya okuryazarlığı eğitimleri verilmiştir.
Proje etkinliklerinin ardından katılımcı öğretmenler ile proje yürütücüsü arasındaki iletişim devam
etmiş ve “Genç Medyatörler” isimli bir e-twinning projesi yürütülmüştür. Proje kapsamında medya,
bilişim ve görsel sanatlarda yetenekli öğrencilerden oluşturulan kulüpler aracılığı ile öğrenciler, okullarının basın yayın faaliyetlerini (tanıtım, reklam, gazete vb.) öğretmenleri rehberliğinde yürütmüştür.
Makedonya’nın Struga kentinde 2015 yılında düzenlenen Medya Literate Digitally Skilled: Ready
for Anti-Discrimination Campaigning isimli Youtpass (Erasmus+) projesi de bazı etkinliklerde referans olarak alınmıştır. 2015 yılında katılımcı olarak Türkiye’nin de yer aldığı, söz konusu projede katılımcı gruplar kendilerine verilen konularla ilgili medyayı etkin bir şekilde kullanarak çeşitli üretimler
yapmışlar ve kampanyalar düzenlemişlerdir.
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YÖNTEM
Projede nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Proje katılımcılarından tarama
modeli ile alınan istatistiki bilgiler, proje etkinlik süreci ve sonrasında toplanan etkinlik ürünleriyle
kıyaslanarak değerlendirmeye alınmıştır. Proje etkinliklerinde e-öğrenme uygulamaları, gözlem, saha
çalışmaları, mobil uygulamalar, deneysel uygulamalar ve iş birlikçi grup çalışmaları, etkinliklerde kullanılan yöntem ve tekniklerdir. Proje etkinliklerinin teorik bilgilerden ziyade uygulamalı bilgi, beceri
ve tecrübelerin aktarımından oluşmasına dikkat edilmiştir.

HEDEF KITLE
Etkinliklerine katılımda gönüllülük esasının temel alındığı projenin hedef kitlesini medya okuryazarlığı dersine girebilme şartını taşıyan öğretmenler oluşturmuştur. Bu ölçütün belirlenmesinde Millî
Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili kararları (17.09.2007 tarih ve 155 sayılı, 05.07.2012
tarih ve 97 sayılı, 14.08.2013 tarih ve 113 sayılı) dikkate alınmıştır. Bu karar gereği medya okuryazarlığı dersine girebilme şartını sağlayabilecek öğretmenler şu şekildedir:
• Türkçe Öğretmenleri
• Sosyal Bilgiler Öğretmenleri
• Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri
• Basın Yayın Yüksekokulları/İletişim Fakültelerinden mezun olan Sınıf Öğretmenleri
• Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri ile Radyo-Televizyon Alanı Öğretmenleri

PROJEYE ÇAĞRISI VE BAŞVURULARIN ALINMASI
Ülkemizin tüm ortaokullarında görev yapan Medya Okuryazarlığı dersi öğretmenlerine, projenin
ve başvuru sürecinin duyurulması maksadıyla bir ay süren bir çağrı sürecine çıkılmıştır. Çağrı sürecinde başvurular, 17 Nisan-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında proje internet sitesi olan www.dijitalcaginbireyleri.com genel ağ adresinden verilen Google Anket bağlantısı ile alınmıştır. Çağrı yoluyla
proje etkinliklerine yapılan davetin, hedef kitledeki tüm öğretmenlere ulaşabilmesi için Konya İl Millî
Eğitim Müdürlüğü olarak 16 Nisan 2019 tarihinde ülkemizin bütün valiliklerine (80 Valilik) ve Konya’nın bütün ilçelerine bir çağrı yazısı gönderilmiştir (Ek 1 Proje Başvuru Çağrı Yazısı). Ayrıca proje
ortaklarımızdan Anadolu Ajansının 30 Nisan 2019 tarihli haberi ile proje çağrısı, Müdürlüğümüzün
sitesi başta olmak üzere pek çok genel ağ sitesinde ve sosyal medya platformunda yayımlanmıştır.

PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTIRILEN ETKINLIKLER
Proje çerçevesinde 21-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Konya’da ve Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikler “hazırlık etkinlikleri, grup çalışmasına dayalı atölye etkinlikleri, iş birliği yapılan kurum
etkinlikleri ve sonuç etkinlikleri” olarak dört bölümde tasarlanmıştır.
A. Hazırlık etkinlikleri
1. “Değişen Okuryazarlık Algısı” (Dr. Öğretim Üyesi Mustafa AYDIN)
2. “Dijital Çağın Bireyleri” (Doç. Dr. Adnan ALTUN)
3. “Medya Okuryazarlığı Açısından Yanlış ve Sahte Haberler” (Prof. Dr. Erol Nezih ORHON)
4. “21. Yüzyılda Belge ve Bilgi Paylaşımı ile Modern Uygulamalar” (Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU)
5. “Sosyal Medyanın Geleceği” (Doç. Dr. Adnan ALTUN, Ebru ARDIÇ)
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B. Grup çalışmasına dayalı atölye etkinlikleri
1. “Film Atölyesi” (Prof. Dr. Erol Nezih ORHON)
2. “Geleceğin Gazetecileri” (Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU ve Sercan İLDEM)
3. “Çizgi Film Yapmayı Öğreniyorum.” (Doç. Dr. Fethi KABA ve Tahir Kutluay AKSOY)
4. “Medya Okuryazarlığının Propagandası Yapıyoruz.” (Doç. Dr. Adnan ALTUN ve Ebru ARDIÇ)
5. “Dijital Vatandaşlık” (Prof. Dr. Erol Nezih ORHON ve Aslı SÜREK)
6. “Dijital Efektlerle Medyada Yazıyorum.” (Osman ADAY, Berkay TOPATAN, Ali AVLAR)
7. “Mobil Uygulamalarda Algı Yönetimi” (Zeki KÜÇÜKKARA)
8. “Çevrim İçi Dijital İçerik Oluşturuyorum.” (Ali ALTINSOY)
9. “Mobil Destekli Artırılmış Gerçeklik Uygulaması” (Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU)
10. “Stratejik İletişim Eğitimi” (Dr. Serkan ÖKTEN)

C. İş birliği yapılan kurumlar tarafından gerçekleştirilen etkinlikler
Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu (TRT)

1. “Düşünceden Yayına TV Programı” (Selim PEKSARI)
2. “Bir Fikrim Var: Radyoya Program Yapıyorum.” (Kurtuluş ÖZYAZICI)

Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu (BTK)

1. “İnternet Girişimciliği ve İnovasyon” (Dr. Ahmet ÇUBUKCU)
2. “Siber Zorbalık: İncittiğin Yerden İncinirsin.” (Dr. Şahin BAYZAN)

Anadolu Ajansı (AA)

1. “Medyada Algı” (Hayri ÇETİNKUŞ)
2. “Fotoğraf Okuma ve Fotoğrafın Gücü” (Fırat YURDAKUL)
3. “Yazılı Haberlerin Analizi” (Hasan ÖYMEZ)

D. Sonuç etkinlikleri
1. “Proje Başarı Testi” (Proje Personeli)
2. “Medya ile Bir Kampanya Tasarlıyoruz.” (Hüseyin SAYIN)
3. “Sosyal Sorumlu Blog Yazarlığı” (Dr. Öğretim Üyesi Salih GÜRBÜZ)

ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ÇALIŞMALARI
Proje etkinlikleri öncesinde katılımcılara ait beklentiler, etkinlikler sırasında ve sonrasında projeye
ve projede hedeflenen kazanımlara yönelik geri bildirimler, “beklentiler” ve “memnuniyet” anketleriyle alınmış, sonuçlar katılımcı öğretmenlerle paylaşılmıştır. Ayrıca projenin ileriki dönemlerine ve
sonuçlarına ait öneriler ise hazırlanan raporlar yoluyla TÜBİTAK’a sunulmuştur.
Etkinlik sürecinin verimliliğini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla etkinliklerin hemen sonrasında
uygulanan mini-testler, katılımcılarda oluşması hedeflenen bilgi ve beceri düzeylerinin anlık olarak
öğrenilmesine yardımcı olmuştur. Gerçekleştirilen her etkinlik sonunda katılımcıların hızlı ve gerçekçi
değerlendirmeler yapabilmeleri için değerlendirmeye katılan gönüllü öğretmenlerden, elektronik
ortamda hazırlanan etkinlik değerlendirme formlarını, etkinlik sonrasında yalnız oldukları ortamlarda
cep telefonlarından doldurmaları istenmiştir. Projede gerçekleştirilen etkinliklerin eğitmenlerinin ve
proje uzmanlarının hazırladığı sorularla oluşturulan “Proje Başarı Testi”, etkinlik haftası sonunda
katılımcı öğretmenlere uygulanmış, sonuçlar hızlı bir şekilde katılımcılarla ve proje personeli ile paylaşılmıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde öğretmenlerin yaptığı medya üretim çalışmalarının sonucunda
elde edilen ürünlerin ve katılımcı anekdotlarının içerisinde bulunduğu “öğrenen seçki dosyası” hazırlanmıştır. Etkinlik döneminin ardından, proje katılımcısı öğretmenlerin 2019-2020 eğitim-öğretim
yılında öğrencileriyle birlikte yaptıkları etkinlikler proje uzmanlarınca izlenmiştir.
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PROJE KOORDİNATÖR KURUM VE İŞ BİRLİĞİ YAPILAN KURUM YÖNETİCİLERİ
Seyit Ali BÜYÜK, 2001 yılına kadar çeşitli şehirlerde öğretmenlik
ve yöneticilik yaptı. 2001-2005 yıllarında İsviçre Eğitim Ataşeliği nezdinde Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri öğretmenliği yaptı. 2005-2014 yılları arasında Konya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, 2014-2019 tarihleri
arasında Çorum İl Millî Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 25 Şubat 2019
tarihinden itibaren Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünde kurum yöneticisi
olarak görev yapmaktadır.
Alper ORAL, 2006 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Konya’da gençlik merkezi müdürlüğü yapan ORAL, Gençlik Meclisi kuruculuğunu üstlendi. 2019’da Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Eğitim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına atandı. Gençlik, spor ve eğitim konularında birçok AB projesinde koordinatör olarak görev aldı. Lisanslı atletizm sporcusu; voleybol, masa tenisi ve futbol oyuncusu olan Alper ORAL,
hâlen Türkiye Ulusal Ajansı, Eurodesk temsilciliğini yürütmektedir.
Servet ALTUNTAŞ, 1993 yılından itibaren öğretmen olarak başladığı meslek hayatında; okul müdürlüğü, şube müdürlüğü, ilçe ve il millî
eğitim müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2006 yılında Selçuk Üniversitesinde Din Felsefesi Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi” isimli TÜBİTAK projesinde AR-GE Birimi
yöneticisi olarak görev yaptı. Hâlen Konya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Dr. Mustafa KÜÇÜKALİ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda
İnternet Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Projemize, Başkanlığı
bünyesinde hâlihazırda yürütülmekte olan “İnternet Girişimciliği ve İnovasyon” ile “Siber Zorbalık” alanlarındaki etkinliklerin yanı sıra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu etkinlik salonlarının tahsisi ve etkinlikler sürecinde katılımcıların yeme-içme ihtiyaçları hususlarında destek vermiştir.
Hayri ÇETİNKUŞ, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü olarak
görev yapmaktadır. Anadolu Ajansı Haber Akademisi, projemizin katılımcı öğretmenlerine kurum uzmanlarınca verilen verilen “Medyada Algı”,
“Fotoğraf Okuma ve Fotoğrafın Gücü” ve “Yazılı Haberlerin Analizi” etkinlikleri için uzman desteğinin yanı sıra kuruma ait konferans salonunun
tahsisi ile katılımcı öğretmenlere yapılan yeme-içme ikramları hususlarında projemize destek vermiştir.
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Ekrem ÖZDEMİR, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde araştırma ve planlama müdürü olarak görev yapmaktadır. Sinema, edebiyat ve tasavvuf üzerine çalışmaları bulunmaktadır. TRT uzmanları tarafından projemizde gerçekleştirilen etkinlikler, TRT Müzesinin ziyaret edilmesi ve katılımcı öğretmenlerin TRT Arı Stüdyolarında bir programa katılımları hususlarında projemize destek vermiştir.
Abdurrahman ÇAKIR, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda (TRT) Medya Eğitim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. TRT uzmanları tarafından projemizde gerçekleştirilen etkinlikler, TRT
Müzesinin ziyaret edilmesi ve proje katılımcısı öğretmenlerin TRT Arı Stüdyolarında bir programa
katılımları konularında projemize destek vermiştir.

PROJE PERSONELİ
Proje, genelde dijital okuryazarlıklar özelde ise medya okuryazarlığı alanına ait çeşitli hedeflere
sahiptir. Özellikle medya okuryazarlığı, ülkemizde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gereken bir
konu çerçevesinde değerlendirilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu başta olmak üzere bu alanda farklı kurum ve kuruluşlarca imzalanan protokoller ve iş
birlikleri çerçevesinde ülkemizde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Proje personeli, Millî Eğitim
Bakanlığı başta olmak üzere bu alanda çalışan pek çok kurum ve kuruluşla birlikte yürütülen
araştırma, proje ve etkinliklerde görev almış, sanatsal ve bilimsel pek çok çalışmada yer almıştır.
Proje Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümünde öğretim
üyesi olup proje konusu olan medya okuryazarlığı ile ilgili pek çok proje
ve araştırma yürütmüş ve hâlen de yürüten bir akademisyendir. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivalleri, bienal, sempozyum, konferans ve kongre
katılımlarının yanı sıra MEB Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı’nı hazırlayan ve ders materyallerini tasarlayan uzmanlardan biridir.
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen (2017)
116B452 proje numaralı “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen
Eğitimi” isimli TÜBİTAK 4005 projesinde proje uzmanı/araştırmacı olarak görev yapmıştır. Araştırmacının farklı zamanlarda gerçekleştirdiği diğer projelerinden bazıları şunlardır:
• Citizen of The Future: The Concerns And Actions of Young People Around Current European and
Global Issues, ECRP, 2007-2010.
• Ege’nin Kayıp Uygarlığı Leleg, Bilimsel Araştırma Projesi, 2008-2009.
• To-gather: European Multiple Choice Identity Project, International Project, 2009-2011.
• Geçmişin İzlerini Ararken: Bafa’nın Gizemleri, Tarihsel ve Kültürel Değerleri, 2013-2016.
• Analysis of Citizenship Perception Between Turkey and China, Bilimsel Araştırma Projesi,
2014-2016.
• Presentation and Representation of Family in Traditional and Social Media, BAP, 2017.
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Proje Uzmanı Prof. Dr. Erol Nezih ORHON, Proje Uzmanı Prof. Dr. Erol
Nezih ORHON, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema
ve Televizyon Bölümünde öğretim üyesi olup proje konusu olan medya
okuryazarlığı ile ilgili pek çok araştırma yürütmüş ve hâlen de yürüten bir
akademisyendir. MEB Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı’nı ve
ders materyallerini hazırlayan uzmanlardan biridir. 2016-2017 yılları arasında Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün koordinatör kurum olarak görev
yaptığı 116B452 proje numaralı “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren
Öğretmen Eğitimi” isimli TÜBİTAK 4005 projesinde proje uzmanı/araştırmacı olarak görev yapmıştır. Araştırmacının diğer projelerinden bazıları şunlardır:
• Temel Eğitime Destek Projesi, Avrupa Birliği-MEB, 2004. “Haydi Kızlar Okula”, UNICEF-MEB, 2003-2004.
• Global Media Monitoring Project, WACC-Women’s Programme, 2005.
• Citizen of The Future: The Concerns And Actions of Young People Around Current European And Global Issues,
2007-2010.
• Digital Bridges, Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu Projesi, 2009-2011.

Proje Uzmanı Doç. Dr. Adnan ALTUN, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde medya okuryazarlığı alanında çalışmalar yürüten
bir öğretim üyesidir. ALTUN, yüksek lisans ve doktora eğitimini medya
okuryazarlığının “Sosyal Bilgiler” dersi ile ilişkilendirilmesi alanında gerçekleştirmiş olup Çocuk ve Medya Hareketi’nde (Çocuk Vakfı, RTÜK ve
BYEGM), bilim ve değerlendirme kurulu üyeliği ile strateji yazım grubu
üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca “Medya Okuryazarlığı” ve “Sosyal Bilgiler” derslerine ait öğretim programlarının ve ders kitaplarının
hazırlanmasında koordinatörlük görevini yürüten araştırmacının, medya
okuryazarlığı ve sosyal bilgiler eğitimi alanlarında bilimsel yayınları bulunmaktadır. Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen (2017) 116B452 proje numaralı “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi” isimli TÜBİTAK 4005 projesinde proje uzmanı/araştırmacı
olarak görev yapmıştır. Araştırmacının yürüttüğü diğer projelerden bazıları şunlardır:
• Bolu İli Merkez İlçe Eğitim Sorunları, Kamu Projesi, 2013-2015.
• Sosyal Bilgiler Derslerinde Tarihî Mekânların Kullanımı: Bolu İline Yönelik Bir Envanter Çalışması,
Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-2016.
Proje Yürütücüsü Hüseyin SAYIN, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezinde görev yapmaktadır. 2002 yılından itibaren Türkçe öğretmeni olarak çeşitli okullarda görev yaptı. 2015
yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda, medya okuryazarlığı becerilerinin Türkçe dersi öğretimi ve
öğretim programı ile ilişkilendirmesi konusundaki tez çalışmasıyla yüksek
lisans öğrenimini tamamladı. Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde yürütülen “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen
Eğitimi” isimli TÜBİTAK 4005 projesinde yürütücü olarak görev yaptı.
Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine devam etmektedir. Türkçe
eğitimi, medya ve medya okuryazarlığı alanında yayınları bulunmaktadır.
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PROJE ETKİNLİKLERİNDE GÖREV ALAN EĞİTMENLER
Proje Eğitmeni Doç. Dr. Fethi KABA, 1989 yılında Anadolu Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde, sanatta
yeterliliğini ise 1996 yılında Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat
Dalında tamamladı. Hâlen Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Bölümü başkanlığını yürütmektedir. Animasyon ve çizgi filmler ile ilgili pek çok projeye katılmış, konu ile ilgili pek
çok bilimsel yayın yapmıştır. “Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çizgi Film
(Animasyon) Araştırma ve Geliştirme Merkezi”nin kurucuları arasındadır.
Proje Eğitmeni Dr. Salih GÜRBÜZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV bölümünde Doktor Öğretim
Üyesi olarak çalışmaktadır. Yeni medya, siyasal iletişim, imaj, kurum imajı,
yeni medya görselleri ve göstergebilim çözümlemeleri üzerine akademik
çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca 2004’den beri bölgesel radyolarda aile, eğitim, iletişim, insan, şehir konularında radyo programları
hazırlayıp sunmakta, yerel ve ulusal gazetelerde köşe yazıları yayınlanmakta, kısa filmler çekmekte ve film festivallerinde jüri üyelikleri yapmaktadır. “Sosyal Sorumlu Blog Yazarlığı” konulu etkinliği yürütmek üzere
projemizde görev almıştır.
Proje Eğitmeni Dr. Ahmet ÇUBUKCU, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, yüksek lisans eğitimini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri alanında tamamlayan araştırmacının; internetin bilinçli ve güvenli kullanımına ilişkin eğitimleri ve farkındalık çalışmaları ile dijital vatandaşlık alanında proje ve yayınları bulunmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda uzman olarak görev yaptı.
2019 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. “İnternet Girişimciliği ve İnovasyon” konulu etkinliği yürütmek üzere projemizde görev almıştır.
Proje Eğitmeni Aslı SÜREK, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk
Hakları Biriminde görev yapmaktadır. Aynı zamanda işaret dili tercümanı
ve aile eğitimcisidir. Bu görevlerin dışında yaptığı farklı çalışmalar ve
yürüttüğü çeşitli eğitim faaliyetleri de bulunmaktadır. Medya ve çocuk
hakları, ergenlik dönemine girmek üzere olan çocuklara ve ailelerine yönelik bilgilendirici eğitimler; istismar, telif hakları, dijital vatandaşlık gibi
konularda farklı becerilere hitap eden atölye çalışmaları (ritim, karikatür,
çocuk mimarlar, çocuklar için felsefe, duyularla yaratıcı yazma); sokakta
dilendirilen çocuklara yönelik saha çalışmaları ve çocuklara masal anlatımı çalışma alanlarından bazılarıdır. Projemizde yürütülecek olan “Dijital Vatandaşlık” etkinliğinde
eğitmen olarak görev almıştır.
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Proje Eğitmeni Osman ADAY, lisans ve yüksek lisans öğrenimini
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümünde tamamlamıştır. Aynı bölümde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Çeşitli sinema filmlerinde yönetmen olarak görev almış, film
festivallerinde ve kısa film yarışmalarında pek çok ödül almıştır. Konya İl
Millî Eğitim Müdürlüğünün “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi” isimli TÜBİTAK projesinde eğitmen olarak görev yapmıştır. Bu projede, dijital efektlerin kullanımı konulu etkinlikte ve proje filminin
oluşturulmasında görev almıştır.
Proje Eğitmeni Zeki KÜÇÜKKARA, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezinde bilişim teknolojileri uzmanı olarak
görev yapmaktadır. Yüksek lisans eğitimini, görüntü işleme yöntemi ile
optik okuma yazılımı konusunda tamamlamıştır. Android ve IOS tabanlı
sistemler üzerinde çeşitli uygulamalar geliştirmiş, yapay zekâ ve ölçme
değerlendirme alanı ile ilgili bilimsel yayınlar yapmıştır. MEB ÖDSGM
koordinatörlüğünde yürütülen ölçme-değerlendirme çalışmalarında fiilen görev almaktadır. Projemiz kapsamında yürütülen “Mobil Uygulamalarda Algı Yönetimi” etkinliğinde eğitmen olarak görev almıştır.
Proje Eğitmeni Ali ALTINSOY, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Ölçme Değerlendirme Merkezinde bilişim uzmanı olarak görev yapmıştır. 2016-2017 yılları arasında Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi” isimli TÜBİTAK projesinde proje rehberi olarak görev yapmıştır. MEB ÖDSGM koordinatörlüğünde yürütülen ölçme-değerlendirme çalışmalarında görev almıştır.
Genel ağ tabanlı yazılımlar üzerinde çalışmaktadır. Projemiz kapsamında
yürütülen “Çevrim İçi Dijital İçerik Oluşturuyorum.” etkinliğinde eğitmen
olarak görev almıştır.
Proje Eğitmeni İsmail Berkay TOPATAN, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Aynı fakültenin Suha Arın Kısa-ca Film Atölyesi görüntü ekibinde görevler almıştır. Ulusal ve uluslararası kısa film festivallerine katılmış, çeşitli ödüller
almıştır. Uluslararası Kısa-ca Film Festivallerinin organizasyonunda görev
almıştır. Dijital efektlerin kullanımı konulu etkinlikte, proje filmi için video
kayıtlarının alımında ve arşivlenmesinde görev almıştır.
Proje Eğitmeni Ali AVLAR, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Aynı fakültenin Suha
Arın Kısa-ca Film Atölyesinde yönetmen ve görüntü yönetmeni olarak
görev yapmıştır. Ulusal ve uluslararası kısa film festivallerine katılmış,
çeşitli ödüller almıştır. Uluslararası Kısa-ca Film Festivallerinin organizasyonunda görev almıştır. Dijital efektlerin kullanımı konulu etkinlikte
ve proje filminin oluşturulmasında görev almıştır.
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İŞ BİRLİĞİ YAPILAN KURUMLARDA GÖREV YAPAN EĞİTMENLER
Proje Eğitmeni Dr. Şahin BAYZAN, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunda uzman olarak görev yapmaktadır. 2000-2008 yılları arasında Pamukkale Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.
Lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi, yüksek lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Doktorasını Kocaeli Üniversitesinde Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi bölümünde
tamamlayan araştırmacının; internet bağımlılığı, internette çocuklara
yönelik riskler ve ailelerin bilinçlendirme faaliyetlerindeki rolü, dijital
vatandaşlık, internette hak ve sorumluluklar, internet okuryazarlığı konularında proje ve yayınları bulunmaktadır. “Siber Zorbalık: İncittiğin Yerden İncinirsin.” isimli etkinliği
yürütmek üzere projemizde görev almıştır.
Proje Eğitmeni Dr. Serkan ÖKTEN, Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığında “iletişim uzmanı” olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) bölümünde, yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda, doktora eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Avrupa Birliği Çalışmaları programında tamamlamıştır. Aynı üniversitede “misafir öğretim üyesi” olarak ders vermenin yanı sıra “uyuşturucu madde bağımlılığı ile yeni bağımlılık türlerinin
nedenleri ve bu kapsamda alınacak tedbirlerin tespit edilmesi” maksadıyla kurulan TBMM araştırma komisyonu bünyesinde uzman olarak da görev yapmıştır. Ayrıca araştırmacının; kamu yönetimi teori ve uygulamaları ile medya, halkla ilişkiler ve stratejik iletişim alanlarında çalışmaları ve
yayınları bulunmaktadır.
Proje Eğitmeni Selim PEKSARI, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda 22 yıldır görev yapmaktadır. 1998 yılından itibaren televizyonda
prodüktör olarak eğitim, kültür ve belgesel programları yaptı. Tarım,
sağlık, kadın ve yarışma programlarında yapımcı ve yönetmen olarak
görev aldı (Bu Toprağın Sesi, Dişe Dokunur Şeyler, Masalın Eksik Yüzü, Bir
Kelime Bir İşlem). 2008-2015 yılları arasında Ankara Televizyonu Program
Müdürlüğü, TRT 1 Koordinatör Yardımcılığı ve Yapım Koordinatör Yardımcılığı görevlerini üstlendi. BBC (İleri Düzey Prodüktörlük ve Çok Kameralı
Yönetmenlik) eğitimlerine ve TRT Eğitimcilerin Eğitimi kurslarına katıldı.
TRT’deki hizmet içi eğitimlere ve kurum dışı eğitimlere eğitimci olarak katılmaktadır. Hâlen yayını
devam eden özel çocuklar ve özel aileler ile ilgili engellilere yönelik programın yapımcılığı ve yönetmenliğini yürütmektedir. Mesleki tecrübelerini “Düşünceden Yayına Televizyon Programı” isimli etkinlik ile katılımcı öğretmenlere uygulamalı olarak aktarmak üzere projemizde görev almıştır.
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Proje Eğitmeni Kurtuluş ÖZYAZICI, Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu (TRT) Ankara Radyosunda 20 yıldır program yapımcısı (prodüktör) olarak görev yapmaktadır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Türkiye’den ve yurt
dışından yayıncılara radyo yayıncılığıyla ilgili pek çok eğitim verdi. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda jüri üyesi olarak görev aldı. Geçen 20
yılda radyo belgeselleri, sinema ve müzik programları yaptı. Hâlen TRT
Radyo-1 ve TRT Radyo-3’te programlar hazırlayıp sunmaktadır. Mesleki
tecrübelerini “Bir Fikrim Var: Radyoya Program Yapıyorum.” isimli etkinlik
ile katılımcı öğretmenlere uygulamalı olarak aktarmak üzere projemizde görev almıştır.
Proje Eğitmeni Hayri ÇETİNKUŞ, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü olarak görev yapmaktadır. Gazetecilik ve diğer medya eğitimleri alanlarında eğitimler vermekte ve bu alanlarda çeşitli çalışmalar
(proje, konferans vb.) yürütmektedir. Televizyon haberciliği ve gazetecilik
alanlanlarında öğretim görevlisi olarak çalıştı. Belgesel yönetmenliği ve
yazarlığı ile siyasal pazarlama ve siyasal iletişim alanlarında araştırma
ve saha çalışmalarında bulundu. Anadolu Ajansına ait “Muhabir”, “Savaş
Muhabirliği”, “Gökyüzünden Türkiye” gibi kitaplarının editörlüğünü yaptı.
“Medyada Algı” etkinliğinin yanı sıra kurum tanıtımı yapmak ve proje katılımcısı öğretmenlerin kurum ziyaretini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak üzere projemizde görev almıştır.
Proje Eğitmeni Fırat YURDAKUL, Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörlüğü Biriminde, “fotoğraf editörü” olarak görev yapmaktadır. Tsunami,
Libya savaşı, 17 Ağustos Depremi, Suriye İç Savaşı, Kırgızistan Halk Ayaklanması, Somali’deki açlık süreçleri gibi önemli savaş ve afet dönemlerinde; Endonezya, Arakan, Afganistan, Mısır gibi ülkelerde foto-muhabir olarak görev yapmıştır. Basın fotoğrafçılığı, foto-röportaj teknikleri
ve fotoğraf sanatı alanlarında eğitimler vermekte, çeşitli projelerde bu
alanlarda çalışmalar yürütmektedir. Proje kapsamında Anadolu Ajansında
gerçekleştirilen “Fotoğraf Okuma ve Fotoğrafın Gücü” etkinliğini yürütmek üzere projemizde görev almıştır.
Proje Eğitmeni Hasan ÖYMEZ, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede gazetecilik alanında yüksek lisans yaptı. Basın sektörüne öğrencilik yıllarında giren
Öymez, farklı gazetelerde televizyon ve radyo programları yapımcılığı ve sunuculuğu, Parlamento ve Başbakanlık muhabirliği yaptı.
Hâlen “Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni” olarak görev
yapan Öymez; medya sektöründe farklı alanlardaki muhabirlik tecrübesini
yönetici ve eğitici olarak genç gazetecilere aktarmak üzere eğitim programları ve seminerler vermekte, çeşitli medya derneklerinde yöneticilik
ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır. Projemiz kapsamında yürütülen “Yazılı Haberlerin Analizi”
etkinliğinde eğitmen olarak görev almıştır.
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PROJEDE GÖREV ALAN REHBERLER
Dr. Mustafa AYDIN, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı
öğretim üyesidir. Eğitim programları ve öğretimi alanında yüksek lisans
ve doktora eğitimlerini tamamlamasının ardından hem program geliştirme hem de okuryazarlık kavramının öne çıktığı PISA, TIMMS gibi uluslararası öğrenci değerlendirme programları alanlarında çalışmalar yürütmektedir. 2016-2017 yılları arasında Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün
koordinatör kurum olarak görev yaptığı 116B452 proje numaralı “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi” isimli TÜBİTAK 4005
projesinde proje eğitmeni olarak görev yapmıştır.
Ebru ARDIÇ, lisans ve yüksek lisans öğrenimini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans tez çalışmasını medya okuryazarlığı alanında hazırlayan ARDIÇ, doktora eğitimine devam etmektedir. Medya okuryazarlığı, sosyal bilgiler öğretimi ve eğitimde dijitalleşme üzerine akademik çalışmaları bulunmaktadır. 2016-2017 yılları arasında Konya İl Millî
Eğitim Müdürlüğünün koordinatör kurum olarak görev yaptığı 116B452
proje numaralı “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi”
isimli TÜBİTAK 4005 projesinde proje eğitmeni olarak görev yapmıştır.
Sercan İLDEM, lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesinde, yüksek
lisans öğrenimini ise Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünde
tamamlamıştır. Engelli, üstün zekâlı ve ıslah evindeki çocuklarla senaryo
çalışmaları yürütmüş, kısa film atölyelerinde eğitmen olarak görev almıştır. 2016-2017 yılları arasında Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün koordinatör kurum olarak görev yaptığı 116B452 proje numaralı “Geleceğin
Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi” isimli TÜBİTAK 4005 projesinde proje eğitmeni olarak görev yapmıştır.
Ali Kemal EKER, Konya il Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezinde ekip sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çeşitli proje ve çalıştaylarda görev
almış, pek çok eğitime katılmıştır. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ulusal (ABİDE
vb.) ve uluslararası (PISA, TIMMS) sınav ve programlarda fiilen görev
almaktadır. 2016-2017 yılları arasında Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yürütücülüğünü yaptığı “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi” isimli TÜBİTAK 4005 projesinde proje rehberi olarak görev
yapmıştır.
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Ekrem ÖZMEN, Konya il Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi uzman öğretmeni
olarak görev yapmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çeşitli proje ve çalıştaylarda görev almış, pek çok eğitime katılmıştır.
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ulusal (ABİDE vb.) ve uluslararası (PISA, TIMMS)
sınav ve programlarda fiilen görev almaktadır. 2016-2017 yılları arasında
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yürütücülüğünü yaptığı “Geleceğin
Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi” isimli TÜBİTAK 4005 projesinde proje rehberi olarak görev yapmıştır.
Tahir YAMAN, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezinde tasarım, dizgi ve grafik uzmanı olarak görev yapmaktadır.
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarının grafik, tasarım ve dizgi işlemlerinde görev almaktadır. Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün, “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi” ile “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” isimli TÜBİTAK projelerine ait
medya ürünlerinin dizgi ve tasarım işlerini yürütmüştür.
Tahir Kutluay AKSOY, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Bölümü Çizgi Film (Animasyon) Anasanat Dalı’nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Animasyon ve
çizgi filmler ile ilgili çeşitli projelere katılmış ve bilimsel yayınlar yapmıştır. “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” isimli TÜBİTAK-4004 projemizde
“Çizgi Film Yapmayı Öğreniyorum.” etkinliğini Doç. Dr. Fethi KABA ile birlikte yürütmek üzere projede görev almıştır.
Seyit Mehmet ÇİFTCİ, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve
Değerlendirme Merkezinde bilişim teknolojileri uzmanı olarak görev yapmaktadır. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ölçme ve değerlendirme proje ve çalışmalarının yazılım, grafik, tasarım ve dizgi işlemlerinde görev almaktadır.
Genel ağ tabanlı yazılımlar, veri tabanı yazılımları, grafik, dizgi ve tasarım işlemleri üzerinde çalışmaları bulunmaktadır.
Mustafa BÜBER, Selçuk Üniversitesi Doğanhisar Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Lisans öğrenimi
Selçuk Üniversitesi Teknik Egitim Fakültesi Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, yüksek lisans öğrenimini ise Mekatronik Mühendisliği alanında
tamamlamıştır. MEB ile üniversiteler ortaklığındaki Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiş projelerde görev almıştır. Ayrıca uluslararası boyutta
yürütülen birçok projenin “website” tasarım işlerini gerçekleştirmiştir.
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AÇILIŞ TÖRENİ: KONYA
21 HAZİRAN 2019
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında, Konya İl Millî
Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Anadolu Ajansı (AA),
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen
“Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesinin açılış programı Konya Anemon Otelde gerçekleşmiştir.
Programa Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın’ın ve İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ün yanı
sıra İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelerek
projede görev alan akademisyenler, uzmanlar ve 49 farklı şehirden katılımcı olarak seçilen öğretmenler katıldı.
Program, proje yürütücüsü Hüseyin Sayın’ın bilgilendirme konuşması ile başladı. Çalışma alanı
açısından projenin, TÜBİTAK 4004 kapsamında genellikle doğa bilimleri alanında yürütülen diğer
projelerden farklı olduğunu belirten Sayın, projenin sosyal bilimler ve iletişim bilimleri alanında yürütüldüğünü ve benzer konularda yürütülecek çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi. “Medya okuryazarlığını bilen, eğitimli ve nitelikli öğrencilerin yetişmesi için öncelikle öğretmenleri bu konuda geliştirmek istiyoruz.” diyen Sayın, bir aylık çağrı süreci sonunda projeye yoğun ilgi olduğunu, 49 farklı
şehirden öğretmenlerimiz katılımcı olarak Konya’ya geldiğini ifade etti ve sözlerine şöyle devam
etti: “Proje katılımcısı öğretmenlerimizden 63’ünü okullarında, 2019-2020 yılında medya okuryazarlığı dersini açanlar arasından seçtik. Katılımcı öğretmenlerimizden, projede edinecekleri bilgi ve
becerileri 2019-2020 eğitim-öğretim yılında medya okuryazarlığı kulüpleri aracılığı ile okullarında
öğrencilerine aktarmalarını ve sene sonunda medya okuryazarlığı şenlikleri düzenlemelerini bekliyoruz.” Sayın; proje tanıtım konuşmasında projenin başvuru ve çağrı dönemleri, detaylı etkinlik takvimi, proje kapsamında yapılacak etkinlikler, seyahatler ve iş birliğine gidilen kurum ziyaretleri ile
katılımcı öğretmenlerden beklenenler hakkında bilgiler verdi.
Konya İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, programda yaptığı konuşmada “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesinin önemine dikkat çekerek bu kapsamda verilecek eğitimlere katılmak üzere
Konya’ya 49 farklı ilden gelen öğretmenleri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. TÜBİTAK gibi saygın bir kuruluş tarafından desteklenen bu projede, desteklerinden ve iş birliklerinden
dolayı TRT’ye, Anadolu Ajansına, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ve Konya Büyükşehir Belediyesine, proje çalışmalarına katılarak dijital okuryazarlıklara ilişkin bilgi ve beceri kazanacak olan
öğretmenlere, uzman görevindeki akademisyenlere, eğitmen ve rehberlere teşekkürlerini iletti.
Öğrencilerimizin böylece 21. yüzyıl becerileri başta olmak üzere, gelecek asırlara da uzanan bilgi,
beceri ve donanımları kuşanacaklarını da sözlerine ekledi.
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Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın ise konuşmasına Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın
selamlarını ileterek başladı. Böyle bir eğitim faaliyeti içerisinde bulunuyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, Hz. Mevlana’nın “Dün, dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım…” sözünü hatırlattı. Bugünün dünyasında dijital ve sanal ortamda belli bir aşamaya ulaşmanın çok önemli olduğunu söyledi. Gelişen dünyaya adapte olabilmek için çağı yakalamak gerektiğini de ifade ederek “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesinin çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini sözlerine ekledi. Projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini de iletti. Katılımcı öğretmenler, “Değişen Okuryazarlık Algısı” etkinliğinin ve protokol konuşmalarının ardından projede danışmanlık (proje uzmanı) görevini yürüten akademisyenlerin konuşma ve
etkinlikleriyle sekiz gün sürecek bir eğitim ve etkinlik sürecine başladı.
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KONYA ETKİNLİKLERİ
21-25 HAZIRAN 2019
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT),
Anadolu Ajansı (AA), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş
birliğiyle yürütülen “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesinin hazırlık ve temel eğitimleri 21-25
Haziran 2019 tarihleri arasında Konya’da tamamlanmıştır. Konya Anemon Otel’de, Mevlana Müzesi
ve Meydanı’nda toplamda 15 farklı etkinlik gerçekleştirilmiştir:
1. Değişen Okuryazarlık Algısı
2. Dijital Çağın Bireyleri
3. Medya ve Etik: Yanlış ve Yanıltıcı Haberler
4. 21. Yüzyılda Belge ve Bilgi Paylaşımı ile Modern Uygulamalar
5. Medya ile Bir Kampanya Yürütüyorum
6. Sosyal Sorumlu Blog Yazarlığı
7. Sosyal Medyanın Geleceği
8. Düşünceden Yayına TV Programı
9. Dijital Vatandaşlık
10. Film Atölyesi
11. Medya Okuryazarlığının Propagandasını Yapıyoruz
12. Bir fikrim var: Radyoya Program Yapıyorum
13. Çizgi Film Yapmayı Öğreniyorum
14. Dijital Efektlerle Medyada Yazıyorum
15. Geleceğin Gazetecileri

Konya Büyükşehir Belediyesinin hem materyal hem de öğretmenlerin motivasyonunu artırıcı
faaliyetler açılarından desteklediği Konya etkinliklerinde katılımcılar, tişörtleri üzerine tasarladığı
mesajları Konya Mevlana Müzesinde ve Meydanında halkla paylaştı. Medya okuryazarlığının önemine dikkat çeken ve katılımcı öğretmenler tarafından tasarlanan onlarca tasarım, müze ziyaretçilerinden ve halktan büyük bir ilgi topladı. 23 Haziran 2019 Pazar günü Mevlana Müzesini ziyaret
eden proje katılımcısı öğretmenler, kısa bir şehir turunun ardından Konya Büyükşehir Belediyesinin
koordinatörlüğünde Akyokuş Konya Mutfağında bir akşam yemeğine davet edildi.
Yemeğin ardından proje ekibinde görev alan akademisyenlere (proje uzmanı ve eğitmenleri),
Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Eğitim Daire Başkanı Alper ORAL ve Konya İl Millî
Eğitim Müdürü Seyit Ali BÜYÜK tarafından teşekkür belgesi verilerek bütün katılımcı öğretmenlere
hediye takdimi yapıldı. Katılımcı öğretmenlerden, proje etkinlik haftasının tamamlanmasının ardından okullarına dönüşlerinde öğrencileriyle medya okuryazarlığı dersi veya kulübü çerçevesinde benzer etkinlik ve projeler üretmeleri beklentisi dile getirilmiştir.
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DEĞİŞEN OKURYAZARLIK ALGISI*
Dr. Mustafa AYDIN
Öğretim Üyesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Etkinliğin Konusu: Okuryazarlık Kavramı ve Değişen Okuryazarlık Algısı ve Becerileri
Etkinliğin Amacı: Okuryazarlık algısında meydana gelen değişimlerin, katılımcı öğretmenler
tarafından fark etmesini ve bu farkındalığı proje etkinlik süreci sonrasında öğrencilerine aktarmalarını sağlamak
Açıklamalar: Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlı olarak anlamı değişmeye başlayan
ve kapsam alanı gittikçe genişleyen "okuryazarlık" becerilerini kazanmış öğrencilerin yetiştirilmesini
sağlamak için öğretmenlerimizin dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı becerilerini tanıması ve
kullanması gerekmektedir. İlk çağlardan bu yana seslerin, çeşitli semboller kullanarak gösterilmesi
ve bu sembollerin seslendirilmesi anlamını ifade eden okuryazarlık becerisi; gelişen iletişim ve bilgi
teknolojileri ile yenilikleri doğru algılama, bilimsel gelişmeleri takip etme ve çözümleme anlamları ile
hem beceri hem de zihinsel olarak da bir algılama sürecini ifade etmeye başlamıştır. Günümüzden
beklenen okuryazarlık becerisine sahip bir birey, yalnızca alfabedeki harfleri değil; iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin hızla geliştiği günümüz dünya şartlarında karşısına çıkan tüm sembolleri, işaretleri, elektronik metinleri, görselleri, grafikleri anlamak ve amaçlarına ulaşabilmek için farklı formlarda ürünler (afiş, film, logo, slogan, kodlama vb.) ortaya koymak durumundadır.
Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin tamamı (96)
katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin tamamı (%100) etkinliğin beklentilerini karşıladığını, 94’ü
(%98) gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 93’ü (%97) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 85’i (%89) etkinliğin proje amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 11’i (%11) kısmen uygun olduğunu belirtmiştir. “Söz
konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” yönergesine ise kayda değer
şu ifadeleri yazmışlardır:
• Geçmişten günümüze bireylerdeki okuryazarlık algısının nasıl hızla değişim yaşandığının farkına vardım.
• Bu konuyu Mustafa Hocamdan daha da açarak dinlemek isterdim. Keşke daha fazla vakit olsaydı.

*Bu etkinlik, proje rehberi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa AYDIN tarafından 21 Haziran 2019 tarihinde Konya’da yürütülmüştür.(maydin@konya.edu.tr)
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DİJİTAL ÇAĞIN BİREYLERİ*
Doç. Dr. Adnan ALTUN
Öğretim Üyesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Etkinliğin Konusu: Medya temelli kuşaklar (geleneksel, bebek patlaması, x, y, z ve alfa kuşakları), Dijital yerli ve dijital göçmen ayrımı
Etkinliğin Amacı: Proje katılımcılarını medya temelinde yapılan kuşak çalışmaları hakkında bilgilendirmek ve Türkiye özelinde grup çalışması ile kuşak sınıflandırması yapmak
Uygulama Planı: Özellikle Batılı ülkelerde vurgulanan “geleneksel, bebek patlaması, x, y, z”
kuşakları, oyun kuşağı, alfa kuşağı gibi güncel kuşak çalışmalarından söz edilmiş, dijital yerli ve dijital göçmen ayrımıyla birlikte bu niteliklere sahip insan davranışları, örnek olaylar üzerinden analiz
edilerek Türkiye özelinde tartışılmıştır.
Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin tamamı (96)
katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin tamamı (%100) etkinliğin beklentilerini karşıladığını, 93’ü
(%97) gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 91’1 (%97) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 91’i (%95) etkinliğin proje amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 5’i (%5) kısmen uygun olduğunu belirtmiştir. “Söz
konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” yönergesine ise kayda değer
şu ifadeleri yazmışlardır:
Teorik anlamda en faydalı söyleşilerden biriydi.
Harika bilgiler öğrendim ve bunları hayatımda uygulama isteğim işinizi doğru yaptığınızı gösteriyor.
Bizim için çok yararlı olacağını düşünüyorum.
Keşke daha fazla vakit olsaydı. Adnan Hoca ile daha fazla etkinlik istiyorum.
Bilişim Teknolojileri alanımla bağlantılı ve [küreselleşen] dünyada da medyanın nasıl kullanıldığının değişme
uğradığının farklı bir bakış açısı görmemi sağladı.

*Bu etkinlik, proje uzmanı Doç. Dr. Adnan ALTUN tarafından 21 Haziran 2019 tarihinde Konya’da yürütülmüştür (aaltun@ibu.edu.tr).
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21. YÜZYILDA BELGE VE BİLGİ PAYLAŞIMI İLE MODERN UYGULAMALAR*
Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU
Öğretim Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Etkinliğin Konusu: Dijital Okuryazarlık
Etkinliğin Amacı: Gerçek ve tüzel kişilerin, kurumların bilgi ve belgelerin siber ortamdaki güvenliklerini, en etkin ve uygun biçimde paylaşımlarını sağlayacak strateji ve yöntem ve tekniklerin, katılımcı öğretmenler tarafından kazanılmasını sağlamak
Açıklamalar: Daha önceden kâğıt olarak, dosyalarda arşivlenen, korunan ve numaralanan belgeler artık sanal ortamda, sanal imzalarla paylaşılır ve bulutlarda saklanır hâle gelmiştir. Bu nedenle
21. yüzyılda bilgi güvenliği ve kriptoloji son derece önemli bir noktada durmaktadır. Dijital çağın en
önemli konularından biri hâline gelmiş olan bilgi ve belge paylaşımı, başlı başına bir beceriye dönüşmüştür. Dijital çağın arşivleri bir yandan bulutlarda gizlenirken, diğer yandan, geçici (sanal ortamda
24 saatte yok olan dosyalar) ya da kalıcı network ortamlarında depolanmaktadır. Kişisel web sayfası tasarımları, sanal kütüphaneler, akademik yayınlar, e-devlet kullanımları gibi uygulamalarla, söz
konusu alandaki olumlu olumsuz yönlerle, fırsat ve tehditler paylaşılmıştır.
Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin tamamı (96)
katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 90’ı (%94) etkinliğin beklentilerini karşıladığını, 91’i (%95)
gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 87’si (%91) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 85’i (%88) etkinliğin proje
amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 10’u (%11) kısmen uygun olduğunu 1’i (%1) ise uygun olmadığını belirtmiştir. “Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” yönergesine ise kayda değer şu ifadeleri yazmışlardır:
Zaman yetersizdi biraz daha fazla zaman verilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.
Tam projeye uygun bir sunumdu oldu.
Her insanın bilinçlendirilmesi gereken bir konu. Kendimi şanslı hissediyorum.

*Bu etkinlik, proje uzmanı Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU tarafından 21 Haziran 2019 tarihinde Konya’da gerçekleştirilmiştir.
(nilufer.pembecioglu@istanbul.edu.tr)
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MEDYA VE ETİK: YANLIŞ VE YANILTICI HABERLER*
Prof. Dr. Erol Nezih ORHON
Öğretim Üyesi
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Etkinliğin Amacı: Gün geçtikçe yaygınlaşan ve gündelik hayatımızın önemli bir bölümünü kaplamaya başlayan sahte ve yanıltıcı haberlerin farkında olmayı sağlamak ve bunların nasıl belirleneceği hakkında yöntem ve teknik denemelerinde bulunmak
Etkinliğin Konusu: Anayasamız ve yazılı olmayan görgü kurallarımız gereği medya araçlarıyla
olması gereken ilişkimizin boyutları ve medya araçlarında yapılan paylaşımlarda dikkat edilmesi
gereken hususlar üzerinde durulmuştur. Bir paylaşım yapmadan önce ele alınması gereken ilkeler
maddeler hâlinde işlenmiştir:
1. Anayasaya aykırı mı?
2. Görgü kurallarına aykırı mı?
3. Başkalarını rahatsız edici mi?
4. Gerekli mi?
5. Topluma ya da bireye faydalı mı?

Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin tamamı (96)
katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 94’ü (%98) etkinliğin beklentilerini karşıladığını, 95’i (%99)
gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 94’ü (%98) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 94’ü (%98) etkinliğin proje
amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 2’si (%2) ise kısmen uygun olduğunu belirtmiştir. “Söz konusu
etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” yönergesine ise kayda değer şu
ifadeleri yazmışlardır:
Hayatla iç içe olan ve bizzat bireylerin günlük hayatta kullanabileceği doğru bilgi anlayışını kazandıran bir
söyleşiydi. Mükemmeldi.
Medyada yer alan haberlerin nasıl servis edildiğini ve bunları doğrulamadan inanmamamız gerektiğini
öğrendim.
İnternet ortamında o kadar çok bilgi kirliliği var ki hangisinin doğru hangisinin güvenilir olduğunun kanısına biz belki öğretmenler ve ebeveynler olarak farkındayız ama dijital medya ile tanışan çocuk bunun farkında değil.
Ahlaki değerlerden yoksun olan kesinlikle topluma zarar verir. Bu nedenle medya algımızı etik kurallara uygun
bir şekilde değiştirmeliyiz.

*Bu etkinlik, proje uzmanı Prof. Dr. Erol Nezih ORHON tarafından 21 Haziran 2019 tarihinde Konya’da yürütülmüştür (enorhon@anadolu.edu.tr).
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SOSYAL MEDYANIN GELECEĞİ*
Doç. Dr. Adnan ALTUN
Öğretim Üyesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Ebru ARDIÇ
Doktora Öğrencisi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Etkinliğin Konusu: Medya okuryazarlığı eğitiminde futuristik (gelecekçi) düşünme boyutları
Etkinliğin Amacı: Futuristik (gelecekçi) düşünme temelinde bilgi toplamaya yönelik örnek uygulamalardan yararlanarak sosyal medyanın geleceği konusunda fikir geliştirip eğitime olası yansımaları konusunu tartışmak
Medya okuryazarlığı eğitiminde futuristik (gelecekçi) düşünmenin uygulamasını deneyimlemek
ve sosyal medyanın olası potansiyel risklerini ve olası pedagojik yansımalarını öngörebilmek
Uygulama Planı: Etkinlikte katılımcılara iki farklı uygulama seçeneği sunulmuştur: Birinci uygulamada Kişisel sosyal medya hesabı belirlenen ölçütlere göre incelenerek, kişisel verilerin sosyal
medya üzerinden elde edilmesine yönelik olası potansiyellerin ve risklerin farkındalığının sağlanması amaçlanmıştır. Ölçütler etkinlik yönergesinde ve uygulama öncesinde katılımcılara detaylı bir
şekilde açıklanmıştır.
Birinci Uygulama Yönergesi: Bireysel sosyal medya hesabınızı incelemek üzere örnek bir rol
(bankacı, akraba, arkadaş, kuyumcu, kitapçı, AFAD, hırsız, gıda sektörü analisti, psikolog, parti temsilcisi vb.) belirleyiniz.
Hesabınızı incelemek üzere örnek bir kategori (sağlık, ekonomi, siyaset, güvenlik, sosyoloji, psikoloji, askeri, iletişim vb.) belirleyiniz.
İnceleme amacınıza uygun veri türünü belirleyerek (“Çevrim içi Ortamda Hangi Ayak İzlerimiz
Var?” çalışma kâğıdından yararlanabilirsiniz), sosyal medya hesabınızı “Sosyal Medya Hesabı Analiz Formu”na göre analiz ediniz.
Elde ettiğiniz verileri, seçtiğiniz rol ve kategoriye göre hangi amaçla kullanacağınıza dair bir
senaryo yazımı gerçekleştiriniz.
İkinci uygulamada ise bir öğrencinin sosyal medya hesabı incelenerek, sosyal medyanın olası
pedagojik yansımalarına dair farkındalık kazandırmak amaçlanmıştır.
İkinci Uygulama Yönergesi: Belirlediğiniz bir öğrencinin sosyal medya hesabını, “Sosyal Medya
Hesabı Analiz Formu”na göre inceleyerek olası pedagojik yansımalar ile ilgili bir senaryo yazımı gerçekleştiriniz.
*Bu etkinlik, proje uzmanı Doç. Dr. Adnan ALTUN ile proje rehberi Ebru ARDIÇ tarafından 21 Haziran 2019 tarihinde Konya’da yürütülmüştür.
(aaltun@ibu.edu.tr, eebrdic@gmail.com)
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Etkinlik sonunda ürünlerin bireysel ve grupla paylaşımı gerçekleştirilerek, öneriler dile getirilmiş
ve etkinlik ürünlerinin öz ve akran değerlendirmeleri yapılmıştır.
Örnek Senaryo 1 - Gökay Tok
“Sosyal medyada yalnızca insanların yaptıkları etkinlikleri değil yapmayı düşündükleri ya da yapabileceklerini de hisseden ve hislere göre durum oluşturan bir yapıya bürünecektir. İnsanların kullandığı sosyal medya
ortamı artık sanal gerçeklik gibi olacak insanlar hissederek sanki gerçek hayatta imiş gibi paylaşımda bulunacaklardır. Hatta biraz daha ilerisini düşünürsek insanların göz kırpması, gülümsemesi, jest ve mimikleri
hemen sosyal medyadaki yapay zekâya otomatik olarak yansıyacak, durum analizleri yapılacak ve bizlere
sosyal medyadan “Bu gün enerjin düşük daha enerjik hissetmek için şu etkinleri yapmanı öneririm” benzeri
çeşitli uyarılar gelebilecektir. Bizler düşündükçe, düşündüklerimizi algılayacak ve düşündüğümüz olaylar ile
ilgili bizlere dönüt verecektir. Bizim durumumuza göre hangi arkadaşlarla görüşmemiz gerektiğini de bize
bildirecektir. Sosyal ortamlarda birlikte vakit geçirdiğimiz insanların durumlarını analiz ederek kimlerin iyi
kimlerin ise kötü niyetli olduklarına, kimlerin yaşantıları ile ortak yönlerimizin olduğuna dair ve buna benzer
birçok bilgileri bizlere sunacaktır. Sosyal medya yapay zekâ sayesinde bize yapmak istediklerimizi planlayarak sunacak bize hayat felsefesi vermeye çalışan yaşam koçluğu yapacaktır. Yeni sosyal medya yapısı sayesinde birbirlerinden çok uzak ortamlarda bulunan insanlar bile sanki aynı ortamdalarmış gibi sanal gerçeklik
ortamları oluşacaktır. Sosyal medya sayesinde insanlar giymek istedikleri elbiseleri, yemek istedikleri yemekleri, alış veriş yapmak istedikleri ürünler hakkında birçok bilgiyi sosyal medya tarafından kendisine sunulan
öneriler sayesinde daha kolay bulabileceklerdir. Nesnelerin interneti sosyal medyadan yönetilecektir. Sosyal medya ortamlarında sosyal muayenehaneler açılacak ve sosyal medya üzerinden insanlar muayene bile
edilebilecek ve hastalık teşhisleri böyle konulacaktır burada sanal gerçeklik durumları bütünleşik olarak kullanılacaktır. Sosyal medyanın yapay zekâ ile birlikte kullanılmasıyla düşünce analizi önem kazanacak, şirketler eleman alımlarında bu analizlerden faydalanacaklardır. Sanal ortamlar düşünce yönetim merkezleri
hâline geleceklerdir. Ortaya yeni meslekler çıkacaktır. Düşünce Analiz Uzmanlığı, Sosyal Medya Yönetimi,
Düşünce Depolama Birimleri Uzmanlıkları, Sosyal Sağlık Uygulamaları gibi...”

Örnek Senaryo 2 - Mustafa Orzan
“Bir Türkçe öğretmeni olarak öğrencilerime kitap okutma ve kitap okuma sevgisi aşılama hususlarında zorluk yaşamaktayım. Bir gün rastgele sosyal medya hesaplarını incelerken öğrencilerimin yönelimlerini, beğenilerini (sevdiği film, hoşlandığı meslek)ve tutumlarını belirleyebildiğimi fark ettim. Sosyal medya hesapları
üzerinde elde ettiğim yönelim, beğeni ve tutumlara bağlı kalarak öğrencilerimin kitap türlerine karşı yönelimlerini belirledim. Belirlediğim bu yönelimler sonucunda öğrencilerime ilgi duyabilecekleri ve sevebilecekleri kitapları dağıttım. Öğrenciler, kendi ilgi ve yönelimlerine yakın kitap türleriyle karşı karşıya kaldıklarında
daha önceden sıkıcı buldukları kitap okuma eylemini daha istekli bir hâlde gerçekleştirdiler. Bu süreç sonunda
öğrencilerde kitap okuma sevgisinin oluştuğu gözlenmiştir.”

Örnek Senaryo 3 - Ayşegül Özalp
“Türkçe öğretmeni olarak ortaokul öğrencilerinin sosyal medya hesaplarındaki verileri sözcük bilgisi ve yazım
kuralları açısından incelerim. Buna bağlı olarak kullandıkları kelime sayısına ve sıklığına bakarak söz varlıklarını tespit ederim. Yine bu bağlamda yanlış anlamda kullanılan kelimeleri, yazımı yanlış olan kelimeleri ve
sosyal medya ortamında kullanılan ve yazı diline zarar veren kısaltmaları tespit ederek sosyal medya platformunda “Türkçeyi doğru ve özenli kullanma” adı altında kampanyalar düzenler ve gerekli önlemleri alırım.”

Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin tamamı (96)
katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 94’ü (%98) etkinliğin beklentilerini karşıladığını ve gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 87’si (%91) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 95’i (%99) etkinliğin proje
amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 1’i (%2) ise kısmen uygun olduğunu belirtmiştir. “Söz konusu
etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” yönergesine ise kayda değer şu
ifadeleri yazmışlardır:
Sosyal medyanın geleceğini tartışmak güzeldi.
Futuristik düşünme ile ilgili öğrencilerime benzer etkinlikler yapabilirim.
Adnan Hocam’a ve Ebru Hanım’a emeklerinden dolayı teşekkürler.
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SOSYAL SORUMLU BLOG YAZARLIĞI*
Dr. Salih GÜRBÜZ
Öğretim Üyesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Etkinliğin Konusu: Blog, Blog açma, blog yazarlığı, sosyal sorumluluk kavramı ve sosyal sorumluluk projeleri ve internet yayımcılığı.
Etkinliğin Amacı: Türkçede “çevrim içi günlük”, “internet günlüğü” gibi kavramlarla karşılık bulan
webblog kavramının kısaltılmış şekli olan blog dünyasında yer almak
Medya okuryazarlığı eğitimi ve öğretimini gerçekleştirecek olan öğretmenlerin, dersleri kapsamında oluşturacakları bloglar üzerinden öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini oluşturarak, bu
bilinci motive etmelerini sağlamak
Gün geçtikçe azalan ve kaybedilme noktasında gelen yazma yeteneğinin internet mecrasında
yeniden aktif hâle getirilmesini sağlamak
Uygulama Planı: Geleneksel günlük tutma alışkanlıkları hakkında sorularla kısa bir söyleşi gerçekleştirilerek etkinliğe başlanılmıştır. Ardından geleneksel günlük tutmanın yararları üzerinde beyin
fırtınası yapılarak, ortaya çıkan bulguların internet ortamında blog tutma motivasyonuna nasıl aktarılabileceği tartışılmıştır.
Sosyal medya ortamları ile blog yazmanın arasındaki farklar ortaya konarak blog yazmanın
neden önemli olduğu ve blog yazarken hangi önemli adımların dikkate alınması gerekliği üzerinde
durulmuştur. Gruplar arasında beyin fırtınası yapılarak adı belirlenecek bir sosyal sorumluluk faaliyetine yönelik hazırlık yapmaları istenmiş, hazırlık yaptıkları konularla ilgili görseller temin edilmesinin önemi de hatırlatılmıştır.
Sonraki aşama belirlenen sosyal sorumluluk projelerinin blog üzerinden oluşturulması aşamasıdır. Uygulamalı olarak ücretsiz blog yazmaya olanak sağlayan web ortamları üzerinden katılımcıların blog sayfası açmalarına rehberlik yapılmıştır. Açılan bloglarda içerik üretmeleri ve paylaşmaları için ise proje etkinlik haftası süresince gerekli rehberlik çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca yapılacak
sosyal sorumluluk projeleri için ortak bir blog adresi oluşturulmuş (sosyalsorumlublogcu.wordpress.
com) ve katılımcıların proje haftası boyunca yaptıkları kampanyaları bu bloğa girmeleri istenmiştir.
Üretilen içeriklerde katılımcılar özgür bırakılmış, yapılan çalışmalar ve çalışma yöntemleri izlenmiştir. Üretilen blog sayfalarının etkinliği ile ilgili proje haftasının sonunda eğitmen tarafından
değerlendirilmeler yapılmıştır. Proje haftası boyunca proje blog adresine kaydedilen proje başlıkları şu şekildedir:

*Bu etkinlik proje eğitmeni Dr. Öğr. Üyesi Salih GÜRBÜZ tarafından 21-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Konya ve Ankara’da yürütülmüştür.
(gurbuz.salih@gmail.com)
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Sosyal Sorumlu Projeler için Blog Yayınları

Yayın Sahibi

“Şehidimi Tanıyorum, Vatanıma Sahip Çıkıyorum”

Ayşegül Özalp

“Kalk ve Başla”

Gamze Aras

“Bir Yanım Eksik”

Kemal Bilir, Gamze Aras

“Kültürüm Benim Hazinem”

Özlem Elvan

“Akıl Perdesini Arala”

Özlem Turgut Şili

“Okuyorum, Geziyorum”

Alper Coşkun

“Yalnız Değilsiniz”

Yunus Sönmez

“Dijital Çağın Yalnız Bireyleri”

Mustafa Orzan

“Yurdum Ağaçsız Kalmasın, Ovalarımız Çöl Olmasın"

Ahmet Çar

“Plastik Topla, Topla Oyna”

Barış Loğoğlu

“Çocuk İşçiler”

Özlem Turgut Şili, Serap Fidan, Rukiye Kahraman

“Kullanmıyorsan Getir, İhtiyacın Varsa Götür”

Mustafa Sökmen

“Değerliyim”

Ahmet Yılmaz

“Bu Senin Günün”

Enes Günay

“Ünyeli Öğretmenler Dijital Çağın Okuryazarlığı Seminerinde”

Murat Yeşiltaş

“Kemerini Bağla, Hayatta Kal”

Murat Boduroğlu

“Sosyal Medya Gücü”

Saadettin Şahin

“Değerler Eğitimi”

Rukiye Kahraman

“Kadının Sesi Ol”

Merve Özarslan

“İnsanlar Arasında Bulunun Antenler”

Kemal Bilir

“Herkesin Bir Gayesi Olmalı”

Özlem Gül

“Dünyamız Onlarla Güzel”

Seyfettin Palabıyık

“Çöp Değil Millî Servet, Selfie ile Bunu Kaydet”

İlhan Öztürk

“Bir Engel de Sen Olma”

Cansu Şen

“Bal Kabağından Mercedes’e”

Özlem Turgut Şili

“Dijital Detoks”

Serap Fidan

“Babam Sağ Olaydı!”

Feyzullah Arslan

“Beğenmiyorsan Bir Başkası Beğenir”

Onur Yücesoy

“Hepimiz Engelliyiz”

Emine Akdere

“Yaşın Küçük, Yükün Büyük”

Serap Fidan, Rukiye Kahraman, Özlem Turgut Şili

“Oku(ma)”

Ayfer Sümer

“Zorba Olma, Arkadaş Ol”

Sonay Aynaz

“Deli ve Akıllı”

Mustafa Sökmen

“Soruyu değiştir, Bakış Açın Değişsin”

Ayşen Kıyak

“Sorumsusuzluk Yapmayalım”

Mehmet Önder Karacaoğlu

“Hepimiz için Dijital Detoks”

Rukiye Kahraman, Özlem Turgut Şili, Serap Fidan,

“Sessizliğe Sessiz Kalmayalım”

Elif Keni

“Katır Sırtında Eğitim”

Mete Almalı

“Her Yerde Sen Varsın”

Bora Duymuş

“Bir Tek Dileğim Var: Mutlu Ol!”

Mürsel Çapraz

“Aydere Konma”

Akın Zorluer

“Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri Kök Hücre Bağışında”

Murat Yeşiltaş

“Van Kedisi”

Yusuf Güngörmez

Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri
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Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin tamamı (96)
katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 91’i (%95) etkinliğin beklentilerini karşıladığını ve gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 90’ı (%94) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 85’i (%89) etkinliğin proje
amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 10’u (%10) ise kısmen uygun olduğunu, 1’i (%1) belirtmiştir.
“Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” yönergesine ise kayda
değer şu ifadeleri yazmışlardır:
Çeşitli projelerin yaygınlaştırma aşamasında araç olarak kullanılabilir.
Blog yazma noktasında bir istek uyandırdı.
İlk defa yazacağım bir durum ama yazdıkça güzelliklerin ortaya çıkması çok güzel bir duygu.
Blog yazmayı üniversitede kullanıyordum şuan farkındalık yaratıp yönelmemi sağladı teşekkürlerimi sunuyorum.
Farkındalık oluşturmak için güzel bir etkinlik. Daha önce ne yapabilirim diye hiç düşünmediğim alanda şimdi
düşünceleri dinledikçe dikkatimi çekiyor.
Kamuoyu oluşturmada etkili.
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MEDYA İLE BİR KAMPANYA YÜRÜTÜYORUM*
Hüseyin SAYIN
Türkçe Öğretmeni
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi

Etkinliğin Konusu: Medya Kullanma ve Mesaj Üretme Becerileri
Etkinliğin Amacı: Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için dijital ortamları kullanarak
yapabileceklerimizin farkında olmak
Sosyal medyanın, gazete ve dergilerin, radyon ve televizyonun ve bu ortamlarda kullanılan slogan ve afişlerin sosyal sorumluluk projelerindeki gücünün fark edilmesini sağlamak
Öğretmenlerin, yazı, ses ve görüntülerin gücünden yararlanarak bir sosyal sorumluluk kampanyası başlatmalarını sağlayabilmek
Etkinliğin Konusu: Medya Araçlarını Kullanarak Bir Sosyal Sorumluluk Kampanyası Yürütmek
Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma, sigaranın zararları, yerli malı, çevre kirliliği gibi konularda öğretmenlerin grup çalışmaları şeklinde hazırlamaları beklenen kampanyaların tasarlamasına
yönelik aşamalar açıklanmış ve kampanyalar tasarlanırken şu uygulama basamakları izlenmiştir:
1. Problem-konu-amaç
2. Hedef grup
3. Araştırma
4. Plan ve Stratejiler
5. Hazırlık
6. Verilmek İstenen Mesajlar
7. Aktiviteler
8. Materyaller
9. Ortaklarla İş birliği
10. İnsan Kaynakları
11. Farkındalık
12. Etki ve Yaygınlaştırma
13. Medyayı Kullanma
14. Sonuçlar ve Değerlendirme

Etkinlikte öğretmenlerin gruplar hâlinde kampanyalarını tasarlamaları için süre verilmiş ve bu
kampanyalarını proje etkinlik haftası sonuna kadar sürdürmeleri, kapanış töreninde kısa bir sunum
yapmaları istenmiştir. Etkinlik sonunda katılımcıların oluşturdukları kampanya başlıkları şunlardır:

*Bu etkinlik proje yürütücüsü Hüseyin SAYIN tarafından 21-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Konya ve Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
(huseyinsayin42@gmail.com)
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Grup Adı

Grup Üyeleri

Kampanya Adı
(Slogan)

Grup
Güvende

Dilek Turan, Burak Usta, Gülhan Kulak,
Maviye Arslan, Özlem Elvan, Meral Özgün,
Tuğba Karakoç, Ahmet Yılmaz, Enes Günay

Birlikteyiz Güvendeyiz
Netteyiz

Gülen
Yüzler

Seval Binici, Ayhan Binici, Sinan Birinci,
Mustafa Sönmez, Dilek Can, Enez İşcan,
Mehmet Ali Aksungur, Ayhan Çırakoğlu

Tatlı Dil Güler Yüz
Slogan: Tatlı söz dinletir,
güler yüz sevdirir.

Mozaik

Ahmet Çar, Yunus Sönmez, İbrahim Özkal,
Naciye İlhan, Armağan Altaç,
Ahmet Aykut Sarıaydın, Serkan Aydoğan

Teknolojiye Değil Bağımlılığa
Dur De

Grup Yakın

Tülay Teberik, Emre Aşkar, Ayşegül Özalp,
Gülsüm Yıldırım, Güray Çağatay, Hasan Yüce,
Ayşen Kıyak, Sema Arslan, Ayşegül Uysal

Mesafeleri Kapatıyoruz

Kültürcüler

Gökay Tok, Alper Coşkun, Fatih Yaşar,
Kenan Öztekin, Hüseyin Karakaya, Naim
Kahramanoğlu, Tarık Özdağ,
Barış Soner Loğoğlu

Sanal Kültür Sokağı

Dokuz Taş

Emrah Derin, Nazan Çınkır, Yasemin
Küçükyılmaz, Buse Aydın, Elif Keni,
Özlem Yanar, Gülhan Tuba Çelik, Veysel İnce,
Soner Garip

Çocuksam Eğer Yaşamaya
Değer

Tükenmez
Kalemler

Mete Almalı, Emine Kurt, Nazan Yılmaz,
Onur Yücesoy, Özlem Gül, Ummahan Özcan,
Feyzullah Arslan, Yüksel Bölüm

Yaptım Oldu
Slogan: Üret, mutlu ol!

Medyatik

Serap Fidan, Erkan Selim Uludağ,
Rukiye Kahraman, Özlem Turgut Şili,
Ayşe Demirel Erdil, Akın Zorluer, İsrafil Sarıkaya,
Murat Boduroğlu

Çocuk İşçiler
Slogan: Yaşım küçük, yüküm
büyük...

Dil
Muhafızları

Ayşe Erdem, Mustafa Orzan, Aslı Sürek, Emine
Akdere, Hilal Gez, Meliha Ayvacı, Yurdagül
Demiral

Dijital Dünyada Yozlaşan
Türkçe
Slogan: Türkçemiz bir servet,
korumak için hareket et!

Grup
Yaşam

Bora Duymuş, Murat Yeşiltaş, Ersin Gül,
Mustafa Fidan, Mehmet Önder Karacaoğlu,
Bahattin Kapan, Nurettin Üre, Mürsel Çapraz

Kök Hücre
Slogan: Biz de varız!

Biz
Ayrılamayız

Gamze Aras, Sabahat Sonay Aynaz, Kemal Bilir,
Güler Kalem, Salih Öztürk, Cansu Şen,
Merve Özarslan, Ayfer Sümer

Bir Yanım Eksik

Çevre
Elçileri

İlhan Öztürk, Uğur Şencanlı, Emrah Durna,
Mehmet Aktaş, Emrah Adak, Şaadettin Şahin,
Yusuf Güngürmez, Seyfettin Palabıyık

Çöp Değil Millî Servet, Selfi
ile Bunu Kaydet
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Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin tamamı (96)
katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 94’ü (%98) etkinliğin beklentilerini karşıladığını ve gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 90’ı (%94) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 85’i (%89) etkinliğin proje
amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 11’i (%1) ise kısmen uygun olduğunu belirtmiştir. “Söz konusu
etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” yönergesine ise kayda değer şu
ifadeleri yazmışlardır:
Hedef kitleye ulaşmak için yeterli süre yok (5).
Kullanılması gereken faydalı bir süreç lakin kısıtlı zamanda zorluyor.
Ses getirecek bir çalışma.
Farklı fikirlerin işe koyulduğu proje olması sebebiyle yaratıcılık ve düşünme becerileri alanlarında katkı sağladığını düşünüyorum.
Proje yazmanın kolaylıklarını öğrenmek bizleri cesaretlendirdi. Teşekkür ederiz...
Vakit az olunca etkinliği anlamlandırmak ve oluşturmak biraz zor oldu.
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MEDYA OKURYAZARLIĞININ PROPAGANDASINI YAPIYORUZ*
Doç. Dr. Adnan ALTUN
Öğretim Üyesi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Ebru ARDIÇ
Doktora Öğrencisi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Etkinliğin Konusu: İkna etme tekniklerinden (propaganda) yararlanarak medya okuryazarlığının öneminin fark edilmesi ve fark ettirilmesi
Etkinliğin Amacı: Katılımcıların medya okuryazarlığı becerilerine yönelik farkındalıklarının artmasını sağlamak
Medya okuryazarlığı becerileriyle ilgili ikna etme süreçlerinin nasıl işlediği ve bunun öğrencilere
nasıl öğretilebileceğini örnek bir uygulama deneyimi üzerinden ele almak
Açıklamalar: Katılımcı sayısı kadar ve bedenlerine uygun (düz) beyaz tişörtler ve bu tişörtlere
çizim yapmaya imkân veren kumaş boya kalemleri ve keçeli kalemler etkinlik öncesi hazırlanarak
katılımcılara temin edilmiştir.
Uygulama Planı: Gruplar öncelikle ikna etme tekniklerine yönelik bilgilendirilmiş, ardından
medya okuryazarlığı eğitiminin güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya konulacağı bir beyin fırtınası süreci
işletilmiştir. Bu süreçte yansıtıcı düşünme temelinde evrensel perspektif işe koşulmakla birlikte Türkiye özeline daha fazla odaklanılmıştır.
Medya okuryazarlığının güçlü yönlerinin nasıl öne çıkarılabileceği ve medyanın yararlı/riskli yönlerinin medya okuryazarlığı bağlamında nasıl ele alınabileceğinin tartışılmasının ardından belirlenen tasarım ve sloganlar tişörtler üzerine aktarılmıştır. Katılımcı öğretmenler medya üretimi çalışmalarını kendi afişleri üzerinden bireysel olarak gerçekleştirmişler ve afişlerini Mevlana Meydanında
kendi üzerlerine giyerek sergilemişlerdir.
Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin tamamı (96)
katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 94’ü (%98) etkinliğin beklentilerini karşıladığını, 95’i (%99)
gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 93’ü (%97) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 89’u (%93) etkinliğin proje
amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 7’si (%7) ise kısmen uygun olduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin 78’i (%81) etkinlik süresini yeterli görürken, 18’i (%19) sürenin kısıtlı olduğunu düşünmüştür.
Yine ankete katılan öğretmenlerin 89’u (%93) etkinlikte kullanılan materyalleri yeterli görürken, 7’si
(%7) etkinlikte kullanılan materyallerin yetersiz kaldığını dile getirmiştir. “Lütfen etkinliği gerçekleştiren eğitmeni değerlendiriniz.” Sorusuna verilen cevap sayıları ve oranları da şu şekildedir:
*Bu etkinlik, proje uzmanı Doç. Dr. Adnan ALTUN ile proje rehberi Ebru ARDIÇ tarafından 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilmiştir.
(aaltun@ibu.edu.tr, eebrdic@gmail.com)
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5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 82(%85)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 14 (%15)

“Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” yönergesine ise
kayda değer şu ifadeleri yazmışlardır:
Adnan hoca çok açıklayıcı bir tarza sahip, keyifle dinliyoruz.
Tek kelimeyle müthiş, Adnan Hocamızla daha güzel.
10 numara 5 yıldız bir etkinlikti.
Etkinlik için boya, kalem ve fırça gibi materyallerin çeşitlendirilmesinin etkinliğin etkililiğini arttıracağını
düşünüyorum.
Etkinlik kapsamında güzel ürünler ortaya çıktı. Bu bakımdan verimli ve süreç son derece keyifliydi.
Eğlenerek öğrendik.
Bireysel çalışma yapmak yerine grup çalışması yapmak zamanın ekonomik kullanma yönünden daha iyi
olurdu.
Adnan Hocam, harika bir sunum yaptı. Donanımı ile etkinlikler dolu dolu geçti. Her şeyi net ve güzel anlattı.
Bize sadece gereğini yapmak düştü. Adnan Hocama sevgiler, iyi ki projede!
Propagandanın tişörtlere bizim tarafımızdan resim ve yazı şeklinde geçirilmesi çizimi iyi olmayan kişilerde
başarısızlık duygusunu meydana getirdi, matbaada baskı ile basılsaydı daha iyi olurdu.
Çok eğlenceli ve etkili bir erkinlik oldu. Özellikle tişört boyama kısmı yaratıcılığımızı pekiştirdi. Proje yürütücümüzün seçtiği eğitmenlerin ne kadar doğru kararlar olduğunu anlamış olduk...
Adnan hocamın kalitesinde ufkumuz açıldı potansiyelimizi keşfettik.
Tişört boyama için sure bana göre azdı ve boyalarda renk çeşitleri de azdı.
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FİLM ATÖLYESİ*
Prof. Dr. Erol Nezih Orhon
Öğretim Üyesi
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Etkinliğin Konusu: Sinema sanatı ve pratik film çekme teknikleri
Etkinliğin Amacı: Öğrencileriyle bir film çekme sürecini deneyimleyecek olan medya okuryazarlığı ders öğretmenlerinin, dijital ve görsel okuryazarlık becerilerini kullanarak sinema sanatının
inceliklerini öğrenmelerini ve öğrencilerine aktarabilmelerini sağlamak
Katılımcı öğretmenlerde sinema filmi ve çekimi ile ilgili bilgi, yöntem, teknik ve becerilerin oluşmasını sağlamak
Uygulama Planı: İzlediklerimizin belleğimizde nasıl yer ettiğini bilen, bunun eğitsel, psikolojik
ve diğer açınımlarının farkında olan öğretmenlerin medyayı sınıf içinde ve dışında kullanma biçimleri son derece önemlidir. Medyanın bir bilgilenme ve etkileşim aracı olarak en verimli biçimde kullanılması için medya içeriklerinin nasıl üretildiğinin de bilinmesi gerekmektedir. Medya kullanıcılarının medya üretim aşamalarında neler olup bittiği ile ilgili olarak deneyim kazanması, öğrencilerin
medya üretim basamaklarına katılabilmelerini sağlayacaktır.
Kendi filmini çekebilen, kendi senaryolarını yazabilen bireylerin yetişebilmesi için bu süreci öğretmenlerin de deneyimlemesi ve öğrencilerine bu alanda rehberlik yapabilmesi gerekmektedir. Film
atölyesi uygulamalarında katılımcılar ekipler hâlinde gerçekleştirdikleri bir kısa film üretimi deneyimi yaşamışlar, kendi oluşturdukları senaryolar, “story-board”lar ve kahramanlarla kendi filmlerini
hazırlamışlardır.
Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin tamamı (96)
katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 95’i (%99) etkinliğin beklentilerini karşıladığını ve gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 92’si (%96) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı
düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 91’i (%95) etkinliğin proje amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 5’i (%5) ise kısmen uygun olduğunu belirtmiştir. Öğretmenlerin 73’ü
(%76) etkinlik süresini yeterli görürken, 23’ü (%24) sürenin kısıtlı olduğunu düşünmüştür. Yine ankete
katılan öğretmenlerin 83’ü (%86) etkinlikte kullanılan materyalleri yeterli görürken, 13’ü (%14) etkinlikte kullanılan materyallerin yetersiz kaldığını dile getirmiştir. “Lütfen etkinliği gerçekleştiren eğitmeni değerlendiriniz.” Sorusuna verilen cevap sayıları ve oranları da şu şekildedir:
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 85(%89)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 9 (%9)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor): 2 (%2)

*Bu etkinlik, proje uzmanı Prof. Dr. Erol Nezih ORHON tarafından 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilmiştir.
(enorhon@anadolu.edu.tr)
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“Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” yönergesine ise
kayda değer şu ifadeleri yazmışlardır:
Bu etkinlik için kesinlikle daha uzun bir süre ayrılmalı, her eğitimcinin alması gereken bir eğitim olduğunu
düşünüyorum.
10 numara 5 yıldız bir seminerdi.
Bana çok şey katan çalışmaların başında geliyor.
Eğlenceli ve bir o kadar da gerçek. Muhteşem bir dersti. Keyif aldım. İyi ki bu projedeyim.
İyi düşünülmüş bir etkinlikti. Ufuk açıcı.
Artık çekimlerimde kameramı dik kullanmayacağım...
Bir filmin açılarından karelerinden nasıl çekim yapılacağından en ince püf noktalarını görerek okulumda
artık kısa film çekerken bu püf noktaları uygulayıp öğrencilerim ede bu açıdan çekim yapmalarını sağlayacağım.
Güzel ve verimli bir çalışma oldu. Eğitimci donanımlı ve başarılı...
Çok güzel bir etkinlikti ama süre kısıtlıydı. Eğitmenden öğreneceğimiz daha çok şey vardı (6).
Daha detaylı bir çalışma iyi olurdu. Senaryo yazımı tekniği en çok merak edilen konu... Öğretmenlerin bunun
teknik bilgisine sahip olması öğrencilerine -ki yönlendirmeye ihtiyaç duyan çok yetenekli öğrenciler olabiliyor -bu projenin de amacına uygun olabilir, diye düşünüyorum.
Süre olarak daha uzun tutulabilir. Hocamızın anlatımı gayet güzeldi. Öneri olarak çekim tekniklerini sunum
şeklinde anlatılması daha faydalı olur diye düşünüyorum.
Nezih hocamla mükemmel bir ders geçirdik katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Süre yeterli dedim ama tadı damağımızda kaldı :), bir o kadar süre olsaydı hiç itiraz etmezdik.
Eğitimler[in] dönemlik periyotlar hâlinde tekrarlanabilmesi işlevselliğini, anlamlı çalışmaların yaygınlaşmasını sağlayabileceği düşüncesindeyim.
Enerjisi, bilgisi ve ilgisinden dolayı kıymetli hocama sonsuz teşekkürler. Çok keyifli ve çok eğitici bir eğitim
oldu.
Eğitmenimiz muhteşem bir şekilde eğlenceli ama ciddiyet ortamından kopmadan anlatımı bizi zinde tuttu.
Teşekkür ederiz.
Nezih hoca ile mükemmel bir çalışma oldu. Gayet verimli bir etkinlikti. Film tekniklerini, senaryo yazmayı ve
film çekmeyi öğrendik. Öğrencilerimle kesinlikle uygulayacağım.
Muazzam bir eğitimciden harikulade bir bilgi ve deneyim aktarımı oldu.
Çok eğlenceli ve etkili bir atölyeydi. Keşke başka şeyler de için de zaman olsaydı. Hap gibiydi.
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DİJİTAL VATANDAŞLIK*
Aslı SÜREK
Eğitmen
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi

Etkinliğin Konusu: Dijital vatandaşlığın boyutları
Etkinliğin Amacı: Çocukların dijital ortamda kendilerini bekleyen tehlikelerden korunma yöntemlerini öğrenebilmeleri için gereken bilgi, beceri ve tecrübeleri öğretmenlere aktarmak
Güvenli sosyal medya kullanımı, sosyal medyadaki hak ve sorumluluklar, eleştirel bakış ve sanal
ortamda istismar olaylarının önlenmesine yardımcı olmak
Eleştirebilen, medya ortamlarında gerçekleştirdiği davranışların sorumluluğunu ve etik sonuçlarını bilen, teknolojik ortamda hak ve sorumluluklarını kullanabilen dijital yeni vatandaşların yetişmesini sağlamak
Uygulama Planı: Etkinlik 6 aşamadan oluşmaktadır.
1) Kulaktan Kulağa (Oyun – Eleştirel bakış)
2) Ben Bir Dijital Vatandaşım (Dijital vatandaşlık nedir, Dijital vatandaş kimdir? - Tartışma)
3) Dijital Vatandaşlığın 9 Temel Boyutu
4) Renkli Fon Kartonlarına Afiş Hazırlama (Neler öğrendik?)
5) Güvenli Sosyal Medya Kullanımı (Nelere dikkat edeceğiz?)
6) Dijital ayak izim (Dijital dünyada geriye bıraktıklarımız)

Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin tamamı (96)
katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 85’i (%89) etkinliğin beklentilerini karşıladığını ve 91’i
(%95) gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu ve etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 76’sı (%79) etkinliğin proje
amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 18’i (%19) kısmen uygun olduğunu, 2’si (%2) ise uygun olmadığını belirtmiştir. Öğretmenlerin 93’ü (%97) etkinlik süresini yeterli görürken, 3’ü (%3) sürenin kısıtlı
olduğunu düşünmüştür. Yine ankete katılan öğretmenlerin 88’i (%92) etkinlikte kullanılan materyalleri yeterli görürken, 8’i (%8) etkinlikte kullanılan materyallerin yetersiz kaldığını dile getirmiştir.
“Lütfen etkinliği gerçekleştiren eğitmeni değerlendiriniz.” Sorusuna verilen cevap sayıları ve oranları da şu şekildedir:
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 53 (%55)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 28 (%29)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor): 12 (%13)
2: Yetersiz (Beklentilerimin altında kalıyor): 2 (%2)
1: Oldukça Yetersiz (Beklentilerimin çok altında kalıyor): 1(%1)

“Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” yönergesine ise
kayda değer şu ifadeleri yazmışlardır:
*Bu etkinlik, proje eğitmeni Aslı SÜREK tarafından 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilmiştir (aslisurekk@gmail.com).

64

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

[ Proje Etkinlik Haftası ]

Teoriye hayır, pratiğe evet.
Donanımlı bir eğitmenden eğitim aldık, gayet verimli ve eğlenceliydi.
Aslı hocama teşekkür ediyorum, eğlenceli ve bilgilendirici bir etkinlik oldu.
Etkinliklerle yaparak yaşayarak öğrendik.
Bilgisayar ortamında dijital vatandaşlık ile ilgili uygulamaların yapılması yerinde olurdu. Dijital vatandaşlık
ile ilgili ortaya çıkan sorunlar hakkında yaşanmış olaylar örnek gösterilse iyi olurdu.
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ÇİZGİ (ANİMASYON) FİLM YAPMAYI ÖĞRENİYORUM*
Doç. Dr. Fethi KABA
Öğretim Üyesi
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Tahir K. AKSOY
Öğretim Görevlisi
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi

Etkinliğin Konusu: Çizgi Film (Animasyon) Yapımı
Etkinliğin Amacı: Katılımcı öğretmenlerin;
Düşüncelerini ve anlatmak istediklerini farklı bir anlatım türü olan çizgi film ile gerçekleştirebilmelerini sağlamak,
Görsel ve işitsel anlatım ögelerini güçlendirmelerini, amaç ve hedef kitlesine uygun ders materyali oluşturabilmelerini sağlamak,
Çizgi film (animasyon) tekniğinin eğitim alanında kullanımları ile ilgili bilgi birikimlerini arttırmalarını sağlamak, etkinliğin amaçlarını oluşturmaktadır.
Uygulama Planı: Öncelikle animasyonun tanımı, tarihî, türleri, prensipleri ve uygulama alanları
katılımcılara aktarılmış; animasyonun ne olduğu, dünyada ve Türkiye’de hem sektör olarak hem de
yeni bir sanatsal anlatım biçimi olarak gelişimi hakkında bilgiler verilmiştir. Ardından hikâye, senaryo,
karakter tasarımı, storyboard, sahne tasarımı, hareketlendirme, hareket ve zamanlama ilişkisi, uç
resim, ara resim ve kurgulama ile ilgili bilgiler ve örnekler gösterilerek animasyon film yapım süreçleri aktarılmıştır.
Gruplara ayrılan katılımcılar, şu işlem basamaklarını gerçekleştirerek filmlerini diğer katılımcılarla paylaşmışlardır:
Uygulanacak projenin tekniğine karar verilmesi, hedef kitlenin belirlenmesi, konunun belirlenmesi,
hikâye oluşturma, karakter tasarımı, storyboard çizimi, (Gerekiyorsa) Sahne tasarımı (Layout), uygulanacak tekniğe göre film yapımına başlanması, çekimlerin düzenlenmesi, planlanması ve çekim,
yapılan çekimlerin hareket ve zaman kontrolleri, Ses ve müzik kurgusu, sunum.
Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin 73’ü katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 60’ı (%82) etkinliğin beklentilerini karşıladığını, 65’i (%89) gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 60’ı (%82) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Öğretmenlerin 55’i (%75) etkinliğin proje amaçlarına tamamen
uygun olduğunu, 16’sı (%22) kısmen uygun olduğunu, 2’si (%3) ise uygun olmadığını düşünmüştür.
*Bu etkinlik, proje eğitmeni Doç. Dr. Fethi KABA ile proje rehberi Tahir Kutluay AKSOY tarafından 24-25 Haziran 2019 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilmiştir (fkaba@anadolu.edu.tr, tkaksoy@gmail.com).

68

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

[ Proje Etkinlik Haftası ]

Öğretmenlerin 52’si (%71) etkinlik süresini yeterli görürken, 21’i (%29) sürenin kısıtlı olduğunu
düşünmüştür. Yine ankete katılan öğretmenlerin 51’i (%71) etkinlikte kullanılan materyalleri yeterli
görürken, 22’si (%30) etkinlikte kullanılan materyallerin yetersiz kaldığını dile getirmiştir. “Lütfen
etkinliği gerçekleştiren eğitmeni değerlendiriniz.” Sorusuna verilen cevap sayıları ve oranları da şu
şekildedir:
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 46 (%63)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 17 (%23)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor): 7 (%10)
2: Yetersiz (Beklentilerimin altında kalıyor): 2 (%3)
1: Oldukça Yetersiz (Beklentilerimin çok altında kalıyor): 1 (%1)

“Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” Yönergesine ise şu
kayda değer ifadeleri yazmışlardır:
Süre kısıtlıydı (5).
Az zamanda yapılması istenen etkinlik düzeyi çok yüksekti.
Keşke bu atölye için daha fazla zaman olsaydı. Premier programını kullanmak ve kendi animasyon filmimizi çekmek çok keyifli idi.
Derslerimizde kullanılabilecek eğlenceli bilgiler yer alıyor.
Bu etkinliği okulumda değerlendirmek istiyorum.
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DİJİTAL EFEKTLERLE MEDYADA YAZIYORUM*
Osman Aday
Öğretim Görevlisi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi

Ali AVLAR - İsmail Berkay TOPATAN
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Kısa-ca Film Atölyesi

Etkinliğin Konusu: Sinemada Dijital Efekt Kullanımı
Etkinliğin Amacı: Sinema filmlerindeki dijital efektlerin izleyiciler üzerinde bıraktığı etkileri
analiz etmek,
Geçmişten günümüzde sinema sanatında dijital efektlerin önemini kavramak ve dijital efektlerle
yapılan dijital yazarlık becerilerine sahip olmak
Uygulama Planı: Geçmişten ve günümüzden seçilecek bazı özel filmler üzerinden dijital efektlerin önemi örneklerle anlatılmış ve katılımcılar, “Adobe After Efeckt” programı üzerinden etkinlik
uygulamasıyla etkinliğe dâhil edilmiştir. Ayrıca zamanda kısa sürede sonuç alınabilecek basit programlar yardımı ile öğretmenlere dijital efekt programları tanıtılmış ve mini uygulamalarla bu programları kullanmaları sağlanmıştır.
Katılımcıların kendi cep telefonu ile çektikleri videolara basit dijital efektler uygulanarak dijital
efekt kullanımının medya mesajlarını etkilemedeki rolü konusunda farkındalık sağlanmaya çalışılmıştır.
Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin 78’i katılmıştır.
Ankete katılan öğretmenlerin 56’sı (%72) etkinliğin beklentilerini karşıladığını, 63’ü (%81) gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 52’si (%67) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı
düşündüğünü belirtmiştir. Öğretmenlerin 52’si (%67) etkinliğin proje amaçlarına tamamen uygun
olduğunu, 21’i (%27) kısmen uygun olduğunu, 5’i (%6) ise uygun olmadığını düşünmüştür. Öğretmenlerin 47’si (%60) etkinlik süresini yeterli görürken, 31’i (%40) sürenin kısıtlı olduğunu düşünmüştür. Yine ankete katılan öğretmenlerin 54’ü (%69) etkinlikte kullanılan materyalleri yeterli görürken,
24’ü (%31) etkinlikte kullanılan materyallerin yetersiz kaldığını dile getirmiştir. Etkinliği gerçekleştiren eğitmeni ise şu sayı ve oranlarla değerlendirmişlerdir:
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 46 (%59)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 18 (%23)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor): 9 (%12)
2: Yetersiz (Beklentilerimin altında kalıyor): 1 (%1)
1: Oldukça Yetersiz (Beklentilerimin çok altında kalıyor): 4 (%5)

“Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” Yönergesine ise
kayda değer şu ifadeleri yazmışlardır:
*Bu etkinlik, proje eğitmenleri Osman ADAY, Ali AVLAR ve İsmail Berkay TOPATAN tarafından 24-25 Haziran 2019 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilmiştir (osmanaday@gmail.com).
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Kullanılan programların boyutunun çok büyük olması bilgisayarlarda donmalara sebep oldu. Bu sebepten
daha az boyutlu programlar seçilebilir.
[Otelin] internet altyapısı yetersizdi (2).
Süre kısıtlıydı, biraz daha fazla zaman verilebilirdi (5).
Memnun kaldım, işime yarayacağını düşünüyorum.
Etkileşim sağlanabilecek platformların oluşturulmasıyla proje sonrasında destek sağlanabilir.
Bilişim teknolojileri öğretmeni olarak üniversiteden gelen bilgilerimi tazelediğimi düşünüyorum.
Kısa bir süre içinde anlaşılacak bir program değil. Ama yine de hocamız bize hızlı bir şekilde programı
tanıttı.
Bu etkinliğin yapılabilmesi için çok iyi derecede bilgisayar kullanıcısı olmak gerekiyordu.
Osman Aday hocamızın bilgisi çok geniş teşekkür ederim kendisine ancak öğretme konusunda sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Daha kolay bir bilgisayar programı kullanabilirdi. Ağır bir program kullandığı için
yavaş ilerlemek durumunda kaldık.
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GELECEĞİN GAZETECİLERİ*
Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU
Öğretim Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Sercan İLDEM
Yüksek Lisans Mezunu
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Etkinliğin Konusu: Geleceğin gazetecilik anlayışı ve gazetecilik becerilerinde yazarlık kullanımı
Etkinliğin Amacı: Öğretmenlerin gazetecilik mesleği ve becerileri ile ilgili gerekli bilgi, yöntem,
teknik ve becerilerini zenginleştirmek
Hedef kitle öğrencilerinin yazılı basın örnekleri hazırlama, etkin yazarlık, araştırma ve masaüstü
yayıncılık becerilerini geliştirmek
Uygulama Planı: Katılımcı öğretmenlere eleştirel ve etkin okuma becerileri ile nitelikli ve hedef
kitle odaklı yazma biçimleri tanıtılmıştır. Bir haber metninin sahip olması gereken özelliklere vurgu
yapılarak haberin desteklenmesinde görsellerin önemi üzerinde durulmuş, bununla birlikte haberin
hedef kitleye ulaşıp ulaşmama durumu da tartışılmıştır.
Çağın gerektirdiği haber iletme hızına vurgu yapılarak bu hıza uyumlu bir gazete biçimi ve içeriğine ilişin beyin fırtınası yöntemi ile gazeteciliğin geleceğinde hangi unsurların öne çıkacağı uygulamalarla aktarılmıştır.
Katılımcıların küçük ekipler hâlinde çıkaracakları gerçek bir gazete için haberler tasarlamışlar
ve birbirlerinin haberlerini akran değerlendirmeleriyle yorumlamışlardır. Ayrıca üretilen gazeteler ve
haber içerikleri bir araya getirilerek genel bir grup değerlendirmesi yapılmıştır.
Örnek Haber Metni -1 Emine Kurt
Şanlıurfa’nın Kutsal Balıklarının Geleceği Hakkında İlginç Gelişmeler Var
Balıklıgöl’ü Sevme ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Göbeklitepe yaptığı açıklamada Balıklıgöl’e gelen ziyaretçilerin balıkları bilinçsiz bir şekilde beslediklerini, bu durumun balıkların metabolizması açısından sıkıntı
olduğunu belirtti.
Fanus İstiyoruz
Göbeklitepe Şanlıurfa’nın sembollerinden olan balıkların korunması gerektiğini söylerken yetkililere çağrıda bulunarak bu konu hakkında ivedilikle önlemler alınması gerektiğini dile getirdi. Göbeklitepe “Arkadaşlarla yaptığımız istişare neticesinde Balıklıgöl’ün bir fanus içerisine alınmasını uygun bir önlem olarak görüyoruz” dedi.
Mümkün Değil!
Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre kamuoyundan yükselen çağrının mevcut koşullar içerisinde
mümkün olmayacağı, böyle bir durumun Şanlıurfa turizmine neşter vuracağı söylendi.”
*Bu etkinlik, proje uzmanı Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU ile proje rehberi Sercan İLDEM tarafından 24-25 Haziran 2019 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilmiştir (nilufer.pembecioglu@istanbul.edu.tr, sercanildem@gmail.com).
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Örnek Haber Metni -2 İlhan Öztürk
Medyatik Eğitim
Türkiye’nin dört bir köşesinden eğitimciler medya ve iletişim konusunda bilgi almak ve bunları okullarında
uygulamak üzere Konya’da bir araya geldi. İletişim fakültelerinin en önemli akademisyenlerinin eğitim verdiği projeyi, Konya İl Millî eğitim Müdürlüğü organize ediyor. Eğlenerek öğrendiklerini ifade eden katılımcılar bu tür çalışmaların yaygınlaştırılmasını istediler.

Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin 78’i katılmıştır.
Ankete katılan öğretmenlerin 62’si (%80) etkinliğin beklentilerini karşıladığını, 64’ü (%82) gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 62’si (%80) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı
düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 61’i (%78) etkinliğin proje amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 13’ü (%17) kısmen uygun olduğunu, 4’ü (%5) ise uygun olmadığını
düşünmüştür. Söz konusu öğretmenlerin 66’sı (%85) etkinlik süresini yeterli görürken, 12’si (%15)
sürenin kısıtlı olduğunu düşünmüştür. Yine ankete katılan öğretmenlerin 60’ı (%77) etkinlikte kullanılan materyalleri yeterli görürken, 18’i (%23) etkinlikte kullanılan materyallerin yetersiz kaldığını
belirtmiştir. Etkinliği gerçekleştiren eğitmeni ise şu sayı ve oranlarla değerlendirmişlerdir:
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 47 (%60)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 15 (%19)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor): 9 (%12)
2: Yetersiz (Beklentilerimin altında kalıyor): 6 (%8)
1: Oldukça Yetersiz (Beklentilerimin çok altında kalıyor): 1 (%1)

“Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” Yönergesine ise
kayda değer şu ifadeleri yazmışlardır:
Nilüfer Hoca ve Sercan gayet dinamik eğitmenler. Keyifli ve verimli etkinlikler oldu. Öğrencilerimle uygulayabileceğim materyaller elde ettim. Hocalarımıza çok teşekkür ederim.
Hocamızın deneyimlerinden faydalanmak bir harikaydı. Süresi daha uzun olabilirdi. Ayrıca Sercan Beyin
anında müdahaleleri ve yardımları için de teşekkürler.
Eğitimciler yeterli donanıma sahip olup etkinlik verimli geçti.
Eğlenceli ve değerli bilgiler edindim. Teşekkür ederim.
Derslerde kullanabileceğim bilgiler olduğunu düşünüyorum.
Çok memnun kaldım katkı sağladığını düşünüyorum. Çok teşekkürler.
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DÜŞÜNCEDEN YAYINA TELEVİZYON PROGRAMI*
Selim PEKSARI
Prodüktör
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

Etkinliğin Konusu: Televizyon Programlarının Yapım ve Yayın Süreçleri
Etkinliğin Amacı: Televizyon programı yapımcılığının, teknik ayrıntılara girilmeden, temel felsefesi ve ana aşamalarıyla kavranmasını sağlamak
Proje katılımcılarının medya üretme becerilerini geliştirmek için televizyon programlarının hazırlanması ve bu programların yapım ve yayın süreçleri hakkında tecrübe edinmelerini sağlamak
Yapımda ve yayında kullanılan temel araçlarla bilinçli ve amaçlı bir şekilde kendi medya ürünlerini ortaya koymalarını sağlamak
Slogan: Profesyonel Olduğum Tek Konu: “HAYAL KURMAK”
Açıklamalar: İzlediklerimizin belleğimizde nasıl yer ettiğini bilen, bunun eğitsel, psikolojik ve diğer
açınımlarının farkında olan öğretmenlerin, medyayı sınıf içinde ve dışında kullanma biçimleri son
derece önemli olduğu için medyanın işleyişi ile ilgili hususların farkında olmaları gerekmektedir.
Bu bakımdan medyanın bir bilgilenme ve etkileşim aracı olarak en verimli biçimde kullanılması için
medya mesajlarının nasıl üretildiğinin bilinmesi son derece önemlidir. Medya kullanıcılarının medya
üretim aşamalarında neler olup bittiği ile ilgili olarak deneyim kazanması, çocuk ve gençlerin medya
üretim basamaklarına katılabilmeleri açısından da önem taşımaktadır. Kendi filmini çekebilen, kendi
senaryolarını yazabilen genç bireyler, başkalarının öykülerinde yer almanın ya da diğer kahramanlarla özdeşleşmenin o denli özenilecek bir şey olmadığını da farkına varacaklardır.
Uygulama Planı: Başlangıçta katılımcıların oluşturdukları gruplardan, grup çalışması hâlinde
kısa bir program önerisi hazırlamaları ve bu hazırladıkları öneriyi nasıl gerçekleştireceklerini belirtmeleri istenmiştir. Her grubun hazırlamış olduğu bu program önerilerinin, bir televizyon programı
hâline gelebilmesi için, çalışmaların hangi sıra ile gerçekleşeceğini saptamaları sonraki aşamayı
oluşturmuştur. Sonraki aşamada katılımcılar, kendi oluşturdukları kurgu ve senaryolarla farklı bir TV
programı hazırlamış; diğer katılımcıların deneyim ve destekleriyle ekipler hâlinde gerçekleştirdikleri
bu üretim sürecinde hayallerini gerçeğe dönüştürmüşlerdir. 4 veya 6 kişiden oluşan gruplara takım
çalışması konusunda yönlendirmeler yapılarak bir program ekibi oluşturulması istenmiş ve televizyon programı fikrinin örnek bir program hâline getirilerek diğer gruplara sunmaları sağlanmıştır.
Bu etkinliğin, katılımcıların gelecekte öğrencileri ile birlikte daha güzel ürünler verebilecekleri
kalıcı bir deneyim sağladığı düşünülmüştür. Çalışmalar tamamlandıktan sonra değerlendirme aşamasına geçilmiş, etkinliğe katılan gruplara sunum yaptırıldıktan sonra eğitim çıktılarıyla ilgili grup
ve akran değerlendirmeleri yapılmıştır.
*Bu etkinlik, TRT prodüktörü ve proje eğitmeni Selim PEKSARI tarafından 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilmiştir (selimpeksari@
gmail.com).
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Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin tamamı (96)
katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 94’ü (%98) etkinliğin beklentilerini karşıladığını, 92’si (%96)
gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 89’u (%93) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 83’ü (%86) etkinliğin proje
amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 12’si (%13) ise kısmen uygun olduğunu, 1’i (%1) uygun olmadığını belirtmiştir. Öğretmenlerin 87’si (%91) etkinlik süresini yeterli görürken, 9’u (%9) sürenin kısıtlı
olduğunu düşünmüştür. Yine ankete katılan öğretmenlerin 91’i (%95) etkinlikte kullanılan materyalleri yeterli görürken, 5’i (%5) etkinlikte kullanılan materyallerin yetersiz kaldığını dile getirmiştir.
“Lütfen etkinliği gerçekleştiren eğitmeni değerlendiriniz.” Sorusuna verilen cevap sayıları ve oranları da şu şekildedir:
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 81 (%84)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 13
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor): 2
2: Yetersiz (Beklentilerimin altında kalıyor): 0
1: Oldukça Yetersiz (Beklentilerimin çok altında kalıyor): 0

“Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” yönergesine ise
kayda değer şu ifadeleri yazmışlardır:
Selim Hoca TRT de çalışan bir eğitmen olarak televizyon ve medya sektörünün merak ettiğimiz noktalarını
kendisine sorarak bilgi edinme fırsatı bulduk kendisine teşekkürlerimi sunuyorum.
Selim Bey, yaptığı bir prodüksiyonun düşünceden TV ekranlarına geliş sürecini aşama aşama bizlere anlatabilirdi.
Güzel bir etkinlik oldu ancak burada çocuklara uygulayabileceğimiz onlara öğretebileceğimiz etkinliklerde
olsa saha güzel olabilirdi.
Çok şey öğrendiğim bir etkinlik oldu.
Bu etkinliğe daha çok zaman ayrılmasını isterdim (2).
Harika bir enerjisi var hocamın, çok keyif aldık.
Selim Hoca yapımcı olmasına rağmen profesyonel bir eğitimci gibi başarılı ve etkin bir eğitim süreci ortaya
koydu. Çok teşekkürler.
Selim hoca anlaşılır, açık ve netti. Tüm detayları anlatmaya ve uygulatmaya çalıştı. Program hazırlamak için
fikirler ürettik. Her fikrin bir değeri olduğuna vurgu yaptı. Eğlenceli ve verimli bir etkinlikti.
Kendisi adeta bir eğitimci havasında bizleri aydınlattı. Bilgi, deneyim ve hoşgörüsü ile mükemmel bir eğitimdi.
Etkinlik çok ilgilendiriciydi. Özel bir alan daha geniş zamanda daha fazla şeyler öğrenmek isterdim.

Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri

81

[ Proje Etkinlik Haftası ]

82

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

[ Proje Etkinlik Haftası ]

Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri

83

[ Proje Etkinlik Haftası ]

BİR FİKRİM VAR: RADYOYA PROGRAM YAPIYORUM*
Kurtuluş ÖZYAZICI
Prodüktör
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)

Etkinliğin Konusu: Radyoda program yapımı; medyada üretim, medyanın doğru ve amacına
uygun kullanımı, metin yazma becerileri.
Etkinliğin Amacı: Katılımcıların ve öğrencilerinin, yayıncılıkta önemli bir yere sahip olan “üretkenlik alıştırmaları” için kalıpların dışına çıkarak yeni fikirler üretmelerini ve bunu bir radyo programı
olarak somut bir platforma dökme becerilerini geliştirmek
Radyo yayınında sesi oluşturan unsurları (söz, müzik, efekt) tanımak ve bu unsurları kullanıp bir
radyo programı hazırlama pratiğini geliştirmek
Uygulama Planı: Radyonun işlevleri, radyo yayınını oluşturan unsurlar, yayın türleri, program
türleri gibi kısa bir bilgilendirmenin ardından radyo ve radyo yayıncılığı ile ilgili ülkemizde ve dünyadaki durum özet olarak aktarılmıştır.
Etkinlikteki katılımcılara birtakım nesneler/konular verilerek sözel hikâyeler oluşturmaları istenmiş, daha sonra bu hikâyelerin radyo programına dönüştürülme sürecine geçilmiştir. Katılımcılara
önce ses unsurları (söz, müzik, efekt) tanıtılarak çeşitli alıştırmalarla bu unsurların radyo programındaki yerlerini gösteren mini uygulamalar yaptırılmıştır. Gerekli hazırlık çalışmalarından sonra katılımcılardan, oluşturdukları hikâyeleri radyo programında yayınlanacak biçimde ses kayıtlarına almaları istenmiştir. Bu sayede katılımcıların radyo programı aşamalarını deneyimlemeleri sağlanmıştır.
Etkinlik sırasında yaptırılan mini uygulamalarda ortaya çıkan ürünler, etkinliği yürüten eğitmen
tarafından ses, müzik ve efekt açılarından değerlendirilmiştir. Gruplara verilen uygulama görevleri
ile ilgili olarak her grup, hazırladığı örnek radyo metnini (hikâye) seslendirmiş ve diğer gruplarla paylaşmıştır. Ortaya çıkan ürünler akran ve grup değerlendirmeleri ile değerlendirilmiştir.
Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin 78’i katılmıştır.
Ankete katılan öğretmenlerin 69’u (%88) etkinliğin beklentilerini karşıladığını ve gelecekteki mesleki
hayatına katkısı olduğunu, 71’i (%91) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü
belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 59’u (%76) etkinliğin proje amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 16’sı (%20) kısmen uygun olduğunu, 3’ü (%4) ise uygun olmadığını düşünmüştür. Söz konusu öğretmenlerin 69’u (%88) etkinlik süresini yeterli görürken, 9’u (%12) sürenin kısıtlı
olduğunu düşünmüştür. Yine ankete katılan öğretmenlerin 58’i (%74) etkinlikte kullanılan materyalleri yeterli görürken, 20’si (%26) etkinlikte kullanılan materyallerin yetersiz kaldığını belirtmiştir.
Etkinliği gerçekleştiren eğitmeni ise şu sayı ve oranlarla değerlendirmişlerdir:

*Bu etkinlik, TRT prodüktörü ve proje eğitmeni Kurtuluş ÖZYAZICI tarafından 24-25 Haziran 2019 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilmiştir.
(kurtulus.ozyazici@trt.net.tr)
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5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 53 (%68)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 14 (%18)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor): 8 (%10)
2: Yetersiz (Beklentilerimin altında kalıyor): 2 (%3)
1: Oldukça Yetersiz (Beklentilerimin çok altında kalıyor): 1 (%1)

“Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” Yönergesine ise
kayda değer şu ifadeleri yazmışlardır:
Süre kısıtlıydı, biraz daha fazla zaman verilebilirdi (5).
Radyo, radyoculuk, radyo programı hazırlama ve sunma ile ilgili bilgiler ve teknikler öğrendik. Öğrencilerime
Medya Okuryazarlığı dersinde anlatabileceğim konular ve uygulayabileceğim güzel etkinlikler elde ettim.
Gayet başarılı bir çalışmaydı.
Bu etkinliğin Ankara’da TRT radyoda olmasının daha uygun olacağını düşünüyorum.
Radyo programını kâğıt üzerinde yazmak yerine internet üzerinden bir radyo yayını yapabilirdik.
Kendimi radyo sunucusu olarak hissetmeme vesile olan Kurtuluş Bey’e çok teşekkür ederim.
Kalıcı, etkili ve eğlenceli bir çalışma oldu…
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KONYA DIŞ MEKÂN ETKİNLİKLERİ
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MEDYA OKURYAZARLIĞI FARKINDALIK ETKİNLİĞİ
Konya Büyükşehir Belediyesinin hem materyal hem de katılımcı öğretmenlerin eğitim motivasyonlarını artırma açılarından desteklediği proje kapsamında katılımcılar, tişörtleri üzerine tasarladığı mesajları 23 Haziran 2019 Pazar günü Konya Mevlâna Müzesinde ve Mevlâna Meydanında
halkla paylaştı. “Medya Okuryazarlığının Propagandasını Yapıyorum” etkinliği kapsamında tişörtlerine kumaş boyalarıyla medya okuryazarlığının önemine dikkat çeken slogan ve afişler tasarlayan katılımcılar Mevlâna Meydanı’nda halktan büyük bir ilgi toplamıştır. Mevlana Müzesini de ziyaret eden proje katılımcısı öğretmenler, ziyaret sonrasında Meydan’dan Alaeddin Tepesi’ne doğru
kısa bir şehir turu yaptı.
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SEMÂ TÖRENİ
“Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesinin iki farklı şehirde düzenlenen etkinliklerinin 8 gün
aralıksız sürmesi nedeniyle hafta arasında katılımcıların motivasyonunu artıracak, Konya’nın tanıtımına katkı sunacak faaliyetler de gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerin ilki Mevlâna Kültür Merkezinde
22 Haziran 2019 Cumartesi günü 19.00’da düzenlenen Semâ Töreni’ne katılım olmuştur.
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AKYOKUŞ KONYA MUTFAĞI AKŞAM YEMEĞİ

Katılımcıların ve projede görevli personelin Konya kültürünü tanımaları amacıyla düzenlenen
akşam yemeği, Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 23 Haziran 2019 tarihinde Akyokuş
Konya mutfağında gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Konya’nın birbirinden güzel eşsiz lezzetleri geleneksel sunumlarla ikram edilmiştir.
Yemeğin ardından projedeki etkinliğini tamamlayan ve Ankara yolculuğuna katılamayacak olan
proje uzmanı akademisyenlere ve eğitmenlere Konya İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Konya
Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Eğitim Daire Başkanı Alper ORAL tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdimi yapılmıştır. Bu kapsamda Prof. Dr. Erol Nezih Orhon, Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu ve Doç. Dr. Adnan Altun’a proje koordinatörü Konya İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafından teşekkür belgeleri ve hediyeleri takdim edilmiştir. TRT Prodüktörleri Selim Peksarı ve Kurtuluş Özyazıcı ile proje eğitmenleri Doç. Dr. Fethi Kaba, Tahir Kutluay Aksoy ve Aslı Sürek’e ise Konya
Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Eğitim Daire Başkanı Alper ORAL tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulunulmuştur.
Ayrıca proje koordinatörü Konya İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük; projeye verdikleri katkılardan ve desteklerden ötürü Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Spor ve Eğitim Daire Başkanı
Alper ORAL’a, Eğitim Şube Müdürü Abdullah Kaleli’ye ve Eğitim Şube Müdürlüğü Uzmanı Gülaydın
Bayraktar Hanımefendi’ye teşekkür belgesi takdiminde bulunmuştur. Büyük, daha sonra katılımcı
öğretmenlerle tek tek sohbet ederek proje katıldıkları ve Konya’ya geldikleri için Konya Büyükşehir
Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan hediyelerin ikramını gerçekleştirmiştir.
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SİLLE GEZİSİ
Katılımcı öğretmenlerle ve projede görevli uzman personelle 24 Haziran 2019 tarihinde Konya’nın tarihî kasabası Sille’ye bir gezi düzenlenmiştir. Kuruluşu Hristiyanlığın ilk dönemlerine kadar
uzanan ve pek çok tarihî eseri bünyesinde barındıran Sille’de, katılımcılar 24 Haziran’daki etkinliklerin ardından bir yandan dinlenme zamanı bulurken diğer yandan eğlenceli anlar yaşadılar. Sille köyünün ardından Selçuklu Belediyesinin düzenlemesini yaptığı Sille Baraj Parkını gezen katılımcı öğretmenler ve proje ekibi toplu fotoğraf çekiminin ardından projenin kapalı etkinlik mekânı olan Anemon Otel’e döndüler..
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ANKARA ETKİNLİKLERİ
26-28 HAZIRAN 2019
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında yürütülen “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesinde iş birliğine gidilen kurum etkinlikleri 26-28 Haziran 2019
tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir.
Proje etkinliklerinin başladığı şehirden, Konya’dan, 25 Haziran 2019 tarihinde ayrılarak Yüksek
Hızlı Tren ile Ankara’ya seyahat eden katılımcı öğretmenler ve proje personeli (toplamda 112 kişi),
28 Haziran 2019 tarihine kadar Ankara’da kalarak iş birliğine gidilen kurum etkinliklerine katılmışlardır. Ayrıca TRT Yayıncılık Tarihi Müzesini de ziyaret eden ve 27 Haziran 2019 tarihi akşamında Arı
Stüdyolarında Türk Halk Müziği konserine katılan katılımcı öğretmeler ve proje ekibi, kapanış töreninin ardından proje etkinlik haftasını Ankara’da noktalamışlardır.
Söz konusu proje kapsamında iş birliği yapılan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Anadolu Ajansı (AA) etkinlikleri 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde, Ankara’da yer alan adı geçen kurumların etkinlik salonlarında başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikle şunlar olmuştur:
1. İnternet Girişimciliği ve İnovasyon
2. Siber Zorbalık: İncittiğin Yerden İncinirsin
3. Mobil Uygulamalarda Algı Yönetimi
4. Çevrim İçi İçerik Oluşturuyorum
5. Mobil Destekli Artırılmış Gerçeklik Uygulaması
6. Medyada Algı
7. Fotoğraf Okuma ve Fotoğrafın Gücü
8. Yazılı Haberlerin Analizi
9. Stratejik İletişim Eğitimi
10. Proje Başarı Testi

Ankara etkinliklerine 26 Haziran tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna giderek başlayan katılımcı öğretmenler, söz konusu kurumda “İnternet Girişimciliği ve İnovasyon”, “Siber Zorbalık”, “Mobil Uygulamalarda Algı Yönetimi” ve “Mobil Destekli Sanal gerçeklik Uygulaması” başlıklı
etkinliklere katılmışlardır.
TRT Yayıncılık Tarihi Müzesini 26 ve 27 Haziran tarihlerinde ziyaret eden katılımcılar, başta TRT
olmak üzere ülkemizin belli başlı medya kuruluşları ve haber ajanslarının geçmişi ve bugünü ile ilgili
detaylı bilgiler edindi. Medya dünyasının geçirdiği aşamaları deneyimleme fırsatı bulan katılımcı
öğretmenler; müze ziyaretini, etkileyici anlatımlarıyla zenginleştiren görevlilere teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
27 Haziran tarihinde Anadolu Ajansı’nı ziyaret eden katılımcı öğretmenler, “Fotoğraf Okuma ve
Fotoğrafın Gücü”, “Medyada Algı” ve “Yazılı Haberlerin Analizi” başlıklı etkinliklere katıldı.
“Stratejik İletişim” ve “Çevrim içi İçerik Oluşturuyorum” ve “Proje Başarı Testi” adlı etkinlikler Akar
Hotel Etkinlik Salonlarında 26 ve 27 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
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İNTERNET GİRİŞİMCİLİĞİ VE İNOVASYON*
Eğitmen Dr. Ahmet ÇUBUKCU
Öğretim Üyesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Etkinliğin Konusu: Güvenli ve Bilinçli İnternet Okuryazarlığı Becerileri
Etkinliğin Amacı: İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımını yaygınlaştırmak ve katılımcı öğretmenlerin dolaylı olarak da öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek
Açıklamalar: Girişimcilik ve inovasyon kavramları günden güne birbirlerinin yerine kullanılmaya
başlamışlardır. Mal veya hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirerek ve belirli riskleri üstlenerek kâr elde etmeyi amaçlama işi, girişimciliği özetlemektedir. Günümüz rekabet ve bilgi
çağında ise girişimcilik faaliyetleri için bu tanım yetersiz kalmaya başlamıştır. Girişimciler artık
müşteri ihtiyaçlarını önceden görebilme, ihtiyaçları hızlı bir şekilde fırsata çevirebilme, farklı düşünebilme ve yenilikçi olabilme gibi özelliklere de sahip olmaları gerekmektedir. Bu noktada da girişimcilik ve inovasyonu birbirlerinden ayrı düşünmek zorlaşmaya başlamıştır. Çünkü inovasyon, yeni
fikirleri (ürün, süreç, hizmet, metot vb.) değer yaratan çıktılara dönüştürme aşaması olarak bakıldığında, yenilikten ziyade yeni fikirden doğan bilginin ekonomik ve sosyal katma değere dönüştürülmesini ifade etmektedir.
Girişimcilik ve inovasyon faaliyetlerini birbirine yaklaştıran diğer bir tetikleyici ise bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) olmuştur. BİT içerisinde özellikle internet teknolojilerinde yaşanan gelişim ve
dönüşüm, girişimcilik ve inovasyonun yönünü dijital alanlara kaydırmaya başlamıştır. Çevrim içi teknolojilerin kullanılmadığı bir dünyada girişimcilik ve inovasyon faaliyetlerinin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi imkânsız hâle gelmeye başlamıştır. Bu eğitimde de girişimcilik ve inovasyon modelleri, internette yaşanan gelişmeler çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır.
Elektriğin keşfi ve yaygınlaşması 50 yıl, radyo ve televizyonun yaygınlaşması 30 yıla yakın sürmüşken internet teknolojileri 10 yıl gibi kısa bir sürede tüm dünyaya nüfuz etmeye başlamıştır. Dijitalleşmenin etkileri birçok sektörü etkilemiş ve onların iş yapış şekillerini değiştirmiş, yeni pazarların oluşmasını sağlamış ve rekabetçiliği hızlandırmıştır. Bu etki ve değişim, inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerini hem daha zorunlu hâle getirmiştir.
Başarılı girişimcilik ve inovasyon stratejileri artık dijitalleşmenin getirmiş olduğu dönüşüm ve
değişim süreci düşünülerek yeniden tasarlanmalı ve kurgulanmalıdır. Bunun için ülkemizde de BİT’in
getirdiği etkileşim ve iletişimin farkında olunmalı, inovasyona ilişkin iş birlikleri artırılmalı, farklı
kurum ve kuruluşların birlikte değer üretmesi sağlanmalı, açık kaynak felsefesi yaygınlaştırılmalı ve
hem özel sektör hem kamu sektörünün paydaşlarının fikir ve önerilerini sürekli önemseyici bir politika izlemesi sağlanmalıdır. Bu noktada iş modeli inovasyonları ve internet girişimciliği, dijitalleşme-

*Bu etkinlik, proje eğitmeni Dr. Ahmet ÇUBUKCU tarafından 26 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Etkinlik Salonu’nda) gerçekleştirilmiştir (acubuk2@gmail.com).
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nin etkisi ile en önemli inovasyon ve girişimcilik modellerine dönüşmeye başlamıştır. Bu eğitimde de
katılımcılara bu modeller ve basamaklar örnek olaylar ve durumlarla sunulmaya çalışılmıştır.
Uygulama Planı: İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı noktasında özellikle eğitimcilere, ailelere,
gençlere, STK’lara, özel sektöre, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Yeni bir fikirden doğan bilginin (ürün, süreç, hizmet, metot vb.) ekonomik ve sosyal
bir katma değere ve çıktıya dönüşme süreci olan inovasyonun internet girişimciliğine nasıl dönüşebileceği örnekler ve uygulamalarla aktarılmıştır. İnternet girişimciliğin dört temel anahtarı olan
strateji, çevrim içi (online) varlık, e-ticaret ve dijital pazarlama kavram ve olguları katılımcı öğretmenlerle detaylı olarak paylaşılmıştır.
Bu eğitimden sonra, eğitimi alan öğretmenlerin, bulundukları illerde konunun hassasiyetine
binaen kazandıkları bilgi ve becerileri öğrencilerine, velilere ve çevrelerine aktarmaları beklentisi
dile getirilmiştir. Bu noktada öncelikle eğitimi alan hedef kitledeki eğitimcilere, onların eğitim/seminer vereceği ailelere ve gençlere/öğrencilere önemli sorumluluklar düşmektedir.
Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin 80’i katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 69’u (%86) etkinliğin beklentilerini karşıladığını, 67’si (%84) gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 60’ı (%75) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 56’sı (%70) etkinliğin proje
amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 22’si (%28) kısmen uygun olduğunu, 2’si (%2) ise uygun olmadığını düşünmüştür. Söz konusu öğretmenlerin 69’u (%86) etkinlik süresini ve etkinlikte kullanılan
materyalleri yeterli görürken, 11’i (%14) sürenin kısıtlı olduğunu ve etkinlikte kullanılan materyallerin eksik olduğunu düşünmüştür. Etkinliği gerçekleştiren eğitmeni ise şu sayı ve oranlarla değerlendirmişlerdir:
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 55 (%69)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 14 (%18)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor): 9 (%11)
2: Yetersiz (Beklentilerimin altında kalıyor): 1 (%1)
1: Oldukça Yetersiz (Beklentilerimin çok altında kalıyor): 1 (%1)

“Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” Yönergesine ise
kayda değer şu ifadeleri yazmışlardır:
Bu etkinlik sayesinde “inovasyon” kavramını tam anlamıyla kavradım.
Bahsedilen konular ayrı bir zaman ve uğraş getiren konulardır. Bu işi meslek hâline getirmiş ve bu işten geçimini sağlayan kişileri daha çok ilgilendiriyor.
Genelgeçer bir sunumdu. Örneklendirme konusunda güncel uygulamalarla genişletilebilirdi.
Alanıma farklı bir bakış açısı katıp acaba ben de girişimcilik kısmına yönelsem mi [diye] düşündürdü.
Teknik bir eğitim olduğu için grubun geneli anlamakta zorluk çekmiş olabilir.
Kusursuz bir sunum için emeği geçenleri tebrik ederim.
Alanımla alakalıydı ilgiyle izledim çok teşekkürler.
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SİBER ZORBALIK: İNCİTTİĞİN YERDEN İNCİNİRSİN*
Dr. Şahin BAYZAN
Bilişim Uzmanı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

Etkinliğin Konusu: Siber zorbalık ve bundan korunma becerileri
Etkinliğin Amacı: İnternette bir çeşit art niyetli taciz ve sindirme amaçlı olan “siber zorbalık”
konusunda hedef kitleyi bilgilendirmek
Siber zorbalıkla ilgili dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durumu ortaya koymak, bu konuda yapılan çalışmaların sonuçlarını hedef kitle ile paylaşmak
Siber zorbalığa uğrayan kişilerin sergilediği davranışlar konusunda hedef kitleyi bilgilendirmek
ve böyle bir durumla karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler hakkında onlara bilgi vermek
Siber zorbalıkla mücadele konusunda; taraflar ve bunların sorumlulukları ile izlenecek bildirim
süreci, siber zorbalık karşısında sergilenecek tutum konularında hedef kitleyi bilgilendirmek
Siber zorbalık konusunda hedef kitledeki öğretmenlerle, okulları düzeyinde ve yerel düzeyde neler
yapabilecekleri konusunda tartışmak ve bu konuda yapılabilecekleri belirlemek
Uygulama Planı: Siber zorbalık konusunda hedef kitleye yönelik uygulamalı bir sosyal deney
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara siber zorbalık olgusu ve kavramı ile ilgili verilen ön bilgilerden sonra
sosyal deney için katılımcılara SMS ve e-posta kanallarından çeşitli siber saldırı ifadeleri ile dolu iletiler gönderilmiş ve gönderilen mesajlar karşısında yaşanan duygu ve düşünceler gözlenmiştir. Katılımcıların hissettiği duygular ve yaşananlar video kaydına alınarak yaşanan süreçle ilgili katılımcıların her birinden sözel ve yazılı geri bildirimler istenmiştir.
Ailelerden; eğitimcilerden aldığı bilgilerden hareketle çocuğun kullandığı bilgisayar ve diğer teknolojik aletlerde gerekli altyapı önlemlerini alarak çocuklarının internet paylaşımlarını ve internette
dâhil olduğu grupları gözlemlemeleri, çocuklarıyla ve okul yöneticileriyle ve öğretmenleriyle sürekli
iletişim hâlinde bulunmaları, çocuklarını gözlemleyerek onlarla ilgili en küçük olayları bile dikkate
almaları, elde ettikleri siber zorbalık delilleri varsa bunları saklayarak çocuğuna zorbalıkta bulunanı belirleyip velisiyle iletişime geçmeleri veya ilgili birimlere durumu bildirmeleri beklenmektedir.
Öğrencilerden; siber zorbaların -özellikle bireylerin yaptığı internet paylaşımları üzerinden hareket ettiği düşünüldüğünde- özel bilgilerini paylaşmamaları, kendisine verilen zorbalığa karşılık vermeyerek siber zorbalık yapanları engellemeleri, siber zorbalık yapanları ilgili birimlere ihbar ederek,
çevrim içi ortamda tanıştığı fakat tanımadığı kişilerle buluşmamaları, maruz kaldığı zorbalığı ailesi
ve öğretmenleriyle paylaşarak ve siber zorbanın kendisini taciz ettiği mesajları delil amaçlı saklayarak eğer tehdit söz konusu ise bu durumu güvenlik görevlilerine bildirmeleri beklenmektedir.
Etkinlik sonrasında eğitimcilerden; ailelere ve öğrencilere yönelik düzenleyecekleri bilinçlendirme
seminerleri ile konuyu gündemde tutmaları, velilerle öğrencinin durumunu paylaşarak ve öğrencinin
*Bu etkinlik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Uzmanı ve proje eğitmeni Dr. Şahin BAYZAN tarafından 26 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da (BTK
Etkinlik Salonu’nda) gerçekleştirilmiştir (sahin.bayzan@btk.gov.tr).
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internet trafiğini kontrol etmeleri, öğrencilerle empati kurarak ve aynı zamanda iyi bir arkadaş olarak okul bünyesinde isimsiz şikâyet kutuları oluşturmaları beklentileri dile getirilmiştir.
Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin 68’i katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 67’si (%98) etkinliğin beklentilerini karşıladığını, gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu ve etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 68’i (%100) etkinliğin proje amaçlarına tamamen
uygun olduğunu düşünmüştür. Söz konusu öğretmenlerin 67’si (%98) etkinlik süresini ve etkinlikte
kullanılan materyalleri yeterli görürken, yalnızca 1 öğretmen (%2) sürenin kısıtlı olduğunu ve etkinlikte kullanılan materyallerin yetersiz kaldığını belirtmiştir. Etkinliği gerçekleştiren eğitmeni ise şu
sayı ve oranlarla değerlendirmişlerdir:
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 62 (%91)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 5 (%7)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor): 1 (%2)

Etkinlik Değerlendirme Anketi’ne katılan öğretmenlerin “Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” yönergesi doğrultusunda kayda değer şu ifadeleri belirtmişlerdir:
Canlı, yaşanan problemlerden hareketle dersin işlenmesi çok faydalı olmuştur.
Her anı dolu dolu, öğretici ve bilgi verici bir etkinlikti. Sunumu gerçekleştiren hocamız süreci gayet başarılı, etkin yönetti.
Hocamız derse gelmeden önce bizleri özel numaradan arayıp ters köşe yaptı :) Çoğumuzun numarasının, özel
numaradan gelen aramalara açık olduğunun farkına varmamızı sağladı. Bunun bir siber zorbalığa neden
olabileceğini bizlere uygulamalı olarak göstermiş oldu. Bununla birlikte konuyu daha iyi pekiştirdik ve önlem
almamız gerektiğini anladık. Ders sonunda özel numara ayarlarımızı değiştirdik .
Okulda karşılaşılan bir sorun olduğu için bu etkinlik çok yararlı olacak benim için.
Harika bir sunumdu okulda derslerimde kullanabileceğim bir materyaldi ve hocamıza bu konuda binlerce
teşekkür ederim. Çok faydalıydı.
Çok zengin içerikleri olan bir sunumdu. Kesinlikle öğrencilerime anlatıp onları bu konuda bilgilendireceğim.
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MOBİL DESTEKLİ SANAL GERÇEKLİK UYGULAMASI*
Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU
Öğretim Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Etkinliğin Konusu: Sanal Gerçeklik Uygulaması
Etkinliğin Amacı: VR gözlükler tanıtılarak uygulamalar üzerinden bu gözlüklerin katılımcılar
tarafından deneyimlemesini sağlamak
VR teknolojisiyle öğrencilere yapılabilecek etkinliklerin neler olabileceği ile ilgili beyin fırtınası
yöntemiyle öneriler geliştirmek
Açıklamalar: Günümüzde VR gözlüklerle pek çok 3D uygulama ile bireyler sanal gerçekliğin bir
parçası olabilmektedir. Sanal gerçekliğin temelinde, insanların korku, endişe, mutluluk gibi temel
duygularını daha hızlı ve daha yoğun bir biçimde harekete geçirebilme özelliği yatmaktadır. Bireyselleştirilmiş ve daha yoğun bir görsel ve işitsel ortama dönüştürülmüş olan bilgiler, bireyde daha
etkileyici ve kalıcı izler bırakabilmektedir. Öyküler ve öyküleme biçimleri de oldukça önemlidir. Cep
telefonundan bize ulaşan ve hızlıca tüketilebilen bilgiler bireyi daha hızlı düşünmeye ve eyleme geçmeye itmektedir.
Uygulama Planı: Katılımcılar gruplara ayrılarak cep telefonlarına indirdikleri uygulamalarla
sanal görüntüleri VR gözlüklerine takarak yaşayacakları gerçeklik hissini test etmişler ve sanal gerçekliği deneyimlemişlerdir. Proje kapsamında gerçekleştirilen sanal gerçeklik uygulamasının temelinde, öğretmenlerin, bu tür uygulamaları sıklıkla kullanan öğrencilerini anlayabilmeleri, onları doğru
yönlendirebilmeleri, gerektiğinde kendi uygulamalarını kendilerinin yazabileceklerini vurgulayabilmeleri yatmaktadır.
Değerlendirme: Etkinlik sonunda katılımcılarla artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim-öğretim ortamında nasıl kullanılabileceğine ilişkin beyin fırtınası yöntemi ile fikirler alınmış, konu detaylarıyla tartışılmıştır.

Bu etkinlik, proje uzmanı Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU tarafından 26 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Etkinlik
Salonu’nda) gerçekleştirilmiştir (nilufer.pembecioglu@istanbul.edu.tr).
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MOBİL UYGULAMALARDA ALGI YÖNETİMİ*
Zeki KÜÇÜKKARA
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi

Etkinliğin Konusu: Mobil uygulamalar, Android tabanlı yazılımlar
Etkinliğin Amacı: Akıllı telefonların yaygınlaştığı bir çağda mobil uygulamalar yoluyla insanların
belirli bir amaç çerçevesinde nasıl yönlendirilebileceği ile ilgili bilgi ve becerilerin katılımcılar tarafından edinilmesini sağlamak, mobil uygulamalar yoluyla kullanıcıları etkilemek
Uygulama Planı: Katılımcılara Android tabanlı uygulamaların altyapısı, arka planı ve işleyişleri
ile ilgili temel bilgiler verilmesinin ardından bu uygulamaların Android marketlere nasıl yükleneceği
ve kullanıcıların programı indirme süreçleri işlenmiştir. Mobil uygulamaların katılımcılar tarafından
daha fazla nasıl etkili ve verimli kullanılabileceği, dikkat çekici bildirimler göndererek uygulamaların nasıl sürdürülebilirliğini artıracağı ile ilgili stratejik yöntem ve teknikler üzerinde durulmuştur.
Değerlendirme: Etkinlik, katılımcı öğretmenlerin yarısı ile gerçekleştirildiğinden etkinlik sonunda
yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin 36’sı katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 19’u
(%53) etkinliğin beklentilerini karşıladığını, 23’ü (%64) gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu
ve 18’i (%50) etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 23’ü (%64) etkinliğin proje amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 8’i
(%22) kısmen uygun olduğunu, 5’i (%14) ise uygun olmadığını düşünmüştür. Söz konusu öğretmenlerin 24’ü (%67) etkinlik süresini ve 22’si (%61) etkinlikte kullanılan materyalleri yeterli gördüğünü
belirtmiştir. Etkinliği gerçekleştiren eğitmeni ise şu sayı ve oranlarla değerlendirmişlerdir:
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 16 (%44)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 7 (%20)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor): 5 (%14)
2: Yetersiz (Beklentilerimin altında kalıyor): 8 (%22)

Etkinlik Değerlendirme Anketi’ne katılan öğretmenlerin “Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” yönergesi doğrultusunda kayda değer şu ifadeleri belirtmişlerdir:
Aşina olmadığımız çok fazla kavram vardı. Etkinlik uygulamalarına ağırlık verilmeliydi.
Ağır bir sunumdu. Öncesinde anlamakta zorlansam da hocamız ilgiliydi ve dikkatimizi açık tuttu.

*Bu etkinlik, proje eğitmeni Zeki KÜÇÜKKARA tarafından 26 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Etkinlik Salonu’nda) gerçekleştirilmiştir (zekikucukkara@gmail.com)..
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ANADOLU AJANSI ETKİNLİKLERİ
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MEDYADA ALGI*
Hayri ÇETİNKUŞ
Müdür
Anadolu Ajansı Haber Akademisi

Etkinliğin Konusu: Medya algısı ve medyanın yapısı
Etkinliğin Amacı: Katılımcı öğretmenlerin medyayı tüm yönleriyle anlayabilmeleri ve algılayabilmeleri için medyayı oluşturan unsurlar ve yapıları tanımasını sağlamak
Açıklamalar: İstenilmeyen enformasyona maruz kalmamak için, Medya Okuryazarlığı dersi
çerçevesinde öğrencilerin edinmesi beklenen gözlem, araştırma ve eleştirel düşünme becerilerinin
önemi her geçen gün artmaktadır. Çünkü medyada yer alan haberler ve diğer içerikleri bilinçli ya da
bilinçsiz bir algı oluşturmaktadır. Aslında medyanın özellikle de haber ajanslarının asıl görevi algı
oluşturmak değil bilgi vermek ya da gelişmeleri tarafsızca aktarmak olmalıdır. Bu nedenle verilen
haberin şekli ve dili çok önemlidir. Medya bazen bilinçli bazen de bilinçsizce yanlış yapabilmektedir.
Uygulama Planı: Bir haber ajansı olarak Anadolu Ajansının görev alanları, geçmişten günümüze
yaptığı çalışmalar ve yapması gereken iş ve işlemlerin tanıtılmasının ardından “Medyada Algı” etkinliğine geçilmiştir. Medyanın yapısı detayları ile tanıtıldıktan sonra medya organlarının, kullandıkları
yöntem ve tekniklerle bireyleri ve toplulukları nasıl yönlendirmeye çalıştığı örnekleriyle aktarılmıştır.
Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin 73’ü katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 60’ı (%82) etkinliğin beklentilerini karşıladığını, 66’sı (%90) gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 63’ü (%86) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 61’i (%84) etkinliğin proje
amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 11’i (%15) kısmen uygun olduğunu, 1’i (%1) ise uygun olmadığını düşünmüştür. Söz konusu öğretmenlerin 68’i (%93) etkinlik süresini yeterli görürken, 5’i (%7)
sürenin kısıtlı olduğunu düşünmüştür. Yine ankete katılan öğretmenlerin 65’i (%89) etkinlikte kullanılan materyalleri yeterli görürken, 8’i (%11) etkinlikte kullanılan materyallerin yetersiz kaldığını belirtmiştir. Etkinliği gerçekleştiren eğitmeni ise şu sayı ve oranlarla değerlendirmişlerdir:
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 41 (%56)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 19 (%26)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor): 8 (%11)
2: Yetersiz (Beklentilerimin altında kalıyor): 4 (%6)
1: Oldukça Yetersiz (Beklentilerimin çok altında kalıyor): 1 (%1)

“Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” Yönergesine ise
kayda değer şu ifadeleri yazmışlardır:
En güzel ve konuya en uygun etkinlikti.
Hayri Bey’in ve Anadolu Ajansı ekibinin [bizleri] kabullerinden dolayı çok memnun kaldım.
Hayri Bey’in sunumda kullandığı bazı medya organlarını iyi-kötü, olumlu-olumsuz örnek teşkil etmesi için
özellikle tercihte bulunmuş olduğunu gördüm.
*Bu etkinlik, proje eğitmeni Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Müdürü Hayri ÇETİNKUŞ tarafından 27 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da (Anadolu
Ajansı Konferans Salonu’nda) gerçekleştirilmiştir (hcetinkus@aa.com.tr).
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FOTOĞRAF OKUMA VE FOTOĞRAFIN GÜCÜ*
Fırat YURDAKUL
Fotoğraf Editörü
Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörlüğü Birimi

Etkinliğin Konusu: Fotoğraf Okuryazarlığı
Etkinliğin Amacı: Dijital çağın en önemli bileşenlerinden olan fotoğraf sanatında, fotoğraf
çekme ve okuma tekniklerini Medya Okuryazarlığı dersi öğretmenlerine kazandırmak ve öğrencilerine aktarmalarını sağlamak
Uygulama Planı: Fotoğraf sanatının bileşenleri ile ilgili bilgilendirmenin ardından profesyonel
bir fotoğraf makinesiyle yapılabilecek temel işlemler ve kullanılacak teknikler gösterilerek etkinliğe
başlanmıştır. Bir medya aracında yer alan fotoğraflarda bulunan özellikler fotoğraf okuma teknikleri
ile örnek fotoğraflar üzerinden uygulamalı olarak gösterilmiştir. Objektifin geride bıraktıkları üzerinde durularak bir fotoğraf karesinin ön plana çıkardıklarının yanı sıra geri planda bıraktığı unsurların olduğu da vurgulanmıştır.
Bir fotoğrafta aranan etki, yakınlık, duygu, sıra dışılık, çatışma, şöhret, zamanındalık gibi özellikler örnek fotoğraflar üzerinden tartışılmıştır. Ardından Anadolu Ajansı fotoğrafçıları tarafında çekilen fotoğraflar ile fotoğraf editörü Fırat Yurdakul’un çeşitli alanlarda ödül almış bazı fotoğrafları içerik, teknik, estetik başlıklı fotoğraf değerlendirme ölçütleri ile şu başlıklar altında yorumlanmıştır:
Konuya Uygunluk
Anlatımda Canlılık
Etik Değerler
Yerel-Genel Çerçevesi
Reklam İçermemesi
İnandırıcılık
Güncellik

Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin 74’ü katılmıştır.
Ankete katılan öğretmenlerin 71’i (%96) etkinliğin beklentilerini karşıladığını ve gelecekteki mesleki
hayatına katkısı olduğunu, 72’si (%97) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü
belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 68’i (%92) etkinliğin proje amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 5’i (%7) kısmen uygun olduğunu, 1’i (%1) ise uygun olmadığını düşünmüştür.
Söz konusu öğretmenlerin 71’i (%96) etkinlik süresini yeterli görürken, 3’ü (%4) sürenin kısıtlı olduğunu düşünmüştür. Yine ankete katılan öğretmenlerin 72’si (%97) etkinlikte kullanılan materyalleri
yeterli görürken, 2’si (%3) etkinlikte kullanılan materyallerin yetersiz kaldığını belirtmiştir. Etkinliği
gerçekleştiren eğitmeni ise şu sayı ve oranlarla değerlendirmişlerdir:
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 61 (%82)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 11 (%15)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor): 2 (%3)
*Bu etkinlik, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraf editörü Fırat YURDAKUL tarafından 27 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da (Anadolu Ajansı Konferans Salonu’nda) gerçekleştirilmiştir (fyurdakul@aa.com.tr).
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2: Yetersiz (Beklentilerimin altında kalıyor): 0 (%0)
1: Oldukça Yetersiz (Beklentilerimin çok altında kalıyor): 0 (%0)

“Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” Yönergesine ise
kayda değer şu ifadeleri yazmışlardır:
Harika bir iletişim ve sunum becerisiyle bizlerin dikkatini her daim yüksek noktada tuttu.
İşinin ehli olan hocamız gayet profesyonel bir eğitim sundu. Eğitimden memnun oldum.
Sunum görsellerle desteklenmiş, başarılıydı.
Çok verimli bir etkinlikti. Kısa sürede çok şey öğrenmeme vesile oldu.
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Myanmar’dan kaçarak Bangladeş sınırındaki bir kampa sığınan Arakanlı çocuklar... (Fotoğraf: Fırat Yurdakul - Anadolu Ajansı)
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Ankara-Şentepe semtinde bulunan radyo televizyon vericileriyle bütünleşen şimşekler... (Fotoğraf: Fırat Yurdakul - Anadolu Ajansı)
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YAZILI HABERLERİN ANALİZİ*

Hasan ÖYMEZ
Yayın Yönetmeni
Anadolu Ajansı Türkiye Haberleri Birimi

Etkinliğin Konusu: Medyada haber yazma ve analizi
Etkinliğin Amacı: Gazete, dergi, bülten gibi medya araçlarında temel metin türü olan “haber”
yazma yöntem ve tekniklerini Medya Okuryazarlığı dersi öğretmenlerine kazandırmak ve bu tekniklerin öğretmenlerin öğrencilerine aktarmalarını sağlamak
Uygulama Planı: Katılımcılara öncelikle haber türündeki metnin özelliklerini yansıtan bileşenler
hatırlatılmış, 5 N 1 K olarak da bilinen bu unsurların metinde bazı sorular yoluyla (Kim? Ne? Nasıl?
Ne zaman? Nerede? Niçin?) bulunabileceği ifade edilmiştir. Ardından örnek haber metinleri üzerinde denemeler ve analizler yapılmıştır. Haber metinlerindeki propaganda teknikleri ve haber metnin arka planında verilebilecek örtülü mesajlar yine örnek haber metinleri üzerinden analiz edilerek
değerlendirilmiştir.
Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin 78’ü katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 62’si (%80) etkinliğin beklentilerini karşıladığını ve 67’si (%86) gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu, 66’sı (%85) ise etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 58’i (%74) etkinliğin proje
amaçlarına tamamen uygun olduğunu, 17’si (%22) kısmen uygun olduğunu, 3’ü (%4) ise uygun olmadığını düşünmüştür. Söz konusu öğretmenlerin 73’ü (%94) etkinlik süresini yeterli görürken, 5’i (%6)
sürenin kısıtlı olduğunu düşünmüştür. Yine ankete katılan öğretmenlerin 68’i (%87) etkinlikte kullanılan materyalleri yeterli görürken, 10’u (%13) etkinlikte kullanılan materyallerin yetersiz kaldığını
belirtmiştir. Etkinliği gerçekleştiren eğitmeni ise şu sayı ve oranlarla değerlendirmişlerdir:
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 43 (%55)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 16 (%21)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor): 12 (%15)
2: Yetersiz (Beklentilerimin altında kalıyor): 3 (%4)
1: Oldukça Yetersiz (Beklentilerimin çok altında kalıyor): 4 (%5)

*Bu etkinlik, Anadolu Ajansı Türkiye Haberleri Birimi Yayın Yönetmeni Hasan ÖYMEZ tarafından 27 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da (Anadolu Ajansı
Konferans Salonu’nda) gerçekleştirilmiştir (hoymez@aa.com.tr).

120

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

[ Proje Etkinlik Haftası ]

Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri

121

[ Proje Etkinlik Haftası ]

STRATEJİK İLETİŞİM EĞİTİMİ*
Dr. Serkan ÖKTEN
İletişim Uzmanı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Etkinliğin Konusu: “İletişim Stratejisi” yapım süreci
Etkinliğin Amacı: Medya okuryazarlığı becerilerini desteklemek amacıyla “Stratejik İletişim”
becerileri ve bu kapsamda medyayı algılama biçimleri konularında katılımcılara bilgi ve beceri kazandırmak
Uygulama Planı: Etkinlik 1,5 saat teorik ve 1,5 saat pratik uygulama olmak üzere toplam 3 saat
olarak planlanmıştır. Stratejik iletişim nedir? Stratejik iletişimin sürecinin unsurları nelerdir? Sorularına cevap olarak iletişim stratejisinin amacını ortaya çıkaran sorun, iletişim stratejisinin amacı,
hedef kitle, hedef kitle mevcut durum analizi, iletişim hedefi mesajlar, iletişim araçları konuları birinci
aşamada ele alınmıştır. İkinci aşamada katılımcılar grup çalışması olarak belirledikleri bir sorun üzerinden iletişim stratejisi oluşturmuşlar ve bunu diğer katılımcılara sunmuşlardır. Gruplar tarafından
yapılan sunumlar doğrultusunda diğer katılımcıların ve eğitmenlerin yorumları ile katılımcılara geri
bildirimler verilmiştir.
Değerlendirme: Etkinlik sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin 71’i katılmıştır.
Ankete katılan öğretmenlerin 50’si (%70) etkinliğin beklentilerini karşıladığını ve 59’u (%83) gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu ve etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü
belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 51’i (%72) etkinliğin proje amaçlarına tamamen
uygun olduğunu, 18’i (%25) kısmen uygun olduğunu, 2’si (%3) ise uygun olmadığını düşünmüştür.
Söz konusu öğretmenlerin 62’si (%87) etkinlik süresini yeterli görürken, 9’u (%13) sürenin kısıtlı olduğunu düşünmüştür. Yine ankete katılan öğretmenlerin 56’sı (%79) etkinlikte kullanılan materyalleri
yeterli görürken, 15’i (%21) etkinlikte kullanılan materyallerin yetersiz kaldığını belirtmiştir. Etkinliği
gerçekleştiren eğitmeni ise şu sayı ve oranlarla değerlendirmişlerdir:
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 38 (%54)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 19 (%27)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor): 10 (%14)
2: Yetersiz (Beklentilerimin altında kalıyor): 3 (%4)
1: Oldukça Yetersiz (Beklentilerimin çok altında kalıyor): 1 (%1)

“Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” Yönergesine ise
kayda değer şu ifadeleri yazmışlardır:
Bence iletişim teorikten [ziyade] uygulama [üzerinden] anlatılmalıydı.
Konunun uzmanıydı, ufuk açmaya çalıştı. İletişimin stratejik olması gerektiğini anlattı. Öğrencilerimle paylaşabileceğim etkinlikler vardı.
[Sunumda] vido ve görsel hiç kullanılmadı.

*Bu etkinlik, proje eğitmeni Dr. Serkan ÖKTEN tarafından 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde Ankara’da (Akar Otel Etkinlik Salonu’nda) gerçekleştirilmiştir (sokten@yahoo.com).
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ÇEVRİM İÇİ DİJİTAL İÇERİK OLUŞTURUYORUM*
Ali ALTINSOY
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi

Etkinliğin Konusu: Çevrim İçi Ortamda İçerik Tarama, Hazırlama ve Yayınlama Becerileri
Etkinliğin Amacı: Öğretmenlerin, çevrim içi ortamların teknik altyapısı hakkında bilgilerini arttırmak
İyi bir içerikte teknik açıdan dikkat edilmesi gerekenleri tespit etmek
Arama motorlarının çevrim içi ortamdaki içerikleri tarama, kaydetme ve sunma yöntemlerini
öğrenerek hazırlanan içeriğe hedef kitlenin daha kolay ulaşmasını sağlamak
Uygulama yaparak bir çevrim içi sayfada ziyaretçilerin hangi ögelerle ilgilendiğini tespit etmek
Uygulama Planı: Çevrim içi sayfaların yazılım boyutunda (html) kod yapısından bahsedilerek
bir sayfanın içeriği dışında kullanıcının görmediği fakat yazılım geliştiricinin ve çevrim içi ortamdaki içeriklere ulaşılmasını sağlayan teknik altyapının asıl ilgilendiği alanlar üzerinde durulmuştur.
“İyi bir dijital içerik nedir? İyi bir dijital içerikte neler bulunmalıdır?” sorularının yanıtları tartışılmıştır. Ardından “Arama motoru dostu sayfalar” sözünün neyi ifade ettiği sorulmuş ve gerekli
açıklamalar yapılmıştır. Arama motorlarında bir içerik araması yapıldığında neler ile karşılaşıldığı
deneysel bir uygulama ile gerçekleştirilmiş ve arama motorlarının sayfaları tarama yöntemleri, içerik değerlendirme ölçütleri ve sayfayı arayanların erişim hızları konularında örnek uygulamalar üzerinden açıklamalar yapılmıştır.
Çevrim içi ortamdaki sayfaların hedeflerinin, ziyaretçiye faydalı olmak mı yoksa maddi kaygılar
ile ziyaretçiyi sayfaya çekmek mi (bazen aranan içerik varmış gibi kandırarak) olduğu tartışılmış, bu
konuda nasıl bir yol izleneceği ve çözümleri ile ilgili beyin fırtınası yapılmıştır.
Sonraki etkinlikte katılımcılara hazırlanmış bir çevrim içi sayfada bulunan farklı ögeleri ziyaret etmeleri için bir miktar süre verilmiş ve bağımsız olarak hedef içerikleri incelemeleri istenmiştir.
Sürenin sonunda içeriklere ait ziyaret istatistikleri paylaşılmış; grup olarak hangi içeriğin neden çok
ziyaretçi aldığı, hangi içeriğin ise neden az ziyaretçi aldığı grupça değerlendirilmiştir.
Değerlendirme: Etkinlik, katılımcı öğretmenlerin yarısı ile gerçekleştirildiğinden etkinlik
sonunda yapılan değerlendirme anketine öğretmenlerin 39’u katılmıştır. Ankete katılan öğretmenlerin 31’i (%79) etkinliğin beklentilerini karşıladığını, 32’si (%82) gelecekteki mesleki hayatına katkısı olduğunu ve 26’sı (%67) etkinliği gelecekte öğrencileriyle uygulamayı düşündüğünü belirtmiştir. Değerlendirmeye katılan öğretmenlerin 31’i (%79) etkinliğin proje amaçlarına tamamen uygun
olduğunu, 5’i (%13) kısmen uygun olduğunu, 3’ü (%8) ise uygun olmadığını düşünmüştür. Söz konusu

*Bu etkinlik, proje eğitmeni Ali ALTINSOY tarafından 26 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da (Akar Otel Etkinlik Salonu’nda) gerçekleştirilmiştir.
(altinsoy007@gmail.com)
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öğretmenlerin 29’u (%74) etkinlik süresini ve 34’ü (%87) etkinlikte kullanılan materyalleri yeterli gördüğünü belirtmiştir. Etkinliği gerçekleştiren eğitmeni ise şu sayı ve oranlarla değerlendirmişlerdir:
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde): 25 (%64)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde): 6 (%15)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor): 7 (%18)
2: Yetersiz (Beklentilerimin altında kalıyor): 0 (%0)
1: Oldukça Yetersiz (Beklentilerimin çok altında kalıyor): 1 (%3)

Etkinlik Değerlendirme Anketi’ne katılan öğretmenlerin “Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.” yönergesi doğrultusunda kayda değer ifadeleri belirtmişlerdir:
Her katılımcı örnek içerik oluşturma faaliyeti gerçekleştirerek [konu] pekiştirilebilirdi teoride kaldı pratik
yapılamadı.
Teknik bilgiler verdiği için yeterince anlaşılmadı, daha basit anlatılabilir ya da uygulama yaptırılabilirdi.
Ali Hoca’nın mesleki deneyimleriyle mentörlük [rehberlik] etmesini beklemiştim.
Süre sınırlıydı. Uygulama olmalıydı.

Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri
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ANKARA DIŞ MEKÂN ETKİNLİKLERİ
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TRT YAYINCILIK TARİHİ MÜZESİ ZİYARETİ
Proje katılımcı öğretmenleri ve proje personeli Ankara
etkinlikleri sırasında 26 ve 27 Haziran 2019 tarihlerinde TRT
Yayıncılık Tarihi Müzesini ziyaret etti. Kırk sekizer katılımcı
olarak dönüşümlü gerçekleştirilen bu ziyaretlerde katılımcılar,
başta TRT olmak üzere ülkemizin belli başlı medya kuruluşları
ve haber ajanslarının geçmişi ve bugünü ile ilgili detaylı bilgiler edindi. Medya dünyasının geçirdiği aşamaları deneyimleme fırsatı bulan katılımcı öğretmenler; etkileyici anlatımlarıyla ve rehberlikleriyle ziyareti zenginleştiren ve kendilerine
sunumlar yapan müze görevlilerine teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
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TÜRK HALK MÜZİĞİ RADYO SANATÇILARI KONSERİ
TRT - ARI STÜDYOSU
Proje personelinin, TRT uzmanlarından Özlem Çeviş ve TRT Halk Müziği Müdürü Hasan Özel ile
yaptığı görüşmeler neticesinde proje katılımcısı öğretmen ve uzmanlara yönelik bir televizyon programına katılım organizasyonu yapılmıştır. Konya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş’ın
da proje ekibi ile birlikte katıldığı konserde katılımcılar, proje etkinlik haftasında TRT Prodüktörü
Selim Peksarı eğitmenliğinde işledikleri “Düşünceden Yayına TV Programı” etkinliğini pekiştirme fırsatı bulmuş ve bir televizyon programı yayını deneyimi yaşamışlardır. TRT Ankara Radyosunun sunduğu, Mustafa Acar’ın şefliğini, Tahsin Yıldız’ın yönetmenliğini yaptığı, Zeynep Geçer’in hazırladığı
Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları Konseri, 27 Haziran 2019 tarihinde saat 20.00’de TRT Müzik
kanalından da canlı yayın olarak yayınlanmıştır.
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PROJE BAŞARI TESTİ*
Etkinliğin Konusu: Dijital Okuryazarlık Becerileri
Etkinliğin Amacı: Katılımcı öğretmenlerin proje etkinliklerinden
edindiği bilgi, beceri ve tecrübelerin düzeyini ölçmek ve öğretmenlerin
proje kapsamında ele alınan dijital okuryazarlık becerilerine ne düzeyde
sahip olduğunu belirlemek
Uygulama Planı: Proje Başarı Testi, katılımcı öğretmenlerin proje
kapsamında ele alınan dijital okuryazarlık becerilerini ölçmeyi amaçlayan ve proje etkinlik haftasında
katıldığı etkinliklerin hedeflediği kavrama düzeyini ölçmeye odaklanan 50 soruluk çoktan seçmeli
bir sınav yapısında hazırlanmıştır. Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezinin hazırladığı “Okul Temelli Ölçme Değerlendirme Sistemi” yazılımları ile her katılımcı adına
karekodlu bir şekilde hazırlanan cevap kâğıtları sınav öncesi hazırlanmıştır. Sınavın başlarken bu
cevap kâğıtlarına ek olarak 50 soruluk başarı testi katılımcılara dağıtılmış ve soruları cevaplamaları için 60 dakika süre verilmiştir.
Değerlendirme: Katılımcı öğretmenler, proje etkinlik haftasında edindikleri bilgi, beceri ve tecrübeleri proje başarı sınavı süresince test etmişlerdir. Sınavın hemen sonrasında isteyen katılımcılar android uygulama yoluyla doğru ve yanlış cevaplarını anlık olarak görmüşlerdir. Daha detaylı
analizler için sınav bitiminde toplanan cevap kâğıtları, bir tarayıcı cihazdan 300 dpi kalitede PNG
dosya formatında tarandıktan sonra söz konusu yazılımın görüntü işleme özelliği yoluyla okunmuş
ve sonuçlar anlık olarak analiz edilerek değerlendirilmiştir. Kapanış töreninden hemen önce yapılan
sınavın sonuçları tören esnasında katılımcılarla proje başarı karnesi olarak sunulmuştur.
Proje Başarı Testine katılan 96 öğretmenin 50 soru üzerinden doğru cevap ortalaması 39,17;
yanlış cevap ortalaması 10,58, boş bırakılan soru sayısı ortalaması ise 0,25 olarak belirlenmiştir.
100 puan üzerinden değerlendirildiğinde testin genel not ortalaması 78,33 olarak tespit edilmiştir.
Standart sapması 3,46; medyanı 39 olan Proje Başarı Testi’nde soruların ayırt edicilik değeri 0,17;
güçlük puanı ise 0,77 olarak çıkmıştır. Genel anlamda testteki soruların önemli bir kısmının ayırt edicilik değeri açısından geliştirilmesi gereken bir seviyede olduğu anlaşılmıştır.

* Bu test, proje ekibi tarafından 20-27 Haziran tarihleri arasında hazırlanmış, 28 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da proje katılımcısı öğretmenlere uygulanmış; testin sonuçları Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi yazılımları kullanılarak analiz edilmiş ve etkinlik karneleri hâlinde katılımcılarla paylaşılmıştır.
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KAPANIŞ TÖRENİ: ANKARA
28 HAZIRAN 2019
TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu (TRT), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Anadolu Ajansı (AA) ve Konya
Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri" projesinin kapanış
töreni 28 Haziran 2019 tarihinde Ankara Akar Hotel’de yapılmıştır.
Törene, katılımcı öğretmenin yanı sıra RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı İnci
Özkan, Konya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uzmanı Dr.
Serkan Ökten, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Salih Gürbüz ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Çubukcu ve projede görevli eğitmen ve rehberler katıldı.
Tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan tören, günün anlam ve önemini içeren protokol konuşmaları, proje yürütücüsü Hüseyin Sayın’ın proje etkinlik haftasının özetini içeren sunumu ve katılımcılardan beklenenlerin dile getirildiği konuşmalarla devam etti. Katılımcı öğretmenleri temsilen Eskişehir’den katılan Enes Günay ve Samsun’dan katılan Özlem Turgut Şili’nin duygu ve düşüncelerinin
alınmasının ardından, kapanış töreni öncesinde yapılan “Proje Başarı Testi” sonuçları kazanım karneleri eşliğinde katılımcı öğretmenlerle paylaşıldı.
Tüm katılımcı öğretmenlere ve görevli proje personeline sertifikalarının verildiği kapanış töreninde, RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı İnci Özkan’a, proje uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu'na ve projede etkinlikleriyle yer alan diğer akademisyenlere Konya İl Millî Eğitim
Müdürlüğü adına Müdür Yardımcısı Servet ALTUNTAŞ tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.
Projenin katılımcıları olan Medya Okuryazarlığı dersi öğretmenlerinden, 2019-2020 eğitim öğretim yılında görev yapacakları okullarda medya okuryazarlığı kulüpleri oluşturmaları, projede eğitimini aldıkları etkinlikleri öğrencileriyle de üretmelerine yönelik beklentiler dile getirildi.
Sosyal bilimler ve iletişim bilimleri alanında yürütülen “Dijital Çağın Okuryazar bireyleri” projesinin etkinliklerine ülkemizin 49 farklı şehrinden katılan 96 öğretmen, 8 gün süren etkinliklerin ardından Ankara'dan memleketlerine uğurlanmıştır.
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GİRİŞ
Projenin hazırlık aşamasından sonuçlanmasına kadar geçen süreç içerisinde farklı zamanlarda
katılımcılardan alınan fikirler ve bilgiler proje etkinliklerinin, genel anlamda da projenin, işleyişi ve
verimliliği konusunda çeşitli verilere sahip olmamızı sağlamıştır. Bu veriler çözümlenerek projenin
değerlendirilmesinde kullanılmıştır.

1. PROJE BEKLENTILER ANKETI
Proje etkinlik haftası başlamadan başvurusunu yapan ve projeye katılımcı olarak kabul edilen
öğretmenlere “Proje Beklentiler Anketi” uygulanmış ve öğretmenlerden projeden beklentilerine yönelik taleplerini dile getirmeleri istenmiştir. Beklentiler çeşitli başlıklar altına alınarak kategorilendirilmiştir. Katılımcı öğretmenler projeden beklediklerini şu ifadeler ile dile getirmişlerdir:
Medya Okuryazarlığı Dersine ve Mesleki Gelişime Yönelik Özel Beklentiler
1.Medya Okuryazarlığı dersinin daha etkili ve verimli bir şekilde nasıl işlenebileceğini öğrenmek (12)
2. Medya Okuryazarlığı dersi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak, eksikliklerimi tamamlamak (8)
3. Branş bazında mesleki gelişimimi ve alan hâkimiyetimi arttırmak (5)
4. Türkiye’nin her yerinden gelecek olan meslektaşlarımla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak (4)
5. Medya dersini, öğrencilere sevdirerek nasıl verebilirim sorusuna cevap bulabilmek
6. Medya Okuryazarlığı dersinde kullanabileceğim yeni materyallere sahip olmak
7. Alanımla ilgili konularda bilmediğim veya az bildiğim uygulamaları öğrenmek
8. Medyanın faydalı bir şekilde nasıl kullanılacağını [öğrencilere] gösterme [yollarını öğrenmek]
9. Medya Okuryazarlığı dersinin kafamda bir şablona oturmasını [sağmak]
10. Medya Okuryazarlığı dersinde öğrencilerimle birlikte [farklı] projeler yapma yollarını öğrenmek

Doğrudan Öğrencilere veya Ailelerine Yönelik Beklentiler
1. Dijital çağın gereklerini öğrencilerime ve çevreme öğrendiklerimi aktarabilmek, onlara rehberlik
edebilmek (7)
2. Genellikle gerisinde kaldığımız dijital çağın çocukları ile daha iyi iletişim kurabilmek, dijital araçların
kullanımı konusunda onlara uyum sağlayabilmek, dijital çağın bireylerine yeterli olabilmek (5)
3. Medya araçlarının bilinçli, etkili ve doğru kullanmalarını sağlamaya yönelik öğrencilere ve ailelerine
rehberlik etmek (3)
4. 21. yüzyılda sahip olunması gereken becerileri ve edindiğim deneyimleri öğretim ortamında
öğrencilerimle paylaşmak (2)
5. Gelecek nesillere medya araç gereçlerinin doğru kullanımı konusunda [yönlendirme yapabilecek]
yeterli seviyede donanıma erişmek [onlara] farklı bakış açıları sunabilmek (2)
6. Sanal dünyaya bilinçli [bir şekilde] katılan gençler yetiştirebilmek
7. Dijital çağın gerekliliklerini yerine getiren ve bu çağın değişimine, gelişen diline ayak uydurabilen
bireyler yetiştirebilmek
8. Dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı kapsamında [kazanacağım] deneyimleri çevremle
paylaşabilecek ve sürece katkıda bulunabilecek donanıma sahip olabilmek
9. Öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz iletişim hatalarımızı görmek ve bunları nasıl düzelteceğimizi
öğrenmek
10. Sosyal medyayı doğru ve verimli şekilde kullanma konusunda, öğrencilere rehberlik yollarını
öğrenmek
11. İletişim ve medya konularında hitap ettiğimiz kitleye hangi noktalarda faydalı olabileceğimize dair
bilgi ve birikim kazanmak
12. Proje ile birlikte daha iyi bir medya okuryazarı olmak [konusunda] öğrencilerime ve meslektaşlarıma
yararlı olabilmek
13. Dijital dünyayı öğrencilere anlatmada yeterlilik [seviyemi] yükseltmek
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Kişisel Beceri Edinimine Dönük Beklentiler
1. Medya okuryazarlığı alanında yetkinlik kazanmak (9)
2. Dijital okuryazarlıklarla ilgili çağın becerilerini kazanmak (7)
3. Teknoloji, iletişim ve eğitim alanında kendimi geliştirebileceğim bilgiler edinmek (3)
4. Dijital medyanın imkânlarını daha aktif kullanabilmek (2)
5. Medyayı doğru anlayabilmek (2), Medya iletilerini daha iyi analiz etmek (2)
6. Medyayı birçok yönden daha iyi bir şekilde bilmek ve tanımak, medyadaki değişimleri fark etmek (2)
7. Dijital içerik hazırlama konusunda yetkin hâle gelmek (2)
8. Yapılacak etkinlikler ile medya konusunda daha bilgili ve etkin olmak
9. Dijital okuryazarlık hakkında ayrıntılı fikir edinmek
10. Medya okuryazarlığı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak
11. İnternet, TV vb. medya araçlarında verilen bilgileri, haberleri daha doğru yorumlamak
12. Dijital devrim ve sonrasına uyum sağlayıp süreci yakından takip edebilmek
13. Medyada bilmediğim uygulamalarla ilgili deneyim elde etmek
14. Çizgi film yapabilmek, arttırılmış gerçeklik uygulamasını gerçekleştirmek
15. Sosyal medyada yazılan ve tartışılan konuları farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilmek
16. Eğitim sonunda dijital medya konusunda daha yaratıcı olmak ve dijital medyayı daha etkili
kullanmak
17. Sosyal medya konusunda daha yetkin hâle gelmek
18. Medyayı takipte daha seçici olmak
19. Medya organlarını etkili kullanmak
20. Dijital içerikleri analiz edebilmek
21. Sosyal medya, bloglar [ve diğer] dijital platformlar hakkında bilimsel ve doğru bilgi alma[k] ve bu
ağlarda daha etkili ve daha kurallı doğru paylaşımların nasıl olacağı[nı öğrenmek]
22. TRT gibi önemli medya yayın kuruluşlarının işleyişine ve bu gibi yerlerle nasıl daha çok iletişim
hâlinde olabileceğimize dair bilgiler [edinmek]
23. Medya araçlarını kullanarak neler yapılabileceğini, insanlara nasıl yön verildiğini, dünya da nasıl
kamuoyu oluşturulduğunu görmek
24. İletişimin teknolojik boyutuna hâkim olabileceğim bir eğitim süreci yaşamak
25. Reklam ve tanıtım hazırlama yöntemlerini öğrenerek uygulamak
26. Gelişmekte olan dijital çağa uygun bir dijital vatandaş olabilmek
27. Günümüz dijital teknolojilerin gelişimi ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak
28. Medya, iletişim ve bunların hayatımızdaki yeri hakkında daha ayrıntılı fikir sahibi olmak

Projeye ve Gerçekleştirilecek Eğitimin Yöntemine Yönelik Beklentiler
1. Teoriden çok uygulamaya ve pratiğe dayalı bir eğitim süreci görmek (7)
2. [Eğitimlerin] kalıcı etki yapması
3. Projede verilen emeğe ve harcamalara değer ürünler ortaya koyar kazanım elde etmek
4. Çok yönlü ve etkileşimli etkinlikler

Proje katılımcısı öğretmenler Medya Okuryazarlığı dersine ve mesleki gelişimlerine yönelik 35,
öğrencilere veya ailelerine yönelik 27, kişisel beceri edinimine yönelik 50, projeye ve gerçekleştirilecek eğitimin yöntemine yönelik 10 beklenti dile getirmişlerdir. Katılımcı öğretmenler tarafından
dile getirilen en fazla beklenti Medya Okuryazarlığı dersinin daha etkili ve verimli bir şekilde işlenmesine yönelik projeden edinmeyi umdukları bilgi, beceri ve tecrübeler konusunda olmuştur. Medya
okuryazarlığı alanında ve ders konularında bilgi ve beceriye sahip olmak, medya okuryazarlığı alanında yetkinlik kazanmak, Dijital çağın becerilerini edinerek bu bilgi ve becerileri, öğrenciler ile velileri başta olmak üzere meslektaşlarıyla paylaşmak ve onlara rehberlik yapmak çoğunlukla dile getirilen diğer beklentiler olmuştur.
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2. ETKINLIK ANKETLERI
21-28 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen her etkinliğin ardından katılımcı öğretmenlerin o etkinlikle ilgili değerlendirmeleri alınmış, açık uçlu sorularla görüşleri öğrenilmiştir. Bu
anketlerin sonuçları, etkinliğin olduğu bölümde “Değerlendirme” başlığı altında verilmiştir. Anketler
kapsamında öğretmenlere toplamda 8 soru yöneltilmiştir:
1. Etkinlik beklentilerinizi karşıladı mı? (Cevap Şekli: Evet veya Hayır)
2. Etkinliğin proje amaçlarına uygunluğunu nasıl buldunuz? (Cevap Şekli: “Tamamen Uygun”, “Kısmen Uygun” veya “Uygun Değil”)
3. Etkinliğin, gelecekteki mesleki hayatınıza katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? (Cevap Şekli:
Evet veya Hayır)
4. Etkinliği gelecekte öğrencilerinize uygulamayı düşünüyor musunuz? (Cevap Şekli: Evet veya
Hayır)
5. Etkinliğe ait süre yeterli miydi? (Cevap Şekli: Evet veya Hayır)
6. Etkinlik için materyaller yeterli miydi? (Cevap Şekli: Evet veya Hayır)
7. Lütfen etkinliği gerçekleştiren eğitmeni değerlendiriniz.
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor)
2: Yetersiz (Beklentilerimin altında kalıyor)
1: Oldukça Yetersiz (Beklentilerimin çok altında kalıyor)

8. Söz konusu etkinlik için yazmak istediğiniz diğer düşünceler varsa belirtiniz.
Proje etkinlik haftasının ilk günü (21 Haziran 2019) gerçekleştirilen etkinliklerden sonra yöneltilen değerlendirme anketlerine ait veriler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
1
Sıra

ETKİNLİKLER

2

3

4

Sayı

Evet
%

Tamamen
Uygun %

Kısmen
Uygun %

Uygun
Değil %

Evet
%

Evet
%

1

Değişen Okuryazarlık Algısı

96

100

89

11

0

98

97

2

Dijital Çağın Bireyleri

96

100

95

5

0

97

95

3

Medya ve Etik: Yanlış ve Yanıltıcı
Haberler

96

98

98

2

0

99

98

4

21. Yüzyılda Belge ve Bilgi Paylaşımı
ile Modern Uygulamalar

96

94

88

11

1

95

91

5

Medya ile Bir Kampanya
Yürütüyorum

96

98

89

11

0

98

94

6

Sosyal Sorumlu Blog Yazarlığı

96

95

89

10

1

95

94

7

Sosyal Medyanın Geleceği

96

100

99

1

0

99

100
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21 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen etkinliklerden ikisi (Değişen Okuryazarlık Algısı ve Dijital Çağın Bireyleri) katılımcıların beklentisini tamamen karşılaşmıştır. Genel olarak ilk gün gerçekleştirilen etkinliklerin katılımcıların beklentisi karşılama düzeyi %95 ila %100 arasındadır. Katılımcılar “Sosyal Medyanın Geleceği” etkinliği ile “Medya ve Etik: Yanlış ve Yanıltıcı Haberler” etkinliğini
diğer etkinliklere nazaran proje amaçlarına daha uygun görmüşlerdir. Değişen oranlarla öğretmenlerin %90’dan fazlası, gerçekleştirilen etkinlikleri öğrencileriyle uygulamak istediğini belirtmişlerdir.
Proje etkinlik haftasında 22-28 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerin
hemen ardından katılımcılara uygulanan “Etkinlik Değerlendirme Anketleri” ile ilgili veriler aşağıdaki tabloda detaylarıyla yer almaktadır.

Evet %

5

8

Düşünceden Yayına TV
Programı

96

98

86

13

1

96

93

91

95

84

14

2

0

0

9

Dijital Vatandaşlık

96

89

79

19

2

95

95

97

92

55

29

13

2

1

10

Medya Okuryazarlığının
Propagandasını
Yapıyoruz

96

98

93

7

0

99

97

81

93

85

15

0

0

0

11

Film Atölyesi

96

99

95

5

0

99

96

76

86

89

9

2

0

0

12

Bir fikrim var: Radyoya
Program Yapıyorum

78

88

76

20

4

88

91

88

74

68

18

10

3

1

13

Çizgi Film Yapmayı
Öğreniyorum

73

82

75

22

3

89

82

71

70

63

23

10

3

1

14

Dijital Efektlerle
Medyada Yazıyorum

78

72

67

27

6

81

67

60

69

59

23

12

1

5

15

Geleceğin Gazetecileri

78

80

78

17

5

82

80

85

77

60

19

12

8

1

16

İnternet Girişimciliği ve
İnovasyon

80

86

70

28

2

84

75

86

86

69

18

11

1

1

17

Siber Zorbalık

68

98

100

0

0

98

98

98

98

91

7

2

0

0

18

Mobil Uygulamalarda
Algı Yönetimi

36

53

64

22

14

64

50

67

61

44

20

14

22

0

19

Çevrim İçi İçerik
Oluşturuyorum

39

79

79

13

8

82

67

74

87

64

15

18

0

3

20

Medyada Algı

73

82

84

15

1

90

86

93

89

56

26

11

6

1

21

Fotoğraf Okuma ve
Fotoğrafın Gücü

74

96

92

7

1

96

97

96

97

82

15

3

0

0

22

Yazılı Haberlerin Analizi

78

80

74

22

4

86

85

94

87

55

21

15

4

5

23

Stratejik İletişim Eğitimi

71

70

72

25

3

83

83

87

79

54

27

14

4

1

Sıra

148

ETKİNLİKLER

Sayı

Evet %

7

Evet %

6

Evet %

5

Uygun Değil %

4

Kısmen Uygun %

3

Tamamen Uygun %

2

Evet %

1
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22-28 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen etkinliklerden “Düşünceden Yayına TV Programı”,
“Film Atölyesi” ve “Siber Zorbalık: İncittiğin yerden incinirsin.” etkinlikleri, diğer etkinliklere göre
katılımcıların beklentisini en yüksek oranda karşılayan etkinliklerdir. Genel olarak ilk gün gerçekleştirilen etkinliklerin katılımcıların beklentisi karşılama düzeyi ortalaması %59’dur. Bu sonuçlardan
hareketle projedeki hiçbir etkinliğin katılımcıları hayal kırıklığına uğratmadığı söylenebilir. Katılımcıların tamamı “Siber Zorbalık: İncittiğin yerden incinirsin.” etkinliğinin proje amaçlarına tamamen
uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bu etkinliklerin yanı sıra “Film Atölyesi, Fotoğraf Okuma ve Fotoğrafın Gücü” ile “Medya Okuryazarlığının Propagandasını Yapıyorum” etkinlikleri proje amaçlarıyla
%90’dan fazla bir oranla ilişkilendirilen diğer etkinlikler olmuştur. “Mobil Uygulamalarda Algı Yönetimi”, “Çevrim içi İçerik Oluşturuyorum” ve “Dijital Efektlerle Medyada Yazarlık” etkinlikleri ise katılımcıların diğer etkinliklere nazaran proje amaçlarına daha az uygun gördüklerini belirttikleri üç
etkinlik olmuştur.

3. PROJE DEĞERLENDIRME ANKETI
Proje etkinlik haftasının sonunda 28 Haziran 2019 tarihinden itibaren katılımcı öğretmenlere
“Proje Değerlendirme Anketi” uygulanmıştır. Ankette projenin çeşitli açılardan değerlendirilmesi
istenmiş ve cevaplandıracağı puanların değer aralıkları sorular öncesinde belirtilmiştir. Kimi değerlendirmeler “evet” veya “hayır” kimi değerlendirmeler “evet”, “kısmen”, “hayır” kimi değerlendirmeler
“Tamamen Uygun”, “Kısmen Uygun”, “Uygun Değil” kimi değerlendirmeler ise aşağıda değer karşılıkları belirtilen rakamlar üzerinden yapılmıştır:
5: Çok İyi (Beklentilerimin çok üstünde)
4: İyi (Beklentilerimin üstünde)
3: Orta (Beklentilerimi karşılıyor)
2: Kötü (Beklentilerimin altında kalıyor)
1: Çok Kötü (Beklentilerimin çok altında kalıyor)

Gönüllülük esasının dikkate alındığı ankete proje etkinlik haftası sonrasında 76 öğretmen katılmıştır. Anket soruları eğitim süresinin yeterliliği ve eğitimin düzenlendiği tarih aralığının uygunluğunu ölçen sorularla başlamıştır. Ankete katılan öğretmenlerin %98,7’si proje etkinlik tarihlerinin
kendileri için uygun olduğunu beyan etmiş, eğitim süresini yeterli bulmuşlardır.
Proje Değerlendirme Anketi’nde katılımcı öğretmenlerden, etkinliklerin içeriği ile proje amaçlarının örtüşme düzeylerini ve etkinliklerde kullanılan yöntemleri kendi bakış açılarından değerlendirmeleri istenmiştir. Ankete katılan öğretmenlerin çoğunluğu düzenlenen eğitimlerin içerikleri ile amaçlarının örtüştüğünü (%91), konuların anlaşılabilmesi açısından eğitimde kullanılan yöntem ve tekniklerin uygun olduğunu (%90) belirtmişlerdir.
Etkinliklerde kullanılan eğitim materyallerini ankete katılan katılımcı öğretmenlerin %59,2’si
(45 öğretmen) beklentilerinin çok üstünde, %26,3’ü (20 öğretmen) beklentilerinin üstünde olarak
değerlendirmişlerdir. Etkinliklerin gerçekleştirildiği otellerde yapılan ikramları öğretmenlerin yaklaşık %88’i (67 öğretmen) beklentilerinin üstünde bulmuştur
Ankete katılan katılımcı öğretmenlerin yaklaşık %87’si (66 öğretmen) etkinlik mekânlarının eğitime uygun olduğunu beyan etmişlerdir. Projedeki etkinliklerin katılımcı öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine etkisini belirlemek amacıyla değerlendirme anketinde çeşitli sorular yöneltilmiştir.
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Bu değerlendirme ölçütlerinden ilki mesleki gelişim olmuştur. Ankete katılan öğretmenlerin %96’sı
(73 öğretmen) eğitimin mesleki gelişimine katkı sağladığını belirtmişlerdir.
Proje değerlendirme anketinde öğretmenlere “Eğitim kişisel gelişiminize olumlu katkı sağladı mı?” sorusu yöneltilmiştir. Ankete katılan 76 öğretmenin yaklaşık %97’si (74 öğretmen) proje
aldığı eğitimlerin kişisel gelişiminize olumlu katkı sağladığını beyan etmişlerdir. Ayrıca ankete katılan öğretmenlerin %96’sı (73 öğretmen) projede aldığı eğitimlerin kendilerine yeni bilgi ve beceri
kazandırdığını belirtmişlerdir.
Ankete katılan öğretmenlere “Projedeki eğitimler, meslektaşlarınızla paylaşabileceğiniz yeni
mesleki bilgi ve beceriler kazandırdı mı?” sorusu yöneltilmiştir. 73 öğretmen projede aldığı eğitimlerin kendilerine yeni bilgi ve beceri kazandırdığını belirtmiş fakat bu öğretmenlerin 70’i bu bilgi ve
becerileri meslektaşlarıyla paylaşılabilecek düzeyde ve değerde görmüştür. 71 öğretmen ise eğitimlerde edindiği bilgi ve tecrübeyi görev yaptıkları kurumlarda uygulanabilecek düzeyde ve değerde
görmüştür.
Değerlendirme anketinde öğretmenlere “Proje, motivasyonunuzu artırdı mı?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerin 61’i (%80,3) projenin motivasyonunu artırdığını, 11’i (%14,5) kısmen artırdığını, 4’ü ise (%5,3) artırmadığını beyan etmiştir. Projede gerçekleştirilen etkinliklerin, katılımcı öğretmenlerin medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık becerilerine olan ilgilerini arttırıp artırmadığı
ile ilgili soruya ise 1 öğretmen dışında ankete katılan diğer öğretmenlerin (75) ilgi seviyelerinin bir
şekilde arttığı tespit edilmiştir.
Ankete katılan öğretmenlere “Eğitimi genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?” sorusu yöneltilmiş
ve öğretmenlerin projeyi genel olarak değerlendirmeleri istenmiştir. Ankete katılan 76 öğretmenden
55’i (%72,4) projeyi beklentilerinin çok üstünde, 17’si (%22) beklentilerinin üstünde, 4’ü ise (%5,3)
beklentilerini karşıladığını ifade etmişlerdir. Projeyi beklentilerinin altında olarak nitelendiren bir
katılımcı olmamıştır.
Proje Değerlendirme Anketi sonunda katılımcıların düşünce ve görüşlerini daha detaylı bir şekilde
öğrenmek için açık uçlu sorular yöneltilmiş ve katılımcıların görüşlerini serbestçe yazmaları istenmiştir. Katılımcılar anketi doldururken isim belirtmedikleri için görüşlerini herhangi bir yönlendirme
ve etki olmadan belirtmişlerdir. “Proje ve işleyişi ile ilgili sizi etkileyen en az bir olumlu görüş yazınız.” yönergesine katılımcılardan belli başlı şu cevaplar alınmıştır:
Katılımcı Öğretmenlerin Proje İle İlgili Olumlu Görüşleri
1. Sınırsız sabır ve güler yüz…
2. Hocaların samimiyeti ve arkadaşların bu denli isteği beni şaşırttı.
3. Etkinlikler içerisinde faal olmak
4. Proje uzmanları ve ekibin çalışmaları takdire şayandı.
5. Birkaç yeni beceri edindim.
6. Kendimi geliştirdiğimi düşünüyordum fakat hep yerimde saymışım bunu proje süresince tanıştığım insanlar ve eğitim veren eğitmenler sayesinde fark ettim. Gördüğüm eğitimler sayesinde dijital medya araçlarından daha bilinçli faydalanırken öğrencilerim için de yenilikler oluşturabileceğim.
7. Proje her yönüyle kişisel gelişimime olumlu anlamda katkı sağladı, özellikle çizgi film etkinliği öğrencilerime uygulayabileceğim yeni fikirler edinmeme yardımcı oldu.
8. İlgili kurumlara yapılan iş birliği (AA, TRT gibi ) ve düzenlenen geziler.
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9. Proje personelinin soğukkanlılığı, kriz yönetimi, organizasyon becerisi, sabrı, nezaketi… Eğitimlerin içeriği.
Hocaların alanında uzman oluşu...
10. Planlanmış bir şekilde ilerledi ve öğretim kadrosu çok iyiydi.
11. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin de alanına giren Medya Okuryazarlığı dersini verebileceğimi ve “Seçmeli ders, test çözelim hocam.” diyen öğrencilere farkındalık yaratacağımı düşünüyorum. Ayrıca alınım ile
olsun olmasın birçok meslektaşım ile iletişime geçerek tecrübelerinden faydalandım.
12. Proje etkinlikleri ilk günden son güne kadar harikaydı.
13. Medyanın arka yüzünü tanıdım. Dijital platformda bilinen ama farkında olunmayan bilgilere farkındalık sağladım.
14. TRT ve BTK ziyareti, Anadolu Ajansında yapılan etkinlik...
15. Her şey düzenliydi. Proje ekibi uyumlu ve özverili çalıştı. Çok emek verilmiş büyük bir proje elinize sağlık.
Proje ortakları çok kaliteli ve hocalar alanlarında başarılıydı. Bu kadar farklı insanı sorunsuz bir arada tutabilmek sabır isteyen bir iş, büyük başarı… Proje ekibi çok yapıcı ve çözüm odaklıydı. WhatsApp’tan sürekli
açıklama ve bilgilendirmelerin yapılması çok faydalıydı. İsteklerimiz mümkün mertebe geri çevrilmedi. Görüşlerimiz alındı.
16. Ankara’da Eğitimin verildiği kurumlar, eğitimin amacına çok uygundu. Görsel ve yaşantı temelli etkinlikler dikkat çekiciydi. Konya’daki etkinliklerde özellikle bazı hocaların anlattıkları konuya oldukça hâkim olmaları ve katılımcıları aktif tutabilme becerileri üst düzeydi.
17. Eğitim faaliyetlerinin Türkiye de sayılı kurumları kapsaması çok iyiydi. Bu kadar koşuşturmacada Konya
ilinin gezilmesi gereken yerlerine gitmemiz Konya’ya özgü lezzetleri tatmamız çok iyi oldu. Projede görevli
eğitmenler çok iyi bu da büyük avantaj.
18. Medya okuryazarlığı kavramına olan bakış açım genişledi.
19. Eğitimleri veren hocalar işinde çok iyi profesyonel kişilerdi.
20. Bütün yönetici ve eğitimci hocalar çok iyi, mütevazı, deneyimli insanlardı. Eğitim planlı, programlı, dakik,
dolu dolu idi. Çok güzeldi.
21. Proje süresince günlük hayatta işime çok yarayacak birçok uygulama öğrendim. En basit telefonla bile
güzel film ve fotoğraf oluşturabileceğimi öğrendim. TRT, AA ve BTK’yı görüp tanıma fırsatım oldu. Bütün
etkinliklerin yapılmış olması ve bu konuda zamana uygun olması [projenin olumlu yanlarıydı].
22. Fırat beyin sunusu fotoğrafa merakımı arttırdı sanırım fotoğrafçılık okuyacağım
23. Siber zorbalık konusu iyi anlatıldı
24. Proje hocalarımız yöneticiler ve kurum ziyaretleri paha biçilemez
25. Hazırlanışı ve süreç çok güzel olmuş, akademisyenler donanımlı katılımcılar istekli seçilmiş, Eğitim uygulama alanları amaca uygun normalin üstü (TRT, BTK, AA)
26. Projemiz konusu ile ilgili kurumları ziyaret etmek
27. Ekip ruhu, iş birliği harikaydı. Proje uzmanları arasında uyum, koordinasyon, iletişim, iş birliği çok
iyiydi.
28. Farkındalık yarattı. Birçok yeni insanla tanışmama, fikir alışverişinde bulunmama yardımcı oldu. Yeni
bilgi ve beceriler kazandırdı.
29. Proje yürütücüsü ve eğitmenlerin samimi ve içten davranışları
30. Her etkinliğin dakikası dakikasına hiç aksatılmadan gerçekleştirilmesi
31. Gerçekten dijital dünyanın arka planını çok iyi gösterdi bu proje.
32. Proje yürütücüleri ve yöneticilerin ilgi, istek ve motivasyonları projeyi sahiplenmeleri çok iyiydi. Öğretmenlik hayatım açısından motive edici ve örnek teşkil eden davranış ve tutumları vardı.
33. Proje personelinin organizasyondaki özeni, nezaketi, ilgisi, dakikliği, fedakârlığı, güler yüzü, evrensel
bakış açısı ve hoşgörüsü çok güzeldi.
34. Nezih hoca, Adnan bey ve TRT’deki güler yüzlü adam muhteşemdi.
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35. Proje ekibinin planlı ve sistemli çalışması ve sabırlı olması, eğitimcilerin alanında donanımlı olması, katılımcıların isteklerinin dikkate alınması,
36. Uygulamalı eğitimlerin fazla olması.
37. Çizgi film yapıyorum etkinliği çok güzeldi. Ayrıca kültürel etkinliklerin hepsi çok etkileyici idi.
38. Akademik çalışmaların okullardaki eğitim ortamına aktarılması eğitimin seviyesini arttıracaktır.
39. Takvime uygun olması güzeldi. Hocalar donanımlı ve istekliydi
40. Bilinçli medya okuryazarlığı öğrencilere nasıl verilir bu konuda çok iyi bir eğitim verildiğini düşünüyorum
41. Proje suresince hiçbir aksaklık olmadı bu sebeple sizlere teşekkür ederiz. Benim için TRT, Anadolu Ajansı
ve BTK gibi kurumları ziyaret etmek ve bu kurumlarda çalışan kişilerden bire bir bilgi alabilmek çok önemliydi.
42. Eğitim içerikleri, konaklama, yeme-içme ve transfer sorunsuzdu.
43. Radyo programı hazırlamak çok güzel bir deneyimdi.
44. Bu kadar yoğun bir program için planlama ve zamanlama gayet iyiydi.
45. Uygulamalı eğitim yapmak, önemli kurumları gezip orada eğitim almak, güzel yerlerde konaklamak
hoşuma gitti. Eğitimcilerimizin hepsi de çok iyiydi.
46. Projenin sadece bilgiye değil ağırlıklı olarak uygulamaya dayalı olması etkileyici ve kalıcıydı.
47. Çok güzel detaylı olarak planlanmış iyi organize edilmiş son derece keyifli ve dolu dolu geçen bir eğitimdi.
48. Medya okuryazarlığı hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldum. Bu alanla ilgili kurumları ziyaret etmek,
aynı zamanda alanında uzman kişilerden bilgi almak çok güzeldi.
49. Harika bir ekip ve güler yüzlü insanların olması etkinliklerin pozitif ve verimli bir şekilde geçmesi adına
oldukça önemli bir durumdu.
50. 100 kişilik bir öğretmen grubunun taşınması barınması ve eğitim süreci ve paydaş kurumların ilgi ve
misafirperverlikleri, konser vb. her şey takdire şayandı. Vesile olanlardan Allah razı olsun...
51. Zamanlama çok iyiydi. Planlama mükemmeldi.
52. Etkinliklere hazırlık yapan proje ekibindeki bireylerin kendi aralarındaki uyum ve saygı süperdi.
53. Her bir içerik ders gibi geçti, hemen hemen hepsinde yeni bir şeyler öğrendim. Proje ekibi çözüm odaklıydı.
54. Harika bir sekiz gündü. Her şey planlı ve düzenliydi.
55. Beklentilerimi karşıladı.
56. Proje yürütücülerinin belirtilen tüm etkinlikleri zamanında ve düzenli olarak işlemesini sağlamaları.
57. Kaliteli hocalar ve öğretmen arkadaşlarımla bilgi paylaşılması konusunda önemli bir projeydi.
58. Hiçbir sorun yaşamadım en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş harika bir proje haftası geçirdim. Teşekkürlerimi sunuyorum tekrar böyle projelere katılmak isterim.
59. Az zamanda çok şey öğrendik. Farkındalığımız arttı.
60. Eğitimlerin teoride kalmayıp uygulamaya dökülmesi önemli bir kazanımdı.

Katılımcı öğretmenlerin önemli bir kısmı proje etkinliklerinin tamamının yapılmış olması, zamanlamaya ve diğer planlamalara sadık kalınması, Ankara’da iş birliğine gidilen kurum etkinliklerinden
duyulan memnuniyet ve proje personelinin uyumlu çalışması açılarından olumlu görüşler dile getirmişlerdir.
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Değerlendirme Anketi sonunda katılımcıların karşılaşma ihtimalinde oldukları olumsuz durumların tespiti için “Proje ve işleyişi ile ilgili olumsuz görüşleriniz varsa lütfen belirtiniz.” Yönergesi değerlendirme anketine katılan öğretmenlere yöneltilmiş, katılımcılardan belli başlı şu cevaplar alınmıştır:
Katılımcı Öğretmenlerin Proje İle İlgili Olumsuz Görüşleri
1. Program çok yoğundu (11), etkinlikler arası dinlenme süreleri yetersizdi, dinlenme zamanlarında bile ödevler verildi.
2. Bazı etkinliklerin süresi yetersizdi (7), uygulama gerektiren derslerin süreleri daha uzun olabilirdi.
3. Etkinlik haftasının sonuna doğru aşırı yorgunluk ve bezginlik ortaya çıktı. Program bence dinlenmeyi de
içermeliydi.
4. Proje içeriği çok dolu dolu olarak planlandığı için bazen çok yorulduk ve bireysel çalışma saatleri bulamadık. Bazı programların okulda uygulayamayacağımız kadar karmaşık olduğunu düşünüyorum.
5. Eğitimlerden birkaçının içeriği öğretmenlerin mesleki hayatlarında kullanabilecekleri bilgileri içermiyordu.
6. Bazı eğitimler için teknik donanım yetersiz kaldı.
7. Bazı katılımcıların yüksek sesle konuşup espri yapması, grupta gereksiz fotoğraf paylaşımında bulunulması. Anemon otelin yemekleri... Ankara’da kalınan otel daha nezih olabilirdi. Program ve eğitimler doluydu
ama dinlenme süresi kısıtlı olduğundan etkinliklerde verimimiz düştü.
8. Derslerde yorgunluktan uyukladık. Bilgisayardaki uygulamalar - bireysel farklılıklar olabilir tabii ki- bilişim dışındaki branşlar için ağırdı.
9. 10 gün sürüp sabah 9’dan 15.00’a kadar olmalıydı. Böylece hocalar da zaman sorunu yaşamazdı ve katılımcı öğretmenler de yorulmaz ve sıkılmazdı.
10. Kişi sayısının fazla oluşu, bütün ödevlerin grupça verilmesi
11. Projenin zamanlaması yanlış diye düşünüyorum. Seminer dönemi zihnen en yorgun oldukları bir dönem...
Bu da etkinliklerde motivasyonu etkileyebiliyor. Yaz tatilinin ortasına doğru ayarlanmasının daha doğru
olacağını düşünüyorum. Derslerde sınırlamaya gidilmeli ya da eğitim gününü uzatmalı. Çünkü verim düşüyor.
12. 8 güne çok fazla ders içeriği sığdırılmış, yorgunluk ve dersin sözel olması sebebiyle bazı derslerde verim
düşüktü, konunun teknoloji olması sebebiyle daha çok uygulamaya yer verilmeliydi.
13. Konya’da iken internet bağlantısında sorun yaşamıştık.
14. Bazı konuların yer verilmesi diğer alanlar tarafından sıkıcı bulunduğuna inanıyorum Örnek vermek gerekirse HTML konusu sonra “after effect” dersi bu dersler zaten biraz yüzeysel anlatıldı.
15. Akşam dersleri kesinlikle olmamalıydı, en azından Konya da birkaç gün öğleden sonra ders etkinlikleri
yerine çevre gezileri mutlaka olmalıydı.
16. Bazı uzmanların eğitimlerin heyecan ve coşkusunu duymadıklarını yani projenin dinamizmini yakalayamadıklarını söyleyebilirim.
17. Teknik bilgi kısmı azaltılabilir.
18. Katılımcıların bazılarının beklenen motivasyon ile faaliyet göstermemesi.
19. Çok verimli bir projeydi ancak yoğunluktan dolayı aşırı yorgunluk oldu belki bazı eğitimler çıkarılıp daha
esnek bir takvim yapılabilirdi.

Gözlem ve yaşadıklarından hareketle projenin olumsuz yanlarıyla ilgili katılımcı öğretmenlerin
çoğu proje etkinliklerinin çok yoğun olduğunu, bazı etkinliklerin süresinin yetmediğini, dinlenme sürelerinin de az olması sebebiyle kimi zaman yorgun düştüklerini söylemişlerdir. Katılımcı öğretmenlere “Varsa proje ile ilgili diğer görüş ve önerilerinizi yazınız.” yönergesi yöneltilmiş ve dikkate değer
şu görüş ve öneriler belirtilmiştir:
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1. Devamının gelmesi dileğiyle... (4)
2. Tekrarında daha az içerik ve daha fazla zaman ayrılmasını isterdim.
3. Eğitim süresi uzatılabilir ya da bazı dersler çıkartılabilir onun yerine öğretmenlerin eğitim verirken kullanabileceği içeriğe sahip derslerin süresi uzatılabilir.
4. Çok yoğun ve yorucu bir programdı fakat değdi alınan eğitimlerin eğitime katılan herkeste küçük de olsa
bir ışığın yandığı ve dijital medyaya olan algısının değişmeye başladığı kanaatindeyim.
5. Umarız okullarımızda projenin kelebek etkisini oluşturabiliriz.
6. Tempolu harika ve donanımlı bir kadro ile çalıştık. Kelimelerim tarifsiz Türkiye’nin dört bir yanından gelen
hocalardan bir tanesi olmak ve bu projede yer almak onur verici. Bu arada bu projeye destek olup her şeyin
en ince ayrıntısına kadar düşünen bir ekip vardı arkamızda. Bu zincirin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Hep sürmesi ve devam etmesi dileğimle...
7. Program içeriği biraz sadeleştirilebilir. Bu projenin genişletilerek daha da ileri düzeyde tekrarlanmasını isterim. Çünkü dijital çağın bireyi olmak teknolojiye hâkim olmaktan geçiyor diye düşünüyorum...
8. Mümkünse ikramlarda Türk kahvesi de olsun.
9. Genel olarak verimli ve güzel bir proje oldu. Olumlu geri dönüşü olacaktır.
10. Proje zamanı daha uzun olmalı, bilişimcilere daha çok uygulamaya donuk programlama temelli eğitim
verilmesi iyi olacaktır.
11. Projeden birçok şey öğrenerek, birçok dostluklar edinerek geri dönüyorum.
12. Bana çok şey katan bir proje.
13. Projenin her yıl yapılmasının çok güzel olacağını düşünüyorum.
14. Proje konusunda bize destek veren ve birçok güzel etkinliğiyle bize ortak olan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim.
15. Katılım ve izin süreci zor geçti, 3 farklı seminerden vazgeçtim. Değer mi acaba diye düşünmüştüm. Eğitimcisi, katılımcısı ve programı ile beklenilenin çok çok üstünde olmuş. İyi ki gelmişim.
16. Her aşaması ayrıntılı bir şekilde düşünülmüş, planlaması çok iyi yapılmıştı. Ayrıca yaparak yaşayarak
öğrenme temelli olması da birçoğumuz için kalıcı bir öğrenmeyi sağladı. Farklı alanların uzmanlarının bir
tema etrafında toplanması ayrıca işin kalitesini artırmıştı.
17. Misafirperverlik, hocalarımızın samimiyeti
18. Teknoloji içerikli eğitimlerin sayısı daha fazla olabilirdi.
19. Harika bir proje… Hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürler
20. Bütün branşları da kapsamalı.
21. Öğretmenlerin disiplinlerarası ve iş birlikleri sağlayabilmesine yönelik etkinliklerle pekiştirilmeli.
22. Bulunduğumuz illerde uygulama gerektiren derslere yönelik hizmet içi eğitim verilmesine yönelik çalışmalar yapılabilir
23. Konular ve içerikler kişiye yeni bilgiler öğretecek geliştirecek düzeyde. Teşekkür ederim. Çok yoğun geçen
eğitim günlerinin içeriği biraz azaltılırsa kalan derslere daha fazla zaman ayrılabilir.
24. Blog yazmak benim için fazlaca zaman gerektiren bir etkinlik. Programda çok fazla etkinlik olduğu için
bu kısma yeterli zaman ayıramadım.
25. Çok güzel ve yaygınlaştırılması gereken bir proje... Benim okulum dâhil birçok okulda maalesef Medya
Okuryazarlığı dersi hâlen yok. Bu dersin öneminin kavranması ve daha iyi anlaşılması için bu proje çok
uygun. Umarım bu tür güzel projeler devam eder.
26. Hem alanımız açısından hem kişisel gelişimimiz açısından son derece fayda sağladığını düşünüyorum.
27. Proje tüm Türkiye’ye yayılmalı, ülke genelinde gönüllü bütün öğretmenlerle mutlaka uygulanmalı.
28. Projede yaptığımız etkinlikleri 1-2yıl sonra tekrar toplanıp konuşabiliriz.
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29. Bu tip projelerin diğer öğretmen arkadaşlara da verilmesinin fayda getireceği kanısındayım.

Katılımcı öğretmenlerin önemli bir kısmı projenin devamının gelmesini istemiştir. Bu genel isteğin yanı sıra etkinliklere daha fazla zaman ayrılmasının ya da mevcut süreye göre etkinlik sayısının
azaltılması, projenin ülke genelinde bütün branşları da kapsayacak şekilde öğretmenlere uygulanması gerektiği ile ilgili talepler dile getirilmiştir.

4. DIJITAL OKURYAZARLIK BECERI ÖLÇEĞI: PROJE BAŞARI TESTI
Kapanış töreninden hemen önce katılımcı öğretmenlere uygulanan Proje Başarı Testi, katılımcı
öğretmenlerin proje kapsamında ele alınan dijital okuryazarlık becerilerini ölçmeyi amaçlayan söz
konusu etkinliklerin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının anlaşılabilmesi için çoktan seçmeli olarak hazırlanan 50 soruluk bir sınavdır. Sınavda proje etkinlik haftasında işlenen etkinliklere yönelik farklı sayılarda sorular, ilgili etkinliğin eğitmeni tarafından hazırlanmıştır. Etkinliklere göre sınavda sorulan
soru sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Etkinliklere ve Konulara Göre Soru Sayısı
Testteki Konu (Etkinlik) Alanları
Değişen Okuryazarlık Algısı
Fotoğraf Okuma ve Fotoğrafın Gücü
İnternet Girişimciliği ve İnovasyon
Medya ve Algı
Stratejik İletişim
Dijital Vatandaşlık
TV Programı Yapımı
Çizgi Film ve Animasyon Yapımı
Film Atölyesi
Sosyal Medyanın Geleceği
Medya Okuryazarlığının Propagandası
Radyo Programı Yapımı
Dijital Çağın Birey Özelikleri
Medyada Dijital Efekt Kullanımı
Geleceğin Gazetecileri
Dijital Okuryazarlık
21. Yüzyıl Belge ve Bilgi Paylaşımı
Mobil Uygulamalarda Algı Yönetimi
Çevrim İçi İçerik Oluşturma
Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri Proje Başarı Testi

Sınavda Sorulan Soru Sayısı
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
50

Proje Başarı Testi 28 Haziran 2019 tarihinde sabah 08.30-09.30 saatleri arasında uygulanmıştır. Uygulama sonrasında dileyen katılımcı, Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme
Merkezi Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin hazırladığı android uygulama yoluyla optik formunu
anında okutmuş, doğru ve yanlış sayılarını anlık olarak öğrenmiştir. Sınav uygulamasının ardından
proje personeli tarafından, yine Konya ÖDM’nin Ölçme Değerlendirme Modülü ile sınav sonuçları
analiz edilerek değerlendirilmiş; ders karnesi, katılımcı (öğrenci) karneleri ve soru analiz karneleri
oluşturularak kapanış töreninde katılımcılara dağıtılmıştır.
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Proje Başarı Testine katılan 96 öğretmenin 50 soru üzerinden doğru cevap ortalaması 39,17;
yanlış cevap ortalaması 10,58, boş bırakılan soru sayısı ortalaması ise 0,25 olarak belirlenmiştir.
100 puan üzerinden değerlendirildiğinde testin genel not ortalaması 78,33 olarak tespit edilmiştir.
Standart sapması 3,46; medyanı 39 olan Proje Başarı Testi’nde soruların ayırt edicilik değeri 0,17;
güçlük puanı ise 0,77 olarak çıkmıştır. Genel anlamda testteki soruların önemli bir kısmının ayırt edicilik değeri açısından geliştirilmesi gereken bir seviyede olduğu anlaşılmıştır.
Etkinliklere ve Konulara Göre Katılımcı Öğretmenlerin Test Başarısı
Testteki Konu (Etkinlik) Alanları
TV Programı Yapımı
Radyo Programı Yapımı
Çevrim İçi İçerik Oluşturma
Medya ve Algı
Değişen Okuryazarlık Algısı
21. Yüzyıl Belge ve Bilgi Paylaşımı
Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
Mobil Uygulamalarda Algı Yönetimi
Stratejik İletişim
Medya Okuryazarlığının Propagandası
Medyada Dijital Efekt Kullanımı
Fotoğraf Okuma ve Fotoğrafın Gücü
Sosyal Medyanın Geleceği
Dijital Okuryazarlık
Dijital Vatandaşlık
Dijital Çağın Birey Özelikleri
Çizgi Film ve Animasyon Yapımı
İnternet Girişimciliği ve İnovasyon
Geleceğin Gazetecileri
Film Atölyesi
Proje Başarı Testi Ortalaması

Başarı Ortalaması (%)
98,3
95,6
95
92
87,75
89
88
84
80
79,6
79,5
79,25
79,3
74
72,6
70
68,6
67,3
52,5
49
78,33

Proje Başarı Testi puanları dikkate alındığında, soruların zorluk ve ayırt edicilik özellikleri gibi
değişkenler göz ardı edilirse, katılımcılar açısından testteki en başarılı birinci etkinliğin soruların
%98,3 ortalama yapılma oranıyla “Düşünceden Yayına TV Programı” olduğu tespit edilmiştir. 90 ve
üzeri puan dikkate alındığında “Gördüğümü Anlatıyorum, Radyoya Program Yapıyorum”, “Çevrim İçi
İçerik Oluşturma” ve “Medyada Algı” etkinliklerin diğerlerine göre daha başarılı olduğu anlaşılmıştır. Proje Başarı Testi, projedeki etkinliklerin başarıya ulaşma düzeyini doğrudan gösteren bir ölçek
olmayıp soruların güçlük, ayırt edicilik vb. değişkenlerin de dikkate alındığında anlık olarak katılımcıların başarısını göstermektedir.
Sınav sorularının hepsinin doğru yapan bir öğrenci olmamıştır. En yüksek başarı gösteren 47
doğruluk oranla Bursa’dan katılan Dilek CAN ve Ordu’dan katılan Murat YEŞİLTAŞ adlı iki öğretmen
olmuştur. En başarılı katılımcı öğretmenler kapanış töreninde ödüllendirilmiştir. En az doğru sayısı
olan katılımcı öğretmenin doğru sayısı 30’dur. Bu da projede aktarılan bilgi ve becerilerin yarısından
fazlasının katılımcılar tarafından net olarak anlaşıldığını, katılımcıların yarısından fazlasının bütün
etkinliklerin hedeflenen düzeyine ulaştığını göstermiştir.
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GIRIŞ
Dünya nüfusu hızla artmakta. Şu anki dünya nüfusunun 7.749.426.639 olduğu ve hızla artmaya
devam ettiği biliniyor. Dakikada 270 bebeğin dünyaya gözünü açtığı ve dünyanın hızla kalabalıklaştığı bir çevrede yaşıyoruz. Tüm bu bireyler, içinde bulunduğumuz network için yeni katılımcılar ve
hızla artan arkadaş ya da paydaş sayıları demek. Bu durum, daha çok kişi televizyon izleyecek; daha
çok kişi sinemaya, tiyatroya, konsere gidecek ve daha çok kişi radyoda müzik dinleyecek; anlamına gelebileceği gibi, daha çok kişinin sosyal ağlarda dolaşacağı, bir ya da birden fazla hesaplarla dünyamıza
girebileceğini de vurguluyor. Geçen yıla oranla bu yıl 76.289.651 kişi daha fazlayız (https: //www.
worldometers.info/tr/). Ancak artan nüfus, daha güçlü, daha sağlıklı, daha bilgili, daha zengin olduğumuz anlamına gelmemeli. Tam tersine, sistemi ve değerleri sorgulayacak; eğitilmesi ve topluma
uyumlandırılması gerekli yeni bireyler anlamına gelebilir. Bu noktada hem eğitimin hem de vatandaşlık konularının gözden geçirilmesi gerekmekte. Çünkü her yeni nesil kendi değerlerini üretmekte
ve daha öncekilerin geçersiz olduğunu iddia etmekte ancak davranış kalıpları ve yaşamsal işlevler
açısından hemen hemen aynı şeyleri yapmakta.
Örneğin, yıllar önce radyo başında toplanıp “arkası yarın” programlarını dinleyen aile bireylerinin yerini bir süre sonra televizyonları başında toplanıp dizi filmler izleyenler aldı. Sonrasında bu bir
araya gelme işlevini oyun konsolları ve video/bilgisayar oyunları aldı. Her gün çarşıda pazarda karşılaşıp yüz yüze konuşan insanların, bir nesil sonra artık bilgisayar başında sohbet odalarında konuştuklarını gözlüyorduk. Sosyal medya gelip hepsini gruplara ekledi, ve bazen insanların artık birkaç
farklı gruptaki arkadaşı ile çevrim içi ortamda aynı anda sohbet edebildiğini görebiliyoruz.
Bir başka açıdan bakıldığında, eskiden filmlerde ya da gerçek yaşamda, anne babalar çocuklarını, Küçük Emrah, Ceylan gibi arabesk şarkılar söyleyen ünlü çocuklara dönüşeceklerini düşlerlerdi.
Sonraları zengin olmaları için çocuklarını futbolcu ya da basketbolcu olmaya yönlendiren anne babalar ortaya çıktı. Günümüzde ise çocuklarını internet fenomeni olması için teşvik eden anne babalardan söz edebiliyoruz. Günümüzde çocuk demek bir grubun, bir oyunun, bir müzik topluluğunun ya
da bir dizinin sıkı takipçisi, fanı demek; aynı bakış açısıyla, takipçi demek, görünürlüğünü önemseyen bir birey demek.
Bu ve benzer açılardan değerlendirildiğinde, değişenin yalnızca iletişim araçları ve hızı olduğunu, benzer davranış kalıplarının ise X nesli, Y nesli, Z nesli demeden yinelendiğini görebilmekteyiz.
Bugünün belki de tek farkı medyanın artık belirleyici ve tutucu kalıpların dışında anlaşılan, bireylere;
katılma, üretme ve görünürlük hakkı tanıyan bir yapı kazanmış olmasıdır.
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AMAÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma, medyanın sunduğu sanal gerçekliğin ötesinde, bireylerin gerçekliği keşfedebilmelerini sağlayacak bir bilinç ve bakış açısı ile donatılması gerekliğini vurgulamak; bu bağlamda onların
medyayı tüketme, algılama, sunma ve üretme biçimlerini sorgulamalarını sağlamaktır. Sunulabilecek yeni bakış açıları ile anne babalar, öğrenciler ve öğretmenlerin, medyayı yaşamlarına daha farklı
ve bilinçli bir biçimde konumlandırma becerisini edinmeleri hedeflenmektedir.

BULGULAR VE YORUMLAR
Mağara resimlerinden, çivi yazılarından ve papirüslerden matbaaya geçtik, 1450’lerde; 1851’de
ilk kez New York Times Gazetesi sonra da 1985’de American Online gündeme geldi. Yıllar boyu dergiler ve gazeteler çıktı. Çocuklara yönelik kitaplar ve kasetlerle karşılaştık. 1998’de ilk e-maillerimizi
almaya başladık ve aynı yıl Google kuruldu. 2001’de eğitimde ilkokul ve ortaokul düzeyinde okula
gidemeyen hiçbir çocuğun kalmaması ile ilgili ilk kampanyalar gündeme geldi. Ardından 2004’den
başlayarak (2003’te MySpace ve LinkedIn, 2004’de Facebook, 2005’te YouTube, 2006’da Twitter,
2007’de Tumblr, 2010’da gündeme gelen Instagram ve Pinterest gibi) sosyal medya hesaplarımız
olmaya başladı. Günümüzde 2,5 milyar insanın bu sosyal medya hesapları üzerinden haberleştiği
biliniyor. Ancak bu değişimin insan psikolojisini nasıl etkilediğini kimse çok fazla irdelemiyor. Bunların dışında artık sesli kitaplardan, etkileşimli bilgisayar oyunlarından, olay örgü ve anlatı sırasına
kendimizin karar verebileceği edebiyat eserlerinden, artık birer aksesuara dönüşen mobil iletişim
araçlarından da söz edilmekte.
Bir yandan medyada içeriğin nasıl olup da dönüştüğünü, farklılaştığını, hızlandığını ve bilgisel
boyutta, teknik anlamda geçişimli bir medyayı (transmedyayı) da beraberinde getirdiğini vurguluyoruz. Bir diğer yandan da sanki bunları isteyen biz değilmişiz gibi tüm bunlara ayak uydurma gayreti
içindeyiz. Yalnızca medyanın değil, medyanın sunulduğu mecranın dönüşümüne odaklanarak, iletinin değil de zaman zaman iletimi gerçekleştiren kanalların nasıl önem kazandığına, iletişime neler
kattığına tanıklık ediyoruz. Tüm bunların ortasında, var olan ürünü, ürettiklerimizi ve dönüşen ürün
kavramını irdelememiz gerekiyor. Son olarak teknolojinin dönüşümü ve dijitalleşen dünyanın bize
getirdiklerini ve alıp götürdüklerini dengeleyebilmemiz gerekiyor.
Dünya dönüyor. Biz de, katlanarak artan bilgilerimizle birlikte değişiyoruz, dönüşüyoruz. Yeniliklerin yayılımı kuralına bir göz atacak olursak, dünyada yenilikçi ve bunu takip eden, girişimci bireyler nüfusun yalnızca %2,5’ini oluşturuyor. Onların ardından giden ilk benimseyenler yaklaşık %14, ilk
çoğunluk %34, geç çoğunluk %34, değişmeyenler %16. Yani, bilgi belge paylaşımı denildiğine, dijitalleşen bir dünyaya doğru gerçekleşen değişim herkesi etkilemiyor. Burada asıl önemli olan, medyanın
bireyleri ve toplumu birleştirici bir içerik sunup sunamadığı. Günümüz medyası, geleneksel medya
gibi bireyleri ve toplumları birbirine yakınlaştırıcı bir işlev üstlenmiyor da sanki birbirinden uzaklaştırıcı bir işlev mi taşıyor? Ne kadar farklı ve bireysel takipçisi olursa o kadar çok satabilme peşinde mi?
Günümüzde, dünya daha etkin, daha hızlı bir okuryazarlık peşinde. Bilgiye daha hızlı erişim istiyoruz. Dünya her gün yeniden biçimleniyor; yeni meslekler, yeni teknolojiler, Endüstri 4.0, Toplum 5.0
derken; sürekli bir şeyler tüketerek yaşar hâle geliyoruz. Ancak bu tükettiklerimiz içinde bize ait ne
var, Türkiye bunun neresinde, bunu tartışıyoruz. İçinde bulundukları hız çağına uyumlanmaları, teknolojiye kolaylıkla ayak uydurabilmeleri nedeniyle Prensky, 2001’de günümüz çocukları için “dijital
yerliler” kavramını kullanıyor. Bu durumda, bizler de “dijital göçmenler” oluyoruz. Yani onlar her şeyi
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bizden daha iyi biliyor. Bu durum, gerek aile içinde gerekse eğitim ortamlarında, çocukların yaratıcılığının teşvik edilmesi, onlara söz hakkı ve üretme hakkı tanınması yolunda olumlu bir biçimde kullanılabilise ve çoklu medya okuryazarlığı becerileri ile bütünleştirilebilirse gelecek nesillerin çok daha
güvenli ve sağlıklı bilgi belge alışverişi yapmalarını sağlamak mümkün olabilir.
Çocuk medyanın bu hızlı dönüşümünde, en çok etkilenen tarafta yer almakta. Çocukların duygu
ve düşüncelerinin neredeyse tümüyle medya tarafından biçimlendirildiğini unutmamak gerekli. Özellikle çocukluk döneminde sanal deneyimleri de gerçek deneyimler gibi işleyen bir beyin yapısı söz
konusu ve çocuklar tüm bu duyguları kendilerine katarak büyüyorlar. Onların deneyimlediği her şeyin
belli bir süzgeçten geçmiş bir farkındalıkla onlara sunulması gerekli. 21. yüzyılda çocuk olmak, teknoloji ile erken yaşta tanışmak demek; bilgi küpü olmak, hızlı düşünmek, çabuk karar vermek, yaşama
gerçek oyun oynamadan, doğayla tanışmadan başlamak demek. Bu aynı zamanda bilgi ve belgeye
boğulmak ancak her birine yüzeysel bir bakış açısı ile bakıldığından hiçbirinin derinliğine inilemeden tüketilmesi anlamına da gelmekte. Belki de bu yüzden, günümüzde, dünya çapında on sekiz yaş
altındaki 10 kişinin altısı eğitimin minimum şartlarını yerine getiremiyor, yani ilkokul çağındaki 130
milyon çocuk okula gitmiyor. Bunların yüzde 60’ını ise kız çocukları oluşturuyor. Okula gidenler de
yetkinlikle okuyup yazamıyor, okuduğunu anlamıyor. Yani okul bir işe yaramıyor. Ayrıca, küresel olarak, on sekiz yaş altındaki 10 bireyden altısı, okuma ve temel matematikte minimum yeterlilik düzeyine ulaşamamakta.
Öte yandan, çocuklar dönüşen bir teknolojinin, dönüşen bir içeriğin ve işlevlerin tam ortasında
yer almakta. Örneğin, eskiden kara tahtada ders anlatan öğretmenlerini dinleyen çocukların şimdi
fiziksel olarak sınıfta etkileşimli tahtada ders anlatan, hatta nette ders anlatan öğretmenleri var.
Bu çocukların %80 kadarı çok küçük yaşta cep telefonlarına sahip olan ve her yere eş zamanlı canlı
yayın yapabilecek güçte olan çocuklar ve söyleyebilecekleri çok şeyleri ile yüksek bir enerjileri var.
Günümüzde, eğitim teknolojisi de son derece ilerlemiş durumda, örneğin, bazı ülkelerde çocuklar
TELEPRESENCE dediğimiz bir tür bilgisayarla uzaktan kumanda edilebilen robotları ile derslere fiziksel olarak katılamadıkları durumlarda sanal olarak katılabiliyorlar. Özellikle geçici ya da kalıcı engeli
olan çocuklar için bu inanılmaz büyük bir destek sağlıyor. Yani, bilginin belgenin sağlıklı ve güvenli
aktarımına yardımcı olabiliyor.
Geleneksel yöntem ve materyallerle karşılaştırıldığında, günümüz çocuklarının dersleri daha
eğlenceli çünkü üç boyutlu görüntüleri, sanal gerçeklikleri, zenginleştirilmiş gerçeklikleri var. Bunun
da ötesinde, onların etkileşimli ders programları, kendileri ait birkaç networkleri var. Derslerini sınavlarını gerçekleştirdikleri network dışında, bir de sosyal ağları var. Hemen her çocuk arkadaşları
ile görüntülü konuşabiliyor. Türkiye’nin en uzak köşelerinde yaşayan çocukların bile ortalama 50
ile 450 televizyon kanalına, bilgisayara, internete ve cep telefonuna erişimi söz konusu. Medyaya
açıklar ve o yüzden neredeyse 3 yaşındaki her bir çocuğun belleğinde 350 kadar marka çoktan yer
etmiş durumda. Çocuklar kendileri için her türlü seçimi yapmaya yetkin ve hazır durumdalar. Daha
önce gördükleri ya da hiç görmedikleri ürünleri, fiyatlarını, erişilebilirliklerini, kalitelerini ve diğer her
konuyu karşılaştırabilecek bilgi ve donanımları var. Ne istediklerini ve ne istemediklerini de çok iyi
biliyorlar ve dünyayı kavrayışları günümüz yetişkinlerinden çok farklı.
Buradaki belki de en önemli ikilem, ailelerin ve eğitimcilerin çocuklara karşı takındıkları tutum
ve tavırlar. Çünkü kültürün, değerlerin, anlamın, içeriğin aktarılabilmesi, çocuğun duygusal ve entelektüel açıdan zenginleşmesi ancak çocukla birlikte zaman geçirmekle gerçekleşebilir. Oysa çocuk,
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örneğin aile söz konusu olduğunda, en yakınları arasında bile sürekli olarak geri plana atılabilen, ötelenebilen bir noktada duruyor. Örneğin, TÜİK aile yapısı araştırması 2018 yılı veri tabanına göre, yıldan yıla ve bireylerin eğitim durumuna göre değişmekle birlikte, insanların boş zamanlarını kiminle
geçirdikleri söz konusu olduğunda ortalama olarak kimlerle zaman geçirdiklerini ifade etmişlerdir.
Anne babalar açısından çocukları ile birlikte zaman geçirenlerin oranı %16. Eş ve çocukları ile birlikte
zaman geçirme oranı ise %37. Tüm aile üyelerinin bir araya gelişi ise %2 kadar ender gerçekleşen
bir orana sahip. Oysa biz biliyoruz ki, çocukların ilgiye, sevgiye, anlaşılmaya ihtiyaçları var. Öte yandan okul ortamı söz konusu olduğunda, bilgiye odaklı bir yaklaşımda çocuk sürekli sınanan ve tedirgin bir noktada duruyor. Oysa bilginin edinilebilmesi ve öğrenilip yaşama katılabilmesi için çocuğun
endişesiz bir ortamda olması, gerektiğinde yanlış yapabilme ve düzeltebilme hakkının da bulunması
gerekiyor. Ne yazık ki gerek kalabalık sınıf ortamları, gerekse hızla yetiştirilmesi gereken müfredat,
ödevler, sınavlar derken; her bir çocuğun anlaşılıp kucaklanabileceği ve ileri taşınabileceği bir ortam
yaratılması pek de mümkün olmuyor.
Biz her şeyi mükemmelleştirerek düşünmeye eğilimliyiz ancak maalesef, dünya çocuklar açısından pek iç açıcı bir yer gibi görünmüyor. Örneğin, dünya çapında yetim olarak sınıflandırılan yaklaşık
toplam 140 milyon çocuğun 15,1 milyon kadarı hem annesiz, hem de babasız. Üstelik bu çocukların
%5’i 5 yaşın altında. Yetimlerin büyük çoğunluğunu ise hayatta kalan bir ebeveyn veya bir üst nesilden büyükanne-büyükbaba ile ya da başka bir aile üyesi ile yaşayanlar oluşturuyor. Örneğin Amerika
Birleşik Devletleri’nde, koruyucu bakım sisteminde daimî aileleri olmayan yaklaşık 400.000 çocuk
yaşıyor. Koruyucu bakım altındaki bu çocukların %32’si evlat edinilebilir durumda olmalarına karşın,
evlat edinme ya da koruyucu ailelik kavramları insanlara biraz uzak gelebiliyor. Ancak evlat edinilmedikleri takdirde, yani bir aile ilgi ve sevgisinden uzak geçen yılların ardından, bu çocukların ortalama % 55’i en az üç ya da daha çok kez yer değiştirmiş, beş ya da daha fazla okul değiştirmiş olacağı ifade ediliyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, medya çocuklar için bir sığınak olarak onların olumsuzluklardan korunabilecekleri ve belki biraz mutlu olabilecekleri neredeyse tek yer.
Buna, değersizleştirilen, dışlanan ya da dezavantajlı olduğu için edilgenleştirilip hor görülerek sağlıklı bir arkadaş çevresinden uzak kalan çocuklar da eklendiğinde; bilginin alınması, belgenin üretilmesi, taşınması, paylaşılması çok ama çok zorlaşabiliyor.
Bilgi belge paylaşımı konusunda iyi ve kalıcı örneklere bir bakılacak olduğunda, güzel birkaç
örnekten söz etmekte yarar var. Örneğin, neredeyse bir asırdır Karslı ve fotoğrafçı olan bir ailenin
çocuğu olan Vedat Akçayöz, şehrin en eski fotoğraflarına sahipti. Arşivindeki bu fotoğrafları 21. Yüzyılın gençleri için nasıl değerlendirebileceğini düşündü ve yerel okullardan öğrenci grupları oluşturarak onları bölgenin gelecekteki fotoğrafçıları olmaları için onlara ücretsiz eğitim sağlama düşüncesini projelendirdi. Gençlerin hepsine kameralar verildi ve şehrin yeni fotoğraflarını çektiler. Böylece,
kenti ziyaret etme şansı olmayan başkalarına tanıtabilme şansını yakalayacaklardı ve kent onların
fotoğrafları ile görselleştirilecekti. Bununla da kalınmayıp, kentin zaman içinde nasıl değiştiğini gözlemleme ve bu değişikliklere neyin neden olduğunu sorgulama fırsatı da bulacaklardı. Bu yalnızca
görsel okuryazarlığı değil, tarih okuryazarlığını, sosyal çevre okuryazarlığını, coğrafya okuryazarlığını ve vatandaşlık okuryazarlığını da beraberinde getiren çok yönlü bir etkinlikti. Sonuçta, yayınladıkları kitap, kentin eski sahnelerini, siyah beyaz ve renkli fotoğrafları ile yan yana getiriyor, herkesin bu farkı görebilmesini ve sorgulayabilmesini sağlıyordu. Bu proje, sanatı sadece bir ürün olarak
değil, aynı zamanda şehre ve içinde yaşayan gençlere bir farkındalık olarak sunmakta, onlara sanat
uygulama ve vatandaşlığın daha iyi bir kentin nasıl kurulabileceği veya tarihin nasıl olduğu gibi soruDijital Çağın Okuryazar Bireyleri
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ları sorma fırsatları sunmaktaydı. Bilgi ve belge paylaşımının en güzel örneklerinden birini ortaya
koyarken, ayrıca kentteki sürdürülebilirliğe, turizm ve kalkınma etkinliklerine de destek olmayı amaçlamaktaydı. Proje katılımcıları olan yaklaşık 60 kadar ortaokul öğrencisi proje boyunca içinde yaşamakta oldukları ortamı, gündelik hayatı, farklı bir perspektiften öğrendiler; kendilerine, mahallelerindeki ve diğer kasabalardaki insanlara ve devlet kurumlarına tarih, çevre, geçmiş, bugün ve gelecek hakkında sorular sordular. Aldıkları yanıtları kendi bilgi ve birikimleri ile birleştirip paylaştılar.
Kars’ın bu güzel örneğinden sonra bir başka örnek Adana’dan verilebilir. Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) üyesi, fotoğraf hocası ve Tepebağ Lisesi öğretmeni olan Nuri Gürdil tarafından
yönetilen “33 Genç Fotoğrafçının İğne Deliği Fotoğrafları” olarak adlandırılan bu proje, Adana’nın
10 farklı okulundan 10-21 yaşları arasındaki öğrencileriyle birlikte, Camera Obscura ile “iğne deliği
tekniği” tekniğini temel almaktaydı (www.adanapinhole.com). 2007-2008 yılları arasında AB Gençlik
Fonları tarafından desteklenen projenin ana fikri, “fotoğrafçılığın pahalı makineler değil fedakârlık
ve yaratıcılık gerektirdiği” teziydi. Bu projenin temel amacı, öğrencilerin kültürel mirasımız için belirli
bir öz bilinç kazanmalarına yardımcı olmak; onları hayatlarına zarar verebilecek alkol, uyuşturucu ve
sosyal çevre gibi kötü alışkanlıklardan koruyarak bireysel becerilerini ve toplumsal farkındalıklarını
arttırmaktır. Proje çok güçlü bir biçimde gerçekleşti ve Adana, Mersin, Hatay ve İstanbul’daki anıtsal/tarihî yapıların bazı fotoğrafları; Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi 4. Uluslararası Fotoğraf Günleri (2007), İstanbul Uluslararası Fotoğraf Festivali (2007) ve İstanbul Modern Sanat Müzesi’nde
(www. istanbulmodern.org) sergilendi. Bu proje ve fotoğraflar 2009-2010 yıllarında Sabancı Üniversitesinde gerçekleştirilen İyi Örnekler Eğitim Konferansı’nda sözlü sunumlar ve çalıştaylar aracılığıyla eğitimcilere ve öğretmenlere tanıtıldı, atölye çalışmaları yapıldı ve ülke çapında çeşitli etkinlikler düzenlendi (www.egitimdeiyiornekler.org/). Tüm bu faaliyetler, 160 yıla kadar uzanan ve günümüzün teknoloji bağımlısı fotoğrafçılık dünyasında yaygınlaşmasına yardımcı olan İğne Deliği Tekniğini yeniden gündeme getirdi ve pek çok okulda benzer uygulamalar gerçekleştirildi. O zamandan beri çeşitli okullarda ve fotoğraf kulüplerinde Pinhole Atölyeleri/Grupları kuruldu. Proje boyunca
75 fotoğraf ülke çapında sergilendi ve bu sayı yeni çalışmalarla 120’ye kadar yükseldi. Proje, tarihî
miras anlayışını vurgulamayı ve fotoğraflarımızı sergilerken tarihsel zenginliği tanıtarak kültürlerarası diyalogu güçlendirmeyi amaçladı. Bu, çocuklar arasında fotoğraf yaygınlığına ve onların
kültürel ve tarihsel farkındalıkları için katkıda bulunmanın bir yoluydu. Bir yandan kendi bilgileri ile
kendi belgelerini oluşturan çocuklar, bir diğer yandan bunu başkaları ile paylaşarak bilginin yayılımına katkıda bulundular.
Bir sonraki örnek proje İstanbul’dan: “Düşümde Oyun Var”. Fotoğrafçı ve yönetmen Berkant
Çolak tarafından yürütülen proje, oyunun çocukluk ve çocukların gelişimi üzerinde önemli bir etkiye
sahip olduğu inancıyla, TRT (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) için de birçok belgesel ve film çekti
ve ağırlıklı olarak çocuklar üzerinde yoğunlaştı. Eski kentin çok kozmopolit ve neredeyse uluslararası bir bölümü olan Balat adlı bölgesine odaklanan bu projede, çocukları günlük atmosferlerinde
fotoğraflayan Berkant Çolak, oynamayı öğrenmenin ve başkalarıyla oynamanın önemini ön plana
taşımayı amaçladı. 200’e yakın çocuğun fotoğrafını çekerken, her bir çocuktan izin alarak, onların
da çekilen bu fotoğrafları görmelerini ve kendi el yazıları ile düşüncelerini ifade etmelerini sağladı.
Daha sonra, bu yazıların üzerinde bir çocuk gelişimi psikoloğunun çözümlemeler yapmasını sağlayan Berkant Çolak, böylelikle medyayı bir dil, kendini ifade etme ve yansımaları görme ve yeniden
yansıtma aracı hâline getirmede çok başarılı oldu. Bir fotoğraf, çocuğun görüntüsünü yansıtırken,
çocuğun bununla ilgili düşüncelerini de yansıtmaktaydı. Etkinlik, yalnızca çocukları önemli kılmakla
162

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

[ 21. Yüzyılda Bilgi ve Belge Paylaşımı ]

kalmadı, aynı zamanda onları değerli de kıldı. Fotoğraflar 2012 yılında OMO tarafından basıldı ve
prestijli sanat galerileri ve çocuklarla ilgili etkinlikler düzenleyen pek çok kurum, bu fotoğrafları sergiledi. Bilgi ve belge, aslında orada, kentin izole edilmiş ve yalnız bırakılmış bir parçasının içinde saklıydı; bu bölgenin çocukları da kısıtlanmış, değersiz, dezavantajlı ve dışlanmış görünen insanlardı
ancak bir küçük dokunuş hepsini meşhur etti.
Son olarak, Arnavutluk’tan İstanbul’a uzanan ve eski zamanlarda Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar tarafından kullanılmış olan “Egnatia Yolu”ndan söz etmekte yarar var. Artık işlevini yitirmiş ve
neredeyse ortadan yok olmuş olan bu rota, günümüzde bir avuç akademisyen ve sanatçı tarafından yeniden gündeme getirildi. Yürüme yolu üzerinde her birinde benzersiz bir kültürel mirasa sahip
köyler bulunmakta. Neşeli, coşkulu bir yürüyüşle yürünebilecek kadar kısa, güvenli ve keyifli. Savaş
dolu eski günlerin artık geçmişte kalmasını temenni ediyor, tarihin yeniden ve daha nesnel bir gözle
yeniden gözden geçirilmesini mümkün kılıyor. Bu yolu yeniden ve barışçıl amaçlarla yürüme fikri de
yolun üzerindeki köylüleri ziyaret etmek, yağmalara uğramış ve savaş anıları ile dolu bu eski kasabaları bu kez barışçıl dileklerle ziyaret etmek anlamına geliyor. Yol boyunca yürüyüşe eşlik eden
müzisyenler, eşekler ve yerel öyküleri anlatan sanatçılarla bu yolda yürümek, oldukça eğlenceli. Eski
ve yeni şarkıların birlikte söylenmesi, yer yer durup resimler yapılması ve sokak oyunlarının oynanması bu kasabaları tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp yeniden günümüze kazandırıyor. Grubun lideri
Hugo Strötbaum, ayrıca bir vakıf kurduklarını ve bu yolu birkaç kez daha yürümek istediklerini belirtti.
Her durakta köy çocukları çok uzun bir kumaş üzerine resimler yaptılar ve dileklerini dile getirdiler.

SONUÇ
Medyada bilgi ve belge paylaşımı denildiğinde, üretimin kimin tarafından yapılacağı son derece
önemlidir. Bilgi önemli bir kavram, paylaşım da öyle ancak neyi paylaştığımızı ve kiminle paylaştığımızı bilmemiz gerekli. Örneğin sosyal medyadaki bilgi belge paylaşımına bakıldığında, pek çok yalan
haberin, günü geçmiş bilginin sıklıkla dolaştığı, çarpıtılan ve kötü amaçlarla kullanılan birtakım ileti
ve görsellerin dolaşıma sokulduğu görülmektedir. Bugüne dek geleneksel yapı içinde değerlendirildiğinde, yetişkinler tarafından üretilen bir içeriğin eğitim ya da aile ortamında çocuklar tarafından
tüketilmesi söz konusuydu. O dönemlerde geleneksel bir bakış açısıyla, çocuğu standartlaştırdık,
çocukluğu kurallara bağladık. Oysa artık günümüzde çocuklar bilgiye daha hızlı erişebilme, birinci el
bilgiyi işleyebilme, yeniden üretebilme ve başkalarıyla paylaşabilme yetilerine sahipler. Günümüze
gelinceye kadar yalnızca medya değil, çocukluk kavramı da değişti. Örneğin çocukların sorumlulukları değişti, anne baba ya da eğitimci olarak bizim de çocukluğa bakış açımız değişti. Eskiden, sen
çocuksun anlamazsın, derdik. Şimdi, sen daha iyi bilirsin, diyoruz. Çocukluğu daha farklı konumlandırarak çocuğu, toplumsal bir varlık olarak görüyor, toplumun bir parçası olarak tanıyoruz. Çocuğun
nesne değil, özne olarak, bir birey olarak değerlendirilmesi gündeme geldiği için, çocukluğun değerlendirilmesi de değişti: Çocukluk eskiden olduğu gibi geçici bir süreç olarak değil, kalıcı izler bırakan
ve etkileri yaşam boyu süren bir süreç olarak yeniden değerlendirilmekte. Bu süreçte de çocukların
algılama, kavrama, alımlama, düşünme, yorumlama, yeniden değerlendirme ve özgün iletiler üretme
yetkinliklerinin tanınması gündeme geldi.
Aslında bir açıdan bakıldığında, medyanın ve medya mecrasının çeşitlenmesi, çocuğun saygınlık kazanmasının da önünü açtı, denilebilir. Örneğin, çocuklara yönelik seanslarda sinema, tiyatro,
konser gibi etkinlikler, okul ve müze gezileri ile çocuğun toplumda dolaşımda olabilmesi; çocuklara
yönelik gazete ve dergilerin çıkarılması; oyun alanlarının inşası ve her çocuğun kendine ait bir odası
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ya da evreni olabilmesi gibi konular gündeme geldi. Çocuk dostu çevre, kent, mimari ve yayıncılık
gündeme geldi.
Çocuk ve erişim denildiğinde; saygıya ve sevgiye, doğaya ve doğru besine/beslenmeye, eğitime
ve kitaba, oyuncağa, sinemaya, tiyatroya, müzeye, konsere, sanata, kendini gerçekleştirme olanaklarına, medyaya erişim ve katılım gündeme geldi. Çocuk ve iletişim denildiğinde ise akraba ve arkadaşlarla iletişimin yerini daha çok ekranla iletişim aldı. Medya ve teknoloji gündeme oturdu. Çocuk ve
içerik denildiğinde, çocuğa uygunluk; dilsel, duyuşsal, düşünsel ve gelişimsel bilgi; değerler ve tarih,
duygu ve düşünce gibi farklı disiplinler gündeme geldi.
Günümüzde medyaya katılım ve üretim biçimleri değişti. Artık her çocuk; fotoğrafçı, yazar, yönetmen, aşçı, sanatçı, müzisyen, tasarımcı ya da mimar! Bugün onların yetişkinlerden öğrenebilecekleri
pek fazla şey kalmadı. Hatta bazıları suçlu veya katil! Bir yandan, geceler boyu oynadıkları oyunlarda
kaç kişiyi öldürdüklerini bilmiyoruz. Diğer yandan, kullandıkları programlarda nasıl güvenlik açıkları
ortaya çıkardıklarını da fark edemiyoruz. Çocukluğun hakları tanındı ancak medyadaki görünürlükleri göz önünde bulundurulduğunda bu hakların sürekli olarak ihlal edildiği de görülmekte. Medyada
çocuklar ne yapıyor, nasıl temsil ediliyor diye değerlendirildiğinde; çoğunlukla politika aksesuarı,
sempati aracı, komiklik unsuru olarak kullanıldıkları ve olağanüstü çocuk kahraman, sıra dışı başarıların kahramanı, dram-trajedi öznesi olarak ve kurbanlaştırılarak sunuldukları görülmekte. Geleneksel medyada sürekli göz ardı edilen çocuklar ve çocukluk kavramı, sosyal medya ile kendisine
çok daha farklı bir hareket alanı bulmuş durumda. Ancak bu durum yine sorunlarla dolu. Pek çok
anne babanın çocukların ne tür bilgi belge paylaştıklarını bilmediklerini ancak bunun yanı sıra medyada siber zorbalığın da önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Örneğin, çok zararsızmış gibi görünse de,
12-16 yaş arasındaki çocukların pek çoğunun sahte hesapları olduğunu, kızların erkek gibi, erkeklerin de kız gibi görünmeyi seçerek arkadaşlarını gözlemledikleri, denetledikleri ya da rahatsız ettiklerini biliyoruz.
Medya; renkli ve hızlı görüntüleri ve heyecan katılmış anlatımı ile gelişim evresindeki bir çocuğu
bilgiyi sorgulamadan almaya ve etkilenmeye hazır hâle getirebiliyor. Ancak, beynin çalışma düzeni
bir kez bozulduğunda, bir daha yeniden eski düzenine dönüştürülebilmesi olanaksızlaşıyor. Örneğin,
hıza ve heyecana alışan nöronlar gitgide daha fazla uyarana ihtiyaç duyuyor. Bu da çocuğun artan
dozda bir hareketliliği ve hatta şiddeti arzulaması, eğer sınırlamalar getirilmezse, adrenalin dozu
sürekli artan arayışlara girmesi anlamına geliyor. Bu bağlamda medyanın intiharlara sebep olması
ve belki de seri cinayetler ile suçlanması söz konusu olabiliyor. Medya okuryazarlığı becerilerinin
sağlıklı bir şekilde gelişmemesi, medyanın onu izleyenleri, takipçilerini nasıl bu denli kökten değiştirebildiğini anlamamızı engelleyebilir.
Günümüzde, çok farklı ekranlarda, çok farklı yaşamlar sürdürebiliyor insanoğlu: Bir yandan günlük iş düzeninin gitgide bilgisayar odaklı olan, saydam, hesap verilebilir ve dijital yapısı; diğer yandan yaşanılan mekânların teknolojik olanaklarla donatılmış akıllı mimarileri, güvenlik nedeniyle çevremizi kuşatan kamera sistemleri insanların hemen tüm mahremiyetlerini elinden almış durumda.
Bir diğer yandan da insanoğlu sanki medyayı kullanarak yaşamı küçük parçalara bölüyor. Yemek
yerken fotoğraf, şurada gezerken fotoğraf, birisiyle birlikteyken fotoğraf, en mutlu anlarımız, özel
kutlamalarımız, mutsuzluklarımız... Günlük posta atma kapasitesi diye bir limit olsa, çoğu kişinin
bu limiti aştığını görebiliriz. Örneğin, Çinli ve Koreli gençlerle yapılan çalışmalar, bu sayının günde
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200’lere yaklaştığını söylüyor. 21. yüzyılda bilgi belge paylaşımı derken, sosyal medyayı bu kadar
yoğun kullanan gençlere alışmamız mı gerekiyor? Yaşamı medyanın içinde yaşar gibiler, her anları
canlı yayın modunda... Yoksa onları anlamamız mı gerekli ve böyle yaşamak onlara nasıl bir doyum
sağlıyor? Ya da bu durum, benzer şeyleri yaşayamayanlar için nasıl bir üzüntü ya da kıskançlık kaynağı hâline geliyor?
Parçalanma konusu gerçekten çok önemli. Çünkü yaşamın farklı yönlerini farklı mecralarda sergiliyor çocuklar. Tüm dünyadaki 13-17 yaş arasındaki çocukların %71’inin bir Facebook profili olduğunu, %52’sinin bir Instagram hesabı olduğunu, %41’inin Snapchat’i kullandığını, %33’ünün Twitter’ı
etkin olarak takip ettiğini ve en az haftada bir “twit” attığını; %33’ünün Google Plus’ta, %24’ünün
Vine’da ve %14’ünün ise Tumblr’da yer aldığını söylüyor kaynaklar. %11’i de diğer sosyal medya ağlarında gezinmekteler. Burada düşünülmesi gereken sorular şunlar olabilir: Çocukların bu kadar farklı
mecralarda parçalanmaları ya da kendilerini yinelemeleri ne kadar doğru? Neden bunca çeşitliliğe
ihtiyaç duyuyorlar?
Temel anlamda topluma temel bir medya okuryazarlığı kavramını kazandırmaya çalışırken,
çocukların medyayı doğru okuma ve tüketme alışkanlıklarını ne kadar erken edinebilirse medyayı o
denli verimli kullanabileceklerin biliyoruz. Bilgi belge paylaşımı hızı, genç yaşlı demeden herkesi olağanüstü etkilemekte. Örneğin, çocuk medyasını yetişkin medyasından nasıl ayırmalıyız noktası bile
tartışmalı hâle gelebiliyor. Çoğu anne baba, bir medyayı çocuklara özgü ya da onlara ilişkin kılan
değerlerin neler olduğunu bilmeden, çocuğu için seçimler yapabiliyor ya da onların seçimlerine rıza
gösterebiliyor.
Haber kavramı gibi, anındalık kavramı da son derece önemli. Bilgi ve belgenin yalnızca bir birey
tarafından mı yoksa toplumdaki birçok birey tarafından mı paylaşıldığı daha önem kazanıyor. Bu,
pek çok özel günde, toplumsal tepkilerde son derece önem kazanan bir unsura dönüşebiliyor. Aynı
anda herkesin aynı şeyi paylaşması bir seri üretime benzemeye başlayabilir ve yine sıradanlaşmaktan ve özgün olmayan standartlaştırılmış verilerden söz edilebilir.
Bunun yanı sıra, bireylerin sosyal medyada seçip oluşturdukları arkadaş çevresi son derece
önemli. İnsanların günlük yaşamlarını paylaşmaları da aslında doğal bir iletişim çabası olarak görülebilir. Ancak bunun abartıldığı durumlarla karşılaşılabilmekte. Örneğin, sürekli meşgul bir insanmış
gibi ya da sürekli kalabalıklar içinde görünmek için öncelikle arkadaş sayısı abartılıyor. Bir yandan
uzmanlar, aslında bu kadar çok kişiyle normal anlamda arkadaş olunabilmesinin olanaksız olduğunu
vurgulasalar da bireyler sanal arkadaşlarına çok fazla, hatta gerçek arkadaşlarından daha fazla
değer veriyorlar. Bazılarının, sosyal medyadan daha fazla beğeni alabilmek için sanal arkadaşlar,
takipçiler satın almaya yöneldikleri de bilinmekte. Üstelik bu kadar arkadaş çokluğu ya da sürekli bir
yarış ve meydan okuma hâlinde olma durumu da insanların psikolojisini oldukça olumsuz etkiliyor.
Medya çok derin, çok geniş bir düşler dünyası sunuyor bizlere. Gördüğümüz bir görsele dalıp hayal
edebileceklerimizin ucu bucağı yok. Ancak, burada yine sorgulanması gereken, medyanın bizi gerçek
dünyadan koparıp koparmadığı. Her ne kadar çocuklar açısından düş dünyası, yaratıcılığın tetiklenmesi, medyanın olumlu ve yaratıcı biçimde aklanması anlamına gelebilse de tehlikeli de olabileceğini unutmamak gerek. Çünkü medya hem olumlu hem de olumsuz davranış biçimlerini örnekleyebiliyor. Bunu yaparken de pek çok şeyi oyunlaştırarak sunuyor. Ölümden, suça; masum bir yalandan,
soyguna kadar her türlü şeyin gözlerimiz önünde olup bitmesi; eylemleri, değerleri, sınırları kavrayı-
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şımızı ve konumlandırmamızı etkiliyor. Her şeyi normalleştirip sıradanlaştırabileceğimiz hatta oyunlaştırabileceğimiz bir yanılgı dünyası da getiriyor beraberinde.
Medyanın, özellikle de insan sıcaklığından ve yüz yüzelikten uzak bir sosyal medyanın, insanlığa
sunabileceği sanal doyumların ötesinde, gerçeklik duygusundan kopma, yalnızlaşma, kendini tekrar etme ve güdülenme eksikliği gibi gitgide olumsuzluğa dönüşen bir döngü sunduğunu görebilmekteyiz.
Günümüz bilgi belge paylaşım olanaklarını yalnızca bilgisayar, cep telefonu ya da uygulamalarla
kısıtlamak da olanaksız. IP TV’den bulut teknolojilerine kadar her şeyin bireysel ve toplumsal kullanım alanında olduğunu vurgulamak son derece önemli. Ancak tüm bu kadar çeşitli mecranın denetimi de son derece sorunlu olabiliyor. Bu durumda medya üreticilerine ve tüketicilerine büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulamak gerekli.
Görsel medyaya bunca odaklı bir yaşam, normal okuryazarlık düzeylerinin düşmesine, okuma
hızının azalmasına ve okuduğunu anlama becerilerinin gerilemesine neden olabilmekte. Medyanın
sağladığı geniş ağlar içinde uluslararası boyutlara ulaşabilmek mümkün iken, ortak dilleri olmayanların dillerinin emojilerle kısıtlanacak kadar işlevsizleşebileceği düşüncesi bile yeterince korkutucu.
Medya bize bir hız dünyası sunuyor. Ancak bunun çok da güvenli ya da sağlıklı bir hız olmadığını da vurgulamak gerekli. Çünkü günlük yaşamın yükünden bunalmış bireylerin ekran karşısında
bir duygudan bir diğerine bu kadar hızlı geçiş yapmaları, bir dakika önce ağlarken, bir dakika sonra
gülebilmeleri pek de normal değil. Her ne kadar arınma kavramının arkasına sığınılmaya çalışılsa da
uzmanlar, her bir duygunun yeterince hissedilmeden, yoğunlukla ve derinlikle yaşanmadan bir başkasına geçilmesinin getirebileceği psikolojik yükün daha fazla olduğunu vurgulamaktalar.
Zamanın akışı içinde çok farklı medya ve izleyici kavramları ile karşılaşmak mümkün. Bugün artık
medyanın çizgisel bir akışı olması yerine döngüsel akmasını yeğlemekteyiz: Bu, artık “takipçi” olarak
adlandırılabilen izleyicilerin, istedikleri medyaya istedikleri mecrada istedikleri anda ulaşabilmeleri
ve hatta mesajın istedikleri bölümüne odaklanabilmeleri anlamına gelmekte.
Her ne kadar geleneksel medya ortamında olduğu gibi kitle kültüründen, kamusal alandan ve
pazarlama tekniklerinden söz edilse de, günümüz izleyicisi geçmiş zaman izleyicilerinin çok ötesinde,
etkileşimli ve ne istediğini bilen, daha bilinçli tutumlar sergileyen bireylerden oluşuyor. Geleneksel
dünyadaki iş bölümünün yerini uzmanlaşma aldıkça ve çalışma saatleri gitgide artan bir biçimde
bireyleri sanayileşmenin içine çektikçe, bireyler ve neredeyse tüm toplum, standart işçi kalıpları içine
sıkıştırıldıkça, boş zaman değerlendirme etkinliğinin anlamı ve biçimi değişmiş durumda. Sanayileşmenin toplumlara çıkardığı fatura çok ağır oldu. İnsanlar deli gibi çalıştılar, ürettiler ancak o kadar
da çok çalışmalarına gerek olmadığını fark ettiler. Artık yalnızca parası olan değil, zamanı olan ve
onu istediği gibi harcayabilen insanların zengin sayıldığı farklı bir değerlendirme sistemi gündemde.
Herkesin, istediği her şeyin en hızlı biçimde olmasını isteme hakkı gibi bir hak doğmuş durumda ve
insanlar daha sabırsız, daha bencil ve hatta daha seçici. Özellikle hız söz konusu olduğunda, izlenecek videoların bile içeriğine değil, öncelikle kaç dakika olduğuna bakılan bir ortam doğuyor.
Önceden çok yüksek maliyetlerle karşılanan bilgi belge üretimi, dijitalleşme sayesinde artık herkesin erişebileceği kadar ucuzlamış durumda. Buna karşın örneğin, günümüzde geldiğimiz noktaya
bir baktığımızda, dünyadaki para piyasalarında her gün 1,5 trilyon dolar el değiştirirken, 600 bini
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çocuk olmak üzere 1,2 milyar insan günde 1 dolardan daha azıyla geçimini sağlamaya çalışıyor. Türkiye’de ortalama 7 kişiye bir otomobil düşerken, aile başına 2,3 çocuk düşmekte. Medyayı takip ederken biz bu bilgilerle karşılaşmıyoruz. Biz medyanın daha çok eğlence kısmına odaklanmayı seviyoruz.
Bugün medyayı çocuklara yaklaşımı açısından eleştiriyoruz. Radyoda ve televizyonda, basılı
yayınlarda çocuklara yeterince yer verilmediğini vurguluyoruz. Bu yayınlarda çocukların hep benzer örneklerle gündeme gelmesinden şikâyetçiyiz. Türkiye açısından çocuk, çeşitli sıfatlarla gündeme geliyor. Çocuk gelin, çocuk işçi, çocuk göçmen, çalışan çocuk, sokak çocuğu, mağdur çocuk,
kız çocuk, erkek çocuk gibi kavramlarla sürekli olumsuz ifadeler yüklüyoruz hem medyaya hem de
çocuğa. Medyayı en çok çocuklar izliyor belki ama medya tarafından da en çok mağdur edilenler de
yine çocuklar. Cinsel/fiziksel istismardan politik haberlere, sağlık haberlerinden, kaçırma, kandırma,
ölüm ve cinayet haberlerine kadar her tür mağduriyet çocukların başına geliyor. Üstelik tüm bunlar
genellikle ayrıntılı olarak ve fotoğraflar eşliğinde verilebiliyor. Medya etik kuralları uygulamıyor. Bizler de seyirci kalıyoruz. Biz belki unutuyoruz ama çocuklar gördüklerini hiç unutmuyor!
Bilgi ya da belge paylaşımı söz konusu olduğunda, nedense bunların kim tarafından üretildiği
genelde göz ardı edilmekte. Sanki bilgi hemen üretilmiş ve belgeler hazırmış gibi bir izlenimle yola
çıkılmakta. Oysaki bilginin belgeye dönüşmesi bile son derece titizlikle planlanması gereken öznel
bir süreç. Ancak şu şekilde özetlenebilir. Her yanımız verilerle dolu ancak bunların birbirinden ayrık,
nesnel olgular hâlinde çevremize serpiştirilmiş olduğunu düşünmemiz gerekli. Bu verilerin birinci el,
bizim duyu ve düşüncelerimize dayanan veriler mi olduğu yoksa toplum tarafından oluşturulmuş
belli ölçütlerle önceden mi ekimlendiği, yoksa var olan sosyal senaryolarımız gereği mi orada oldukları belirsizdir. Bu ayrık verilerin belli bir algıyı değiştirmeye, dönüştürmeye çalışan belli tipte iletileri dönüşmesi ile veriler bir araya gelerek bir enformasyon niteliği kazanırlar. Bireyin alıp kullanabilmesi, günlük yaşamına ya da değerleri arasına bu bilgiyi konumlandırabilmesi gereklidir. Bu iletiye bağlı değerleri ya da deneyimleri edinmeyen bireyin bilgisi gerçek bir bilgiye dönüşmemiş, sanal
bir bilgi noktasında ve muhtemelen atıl kalmış olacaktır.
Bilginin bir ürün olması gerekmektedir. Bu ürünün, her bir birey tarafından denenerek oluşturulmuş bir bilgelik aracına dönüşmesi için, bu ürünün karşılığında bir bedel ödenmesi kaçınılmazdır. Gerek dağıtım gerekse tutundurma çalışmaları, zaman zaman hazırlanan fiziksel ortam, bilginin
bize ulaşmasına aracılık eden insanlar ve katılımcılar belli bir süreç yönetimi stratejisi uygulamaktadır. Bu nedenle, ne çevremizde dağınık durumda bulunan veriler sıradan ve tesadüfi olarak oradadır ne de bunul işleyen ve bize sunan organlar... Dolayısı ile bilgi ve belge dağıtımının ardındaki politik, ekonomik, kültürel ve diğer tüm faktörlerin farkında olunması gereklidir.
Dijitalleşen dünya ile ilgili olarak çok sayıda senaryo yazılmakta, farklı gelecek öngörülerinde
bulunulmaktadır. Bunları olumlu ve olumsuz senaryolar olarak temelde iki başlık altında toplamak
mümkündür. Örneğin, sıklıkla dile getirildiği hâli ile gelecekte asgari bir zekâya sahip robotların günlük hayatımızda girebileceği, bilgi ve belgelerimizi çalarak, insanları kopyalayarak dünyayı ele geçirmek, insanlığa savaş açmak gibi sorunlar çıkarabilecekleri çok da olası görünmüyor. Buna karşın
daha küçük ve daha az etkileyici gelişmeler bizi, hayatımızda teknolojinin katılımcı rolünün nasıl bir
potansiyele sahip olduğunu sorgulamaya itebilir. Ancak, IOT yani “The Internet of Things” (Nesnelerin İnterneti): birbirine ağ ile bağlı, kendi aralarında veya diğer sistem ve oluşumlarla iletişim kurabilen araçlardan söz edildiğinde, yalnızca insanların değil, nesnelerin de ağından ve onların da bilgi
belge paylaşımlarından söz edilmesi gerekmekte. Örneğin Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) tek-
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nolojisi, RFID etiketi taşıyan her aletten otomatik veri gönderimini mümkün kılabilmekte. Bu etiketin kullanım alanları ile ilgili; kitapların takibi ve ödünç alınması için kütüphanelerden, toplu taşıma
sistemlerinden, banka kartları, pasaportlar, trafikte otomatik geçiş sistemleri, demirbaş etiketleri
gibi uygulamalardan ve hatta mahkûm kontrolü için kullanılan biçimlerinden söz edilebilir. Kıyafetlerinize bile iliştirilmiş olabilecek olan bu etiketler aracılığı ile bireylerin yerlerinin, konumlarının bilinebildiğini, başkaları ile bu bilginin paylaşılabildiğini düşünmek, medya ve mahremiyet ilişkisinin sorgulanmasına neden olmaktadır.

168

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

5. BÖLÜM
SOSYAL SORUMLU BLOG YAZARLIĞI
Dr. Öğr. Üyesi Salih GÜRBÜZ1

1

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi (gurbuz.salih@gmail.com)

Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri

169

[ Sosyal Sorumlu Blog Yazarlığı ]

GIRIŞ
Türkçede “çevrim içi günlük”, “internet günlüğü” gibi kavramlarla karşılık bulan webblog kavramının kısaltılmış şekli olan “blog” dünyasında yer almak, hem bireysel hem de kurumsal anlamda birey
ve kurumların, kendilerini paydaşlarına ve hedef kitlelerine ifade etmeleri bakımından önemli mecralar olarak değerlendirilmektedir. Bireyler oluşturacakları bloglar ile; üretecekleri her türlü içerikleri belgeleyebilir, arşivleyebilir, zamanın kaydını tutabilir, çevresiyle iletişim ihtiyacını karşılayabilir,
içeriklere yorum yaparak düşüncelerini özgürce ifade edebilir ve fikirlerini tartışabilir. Ayrıca bireyler, “katarsis olarak blog kullanmak” olarak ifade edilebilecek şekilde duygusal anlamda tatmin sağlayabilir, bir topluluk oluşturabilir, internet üzerinde kendi cemiyetini inşa edebilir ve kitleleri etkileyebilecek bir kanaat önderi dahi olabilir.
Kurumsal anlamda ise bloglar, kurumların halkla ilişkiler faaliyetlerinin bir aracı olabilir. Blog
takipçilerinden anlık ve doğrudan üretilen geri bildirimler, üretilen her türlü içeriğin, projenin, faaliyetin daha ileri ve kaliteli şekilde değiştirilmesi ve dönüştürülmesine katkı sağlayabilir. Tüm bunlar blog ortamlarının geleneksel medya anlayışından farkını ortaya koymaktadır. Çünkü hem bireyler hem de kurumlar, hedef kitleleri ve kamuları ile çift yönlü iletişim kurarak etkin bir iletişim gerçekleştirebilir. Böylece bloglar aracılığıyla bireyler, birlikte konuşarak bir amacı gerçekleştirebilme
gibi değerli ve gerçek bir iletişim ortaya koyabilmektedir. Bu anlamda bloglar, günümüz dünyasının önemli sorunları arasında başta yer alan etkili iletişim kuramama probleminin de çözüm araçları
arasında ifade edilebilir.
Yaşadığımız zamanın ve mekânın daha yaşanabilir olması anlamında ise kişilerin ve kurumların
sosyal sorumluluk faaliyetleri oldukça önemlidir. Yürütülecek sosyal sorumluluk faaliyetlerinin planlanması ve sürdürülmesi sürecinde ise kişisel ve kurumsal blogların oldukça önemli bir yeri olduğu
ifade edilmelidir. Bu açıdan medya okuryazarlığı eğitimi ve öğretimini alan ve alacak olan öğretmenlerin kendi dersleri kapsamında oluşturacakları “bloglar” üzerinden, öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinçleri oluşturulabilir ve bu bilinç, düzenli aralıklarla güncellenecek bloglar ile motive edilebilir.
Böylece, bu eğitimciler, bloglar aracılığıyla, günümüzün bencilleşen bireylerine toplumsal fayda bağlamında sosyal sorumlu olarak nasıl davranabilecekleri ve ne gibi projelerle içinde yaşadıkları topluma fayda sağlayabilecekleri, sürekli olumsuz yönleri ifade edilen ve tartışılan internet mecrasında
olumlu bir şeylerin de yapılabileceği gösterilerek öğretilebileceği ifade edilmelidir.
Bu anlamda oluşturulacak “sosyal sorumlu bloglar” ile öğretmenler, topluma fayda sağlayabilen
ve interneti fayda bağlamında kullanabilen öğrencileri, internetin olumlu yönlerinin de olabileceği
gerçeğiyle buluşturmuş olacaktır. Bu çalışma ile dikkat çekilmesi gereken diğer önemli bir husus ise
değeri gün geçtikçe azalan ve kaybedilme noktasına gelen yazma yeteneğinin internet mecrasında
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yeniden aktif hâle getirilmesi amacıdır. Öğretmenlere sosyal sorumlu blog yazabilme motivasyonu
kazandırılması çerçevesinde edinilen kazanımlarla sanal gerçekliğin içerisinde gerçek hayatın değerlerinin de taşınabilmesi varsayımı, sosyal sorumlu bloglar üzerinde yürütülecek çeşitli faaliyetlerle
sorgulanacak ve belki de yeni bir bilimsel tartışmanın da kapısını aralayabilecektir.

BLOG YA DA İNTERNET GÜNLÜĞÜ
Blog, Türkçede çevrim içi günlük, internet günlüğü, e-günlük gibi kavramlarla karşılık bulur. Webblog kavramının kısaltılmışıdır. İnternet çağında bireyler ve kurumlar için kendini ifade etme-anlatma
araçlarındandır. Blogcu olarak ifade edilen blog yazarları, yaşamlarını belgelemek, yorum ve görüşlerini, derinliği olan duygularını ve fikirlerini yazı yoluyla ifade etme ve biçimlendirme amacıyla blog
kullanırlar (Nardi vd., 2004: 41). Kullanıcıların kendi çevrim içi kayıtlarını takip etmelerine yardımcı
olan çevrim içi bir yazı aracı olarak bloglar, hızlı bir şekilde çevrim içi kültürün önemli bir parçası
hâline dönüşmüştür. Bloglar sayesinde bireyler, hakkında tartışmak istediği herhangi bir konuya
yönelik materyalleri web sitesinde kolayca yayınlayabilir. Eğer yazılan konu, popüler bir mesele ise
ya da popüler olursa, bir blog önemli düzeyde dikkat çekebilir ve toplum üzerinde büyük etkiler yapabilir (Hsu ve Lin, 2008: 65). “Web”deki kitlelere erişimin artmasıyla birlikte, web içeriğinin profili her
geçen zaman değişmektedir. Profesyonel olmayanlar tarafından hazırlanan web sayfaları oldukça
artış göstermektedir. Bu, yayıncılık devriminin bir parçası olan blog olgusudur (Mishne, 2005: 321).

EĞITIMDE BLOG KULLANIMI
Günümüz bireyleri gündelik birçok ihtiyaçlarını karşılamak için internetin sunduğu olanaklarla
çevrim içi topluluklarda zaman geçirmektedir. Çünkü çevrim içi topluluklar, yüz yüze görüşmenin
ortaya çıkardığı erişim, zaman ve mekân gibi çeşitli masrafları ortadan kaldırmakta ve bireylerin
birbirilerine erişimini kolaylaştırarak zaman ve kaynakların etkin kullanımını teşvik edebilmektedir
(Débe, Bourhis, ve Jacob, 2005: 146). Böylece, çevrim içi uygulama toplulukları arasında yer alan
bloglar, farklı coğrafi konumlarda yaşayan insan gruplarının aralarında bağlantı kurmasına izin vermektedir (Kaulback ve Bergtholdt, 2008). Bir iletişim aracı olarak blog tutmanın çeşitli faydaları olabilmektedir. Genel anlamda blog tutma yoluyla; sahip olunan her türlü içerik belgelenebilir, arşivlenebilir, zaman kayıt altına alınabilir, iletişim ihtiyaçları karşılanabilir, düşünebilme süreci aktifleştirilebilir, içeriklere yorum yapma olanağı ile bireylerin düşünce özgürlüğüne katkı sağlanabilir. Bu platform, ayrıca bireylere kendi internet cemiyetlerini oluşturma imkânı sunar. Kendini ifade etmek için
önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilecek bu durum, duygusal tatmin sağlayabilir. Birey bu yolla
internet ortamında bir topluluk oluşturabilir.
Hatta Trammell ve Keshelashvili’nin (2005: 975) ifadesiyle blog yazarları, okuyucular arasında
yeni kanaat öncüleri olabilmektedir. Bu kanaat öncülerinin de toplumsal anlamda birçok değişimin
oluşmasına etki edebileceği ifade edilebilir. Şüphesiz ki bir toplumun değişiminde en önemli kanaat
öncüleri arasında ilk sırada öğretmenler yer almaktadır. Geleceğin emanetçisi olacak olan günümüzün çocuklarının yetiştirilmesinde ve bu bireylerin her birinin gelecekteki kendi yaşam ve çalışma alanında değerli kanaatlere sahip olabilmesinde, bu kanaatlerini yaşadığı toplumun ve ülkesinin çıkarları doğrultusunda ulusal ve uluslararası her türlü ortamda temsil edebilme yeteneği ile donatılmasında en önemli rol ve sorumluluk şüphesiz öğretmenlerimizindir. Ancak öğretmenlerin bu sorumluluklarını yerine getirebilmesinde en önemli destekçileri ise öğretmenleri yetiştiren ve emeklerine
talip olan eğitim politikalarını tayin eden politika üreticileri ve uygulayıcılarıdır. Bu açıdan öğret-
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men yetiştirme ve geliştirme programlarında, öğretmenlere içinde yaşanılan zamanın gerekliliklerini fark ettirecek ve bu farkındalığın eğitim-öğretim ortamına yansıtılmasına olanak sağlayacak şekilde alınacak her türlü tedbir, yapılacak her türlü plan ve gerçekleştirilecek her türlü proje
ve etkinlik, öğretmenleri sürekli dinamik ve güncel tutabilmeyi amaçlamalıdır. Ayrıca öğretmenler sadece içinde yaşanılan zamanla sınırlandırılmadan, geleceğin de neler getirebileceği öngörüleri ile şekillendirilmiş çeşitli alanlardaki eğitimlerle buluşturulmalıdır. Bu konuda ortaya konan projelere katılımda her bir öğretmenin millî bir bilinçle gönüllü şekilde yer alabilmesi de gelecek nesiller adına oldukça önemlidir.
Öğretmenlerin günümüzün gereklilikleri arasında en başlarda gelen medya okuryazarı bireyler
olarak okullarında ve sınıflarında varlık göstermeleri, yaşanılan zamanın ve gelecek zamanın bireylerinin kaliteli bir şekilde biçimlendirilmesinde oldukça önemlidir. Bu biçimlendirmede esas amaç da
bireyin küçük yaştan ya da anaokulundan itibaren, çağımız insanının gündelik yaşam pratiklerine
çeşitli boyutlarda en çok etki eden medyayla yaşayabilme becerisini kazanabilmesidir. Sadece medyayı tanımak, kanaat öncülerinin yetişmesine olanak tanımayacaktır. Bu bakımdan medyayı tanımanın çok daha ötesine geçebilmeli, Kaf Dağı’nın arkasında da olmayan, temeli eleştirel pedagojiye dayanan eleştirel medya okuryazarlığı eğitimlerini, medya okuryazarlığı eğitimlerinde öncelemek gerekir. Binark ve Bek (2010: 114), eleştirel medya okuryazarlığının toplumda katılımcı yurttaşlığın temel bir yapı taşı olduğunu ifade etmekte ve bunun gerçekleştirilmesinin de iki temel unsura
bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Bu iki unsur ise farklı ve çeşitli medya metinlerinin “okunabilmesi”,
izleyicinin ya da kullanıcının kendi deneyimleri ve bakış açısıyla medya iletilerine müdahil olması ve
“medya metni üretebilmesi” olarak değerlendirilmektedir (Frechette’den aktaran, Binark ve Bek,
2010: 114)2. Bu iki unsurun hayata geçirilebilmesinde önemli medya araçlarından birisinin de bloglar olduğu ifade edilebilir. Çünkü bloglar bireylerin medyayı okuyabilmesine ve medya metinleri üretebilmesinde özgür ortamlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Eğitim ortamlarında blog kullanmanın eğitimciler açısından çeşitli yararları da olabilmektedir.
Yang (2009), blog kullanmanın katılım esnekliğine olanak tanımasına dikkat çeker ve farklı alanlardaki eğitimcilerin, öngörülerini birbirleriyle paylaşabilmesinde blogların önemli olduğunu ifade eder.
Benzer bir ifadeyle, Luehmann and Tinelli (2008) de farklı alanlarda çalışan eğitimcilerin birbirleri ile
iletişim kurmalarında blogların bir fırsat olduğunu ve bireylerin, paylaşılan bilgiler hakkında düşünmelerine -bir diğer ifadeyle düşünerek paylaşabilmeye- fırsat sağladığını vurgular. Ayrıca blogların,
eğitim çalışanlarının yoğun programlarına ve eğitim ortamının paydaşlarının çeşitli taleplerine de
bir destek olabileceği de değerlendirilmektedir (Hramiak, Boulton, and Irwin, 2009). Belki de blog
kullanmanın eğitimciler açısından en önemli yanlarından birisi de blog yazmanın ya da blog tutmanın sadece temel teknoloji becerilerini gerektirmesidir (Stiler and Philleo, 2003). Blog yazabilmenin
basit ve kullanışlı olması, fikirlerin üretilmesi ve paylaşılması sürecini de kolaylaştıracağı için önemli
bir avantaj olarak düşünülebilir.

EĞITIM KURUMLARI AÇISINDAN BLOG
Johnson ve Kaye’nin (2004: 634-635) çalışmasında, popüler blogların küçük medya kuruluşlarına rakip olabilecek bir okur kitlelerine sahip olduğu ve bu okurların, blogları güvenilir bilgi kaynakları arasında gördükleri vurgulanmaktadır. Kamu ile iletişim kurmak açısından değerlendirildiğinde,
2

Detaylı bilgi için bakınız: Binark ve Bek, (2010). Eleştirel Medya Okuryazarlığı: Kurumsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar. Kalkedon: İstanbul.
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halkla ilişkiler profesyonellerinin, blogları bir iletişim aracı olarak kullanmalarının önemli olduğu tespiti yapılmaktadır (Porter vd., 2007: 251). Kurumsal anlamda da, blogların, kurumların kendilerini
hedef kitlelerine rahatlıkla ifade edebilecekleri en önemli internet araçları olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan düşünüldüğünde, kurumların ihtiyaç duyduğu halkla ilişkiler gereksinimlerini karşılayacak bir araç olduğu da ifade edilebilir. Çünkü en yalın ve etkin anlamıyla düşünüldüğünde, halkla
ilişkiler, kurumların hedef kitlelerine kendilerini anlatma, hedef kitleleri anlama-dinleme ve onlardan gelen dönütleri yorumlama ve tekrar kitlelerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre yeni mesajlar üretme profesyonelliğini ifade eden faaliyetlerdir. Ayrıca bloglar halkla ilişkiler yoluyla gerçekleştirilecek olan kurumsal imaja, itibara ve çift yönlü iletişime katkı sağlayabilmesi bakımından da
önemli olarak değerlendirilebilir.
Eğitim kurumları açısından değerlendirildiğinde, okullarda blog kullanmanın motive edilmesi,
kurumların halkla etkileşimini kolaylaştıracaktır. Hem eğitimin sınıf ortamına sıkışmasını ortadan
kaldıracaktır hem de eğitimin her bir paydaşı ile buluşabilme fırsatlarını da beraberinde getirebilecektir. Bu açıdan hem kamu hem de özel okullarda okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler
kendi blogları üzerinden ait oldukları kurumsal yapıların birer sözcüsü de olabilecektir. Sadece sözcü
olmakla kalmayıp ortaya çıkan fikir üretimi yoluyla, blogları takip edenlerin vereceği yorum ve yanıtlar sayesinde eğitim ortamının maddi ve manevi boyutları ile daha da güçlendirilmesine katkı sağlayabileceklerdir. Kurumsal anlamda da faydalar sağlayacak olan blog yazabilmenin eğitim ortamlarında özendirilmesi gerekmektedir. Blog yazabilmek topluma açılabilmek, topluma karışabilmek
olarak değerlendirilmelidir. Günümüz insanın en önemli sorunu yalnızlıktır, bireyselleşmedir. Bu ise
daha çok kendisi ya da kendileri gibi olanlarla konuşabilen insanların oluşturduğu sığ iletişim ortamlarının çoğalmasının önünü açmaktadır. Sadece kendi ağındaki bireylerle var olunamayacağı gerçeği ile yazarak özgürleşme fikri bir araya getirildiğinde, bireylerin bloglar ile unutulmaya yüz tutmuş insani değer özelliklerine tekrar dönebilme olanağını da elde edebilecekleri dahi iddia edilebilir.

SONUÇ
Toplumun inşasında ve toplumsal bütünlüğün korunmasında ve ülkesinin her türlü kültürel birikiminin nesillerce aktarılmasında öğretmenler değerli sorumluluklara sahiptir. Öğretmenlerin sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirilebilmesinde ise öğretmenlerin mesleki hayatlarında kazanacakları
çeşitli donanımlar etkili olmaktadır. Yerel ve ulusal birçok kurumun teşvik ve desteği ile sağlanan her
türlü eğitim, öğretmenlerin dinamik bir eğitimci olmasında oldukça önemlidir. İçinde yaşanılan çağ,
her geçen gün tüm bireyler gibi öğretmenlerin de daha çok teknolojiye hâkim olmasını ve teknolojinin olanaklarını eğitim ortamına taşımasını gerekli kılmaktadır. Özellikle iletişim teknolojilerinde
yaşanan gelişmeler, yerel menfaatler ve sınırlar çerçevesinde de düşünebilen ancak bununla asla
sınırlı kalmadan uluslararası ölçekte fikirler üretebilen ve bu fikirlerini de seslendirebilen öğretmenlerin okul ortamlarında var olmasını zorunlu kılmaktadır. Uluslararası eğitim ortamında da ülkemizin temsiliyetini gerçekleştirecek olan öğretmen profili de bu olmalıdır. Öğretmenler, zamanın gerekliliklerini kendilerine kazandırmaya yönelik eğitim süreçlerini tasarlayanlarca sunulan her türlü olanağı takip eden ve bunlara katılım sağlayabilen bireyler olmakla birlikte, sunulmayanları da kendi
özel girişimleri ile kazanmaya çalışma gayretini gösterebilmelidir. Böylece öğretmen elde ettiği tüm
birikimlerini öğrencileri ve velileriyle paylaşabildiği müddetçe eğitim ortamındaki başarı hissedilir
anlamda kendini gösterebilecektir.
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Medya bilinci, içinde bulunduğumuz dijital çağın gerekliliklerini karşılayabilecek bir öğretmen eğitimi sürecinin başlarında gelmektedir. İşte bu noktada öğretmen eğitiminde en önemli olan zamanın gereklilikleri başında medya bilinci gelmektedir. Ancak bu medya bilinci eğitimleri sadece bir
bilinç düzeyinde kalmadan, bilincin eyleme dönüştürüldüğü ve etkinliklerin üretildiği sürekli tekâmül
eden bir yapıda olmalıdır. Bunun sağlanmasında ise medyayı tüm boyutları ile anlayabilen, anladığını
yorumlayabilen ve yorumladıklarını kendi ses ve cümleleri ile kurabilen öğretmenlere ihtiyaç vardır.
Sesin ve cümlenin imarında ise medyayı eleştirel bir bakış ile kavrayabilmek önemlidir. Çünkü eleştirel bakış açısı kazanmak “hayata kayıtsız kalmamanın bir aracıdır.” (Apple’dan aktaran, Binark ve
Bek, 2010: 45). Bu eleştirel bakışın mümkün kılınmasında ise yine iletişim teknolojilerinin sunduğu
fırsatlardan yararlanılmalıdır. Bu fırsatların arasında, Türkiye’de eğitim ortamlarında ihmal edilmiş
olan blog yazabilme becerilerinin öğretmenlere kazandırılması da yer almaktadır.
Teknoloji karşısında yazının ve sözün oldukça güç kaybettiği günümüz dijital dünyasında yeniden yazıyla ve sözle buluşabilmenin en önemli araçları arasında blogların olduğu tekrar ifade edilmelidir. Eleştirel okuma yazmayı edinen blog okuryazarları, bir medya ortamı olan bloglarda dijital okuma yazma araçları üzerinden de olsa yazının ve sözün yeniden can bulmasında önemi roller
üsteleneceklerdir. Giroux, okuryazarlığın sadece özgürleşme olmadığını, aynı zamanda bireyin sesi,
tarihi ve geleceği ile ilgili hakkını geri kazanma savaşında var olabilmesi ve etkin olabilmesi şeklinde ifade etmektedir (Binark ve Bek, 2010: 33). Bu anlamda değerlendirildiğinde blog okuryazarlığı
da önemli bir mecra olarak eğitim ortamlarına kazandırılmalı; okumak ve yazmaktan gün geçtikçe
uzaklaşan öğrencilerin, öğretmenleri rehberliğinde yeni medyanın imkânlarını kullanarak okuma ve
yazma becerilerini yeni motivasyonlarla geliştirmeleri sağlanmalıdır.
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1. GIRIŞ
Medyada “görünürlük” çok önemli. İnsanların görsel belleği, yaşam boyu gördüklerinin neredeyse
tümünü anımsayabilecekleri kadar zengin olduğundan, görsel medyanın yaşam boyu kalıcı etkiler bırakacak derecede etkin olduğunu biliyoruz. Eskiden gündemde olan “haber” iken, günümüzde
görüntü içeriğin önüne geçmiş durumda.
İletişimin tarihçesine bakıldığında, binyıllar öncesinde, yüzyıllar öncesinde, medya denildiğinde
insanlar ne anlıyordu ve şimdi nasıl bir iletişim ve medya dünyasında yaşamaktayız. Ancak, değişen;
biçim, içerik veya işlev mi; sunma yöntemi veya tüketme biçimleri mi; yoksa hepsi mi?
Günümüzde, yerel, ulusal, uluslararası medya göz önünde bulundurulduğunda, hangi ülkenin,
hangi bölgenin ideal medyasından, hangi medyanın sınırsız özgürlüğünden söz edilebilir ki? Teknolojik gelişmeler ve televizyon, bilgisayar, telefon, radyo, internet sahipliği açısından dünya altın
çağını yaşamakta. İnternetin bağladıklarıyla dünyanın dört bir yanı bilgiye doyarken, sürekli değişen ve gelişen teknoloji ile bilginin ne kadarının gerçek, ne kadarının ise sözde bilgi olduğu da tartışılmakta. İnternetin yaygınlaşıp herkes tarafından kullanılabilir bir noktaya taşınması bir yana,
dünya nüfusunun % 50’sinin henüz bilgisayarı hiç görmediği ya da internet deneyimi olmadığı da
mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Önümüzdeki on yıllık dilimde, Asya, Afrika ve Ortadoğu olmak
üzere gelir düzeyi düşük olan bölgelere ucuz ve hızlı internet hizmeti sağlanabilmesi planlanmakta.
Bu yeni girişimle uzaya 16 adet yeni uydu gönderilmesi de gerekse1, bunu üstlenmeye hazır pek çok
girişimci ve destekçi bulunmakta.
Yeniliklerin yayılımı ne kadar zor da olsa internet, bu konudaki öncü kavramlardan biri. Radyo,
kuruluşundan 38 yıl sonra 50 milyon kullanıcıya erişebilmişti, televizyon ise 13 yıllık yayın sürecinden sonra bu izleyici sayısına ulaşabildi. Yaş sınırı tanımadan 7’den 77’e kadar herkesi “kapsayan” internet ise yalnızca 5 yıl gibi kısa bir zaman diliminde, bu sayıyı kat kat aştı. İnternetin varlığı gazeteciliğin ve televizyonculuğun değer verdiği “hız, hareketlilik ve değişim” sınırlarını zorlamakta, değiştirmekte.
Gazetecilik, medya kavramının yalnızca küçük bir bölümü. Basın, gazetecilik ya da temelde görsel, işitsel, yazınsal medya internetten ne denli beslenirse beslensin, internet yalnızca “işleri kolaylaştıran bir araç” ya da “içerik sağlayan” bir konumdan çıkıp bilginin hem kaynağı, hem aracı hem
de kendisi olma yolunda ilerlemekte. İnternetin getirdiği şeffaflık, açıklık ya da bilgi kirliliği gibi kavramların yanı sıra, “alternatif basın” gibi kavramlar da kurumsallıktan sıyrılıp “sosyal medya” yardımıyla bireyselleşme yolunda. Günümüzde gazeteciler artık bir gazeteye bağlı kalmadan da kendi
haberlerini kendi sitelerinden, kendi sayfalarından, kendilerini ve düşüncelerini duyurabilmekteler.
Hatta tıklanma oranlarına bakılırsa, blogların, gazetelerin köşe yazılarından çok daha fazla okun1
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duğu görülüyor. Alternatif basın, çoktan kendini yarattı ve tüketti bile. Basın her ne kadar temel olarak eğitimi amaçlamasa, kitleleri uyutma ya da eğlendirmeyi seçse de okuryazar ve haberi takip
eder kitle, hâlen basın yolu ile bir şeyleri “öğrenmekte”. Öğrendikleri ile ne yaptığı, öğrendiklerinin
ne kadarını kendisine kattığı ise bir soru işareti.
Altında yatan temel nedenler göreceli farklılıklar içerse de, geleceğin gazetecileri geçmişinkinden çok daha farklı olacak gibi görünüyor. Türk medyasının ve gazeteciliğinin tarihçesi bize yeteri
kadar zengin ve işlevsel bir bakış açısı sunmakta. Yıllar geçtikçe daha olgunlaşan ve dinginleşen bir
yapıda değişmekte ve toplumdaki değişiklikleri yansıtmaya da devam etmekte.
Günümüzde uluslararası kavramların ve haberlerin, hemen her ülkenin gündemine neredeyse
dakikası dakikasına düştüğü görülmekte. Bir yandan dev medya endüstrileri “haber” kavramını tüm
dünyanın “gündemine” oturturken, bir diğer yandan gelişmiş ülkelerde yerel basın gitgide güçlenmekte. Benzer biçimde, bir yandan ulusal ve uluslararası yayınlar için uzaya gönderilen uyduların
sayısı artmakta, bir diğer yandan da kablolu yayınlarla ve internet üzerinden gerçekleştirilen yerel
televizyonculuk gitgide yaygınlaşmakta. Yerel ve bölgesel haberleri yetiştirebilmek için çabalayan
onca gazeteciyle tüm ekonomik sorunlara karşın çıkmaya çalışan “gerçek” gazetelerin yanı sıra,
“sanal gazete” ve “sanal gazetecilik” de artık erişim sınırlarını zorlamakta. Bireylerin günlük olarak
okuduğu belki “bir” gazetesi varken, erişebildiği onlarca sanal gazetesi olduğu da bilinen gerçekler arasında.
Sanal medyanın bir başka etkisi de gitgide artan televizyon kanallarının sayısında ve hedef kitleyi
çok daha hızlı bir biçimde ele geçirmesinde yatmakta. Haberlerin mi dizilerden, dizilerin mi haberlerden daha fazla izlendiği tartışıladursun, kısa filmlerin uzun filmlere rakip olduğu, belgesellerin
piyasa filmlerinden çok izlendiği, ulusal filmlerin uluslararası filmlerden daha iyi iş yaptığı, medyanın ve medya takipçilerinin gitgide bireyselleştiği bir dönemden geçiyoruz. Gitgide artan bir medya
açlığı ile bulduğu her tür medyaya saldıran yeni bir nesil ile karşı karşıyayız.
“Geleceğin Gazeteciliği” ile ilgili düşünürken, gelecekçilik kuramları üzerinde oldukça fazla düşünmek gerektiği ortaya çıkıyor. Ne zaman geleceği düşlesek, gelecek ancak, medya yolu ile bize ekimlenen gelecekçilik kuramlarının etkisi ile belli kalıplar çerçevesinde incelenebilir durumda. Gelecekçilik ile ilgili kuramlara bakıldığında, edebiyat, sanat, etik, ahlakçılık gibi kavramların Filippo Tommaso Marinetti tarafından 1909’de Paris’te “Le Figaro” gazetesinde yayımladığı Fütürizm Bildirisi2
ile ortaya çıktığını ve genelde faşizmle özdeşleştirildiği görülmekte. Daha sonra hızın zaferini de ilan
eden Marinetti, Avrupa’da da pek çok yazarı etkilemiş, şiir ve edebiyatta “sözcüklere özgürlük” kavramı ile yeni yazarlara yol açmıştı. Günümüzde, sözcüklerin ve düşüncelerin özgürlüğü hâlen istenmekte ve gerçekleştirilmeye çalışılan kavramların başına gelmekte. Bu nedenle, geleceğin gazeteciliğinin özlenilen demokratik ve şeffaflık ortamını getirmesi beklenmektedir. Medya okuryazarlığı bağlamında, gazetecilik, haberin yapılış ve sunuluş biçimini etkileyen ve hem bireysel hem de
toplumsal sorumlulukları içinde barındıran bir noktada durmaktadır. Oysa hem geleceğin, hem de
gazeteciliğin pek çok sorunu vardır. Örneğin, geleceğin tanımı konusunda ortak bir noktaya varılamadığı gibi, günümüzde bir gazetecinin nasıl tanımlanacağı, başarılı bir gazetecinin temel becerilerinin neler olduğu, gazetecilerin gelecekteki önemi gibi kavramlar hâlen tam olarak tanımlanamamış durumdadır.
2

manifesto futurisita
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1.1. Gazetecilik ve Teknoloji
Günümüzde, gelişen teknolojik altyapı ve iletişim dinamikleri, gazeteciliğin nasıl bir “gazetecilik” olduğu sorusunu da gündeme getirmektedir. Yani, gerçek anlamda gazeteciliği yapan “kimdir”
sorusu, gazeteciliğin geleceğini de etkileyen bir noktada durmaktadır. Burada, gazetecinin yalnızca
haberi bulması, yazması yetmemekte; editörler, köşe yazarları, fotoğrafçılar, görüş bildiren danışmanlar, serbest gazetecilik yapanlar, dosya yazanlar gibi grubun tüm üyelerinin belli bir koordinasyon içinde çalışması ve birbirlerini tamamlar biçimde hareket etmesi gerekmektedir.
Gelecek ve gazetecilik kavramları bir arada düşünüldüğünde, gazeteciliğin geleceği hakkında
öngörülerde bulunan ve alanda uzman olanlara kulak verilmesinde yarar var. Örneğin, “Taking the
Future of Journalism Into Our Own Hands” başlıklı yazısında, Avustralya Queensland Üniversitesinden Dr. John Cokley, gelecekte gazetecilerin basım sorunları ile karşılaşacağını öngörmekte3. Cokley’e göre dünyanın “büyük” sorunlarını ele alan gazetecilerin de başı “büyük” sorunlarla dertte. Kolodzy’e göre farklı medya gruplarında çalışan gazetecilerin, farklı takipçileri için farklı içerik geliştirmeleri ve bunu korumaları gerekli4. İçeriğin “geçişmesi” gazeteciliğin farklı paydaşlarının da birlikte
ve uyum içinde çalışması anlamına gelmektedir. Ancak, Jenkins’e göre bu geçişme, kimi zaman içinden çıkılmaz medya birleşmelerini, tam anlamıyla asla oturmayan belirsiz ilişkileri, medya izleyicilerinin şaşkın davranışları ile biçimlendirilen bir medyayı ve farklı medya tiplerini ele geçirmeye çalışan bir anlayışı da beraberinde getirmektedir.5 Medyanın “geçişmesi” hem teknik, ekonomik, sosyal ve politik bakış açılarını bir arada bulundurmayı gerektirecek denli karmaşık hem de 21. yüzyılda gazetecilik bölümünden mezun olan her bir öğrencinin anlayabileceği kadar basit bir biçimde
ele alınabilecek bir konudur. Bugün, medyada yer alan herkesin medyada kalabilmek için bu bilgilere sahip olması gerekmektedir6.
Gazeteciliğin “haber” kısmı kolektif bir çalışmanın ürünü olarak çıkar karşımıza. Haberin satmasını sağlayan, gerçek anlamda nedir? Haberde kullanılan fotoğraf mı, haberle ilgili yapılan röportaj mı? Haberin gazeteci tarafından derlenen detayları mı, yoksa haberin uygun sayfada ve uygun
puntoda çıkmasını sağlayan editör mü? Hangisi, gerçek anlamda hak sahibi olabilir? Eskiden olsa,
haberi basan gazete haberin sahibi olarak kabul edilebilirdi. Ancak, günümüzde, haberci, bunların
hepsini tek başına gerçekleştirebilme yetisine sahip, tek bir kişi olabilir. Hatta “özgür” çalışan bir
gazeteci, gazetede yazan bir “köşe yazarı” ya da “muhabir” gibi yazabilir ve parasını “özgür” olarak
alabilir. Bu gibi durumlar, ekonomik koşullara ayak uydurmak zorunda kalan gazetelerin de görmezden gelemeyeceği çözümlere dönüştü. Böylelikle, hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerine bağlı
kalmadan, sağlık ve sosyal destek haklarını göz önünde bulundurmadan, işçi çalıştırma yükümlülüğüne bile girmeden, gazetelerin haber alabilecekleri “özgür” gazeteciler çıktı ortaya. Kimileri, haberinin yalnızca kendi adıyla yayınlanması ilkesinde ısrarcı olsa da, dengeler bulundu, köprüler kuruldu.
Muhabirlerin ilk muhataplarıyla bilgi alışverişi yapamaması konusu ayrı bir noktada durmakta.
Örneğin, günümüz gazeteciliğinin sorunları arasında, ekonomi haberciliği, eğitim haberciliği gibi sektörel haberciliğin zorlukları arasında kanunlar nedeniyle demeç vermeleri yasak olan kişilerden kaynak göstererek bilgi ve haber yapılamaması yer almakta. Bu nedenle gazeteci, ilk elden bilgi alma
http: //www.facebook.com/topic.php?uid=20792955912&topic=8100
Kolodzy, 2006: 5
5
Jenkins, 2006: 282
6
Quinn & Filak, 2005: 3
3
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ve haber kaynağını ikna etmede zorlanmakta. Öte yandan, iktidar ve medya patronları da çok soru
soran muhabiri istemediğinden, haber yapmak neredeyse olanaksız hâle gelebilmekte.
Bir yandan bakıldığında, gazetecilikte “uzmanlık” önümüzdeki elli yıl içinde gözde bir meslek olacak gibi görünüyor.7 Ayrıca, özel televizyon kanallarının çoğalmasıyla birlikte önem kazanan haber
spikerliği, gençler arasında popüler mesleklerden birisi oldu bile; şov dünyasının giderek büyümesi
de yeni iş kolları yaratıyor.8 “Yeni gazetecilik” anlayışına göre muhabirler kendi haber ve fotoğraflarını kendileri düzeltip yayına hazırlıyor, yani editörlere pek iş kalmıyor. Ancak “ombudsmanlık”, editörlük ve yazı işleri müdürlüğünün tarihe karışmasıyla, dünya gazeteciliği dijital geleceğe hazırlanırken,
pek çok gazetede yeni pozisyonlar belirliyor. Örneğin, İngiliz The Telegraph, 2011 Nisan’ında “okur
temsilciliği” yerine her platforma gelen yorumlardan sorumlu bir “yorum ve toplum editörü” atadı.9
Yalnızca köşe yazısı yazarak, gerçek anlamda aktif gazetecilik yapmadan geçinenlerin dışında
kalanların, yani, gazetenin fotoğrafından tashihine, baskısından haberine, her şeyinden sorumlu
olan “mutfak” çalışanlarının işi de gitgide zorlaşmakta. Her sektördeki gibi işten çıkarma, küçülme,
kapatmalar, medyaya da yansımakta. Dünya genelinde zorlaşan ekonomik koşullar ve alınmaya çalışılan önlemler; satışı, ürünü ve sonuçta gazeteciliği olumsuz etkilemekte. Günümüzde gazetecilik
konusu oldukça tartışmalı bir noktaya taşınmış durumda. “Gazeteci”nin gerçekte kim olduğu, hangi
temel özelliklere sahip olması gerektiği de tartışmalı. Amerikalı uzmanlara göre “bilgi”, “bilme ve bildirme özgürlüğü” herkese ait olduğundan, bir anlamda herkes gazeteci sayılmaktadır. Öte yandan,
pek çok ülkede gazeteciliğin gerektirdiği art alan bilgisine sahip olmayanların gazetecilik yapmasının olanaksız olduğunu da biliyoruz. Bir başka açıdan bakıldığında gazeteci, bir gazeteye bağlı bir
çalışan olarak sınıflandırıldığında, dünya çapında bir ağın üyesi hâline gelebilir ya da yalnızca yerel
bir medyanın bir çalışanı olarak sınıflanabilir. Yaptığı işlere göre gazetecilerin editör, web araştırmacısı, fotoğrafçı, metin yazarı gibi çok farklı etiketler taşımaları da olası. Kutuplaşmaların ve sosyal yaşam biçimlerinin de gazeteciliğin genel doğasını etkilediği kuşkusuz.10
Davranışsal seçimler ve eğilimler de hem okurun ve izleyicilerin oluşumunda hem de gazetecilerin gazeteci kimliğinin onanmasında oldukça önemlidir.11 Shoemaker bunu devinimsel bir kararlılık
olarak nitelendirmekte.12 Vishwanath ise bunu iletişimsel işlevlerin kuramlarına göre izleyici etkinliği olarak görür. 13 Hollander’a göre ritüel ile işlevsel olan arasında, uyarlama ve kutuplaşma arasında bir yerde devinip durur yeni kavramlar.14 Değerler ve karar verme süreçlerinin yeniden tanımlanışı ile günümüzde habercilerin, haber üreticilerinin, editörlerin de gazeteci ya da sosyal yazar olarak nitelendirilmeleri söz konusudur.15 Kısacası, 21. yüzyılda tüm tanımlar, tüm kavramlar, kimlikler ve konumlandırmalar değişmekte, âdeta havada salınmaktadır. “Her şeyin bir yere oturması” da
bundan sonrası için olanaksız görünmekte çünkü yaşam artık “mobil”.

http: //www.exi26.com/125.aspx
http: //www.kelbaykus.com/kariyer/3069-gelecegin-meslekleri.html
9
http: //www.medyafaresi.com/haber/26108/medya-ombudsmanlik-editorluk-ve-yazi-isleri-mudurlugu-tarihe-karisiyor-mehves-evinden-medyaanalizi.html
10
Hollander, 2008: 24-26
11
Hyuk, 2008
12
Shoemaker, 1996
13
Vishwanath, 2008
14
Hollander, 2008
15
Sylvie & Huang, 2008
7
8
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Gazetecilik ve kitle iletişimi alanındaki çalışmaların büyük bir çoğunluğu izleyicilerin ve gazetecilerin seçimleri üzerine odaklanmış durumdadır. Bazıları, örneğin “Yurttaş Gazeteciliği” yandaşları,
kitlenin yaptığı seçimlerle alıcıların ya da tarafların, katılımcıların seçimlerinin araştırıldığı bir ortamın gazetecilik ortamına benzetildiğini16; bazıları ise “uzatılmış haber” biçiminin, dilimlenmiş olarak kitlelere sunulması durumunda izleyici kitlesinin daha da güçlendiğinin kanıtlandığını ileri sürmektedir.17
1.2. Gazete Satışları ve Okuyucu Sorunu
Ülkemizde gazetelerin tirajları da oldukça ilginç durumda. Örneğin, Japonya’da tirajı on milyonun üzerinde olan üç gazete bulunurken ülkemizde bu rakamların yanından bile geçilemiyor. Gazeteciliğin düşük tirajlarını arttırabilmek için ülke genelinde gazete ve kitap okuma alışkanlığının artırılması önerilse de bunun istenen seviyeye gelip gelmediği tartışma konusudur. Klasik anlamda ve
yapıdaki gazetenin artık dünde kaldığı, hatta bir kitle iletişim aracı olmaktan artık çıktığı ve yalnızca
bir bildirişim aracı olarak varlığını sürdürdüğü birileri tarafından söylense de yine de gazete hâlâ
bir yaşam biçimi, bir onanma ve kabul duygusu getiriyor beraberinde. Gazeteciliğin çarkları da artık
başka türlü dönmeye başlıyor. Çünkü işin içine yalnızca ekonomik bir boyut değil, duygusal, toplumsal ve bireyselleşmiş bir boyut da katılmakta. Gazete okumak, bir itibar, bir etiket, bir statü sembolü
olarak algılanır ve hangi gazeteyi okuduğunuz da kimliğinizle ilintilendirilir durumda.
Öncelikli olarak bilgisel anlamda ele alınacak olduğunda gazete, aslında, dünün haberini yazan,
bilindik öyküleri, bilindik sözcüklerle yineleyen bir biçimde karşımıza çıktığında “satın alınabilir olma”
özelliğini yitiriyor. Böyle olunca, daha gazeteyi alırken ya da köşedeki imzaya bakarken yazının içeriğini çok büyük bir olasılıkla öngörebilmeniz söz konusu. Eskiden, gazete insanların, “bilmedikleri”
bir bilgiyi satın alma gayreti içine girdikleri bir üründü. Belki de bu yüzden gazeteler artık eskisi gibi
çok satmıyor, aynı gün içinde ikinci üçüncü baskı yapmıyorlar.
Öte yandan, gazete satın almak, bir anlamda taraf tutmak anlamına gelmekte. Farklı kutuplar
için çıkarılan gazeteler, farklı tarafların okuması için onların zevklerine ve isteklerine uygun şekilde
planlanmakta. Yankı etkisi denilen bu durumda, herkesin kendi gazetesini okuduğu, kimsenin birbirinin haberlerinden haberdar olmadığı, araştırmacılığın sıfırlandığı, yorumculuğun belli biçimlere
sokulduğu tek taraflı ortamlar oluşmakta.

2. AMAÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma; gerek geleceğin gazetecilerini yetiştiren öğretmenlere bir kaynak olabilmesi gerekse
de gazetecilik bölümünde eğitim gören öğrencilerin kendilerini geleceğe hazırlayabilmelerine olanak tanıyabilmesi için, gazeteciliğin geleceği hakkında düşünüp bu alanda üretenlerin deneyimlerini
ve bakış açılarını sunmayı amaçlayan bir çalışmadır. Günümüzde medyanın getirmiş olduğu hız ve
çeşitlilik bağlamında, gazeteciliğin kimliğini, sektöre ve topluma yeniden konuşlandırılmasını irdelemeyi amaçlayan bu çalışma, yerli ve yabancı kaynakların desteğiyle konuya ışık tutabilmeyi amaçlamaktadır.

16
17

Tilley & Cokley, 2007
Anderson, 2008
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3. BULGULAR VE YORUM
Gazeteciliğin geleceği ile ilgili temel sorunlardan biri de şudur: “İletişim yöntemlerinin hızla geliştiği bu dönemde sanal ağa bağlı her birey bir haberciye dönüşecek mi?” Günümüzde haber kavramının değiştiğini; gazetenin monolog, dijitalin ise diyalog olduğunu, insanların kendi bölgelerine yönelik haberleri okuma isteğinin arttığını ileri sürüyor. Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Aslı Tunç18, geleceğin etkili haber ağının “yurttaş gazeteciliği” ve “blog yazarlığı” olduğunu; hızın, günümüz dijital gazeteciliğin sorunu olduğunu
belirtmekte. Yurttaş gazeteciliğinin zamanla daha çok önem kazanacağını bilmek; yerel, mahallî vb.
haber-yorum yapan okurlarına belli bir telif ücreti verileceğinin açıklanması da geleceğin gazetecilik anlayışına ayrı bir boyut getirmekte.
3.1. Herkes Gazeteci
Mario Garcia’ya göre, “Bu yeni dünyada artık herkes gazeteci. Gazeteler basılırken; dünün haberlerinin yapıldığı gerçeği unutulmamalıdır. Bu gelişmeler, basını yeni arayışlara yönlendirmelidir. Gazetelerdeki teknolojiyi geliştirmemiz daha modern binalar yapmamız yetmez, önemli olan eski anlayış ve alışkanlıklardan kurtulup yayın dünyasındaki değişiklikleri doğru şekilde görebilmektir. Bilginin olanca hızla yayıldığı bir çağda muhabirler ve medya yöneticileri artık eskisinden çok daha donanımlı olmalıdırlar”.19
“Gazetelerin Geleceğini Şekillendirmek” başlıklı projenin yöneticisi Jim Chislom’a göre, her yurttaş
bir muhabir. Vatandaşların kendini ifade etme isteği giderek artıyor. Chislom, uygulamalarını şöyle
örnekliyor: “Örneğin biz internetten doğan bir gazeteyiz ve vatandaşlar bize yayınlanmasını istedikleri haberleri gönderiyor, biz de haberin doğruluğunu araştırıp yayınlıyoruz. 33 bin yurttaş muhabirimiz, 35 tane de sabit çalışanımız var. Eğer bir muhabir çok büyük haber yakalar ve manşet olursa
70 dolar alıyor. Bu paranın az olduğunu biliyoruz ama bizim muhabirlerimiz seslerini duyurmak için
bize haber gönderiyorlar.”20
Herkesin gazeteci olduğu bir ortamda, “Dijital yayıncılığın kültürel değişime etkisi nasıl olacak?”
sorunu ele alındığında, Nihan Bora’nın dediği gibi konu şöyle bağlanabilir: “Habercilik yaşayacak ama
internette!” Herkesin gazeteci olduğu bir ortamda bile bazıları daha bir “gazeteci” olmayı başaracak gibi görünüyor.
3.2. Farklı Gazeteler, Farklı Okuyucular
Dr. Mario Garcia, 100’den fazla ülkede 550 gazeteye tasarım danışmanlığı yapıyor. Dünyanın en
ünlü tasarımcılardan biri olsa da aslında 40 yıldan fazladır gazetecilik yapmış olan21 Mario Garcia,
çağımızdaki yeni boyutta haberin dört farklı versiyonunu bulunduğunu ifade ediyor.22 Haberin mobil
versiyonu, internet versiyonu, yazılı ve tablet versiyonu. Bu çerçevede dört farklı tipteki okuyucuyu
hedefleyen dört ayrı dinamikten söz edilmesi gerekiyor.
Printnets: 40’lı yaşlardadırlar. Hem yazılı basını hem de internet haberciliğini takip etmektedirler.
25 Ocak 2011, SAE Institute tarafından İKSV Salon’da düzenlenen “Dijital Derya’da Yaratıcılık” paneli
http: //medyadernegi.org/gelecegin-gazeteciligini-sekillendiren-aygit-ipad
20
http: //webarsiv.hurriyet.com.tr/2004/06/06/471049.asp
21
http: //www.hayatforumda.com/medya/254310-devir-dijital-gazetecilik-devri.html
22
http: //medyadernegi.org/gelecegin-gazeteciligini-sekillendiren-aygit-ipad
18
19
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Dijital yerliler: (Nintendo nesli) İnternetin ve Google’ın olmadığı zamanları bilmeyen yeni nesil.
2012 yılından itibaren bu nesil artık 20’li yaşlarını geçmiş ve çalışmaya başlıyor olacaktır. Geleceğin
medyasını bu nesil şekillendirecektir.
Karışık kullanıcılar: Karışık kullanım biçimi olan kullanıcılar. Bir haberden diğerine kolaylıkla
geçerler.
Klasik okuyucular: Kâğıda basılmış gazetenin onlara verdiği hissi başka hiçbir şeye değişmezler. Gazeteyi kâğıttan okumayı hiç bırakmayacaklardır.
Garcia’ya göre yazılı basın, kimilerinin iddia ettiğinin aksine yok olmayacaktır ancak, online ve
tablet uygulamalarını doğru şekilde kullanamayan medya kuruluşları, zamanla etkilerini yitireceklerdir. İnternetin bilgi paylaşımını çok kolaylaştırdığı bir zamanda yalnızca eski tip gazetecilik anlayışıyla habecilik yapmak mümkün değildir. Vatandaş gazeteciliği kavramı güçlenmektedir ve gazetecilerin bundan dersler çıkarması gerekmektedir.
İtalyan Seat Pagine Gialle’nin CEO’su Luca Majocchi’ye göre yeni medya tehdit değil: “İnternet basını bir süre sonra yazılı basını geçecek. Ancak, internet de her şey demek değil. Aradığınızı
bulamayabilirsiniz. İçeriğin önemi bir kat daha artıyor.” diyor. Ezgi Başaran da, önemli olanın içerik
olduğunu vurgulamakta. İnternet dünyasını uzun yıllardır yakından takip eden teknoloji yazarı Yurtsan Atakan da içeriğin kral olmaya başladığını ve medyada melezleşmeye (hibritleşmeye) doğru bir
geçiş olacağını düşündüğünü dile getiriyor. Die Welt Group ve Berliner Morgenpost İcra Kurulu Başkanı Peter Würtenberger ise, “İçerik kraldır ama marka da kralın tacıdır. Okuyucuları çeken markadır. Gazeteler gelecekte de var olmak istiyorlarsa kendilerini yazılı basın markası olarak tanımlamak
yerine markanın temel değerlerini canlandırmalıdırlar. Yazılı basın durağan seyir gösterdi ama faklı
mecralarla daha büyük okuyucu sayısına ulaşılabilir.” demekte.
3.3. İnternet Gazeteciliği
Geleneksel gazetecilik karşısında internet gazeteciliği yükselen bir değer olarak karşımıza çıksa
da teknoloji karşısında gerileyen insan gücünün, internetin omuzlarına binerek yükselmesi, tümüyle
bir ironi aslında. 1990’ların ortalarında, internetin yeni bir kitle iletişim aracı olarak geniş halk kitlelerinin hizmetine sunulmasıyla birlikte “medya havuzu” kavramı gitgide genişlerken; “internet kuralları”, “internet özgürlüğü” gibi kavramlar yeni bir hukuksal alanın ortaya çıkmasını sağladı. İki kavram aynı zamanda iletişim ve düşünce özgürlüğüne ilişkin yeni görüşlerin göstergeleri olarak gündeme damgasını vurdu23. Yeni teknolojilerle ilgili konularda doğabilecek sorunlar içinse iletişim hizmetleriyle ilgili yeni yasalar ve ek düzenlemelerin yapılabileceği düşünülüyor.
İnternetin basına sağladığı ve giderek hızlanan uluslararasılaşma sürecine paralel olarak basın
özgürlüğünü uluslararası düzeyde güvence altına alacak düzenlemelerin gündeme geleceği söylenebilir. Bu nedenle gazeteciler, medya ürünlerinin okuyucuya hızla iletilmesini sağlayan internet teknolojisinin, kendi çalışmalarını zorlaştıracağından korkmak yerine orta vadede işlerini kolaylaştıracağını düşünebilir. Günümüzde online habercilik yapan dijital gazete sayısı 20.000’lere ulaşmış bulunmakta.24 Merkezi İngiltere’de bulunan The Economist’in yaptığı araştırmaya göre, insanlar haber-
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leri artık internetten de takip edebildiği için ve genç nesil gazeteleri fazla okumadığı için gazetelerin tirajı yıldan yıla azalmaktadır.25
İnternet gazeteciliği kadar internet reklamcılığı, internet televizyonculuğu gibi diğer yayıncı
birimleri hakkında yapılan değerlendirmeler arasında, görüntülü yorumun öne çıktığını, zamanla
galeri kirliliğinin son bulacağını, video ve reklamlarda kalitenin artacağını, internette yeni ölçümleme tekniklerinin ve ilkelerin yaşama geçmesiyle daha sağlıklı veriler elde edilebileceğini ve televizyon yayınlarının yakın zamanda bireyselleştirilmiş hizmetler sunacağını öngörebiliyoruz. Bu şartlar altında, “facebook” örneğinde olduğu gibi patent, özgün yazılımlar ve düşünceler daha bir önem
kazanmakta ancak medyanın büyük ekonomik destekçisi olan reklamların da gazeteler yerine online
sitelere kayması nedeniyle gazetelerin reklamlardan aldığı pay da giderek düşmektedir.
Seidman, geleceğin gazeteciliğinin büyük savaşının, insanların dikkatini çekebilmek ve onlara
neye gereksinim duyduklarını söyleyebilmek üzerine kurulacağını ileri sürmektedir.26 Teknoloji, kendini çaresiz hisseden hükûmetlerin sistemlerini ya da bilgilerini kontrol etmek için mükemmel seçim
gibi görünmektedir çünkü başka türlü bir işe yaradıklarını göstermeleri olanaksız görünmektedir.
Zaten, 24 saat habercilik sistemine geçmekle oldukça önemli bir riski göze almış olan gazetecilik ve
yayıncılık alanı, bu çerçevede, teknolojiyi de arkasına alarak daha önemliymiş gibi görünme olanağını da yaratmış oluyor. Bu kadar çok haberi sıradan bir okuyucunun okuyup tüketmesinin olanaksız olduğunu da gerçekte herkes bilmekte. Buna karşın herkes bu haberlere gereksinim duyuyormuş
gibi yapmaktan geri kalmıyor.27
Geleceğin gazeteciliğinin nasıl olacağına ilişkin toplantılar yalnızca ülkemizde değil, dünya
çapında da sürmekte. Dünya Gazeteciler Birliğinin toplantısına katılan gazete yöneticilerinden, bu
kapsamda çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. “Medyanın geleceği internette!” başlığını atan ünlü
İngiliz gazetesi Guardian’ın dijital yayın direktörü Simon Waldman, içeriğin %80’ini dijital ortama
kaydıracağını ifade etmiştir.28
İpod’un dijital müzik ortamında izleyicilerini yakaladığı gibi, The New York Times, The Journal ve
Newsweek gibi yayınlar, izleyicileri ile Kindle ortamında buluşmayı başardılar. Reynolds Journalism
Institute dijital yayınlar program yürütücüsü Roger Fidler’e göre, gelecekteki e-okurların elinde Kindle’dan biraz daha büyük bir ekran olacak ve tüm içerik bu ekrandan takip edilebilecek.29
The Wall Street Journal gibi gazetelerin, internet ortamında başarılı işler yaptığı görülmekte.
Ancak gazetelerin internete taşınması, reklamlarla ilgili son 10 yıl içinde gerçekleştirilen anlaşmaların da bitmesi anlamına gelmekte. Chicago Tribune’ün internet versiyonunun kurucusu Gordon Crovitz’e göre, şu andaki internet izleyicisi sayısı, zaten var olan abone sayısından çok da fazla değil.
Zaten içerik odaklı giden gazetelerin tirajlarında pek fazla bir düşüş beklenmemekte. Asıl düşüş,
magazin ve haber odaklı gazetecilikte bekleniyor. Crovitz’e göre, içeriğe gereksinim duyan okuyucu,
bunun için belli bir miktar abonelik ücretini de gözden çıkarmaktan çekinmeyecek.30
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İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan Dünya Gazeteciler Birliği (WAN) toplantısında medya
yöneticileri, gazetelerin online veya dijital hizmetleri olmaksızın geleceklerinin bulunmadığını açıkladı ve dijital gelecek için alınabilecek önlemleri dile getirdi.31 İspanya’nın ikinci en yüksek tirajına
sahip El Mundo gazetesinin internet sitesi de günde 750 bin ziyaretçiyle Avrupa’nın birinci ve İspanyolca konuşulan ülkelerin en çok okunan online gazetesi konumunda bulunuyor. El Mundo’nun internet sorumlusu Emilio Plana Hidalgo, gazetenin dijitalleşme stratejisinin 2003’ten itibaren kârlı hâle
geldiğini ve 2004’te 1,3 milyon avro kâr sağladığını belirtiyor32.
İnternet gazeteciliğinin telif hakları sorunları da oldukça fazla yer kaplıyor gündemde. Newsweek
dergisinde yer alan bir makalede bu konu ele alınırken, yakın bir gelecekte internet gazeteciliğinin
daha da gelişeceği ve ücretli hâle geleceği, internet kullanıcılarının da bunlara erişmek için büyük
bedeller ödemekten de kaçınmayacakları belirtilmekte33. Fikret İlkiz’e göre, yeni dönemde gazetecilerin yeni iletişim biçimlerini de ele alacak şekilde donanım kazanmaları, kendilerini ve haklarını
korumaları gerekli.34
İnternetle birlikte hızla yaygınlaşan yeni medyanın, geleneksel medya gücünü tehdit etmediğini
söyleyen Nielsen Medya Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Robert McCann Jr’a göre,
1950’lerde 4 saat 34 dakika olan ortalama hane halkı izleme oranı bugün 8 saate kadar çıktı. Türkiye’de de bu, 5 saati buluyor. Artan internet eğilimine karşın, televizyon olumsuz etkilenmiyor. Gençlerin televizyon izleme oranı her yıl %200 artıyor.
Televizyonculuk açısından en önemli teknolojik gelişmenin dijital video kayıt cihazları olduğunu
belirten McCann’a göre ABD’de evlerin %1’inde dijital video kayıt cihazı var. Televizyon anlayışını
temelden değiştirecek olan bu cihazlardaki kayıtların izlenme oranları ise yılda %10-15 artmakta.
Türkiye’de görüntülerin playback izlenme oranındaki artış ise %24’ü bulmakta. Dijital kayıt olanağının reklamcılar açısından da önemli bir değişiklik anlamına geldiğini belirten McCann, dijital yayıncılıkta izleyicinin önce reklamlardan kurtulma eğiliminde olduğunu, ardından, aslında reklamların
eğlenceli olduğunun farkına vardığını, bir süre sora yayınları reklamlarla izleme yoluna gittiğini ifade
etmekte. Avusturya’nın Voralberger Nachrichten gazetesinin bölgesel direktörü Helmar Hipp de
gazete satışlarından elde edilen gelir düşerken, online iş ortamının büyümesine dikkat çekerek, Avusturya gazetelerine ait gelirlerin %15’ini internet ve buna bağlı etkinliklerden elde ettiğini ifade ediyor.
Günümüzde internet gazeteciliği, “geleceğin yurttaş gazeteciliği” olarak görülmekte. 1997’de
yaratılan “weblog” (ağ günlüğü) sözünün kısaltılmasıyla türetilen ve her tür bilgi girişinin, kronolojik bir sırayla gösterildiği bir internet günlüğü anlamına gelen “blog” sözcüğü çok tutuldu ve günümüzde farklı alanlarda yaklaşık 150 milyon kadar “blog” olduğu bilinmekte.35
Weblog ya da blog gazeteciliği, gündem oluşturmak için hazırlanmış ve dışarıdan katkıda bulunacak kişilere açık olan bireysel gazetecilik sitelerine verilen bir isim. “Sanal ortam günlükleri” diye
de bilinen Webloglar, etkileri oldukça geniş alanlarda yankılanan çok sayıda güncel gelişme ve olayın
yorumlanarak belgelenmesi işini üstlenmekte. Diğer yazılı basılı medyaya göre en büyük artıları ise
olayları sıcağı sıcağına, neredeyse “gerçek zamanlı” bir biçimde aktarabilme yetenekleri.36 İnternet
http: //www.spothaber.com/haber.asp?id=21088
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haberciliği, doğrudan tanıklığın sağladığı bir güç olduğundan, hızlılık açısından son derece olumlu.
Blogların bir diğer önemli özelliği de, olay aktarımındaki dinamizm ve sürekli yorumlama yetenekleriyle toplumun belleğini son derece canlı ve taze tutmayı başarabilmeleri. Tüm bunlar, geleceğin
yayınının sosyal ağlar üzerinden olacağını göstermekte. Bu çeşit bir erişim, oldukça fazla bir güvenlik sorununu da beraberinde getirmekte. Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Dr. Hakan Kara’ya göre,
“Geleceğin okuru, güvenilir yayınları tercih ederek seçim yapacak.37
1995 yılında gazeteler ilk kez internetten yayın yapmaya başladı. Amerika’da The New York
Times, The Washington Times gibi gazeteler basılı yayınlarını internete taşıdılar. Aynı dönemde
Avrupa’da da Herald Tribune gibi gazeteler sayılarını dijital ortama taşıdılar. Türkiye de bu mecraya ayak uydurmada geç kalmadı. 1995’te ilk olarak bir dergi genel ağ ortamında sayfa açtı ve
onu diğerleri takip etti.38
Ekonomik sorunların, gazeteciliği oldukça yoğun bir biçimde etkilediğinin altını çizen Nevin Gürkaynak Collier’e göre, ABD’de ekonomik kriz, basın endüstrisini de fena hâlde hırpalıyor. Teksas’tan
bildiren Collier’e göre, ABD genelinde birçok asırlık gazetenin reklam gelirlerindeki müthiş azalma,
okuyucu sayısının giderek düşmesi ve daha az para harcayan “web” sayfaları ile yarışma içinde olmaları; bazı gazetelerin kapanma, pek çok gazetenin ise iflas nedeni.39 Örneğin, ABD’nin kuzeybatısının
en popüler liman kenti olan Washington eyaletine bağlı Seattle’da, Amerika’daki iç savaş sırasında,
1863 yılında yayına başlayan, tarihî “Seattle Post-Intelligencer” adlı gazete kapandı. 140 kadar gazeteci işini kaybederken; ertesi günü sadece 20 civarında gazeteci, gazete yayınlarını internet üzerinden yapmaya başladı. Colorado eyaletinin Denver kentinde 150 yıldan beri yayınlanan “Rock Mountain News” ve California eyaletinin San Francisco kentinde 144 yıldır yayınlanan, “San Francisco
Chronicle” da benzer stratejileri uyguladı. İnternet yayınını ücretlendirmeyi düşünen The New York
Times’ın günlük tirajı 650 bin iken, internet sitesinin sayacı milyonları bulabiliyor.40
Teknik olanakların dışında internetin temel rolü; yerelin sesini küresel boyuta taşımasında ve
azınlıkta olanın, muhalif olanın sesini duyurabilmesindedir. İnsanlar internet aracılığıyla dünyanın bir
ucundan diğer ucuna tüm gelişmeleri takip ederken, sesini de dünyaya ulaştırma şansını yakalayabiliyor. Bu, aynı zamanda yüksek maliyet gerektiren basılı yayın dağıtımı gibi bir sorunun da aşılması
anlamına geliyor. Basılı yayıncılık dünde kalan; internet yayıncılığı ise saati, saniyeyi hatta nerdeyse
anı yakalayan bir hızda haber yapmakta. İlden Dirini de gazeteciliğin geleceğini internette görenlerden...41 “İnternet yayıncılığı, yazılı ve görsel basının gerektirdiği altyapıya ve yüksek maliyetlere
gerek duymuyor. Öte yandan internet yayıncılığı bünyesinde yazılı ve görsel basının sunduğu olanaklardan fazlasını da barındırıyor. Metin, fotoğraf, video, grafik, ses unsurları ve daha nicesi internette
işlenip kullanıcıya sunulabiliyor. Tüm bu avantajlar yerel, alternatif medyanın hatta tek tek bireylerin bu alanda söz söyleyebilmesini sağlıyor.” diyor.
İnternet yayıncılığı haberin akış yönünü de değiştirmekte. Basılı yayıncılık, enformasyonu sadece
yayma görevini üstlenirken; internet ortamı enformasyonun yeniden üretilebilmesine imkân sağlayabiliyor. Bu konuda yayıncıların yaptıkları içerik eklemeleri ve güncellemelerin yanı sıra okuyucuların aktif olması da bu gelişmede temel rol oynamakta. İnternet gazetesi okuyucuları, anlık olarak
http: //www.turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=29546
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yaptıkları yorumları ona erişmek isteyen herkesle paylaşabilmekte, içerik ekleyebilmekte hatta bazı
örneklerde habercinin kendisi olabilmektedir.
Habere konu bir olayın gelişmesinin hemen ardından internet sitelerinde konunun haberini, fotoğrafını, videosunu konuyla ilgili uzmanların görüşlerini, konunun öncesi varsa bu haberleri, okuyucu
yorumları bulunabilmekte. Üstelik tüm bu bilgiler haberin konusu değiştikçe hızla yenilenerek akışa
eklenebilmekte. Hatta hızla akan haberleri takip etmek için yazılımlar kullanılmaya başlandı. İnternet gazeteciliği geliştikçe buna uygun yazılımlar ve donanımlar da yaygınlaştı. Bugün birçok kişi
haberlerini “reader” adı verilen derleyici programlar aracılığıyla okumayı tercih ediyor. Dünyanın en
büyük medya patronu Rupert Murdoch, gazetelerin geleceğinin elektronik ortamda olduğunu söylemek zorunda kaldı42. Rupert Murdoch’a göre, “iPad, gazeteciliği değiştirecek”43.
Reuters ile Zogby International’ın 2007 yılında düzenlediği “Dünya Genel Yayın Yönetmenleri
“anketinden çıkan sonuçlara göre, 21’nci yüzyılın okuruna ulaşmak ancak internet üzerinden mümkün olacak. 435 genel yayın yönetmeninin katıldığı ankette, katılımcıların %40’ı en fazla 10 yıl sonra
internet gazeteciliğinin geleneksel gazeteciliğin önüne geçeceği düşüncesinde. Gazeteciliğin geleceği konusunda görüş bildiren genel yayın yönetmenlerinin üçte ikisine göre ise gelecekte haberden
çok, yorum ve değerlendirme sayfaları önem kazanacak.
Dünyadaki durum benzer şekillerde Türkiye için de geçerli. İnternet, diğer medya araçlarına göre
insanlar tarafından çok daha hızlı benimsendi. Televizyonun 26 yılda, kişisel bilgisayarların 15 yılda
benimsendiği ülkemizde internete çok hızlı alıştık.44 Araştırmalar internetten haber okuma alışkanlığının geldiği yeri de göstermekte45.
The New York Times Company Bölgesel Medya Grup Başkanı Mary Jacobus ise “gerçek haber”
vererek 4 asır önce çığır açan gazeteciliğin, bugün geldiği noktada hâlen çok gerekli olduğunu, insanların temel içgüdülerinin aynı kaldığını ve temel ihtiyaçları karşılayan buluşların hep önemli olacağını
söyleyerek internet, iPod, cep telefonu gibi ürünlerin benimsenmesinde de insanlığın temel arzusu
olan daha özgür olmak ve iletişim kurmak unsurlarının etkili olduğunu belirtiyor ve “Bu ürünler hayatın içine tam olarak girmemizi sağlıyor.” diyor.
Özden Yolagiden ise “Gazetecilik samimiyet kurtarabilir.” diyor ve ekliyor: “Basılı gazeteciliğin
kaderini yazmayan köşe yazarı kalmadı sanırım. Bu samimiyetsizliktir. Eğer basılı gazetecilikte gelecek görmüyorlarsa gazeteciliğin ölmesini neden bekliyorlar? Üstelik ölüm fermanlarını basılı gazetelerden ilan ediyorlar!”46
İnternet haberciliği söz konusu olduğunda, Wikileaks gündeme gelmekte. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu’na göre, “Wikileaks, yeni medya
düzeni için bir milattır.”47 Çünkü, diyor İnceoğlu, “Medya bu zamana kadar tek yönlü, güçlüden güçsüze, kuzeyden güneye ve dikte ediciydi. Medyanın varoluş sebebi -biraz ütopik kalmış olsa da- dördüncü kuvvet, bir erk olarak ortaya çıkış amacı, tamamen kamunun bilgi edinme hakkıydı. Kamu hizhttp: //yenimedya.wordpress.com/2009/08/25/gazeteciligin-gelecegi-internette/
http: //www.medyaloji.net/haber/gelecek_tablet_medyada_ama_hangi_tabletlerde.htm Onur Almışlar 27.10.2010 11: 22: 42
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Erdoğan Yılmaz, “Eğitimde Net Etkisi” (İNET Konferansı sunumu İstanbul 3 Kasım 2002), http: //inet-tr.org.tr/inetconf7/program/
45
http: //yenimedya.wordpress.com/2009/08/25/gazeteciligin-gelecegi-internette/
46
http: //www.haber3.com/gazeteciligi-samimiyet-kurtarabilir-106294y.htm -Özden Yolagiden - ozden.yolagiden@gmail.com - 06 Ocak 2011 tarihli
yazısı
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http: //www.gelawej.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1040307
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meti vererek kamuyu bilgilendirecek, mümkün mertebe gerçeği nesnel şekilde aktaracaktı. Ancak
küreselleşmenin ivme kazanmasıyla bu özelliğini otomatik olarak yitirdi.”
İnceoğlu’na göre, tüm dünyayı idare eden global ölçekteki medya 1980’li yıllarda 80-100 şirketken 2000’li yıllarda bu oran 8-10 şirkete düştü. Bu tamamen yatay, dikey, çapraz tekelleşme daha
doğrusu oligopolleşme demek. Disney, News Corporation, AOL Time Warner, Viacom, General Electric sadece haber vermek için çalışmıyor. Bunlar otomotiv ve savaş sanayi gibi birçok medya dışı
sektörde de söz sahibi.48
3.4. İnsan Faktörü
Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, aslında önemli olan insan gücü. İnsan ne kadar bilgili ne
kadar donanımlı ise o kadar kendine ve çevresine çok şey katabiliyor. Bu yüzden, internetin devleri
hâlâ gerçek gazetecilerin peşinde49. Örneğin, AOL için 40 bin civarında freelance içerik sağlayıcı
çalışmakta ve içeriğin değerini, tıklama ve kalış süresine göre ölçmeyi sağlayacak sistemler üzerinde çalışılmakta.
Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç’ın internet medyasını konu alan ve internet medyasını küçümseyen ifadelerine karşın; Engin Gürşen, internet medyası ve yerel medya küçümsenmemeli, diyor.50
Haber sitelerinin altyapılarının ve kadrolarının yetersiz olduğunu dile getiren, oturdukları yerden
2-3 kişiyle habercilik yapıldığını düşünen ve internet gazeteciliğini gerçek medyada sıfırı tüketmiş
gazetecilerin seslerini duyurma çabaları olarak değerlendiren Engin Ardıç’a karşılık, Gürşen, gelişen
teknoloji ile gazetecilik alanında internet ortamının vazgeçilmez olduğunu ve geleceğin gazetecilik
biçimi olacağını ifade ediyor.
Ancak internet gazeteciliğinin son derece özenli gerçekleştirilmesi gereği de ortada. Kişilerin
özel yaşamının, kara vicdanlı kişilerin saldırı alanı hâline getirilmemesi gerekli.51 İnternetin, rumuzlar arkasına gizlenerek, hedef alınan insanların ya da kurumların kişiliğine saldırma gibi olumsuz
yönleri olsa da internet gazeteciliğinin artılarının yadsınamayacak kadar büyük olduğu görülmekte.
Bireysel haklar anlamında, özgürlüklerin korunması, bireylerin özel yaşamlarının politika ya da başka
söylemler nedeniyle ifşa edilmemesi politikacılar dâhil herkesin hakkı.
Gazeteciliğin gelecekte ağırlıklı olarak dijital medyaya kayacağı artık görünen bir gerçek olduğunu Zülal Kalkandelen de öngörmekte.52 Ancak mesleğin tanımı hakkında ifade edilen görüşlerin
bir bölümüne katılmıyor. Örneğin gazeteciliğin geleceğini “gonzo gazetecilik/yazarlıkta” görmüyor.53

4. SONUÇ
Gazeteler ve habercilik, her şeyden önce insanların doğruya ulaşma gereksinimini karşılamak
için var olmalı. Ancak, gazetecilik ve internet yayıncılığı ile birlikte sosyal medya öylesine gelişti ki
sunulanların ne kadarının gerçekten “bilgi” olduğu tartışılır oldu. Sunulan onca içerik içinden gerçeği arayıp bulmak, çok iyi bir medya okuryazarlığı eğitiminden geçmiş olmayı da gerekli kılıyor. Aksi
http: //www.gelawej.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1040307
http: //www.istekobi.com.tr/kobi-bilgi-merkezi/makaleler/internetin-devleri-gazeteci-pesinde-m119.aspx
50
http: //www.gazetekucukcekmece.com/internet-medyasi-ve-yerel-medya-kucumsenmemeli-makale,49.html - Engin Gürşen engingursen@hotmail.
com
51
http: //www.haberler.com/kisilerin-ozel-yasami-kara-vicdanli-kisilerin-haberi/ Pınar Çıtak Koygun - Yaşar Kaçmaz / İSTANBUL DHA (Doğan Haber
Ajansı) 27.05.2010
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http: //www.zulalkalkandelen.com/2010/12/veri-gazeteciligi.html
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takdirde, insanların “gerçek” adı altında birbirinden farklı kavramları “bilgi” diye kendilerine iliştirmeleri olası.
Belki de işte bu yüzden, “Web’in babası” diye tanınan Tim Berners-Lee’nin öngörüsü çok doğru:
“Veri analizi, gazeteciliğin geleceğidir.” İster gazeteci, ister okur anlamında ele alalım, bunun gerçekten doğru bir saptama olduğunu görmekteyiz. Gazeteciler, öncelikle verileri anlayabilecek eğitime sahip olmak; sonra onları irdeleyecek ve en sonunda da ülkede olup bitenleri halka, doğruluğu
kuşku götürmez şekilde aktaracak şekilde donanımlı olmak zorunda. Berners-Lee’nin bu sözleri,
hükûmetleri asıl denetleyecek olanın gazeteler aracılığıyla halk olacağını gösteriyor. Eğer gazeteler, asıl işlevlerini yerine getirir ve olan biteni verilere dayanarak açıklarsa, iktidarların halk tarafından doğru değerlendirilmesi olanaklı hâle gelir.54
Kalkandelen de geleceğin gazeteciliğini “veri gazeteciliği”nde görüyor55. Berners-Lee’ye göre,
veri gazeteciliğinin işlemesi için gerekli üç şart var:
1. Gerçekleri ortaya koyacak gazeteleri çıkarmaya azimli ve iktidar baskısına direnebilecek
medya sahipleri olmalı.
2. Veri analizi yapabilecek gazeteciler yetiştirilmeli.
3. Resmî kurumların gazetecilere doğru veriler aktarması gerekli.
Bu gereksinimlerin bilincinde olanlar, çoktan harekete geçmiş. Örneğin The Guardian’ın haberine göre, Londra Kent Üniversitesi Gazetecilik Bölümünün ders programına “data journalism” (veri
gazeteciliği) eklenmiş durumda.
4.1. Geleceğin Gazeteciliği-Sosyal Medya
Yoğun koşturmaca içindeki modern insan, yalnızca ilgi ve gereksinim duydukları ile zaman geçirebilme lüksüne sahip. İşte bu yüzden, sosyal medya ve paylaşım ağları, bilgiye ulaşmanın da en
kolay yolu. İnsanlar bugün, bir gazete okumaya ya da televizyondaki haberleri saniye saniye izleme
lüksüne de sahip olmadığından yalnızca ilgisini çekecek haberlere “üye” olmuş durumda. Bu üyelik
konumu ise bireylere birbirlerinden farklı gündemlere açık olma durumunu getiriyor. Sonuçta, ayrıştırılmış, birbirinden habersiz yaşayan bir kitle çıkıyor ortaya. Bu da medyanın son derece işine gelen
bir durum. Çünkü birlik olup kendisine karşı koyabilecek bir gücü baştan yok etmiş olmak, üstelik her
an aktif ve satış yapabileceği bir pazar yaratabilmek medyanın var oluş sebebi.
Medya bireyleri ayrıştırıp tek tek ele geçirmeyi hedefleyen bir yapıda, “cebimize” girdi bile. Pek
çok kişinin abone olduğu bir ya da daha fazla haber kanalı ile cep telefonuna kadar gelen “bireyselleştirilmiş” iletileri var artık. 2000’li yılların ortasında kullanılmaya başlanan Web 2.0 teknolojisi yepyeni bir internet dönemini başlattı. İnternetteki içeriğin kullanıcılar tarafından da şekillendirilebildiği bu yeni dönemde sosyal ağlar ve paylaşım siteleri ortaya çıktı. Wikipedia, YouTube, Filckr, MySpace, Orkut ve Facebook, İnstagram, WhatsApp gibi platformlar bilinen tüm iletişim alışkanlıklarını,
yeni insanlar tanıma olanaklarını ve bilgiye erişim felsefesini değiştirdi. 2019 yılında sosyal ağ kullanıcılarının dünya üzerindeki kullanıcı sayısı 1,5 milyara ulaştı.56 Patrick Dixon; sosyal ağların, entehttp: //www.zulalkalkandelen.com/2010/12/veri-gazeteciligi.html
http: //www.zulalkalkandelen.com/2010/12/veri-gazeteciligi.html
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lektüel mülkiyet tartışmaları, telif hakları hırsızlıkları ve sayısal hırsızlıklarla ilgili derin sorunlar ve
çözümler yaratabileceğine dikkati çekiyor.57
4.2. Gazetecilik Tasarımı
Medya söktöründeki yeni teknolojiler uzmanı Dennis Anderson, tüketiciye birbirinden farklı, yeni
ve dolu içerikte hizmet veren gazetelerin, medya sektöründe etkin olacağını ve sektörün geleceğini
bilişim teknolojilerinin belirleyeceğini öngörmekte.58 Dixon, telekomünikasyon sistemlerinin ayakta
kalabilmek ve dünyaya egemen olabilmek için büyük ölçekli ekonomilere gereksinim duyduğunu, bu
yüzden, gelecekte büyük şirketlerin birleşerek, ortaklıklar kurarak dünyayı parsellemeye çalışacaklarının öngörülmekte olduğunu belirtiyor.59 Adstream’ın yönetmeni olan Peter Miller ise gelecekte
gazeteciliğin olmayacağını öngören kötümser bir bakış açısı sergiliyor.60
Günümüzde gazetecilik, Joseph Pulitzer’in öngördüğünden çok farklı bir boyuta gelmiş durumda.
21. yüzyıl gazeteciliği 100 yıl önceki gazete patronlarının öngördüğünden çok değişik bir biçime
büründü. Amerikan Senatosu İletişim Alt Komitesi Başkanı John Kerry de gazeteciliğin geleceği
konusunda karamsar bir duruş sergileyenlerden: “Dijital bilgi çağında, gazeteciliğin geleceği de biraz
belirsiz. Yalnızca daha iyi araştırmacı gazetecilik yapılan, profesyonel çalışanların var olabileceği ve
bilginin hızlı dönüşümünün baş döndürücü bir hıza erişeceği bir ortama doğru gitmekteyiz.”61
2000’lerin başında, 2012 yılına gelindiğinde, gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların çoğunluğunun,
gazeteleri sanal ağ üzerinden okuyor olacağı öngörülmekteydi.62 Garcia, “Basılı gazeteler yok olacak, gazeteler internetten yayın yapacak.” gibi öngörülere biraz temkinli bakmakta.63 Garcia’ya göre,
17. yüzyılda gazeteler ortaya çıktığında kitapların ortadan kalkacağı söylendi. Radyo ve televizyon
çıktığı zaman da gazete ve kitaplar bitti artık, denildi. Oysa hiçbir ortam diğerini öldürmez. Diğerini
teşvik eder ama başka bir ortama daha az vakit bırakır. Basılı gazetelerin yok olmayacağını düşünen Garcia, sembolik hâle geleceğini de inkâr etmiyor. Ona göre, basılı gazeteler 20 yıl sonra günlük
olarak çıkmayacak. İnsanlar hafta içi dijital olarak haberlere ulaşacak. Yakın gelecekte gazetelerin
çoğunlukla hafta sonu çıkacağı ve zengin içeriğe sahip eklere ağırlık verileceği düşünülmekte. Teknoloji harikası tabletler de gazetecilik için vazgeçilmez durumda. Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un kameralar karşısına geçip iPad’i tanıttığı tarih olan 27 Ocak 2010’un, gazetecilik tarihine geçecek kadar
önemli olduğuna dikkat çeken Garcia, 5 yıl içinde yayınevlerinin gelirinin %30’unun tabletlerden
geleceğini öne sürüyor ve ekliyor: “Eğer gazeteci iseniz ya da dergide çalışıyorsanız, ürününüzü tablete dönüştürmeyi mutlaka düşünmeniz gerekli.” Böylelikle, programda yapılan en son esprinin izleyici tarafından nasıl karşılandığı, %2’lik düşüşe mi artışa mı neden olduğu anında görülebilecektir.64
Diderot, “Kim efendi olacaktır: Yazar mı, okur mu?” diye soruyordu.65 Üzerinden bin yıllar geçse
de aynı soru hep gündemde kalacak gibi görünüyor. Medyanın mı takipçilerini biçimlendireceği yoksa
takipçilerin beklenti ve isteklerinin mi yeni medya dinamikler oluşturacağı hâlen tartışılmakta.
Dixon, 2010: 42-43
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Zamanın getirdiği yeniliklerin de etkisiyle insanların dünya algısı her geçen gün değişmekte ve
hiç şüphesiz bundan gazeteciliğin yapılış şekli de etkilenmekte. Yöntem ne kadar değişse de insanların editoryal süzgeçten geçmiş habere olan gereksinimi kaybolmuyor. Garcia’nın da değindiği gibi
Twitter, Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri nedeniyle herkes birer gazeteci ve herkesin birinci
elden anlatacak sıcak bir hikâyesi olsa da sonuçta, “iyi bir öyküyü” anlatacak gazetecilik sonsuza
kadar devam edecek.
FCC Başkanı Julius Genachowski’nin başdanışmanı Steven Waldman da geleceğin haberciliğinin internette olacağını düşünenlerden. Waldman’a göre, gazeteciliği belirleyen ölçütlerin en kısa
zamanda değişmesi gerekecek. Gazeteler de bugün yaptıkları gibi haber yapamayacaklar. Çünkü
internet, şeffaflık, eşitlik ve her şeyin ulusal ve uluslararası görülebileceği kaliteli bir düzey getirecek beraberinde. Bu yüzden, geleneksel medyanın “kurtarılacak” bir yanı bulunmamakta. Tam tersine, çok kanallı bir internet gazeteciliği, okurların da bilinçlenmesine katkıda bulunabilecek gibi
görünüyor.66
Mario Garcia’nın “Çağdaş Gazete Tasarımı” ile ilgili görüşleri ise özetle şöyle: Okunuşu, bulunuşu
kolay, çekici ürün... Ona göre, tasarımın önceliği renklerdedir ve ikinci itici gücü tipografidir çünkü
öykünüzü anlatmak için yazıya gereksinim duyulur. Sayfa mimarisi ve renk paleti de son derece
önemlidir. İçerik açısından da sınıflamalar getiriyor Mario Garcia. Ona göre bir gazetede üç tür öykü
olmalı: Birinci öykü, ikinci öykü ve fısıltı. Bunlar, haberlerin önem derecesi değil, yalnızca farklı puntolarla ve fontlarla veriliş biçimi. Sonuçta fısıltı, bazen en baştaki haberden bile daha önemli olabilir. İnsanların okuma biçimine göre düzenlenme biçimi de elden geçirilmeli çünkü insanlar bilgiyi ya
parmaklarıyla ya da gözleriyle takip ediyor. Bu yüzden, genellikle bir öyküyü anlatmanın en iyi yolu
fotoğraf kullanmaktır. Bu nedenle, foto muhabirlerinin önemi gelecekte artacak. Muhabirler, kimseler okumasa bile uzun yazıları seviyor ve uzun öyküler geri dönüyor. Garcia’ya göre fısıltılar, iyi editörlerin ve iyi muhabirlerin ürünü. İnsanların öyküyü oluşturması için, baştan çıkartacak bir yapıda
olmalı. Garcia son olarak ekliyor: “En iyi tasarım bölümü, muhabirlerle ve editörlerle birlikte çalışır.
Muhabirlerin gelmesini beklemeyin, siz onları çağırın.”
Günümüzde hem artan televizyon kanalları ve birbiriyle yarışan programlar nedeniyle modern
insanın zamanından biraz “çalabilme” ve onu “izlemeye ve izler kalmaya ikna edebilme” çabası vardır hem de artan maliyetlerle baş edebilme çabası. Bu açıdan bakıldığında, Dixon’un ifade ettiği gibi,
durum o kadar umutsuzdur ki ABC televizyon şirketi, programları seyretmeleri için izleyicilere resmen ödül teklif etmiş; belli yayınları izlediklerini kanıtlayan anket formlarını doldurmaları karşılığında
“uçuş mili” vermeyi önermiştir.67 Dixon’a göre, gelecekte kaybeden yalnızca gazeteler olmayacaktır,
televizyon kanallarının da ne kalitesi ve maliyeti yüksek programlar yapmaya değecek sayıda izleyicisi ne de bunu yapabilecek parası olacaktır. Edilgen izlemenin yerini; ne seyredeceğini bilen, çok
daha yaratıcı bir izleme şekli almaktadır. İşte bu noktada çevrim içi televizyon en büyük primi yapacak, herkesin seçimi hâline gelecektir.68
4.3. Geleceğin Gazetecileri Mobil
Reuters Medya’nın televizyon bölümü genel müdürü Tony Donovan, geleceğin haberciliğinde
“Mojo” diye adlandırılan mobil gazetecilerin rol oynayacağını ve geleceğin gazetecilerinin mobil olawww.multichannel.com. FEBRUARY 8, 2010 • MULTICHANNEL NEWS, “Rules, The Future Will Be Net-Neutral”
Dixon, 2010: 55
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cağını öngörmekte.69 Bulunduğu her yerden haber geçebilecek donanıma sahip olan “Mojolar” için
Nokia tarafından özel ekipmanlar geliştirilmişti.70 Tony Donovan’ın “temel gazeteci kiti” olarak sunduğu “kit”te DVD kalitesinde video çeken Nokia N9 cep telefonu, bluetooth klavye ve güneş enerjisiyle şarj olan bir pil yer almaktaydı. Uydu ile haber toplanmasının medyada bir kilometre taşı olduğunun ifade eden Donovan, “İnternet ortamında bilgi silolarından çoklu kaynaklara, haberleri kullanan izleyicilerden etkileşime girenlere, lineer haberden bağlantılı içeriğe geçiyoruz. İnsanlar bilginin zorla verilmesini istemiyor. Tüketiciler, habere katılan insana dönüşüyor. Artık insanlar habere
katkıda bulunup toplumun parçası olmak istiyor. Pasif değil işlevsel olmak istiyorlar.” demektedir.
En yoksul ülkelerde bile on milyonlarca insan sabit hattan vazgeçmiş, cep telefonu kullanmaktadır. 2006 yılında, dünyadaki yetişkin nüfusun yarısından fazlasının cep telefonu vardı. Cep telefonu
yalnızca “telefonu” değil, “mektubu, telgrafı, fotoğraf ve video makinesini” de içinde taşıdığından,
modern gazeteler de toplumsal ve bireysel anlamda bu şekilde dağıtılmış olacaklar.71
Dixon’un öngörüleri şöyle devam etmekte: “Fiyatlar düştükçe, cep telefonlarından haber alma,
televizyon izleme oranları da patlama yapacaktır. İzlenen ürün; bireysel seçimlere göre yapılandırılmış birkaç saniye; örneğin, atılan bir gol de olabilir; bir haber bülteni, bir komedi filmi ya da bir arkadaştan gönderilmiş olan bir haber de... Haber iletim ağlarının doğru zamanda doru yerde bulunan
görüntülü cep telefonu sahipleri aracılığıyla sıcak haberlere ulaşmaları, gittikçe yaygınlaşan bir uygulama olacaktır. Cep telefon sahipleri yaptıkları amatör gazeteciliğin ücretini elbette alacaklardır.” 72
Bu durumda, geleceğin gazeteciliği cep telefonuna sığacak haberler yapma uğraşına dönüşecek gibi görünüyor, Bu bağlamda haberi en etkin, en dikkat çekici biçimde ve en yoğun bilgi içeriğiyle verebilen yarışı kazanacak gibi görünüyor. Bununla birlikte, iletişimi sağlayacak haber görüntülerinin, olabildiğince kısa, net ve tekrarlardan arındırılmış bir biçimde aktarımı söz konusu olacak.
Haberin tüm dinamiklerinin de buna uygun biçimde yapılandırılması gerekli. Haberde kalite, güven
ve deneyim son derece önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Belirgin haber ajansları kadar, bireysel çabaların da kabul gördüğü böylesi bir dalgalı denizde, izler kitle olmak da zor, onları memnun
edecek haberler verebilmek de...
4.4. Gazeteciliğin Yeni İlkeleri
Günümüzün teknolojik değişimleri ile birlikte, ekonomik ve siyasal hareketlilik birlikte değerlendirildiğinde, gazeteciliği bekleyen asıl büyük sorunun, ilkelerin konulması ve bunlara uyulması
olduğu görülecektir. Kimi değerlendirmelere göre gazeteciliğin, genel okuryazarlık oranları ve okuma
biçimleri göz önünde bulundurulduğunda artık farklı kurallarla oynanması gereken bir oyuna dönüşmüş durumda olduğu söylenebilir. 21. yüzyıl, toplumların farklı okuryazarlık becerileri geliştirmesine
neden oldu. Dünyanın bir tarafında gazetecilik ölürken, diğer bir yanında, yeni yeni filizlenen bir alan
olarak ortaya çıkmakta. Ekonomik kavramlar ve insan dinamikleri, gazeteciliğin çok farklı biçimlerde gerçekleşmesine neden olmakta. Modern insanın zamanla olan yarışı, onun haberleri ve olguları ancak dilimlenmiş bir gerçeklikte alabilmesine olanak tanımakta. Öte yandan, yaşamın gerçeklerinden kaçan birey, haberden çok magazin peşinde koşar oldu. Bu yüzden, en ciddi haberlerin bile
hafifçe sulandırılışı sıkça karşılaşılan bir duruma dönüşmekte.
http: //www.hurriyet.com.tr/ekonomi/8057773.asp?m=1
Hürriyet Gazetesi, 19 Ocak 2008 Cumartesi,
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2008 Mart’ında Associated Press, ünlü ve eğlence haberlerinin sayısını artıracağını açıklamış,
bunun için 21 gazeteciyi işe almıştı. Aynı dönemde USA Today, Boston Globe gibi gazeteler “Başkanlık Yarışı”nı anbean takip etmeyeceklerini ve ajans haberlerine ağırlık vereceklerini açıklamışlardı. Tüm bunları sert haberin ölümü, magazinin yükselişi olarak nitelendirmek olası. Ancak, editoryal kalite ve güvenirlik, işten çıkarmalarla birlikte düşüşe geçti. Gazeteler finansal dar boğaza battıkça uzun soluklu haber araştırmalarına dayanan gazetecilik gündeme geldi. Bazı deneyimli editörler, kendi birikimlerini, kurdukları haber sitelerine taşıma cesaretini gösterdiler.
Bunca olumsuzluğa rağmen, gazeteler daha çok üretmeyi başarabilir mi? Medya danışmanı ve
uzmanı Phil Stone’un yanıtı “evet” ancak iş modelini değiştirmeleri şartıyla... Bu yol, gazetelerin en
değerli varlığı olan “içeriği” korumak için dijital gazeteciliğe yatırım yapmaktan geçiyor.
“Gelecekte Nasıl bir Gazetecilik ve Nasıl bir Demokrasi” başlıklı yazısında BBC’nin editörlerinden Robert Peston, iş odakları ve para çerçeveli her şeyin, gereksinimler sürdükçe o şekilde ya da
bu şekilde süreceğini öngörmekte. Yine de internete kayan yayıncılık ve gazetecilik nedeniyle insanların işten çıkarılma oranlarının arttığını, yalnızca batıda değil, gazeteciliğin yeni gelişmeye başladığı doğuda da hızlı gelişmeler beklendiğini ifade etmekte. Günümüzde, haberin ve medyanın son
derece kaygan bir zeminde olduğunun altını çizen BBC editörüne göre, geçmişin resmî habercilik
yapan kurumları, bugün iflas bayraklarını çekmek üzereler. Oysa resmî olmayan haberler veren internet sitelerinin örneğin Google’ın, Facebook ya da Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarının gazete okurlarından daha fazla takipçisi var ve çoğu her gün binlerce yeni üye kaydetmekte.73
Mediaedge Reklam şirketi yöneticisi Caroline Foster Kenny’e göre, gelecekte yalnızca
markasına yatırım yapanlar ayakta kalacak ve gazetenin bir marka olarak ne kadar güçlü olduğu
önem kazanacak. Teknoloji sayesinde seçenekler çoğalacak ama markasına yatırım yapanlar hangi
formatta olursa olsun ayakta kalacak. Ancak dergilerin internet formatları çok başarılı olmadı çünkü
insanlar dergileri okurken rahatlamak istiyor. Hafta sonu gazeteleri gibi. Okurlar hafta sonu bilgisayara bakarak gazete okumak yerine uzanarak okumaktan keyif alıyor. Çünkü bunu yapabilmek için
ancak hafta sonunda zamanları oluyor. Bu, gazeteler için en büyük avantaj olacak. 74
The Times’in yazı işleri müdürü George Brock’a göre ilanlar, kâğıt üzerinde daha etkili. Artık
çoğu gazetenin internet sayfası var ve bu sayede bazı haberleri kâğıt üzerinde verdiklerinden daha
hızlı şekilde verebiliyorlar ancak bu dijital yayıncılığın, gazetelerin yerini alacağı anlamına gelmiyor,
aksine birbirini tamamlıyorlar. Dijital yayıncılık hızlı ama yazıları kâğıttan okumak daha kolay, üstelik kâğıt üzerindeki ilanlar daha etkili. Gazeteler belki 10-20 yıl içinde elektronik kâğıt ile kablosuz
olarak güncellenebilecek sisteme geçebilir. Brock’a göre, “blogging” yöntemi ise gazetecilik değil
sadece sesinizi daha fazla kişiye duyurmanıza yarayan bir sohbet aracı. Bir gazete bir objeden çok,
okurların güvendiği bir kaynaktır ancak “blogging”e çoğu zaman güvenmeniz pek de mümkün değil.75
Olive Software Başkan Yardımcısı Shaun Dail’e göre, gazeteler bilgilerini hızla dijital alana aktarmalılar. Gazeteler gelecekte de yaşayacak ancak teknoloji ile form değiştirecek. Belki 30-35 yıl sonra
kâğıt, sonunda ortadan kaybolacak... Bu yüzden gazetelerin, bilgilerini yeni teknolojiye uygun dijital
platformlara aktarabilme konusunda çabuk hareket etmeleri gerek.76
Peston, 2009
http: //webarsiv.hurriyet.com.tr/2004/06/06/471049.asp
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Amerikan düşünür John M. Richardson Jr. gelecekle ilgili düşünmektense geleceğin yapılandırılması için çalışılması gerektiğini öngörenlerden. “Gelecek söz konusu olduğunda üç çeşit insan tipi
karşımıza çıkar.” diyor: “Her şeyi oluruna bırakanlar, gerçekleştirenler ve ne olacağını merak edenler.”
Fairmont State Üniversitesinde 20 yıldan fazladır gazeteci ve muhabir yetiştiren bir akademisyen olan ve Society of Professional Journalists başkanı olarak göreve başladığından beri, geleceği
gerçekleştirenlerden olmayı seçtiğini ifade eden Kevin Z. Smith, neredeyse beş aydan fazladır ofisine
uğramadığını da itiraf ediyor. Gelecekte gazeteciliğin nasıl bir şey olacağını kendisinin de pek bilmediğini söyleyen Smith’e göre farklı düşünceler arasından bazıları çoktan öne çıkmış bile. Örneğin,
geleneksel medyanın öleceğini artık herkes biliyor, yaşamasının yalnızca izleyicilerin elinde olduğunu
da. Bunun bir endüstri ya da dengeler sorunu olmadığını da biliyoruz. Gazeteler, radyo ve televizyon
istasyonları, para kazanıyorlar. Yalnızca, modern zamanın hızına yetişmekte zorlanıyorlar. Açıklanan
kâr oranlarına bakılırsa, %20’nin altında kâr gösterenler, yalnızca küçük ve yerel olanlar. Demek ki,
durum teknolojik olmaktan çok ekonomik boyutta: Daha çok kazanmak istedikleri için daha çok şey
sunabilmeyi amaçlıyorlar. Ancak artık tüm bunları geleneksel medya yerine onlardan daha iyi yapan
bir araç olarak “sosyal medya” çıkıyor karşımıza. “Bir zamanlar ucuz ve ücretsiz haber yapan gazetelerin, artık kaliteli ve paralı haber yapma zamanı gelmiştir.” diyor Smith ve özgün içeriğin korunması ve gereken önlemlerin alınabilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altını çiziyor. Haberin paralı hâle gelmesi, idealist gazeteci kavramını ortadan kaldırsa da yurttaş gazeteciliğinin yaşayacağını ve sosyal medyanın daha da güçleneceğini de vurguluyor.77
Society of Professional Journalists’in Aralık 2010 toplantısında söz alan Andrew Scott, geleceğin gazetesini bekleyenlere, “gelecek geldi bile” demekte. Çok hızlı bir şekilde dijital medya ve etik
komitelerinin oluşturulup işe başladıklarını belirten Scott, geleceğin medyasının altyapısını şu anda
oluşturduklarını ifade etmişti.78
Danilo ve Black tasarım şirketi başkanı Roger Black de internet gazeteciliği ile geleneksel gazeteciliğin el ele yürüyeceğini düşünmekte. Ona göre, bin yıl da geçse gazeteler basılarak çıkacak.
Dijital medya ile basılı medya uzun süre birbiriyle arkadaş kalacak. Belki 1.000 yıl daha... Ne zaman
medya olmadan iletişim kurabilirsek, yani örneğin, bir romana bakıp onu anında hafızamıza alabiliyorsak işte o zaman gazeteler yok olabilir. Gazeteler belki zamanla elektronik mürekkeple ve elektronik kâğıt üzerine basılacak. Elektronik mürekkep aldığı elektronik sinyallerle otomatik olarak kendini yazabiliyor ve basabiliyor ancak yine de işin içinde baskı var, yani bir farkı yok. Roger Black,
“Gazetenin nasıl basıldığı bir okur olarak benim umrumda değil ister fotokopi ister ofset ister dijital network” diyor.79
Agfa Stratejik İş Geliştirme Müdürü Jack Knadjian ise gazetelerin uzun süre daha kâğıda basılacağına inanıyor: “Bence gazeteler daha uzun süre yaşayacak. Üstelik bugünkü gibi uzun süre daha basılarak
yayınlanacaklarını düşünüyoruz. Değişecek olan, gazeteyi nasıl bastığımız, nasıl dağıttığımız ve içerik.”80
Nokia Grubu Başkan Yardımcısı Anssi Vanjoki’ye göre ise medya 6. dalgayı yaşayacak çünkü
“blogging” geliyor. Vanjoki; medyanın gazete, radyo, televizyon, kayıt (CD-video gibi) ve internet
evrelerinden geçtiğini şimdi ise altıncı dalganın gelmek üzere olduğunu söylüyor. Ona göre, şu anda
Smith, 2010
Scott, 2010
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gelişim aşamasında olan ve 10 yıldan kısa sürede herkesin kullanımına girecek bir cihaz ile herkes
haber akışının içine girebilecek. Büyük ekranlı bir telefonu ve kamerası olan, televizyon yayınını izletebilen, e-mail gönderme imkânının yanı sıra medya içeriği oluşturmaya yarayan basit bir editörlük
programı da içeren bu cihazla herkes fotoğrafıyla, yazısıyla bir haber hazırlayabilecek. Bu sayede
“blogging” (yani internet kullanıcılarının medyaya aktif olarak katılımda bulunması metodu) medyanın geleceğini etkileyecek.81
Kopenhag Gelecek Araştırmaları Enstitüsü Direktörü, Axel Olesen’e göre, okurların yeri ve önemi
artacak ve gazetelere gelecekte ne olacağına okurlar karar verecek çünkü gazeteler aslında okurlarına aittir. Olesen’e göre, gazeteler de okurun sesini daha fazla dinleyerek okurların yazılarının gazetede yer almasına izin vermelidir. “Bunlar mutlaka haber olmak zorunda değil ama onlardan gelen
ve onları yansıtan yazılar olmalı.” diyor Olesen.82 İnternet teknolojisi gelişecek ama bu teknolojinin
büyük bölümü eğlence dünyasına yönelik olacak. Gelecekte, haberi kâğıt üzerine basma yönteminin
tamamen yok olacağını düşünmüyorum. Ancak bedava gazeteleri daha çok göreceğiz. Kimse televizyondan aldığı haberi, bedava mı yoksa paralı mı diye sorgulamıyor. Gazeteler de ilanlarla ayakta
durmayı becermek zorunda kalacak.
Wired dergisinin genel yayın yönetmeni Chris Anderson, “Tablet Çağında” medyanın geleceğini
iPad benzeri araçlarda görenlerden. Anderson, tablet bilgisayarların, kültür tüketimine getirdiği farklılıkla yeni bir çağı başlattığını ileri sürmekte.83 Pazarlama gurusu Seth Godin ise yeni medya düzenini farklı insanların oluşturacağını öngörmekte. Ona göre, “Sisteme uyuyorsanız fark edilmezsiniz.
Sıradan insanlar fark yaratamaz; farkı, farklı insanlar yaratır.”
4.5. Çözüm Arayışları
Daphne Barak’ın kaleminden aktarılan Antonio Banderas ile söyleşisinde, onun şu görüşlerine de
yer verilmekte: “Bence haberler gerçeği bir yelpaze gibi örtmeli. Mesala bir gün bir trajedi, ölüm, suç
haberi duyuyoruz. Sonra haberin ikinci bölümünde “...ama aynı zamanda 40 milyon birbirini seven
çift var.” diye devam etmesini istiyorum fakat o bölüm hiç gelmiyor. Bizim için haberler gerçekle ilgili
değil de olağanüstü, aşırı ve istisnai olaylar... Bizi karamsarlaştırıyorlar. Ansızın her gün gördüğümüz
kötü, üzücü haberlerin bizim gerçeğimiz olduğuna inanmaya başlıyoruz.”84
Medyanın toplumsal anlamdaki işlevinin son derece farkında olan ve elindeki “ünlü” olmanın
getirdiği “medya” sözcüğünün gücünü olabildiğince olumlu biçimde kullanmayı amaçlayan Banderas; medyanın çeşitli hayır işleri, gençlerin eğitimi ve kanserli hastaların tedavisi gibi konularda kullandığının da bilincinde.
Antonio Banderas insanların, giderek yalnızca kötü olasılıklara odaklanmaya başladıklarını düşünerek şöyle devam ediyor: “Bu, bana çocukken bisiklet sürmeye başladığım zamanı hatırlatıyor.
Babam beni “O ağaca dikkat et!” diye uyardı. Etrafa baktım ve koca alanda tek bir ağaç vardı. Ama
babam sadece o ağaca odaklanmıştı. Bugün, bizim de hâlimiz böyle.” diyerek, haberlerin toplumsal
anlamda, günlük yaşama getirdiği olumsuz ruh hâlini de örnekliyor.
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Önümüzdeki yıllarda, gazeteciliğin nasıl geliştirilebileceği sorusundan önce, belki de daha önemli
olarak gazetecilerin nasıl geliştirilebileceği sorusu önem kazanmaktadır. Buna ek olarak gazeteciler için şartların nasıl iyileştirilebileceğini de düşünmek gerekmektedir.
Geleneksel gazetecilik ve iletişim araştırmaları, günümüzde gazetecilerin hangi özellikleri taşıması gerektiği üzerine gitgide uzayan listeler hazırlamaktadırlar. Profesyonel gelişim, her sektörde
son derece önemlidir. Bu yüzden, geleceğin gazetecilerinin de kendilerini çağın dinamiklerine ve değişen altyapısına göre yeniden yapılandırmaları son derece önemlidir. Gazetecilerin “internet kullanım”
kurslarına katılmaları ise bireysel anlamda kendilerini zenginleştirebilmekten çok ötede durmaktadır.
Geleceğin gazeteciliğini bekleyen yeni dinamikler belki de reklamcılıkla, halkla ilişkileri; televizyon
ile interneti birleştirebilen bir yapıda yeni bir model geliştirilebilmesinde saklı. Çünkü artık “haber”
tek başına satan bir meta olmaktan çıkıp bir paket içinde sunulan bir biçime büründü. Paketi beğenmeyenin, içindeki haberi de almayacak olması, işin en korkulan tarafı. Çünkü belli sosyal, ekonomik ve
politik güçler insanları belli paketleri almaya yönlendirmekte. Bu yüzden, bazen “haber” orada olmasına karşın, onu alan ve gerçekten “tüketen” hiç kimsenin olmadığı durumlarla karşılaşılabilmekte.
Geleceğin gazeteciliği; yalnızca geleceğin gazetecileri tarafından şekillendirilebilecek bir noktada
durmadığından medya sahiplerini, medya yöneticilerini, tüm bunları elinde tutan ekonomik gücü,
gazetenin dağıtımını ve toplumsal etkileşimleri de ele alacak denli zenginleşecektir.
4.6. Kaliteli Bir Medya Okuryazarlığı Gerekli
Umberto Eco, “Gülün Adı” adlı kitabının ilk cümlesinde “Başlangıçta söz vardı, söz tanrı katındaydı ve söz Tanrı’ydı.” diyordu.85 Farklı dönemdeki uygarlıklar, insanoğlunun farklı beceriler kazanabilmesini öngörüyordu. Okumak, binlerce yıldır süren bir gelenek olmasına karşın, farklı okuma
biçimleri ve işlevleri söz konusuydu. Gelecekte de bu beceri farklılaşarak yaşamın temellerini atan
düşünceleri bireylerle buluşturmaya devam edecek gibi görünüyor.
“Ortaçağın yarısına dek yazarlar okurlarının metni yalnızca göreceklerini değil duyacaklarını
da varsaydılar, hatta kendileri sözcükleri bir araya getirirken yüksek sesle söylüyorlardı. Göreceli
olarak çok az kişi okuyabildiği için dinletiler yaygındı ve ortaçağ metinlerinin çoğu dinleyenleri bir
masala kulak vermeye çağırırlardı.” diyor Alberto Manguel. Sevillalı Isidorus, yedinci yüzyılın ortalarında, sessiz okumayı, “zorlanmadan okumak, okudukların üstüne düşünmek ve unutmayı zorlaştırmak için iyi bir yöntem” olarak övecek kadar yakından tanıyordu. Kendisinden once yaşamış Augustinus gibi, İsidorus da okumanın zaman ve yer ötesi bir iletişim sağladığını biliyordu ancak etimolojilerinde belirttiği önemli bir farkla: “Harfler orada bulunmayanların sözlerini bize sessizce iletme
gücüne sahiptirler.” Yazıcıları “skriptoryum” adı verilen manastır yazı odalarında sessiz olmaya çağıran ilk kural dokuzuncu yüzyıldan kalmadır. Oysa sessiz okuma, okura kitap ve sözcükler ile kendi
arasında kısıtlanmamış bir ilişki kurma olanağı veriyordu ve hiç öngörülmeyen bir tehlikeyi de beraberinde getirmekteydi: Tek başına okunabilen ve üzerinde düşünülebilen bir kitap, bir dinleyici tarafından yapılacak açıklamalara, yönlendirmelere, sansüre ve yergiye kapalıydı. Sessiz okuma okur ile
metin arasında doğrudan, tanığı olmayan ve Augustinus’un neşeli deyimi ile “aklı ferahlatan” tekil
bir iletişim sağlıyordu.86
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Veri toplama, düzenleme ve yayma biçimi ne olursa olsun, insanların haber kaynaklarına olan
gereksinimi, bir çeşit “medya”nın binlerce yıldır olduğu gibi insanlığın hizmetinde olacağını garantilemekte. Bu noktada belki de asıl düşünülmesi gereken neyin, nasıl piştiği değil; kimler tarafından nasıl
tüketildiği. Çünkü binlerce yıldır, beslenme düzenleri değişen toplumlar, farklı tipte beslenme alışkanlıkları geliştirdikçe farklı tipte besinlere gereksinim duydular. Yalnızca beğeni odaklı yürüyen bir
beslenme düzeni de bireylerin farkında olmadan tek yönlü ve sağlıksız beslenmesine de neden olabilir. Bu özgür düzende, bireylerin sağlıklı seçimler yapabilmeleri için önce farkındalık ve bilgi düzeylerinin arttırılması sonra da yalnızca kendilerine verilenle yetinmeyecek derecede “veri madenciliği”
yapabilmeleri beklenmektedir.
Sorun, medyayı çölde kalmışçasına büyük bir susuzlukla içen, ancak içtiği şeyin aslında kendisini zehirlediğini ve bağımlı kıldığını asla fark etmeyen bir nesil ile karşı karşıya olmamızda yatıyor.
Sonuçta her yeni nesil; yeni değerler üretir ve eskilerinden bazılarını çöpe atar, bazılarını da kendine katar. Bu durumda, gelecekte medya hangi formatta ve ne biçimde üretilirse üretilsin, kendisine
değer birilerini mutlaka bulacak ve ayakta kalmaya devam edecektir. Bize medyadan çok, medyayı
bilinçli tüketecek bireyler, sağlıklı medya okumaları yapabilecek beyinler gerekmektedir.
Tolstoy’a ait olduğu söylenen bir söze göre: “Tanrı kıyı gibidir, okuyup açıldıkça ondan uzaklaşırız ama ne var ki bir insanın sonsuza kadar açıklarda yaşaması mümkün değildir, yaşayabilmesi için
kıyıya dönmesi şarttır; yoksa açıklarda kaybolur gider.”87 Gazetecilik hangi formatta olursa olsun,
haberi alan bireyde ve toplumda biçimlenen kavramlar ile hareket edilecektir. Bu nedenle, haberin
oluşması ve aktarımından çok bunun nasıl algılandığı, nasıl algılanıp konumlandırıldığı önemlidir. Bu
durumda kaliteli gazeteci, kaliteli okur ikilisini bir araya getirmek gereği ortaya çıkıyor. Kaliteli okurun
yalnızca gazeteciler tarafından oluşturulamayacağı gerçeğinin de altının çizilmesi gerekli. Tüm eğitim sisteminin, tüketim sistemi ile birlikte uzlaşarak gerçekleştirebileceği ütopik bir proje bu. Ancak,
okuduğunu anlayamayan, yorumlayamayan bir okur yerine; gazetelerin de bilinçli okuyucuyu yeğleyecekleri öngörüldüğünde durum daha açıklığa kavuşabilir.
Onur Almışlar bir yazısında şöyle diyor: “Yabancıları bilmem ama bizim ülkemizdeki sorun okuma
sorunudur. Bizim gazetelerimiz ister kâğıtta olsun isterse dijital tabletlerde, sonuç değişmeyecek
çünkü okumuyoruz. Belki gazete alıyoruz ama okumuyoruz. Aslında belki gazete de almıyoruz biz,
promosyon alıyoruz”.88
Bu değerlendirmeler ışığında eğer gazeteciliğin yaşaması, yaşatılması, insanların bilgilenip araştırması ve okuması hedeflenmekteyse medya okuryazarlığı konusunda gerekenlerin yapılması, anne
ve babaların, eğitimcilerin, hükûmetlerin, sosyal politika uzmanlarının kısacası herkesin el ele vermesi gerekmekte. Medya okuryazarlığı dersi, çocukluktan başlayarak bireylerin okumasını, araştırmasını, sorgulamasını ve medyanın oluşum dinamiklerinin bilinmesini hedefleyen bir ders olarak
anaokullarından başlayarak müfredatta yer aldığında gazeteciliğin ya da insanlığın geleceğinden
korkmaya da gerek kalmayacaktır.
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1. KATILIMCI ÖĞRETMENLERİN PROJE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

YENİ BİR DÜNYANIN KAPILARINI ARALAMAK
21-28 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesi bana yepyeni bir dünyanın kapısını araladı. Mesleğimin birinci yılını daha yeni bitirmişken yepyeni bir bakış açısıyla ikinci
yılıma başlayacağım. Birbirinden yetenekli, alanında uzman hocalardan
ders almanın yanında orada tanıma fırsatı bulduğum deneyimli hocalarımdan da birçok şey öğrendim. İnsanın her yeni günde kendisini yenilemesi gerektiğine inanan biri olarak bu proje sayesinde değişen çağa
kolaylıkla ayak uydurabileceğim kanısındayım. Her ne kadar dezavantajlı
bir bölgede görev yapıyor olsam da orada taze filizler yetiştireceğime
olan inancım biraz daha arttı. Başta proje yürütücüsü Hüseyin Hocam olmak üzere emeği geçen ve
bu güzel anları bize yaşatan herkese teşekkür ederim.
Gamze ARAS
Türkçe Öğretmeni
Ağrı Taşlıçay Selahaddin Eyyubi Ortaokulu

SOSYAL MEDYA GÜNLÜĞÜMDEN
Yasemin Küçükyılmaz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda…
Nereden başlasam, nasıl anlatsam? Hep gitmek istediğim kurumda “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesi kapsamında bugün sabahtan akşama
kadar dopdolu bir gün geçirdim. Rüya olmalı!  Demek ki çok isteyince oluyormuş. 
Katılımcısı olduğum ilk TÜBİTAK 4004 projesiydi. Son olmayacak inşallah. Fakat “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesi kadar bana değer katabilecek bir eğitim olmayacak. 2. Bölümü düzenlenmezse tabi. Her şey için
çok teşekkürler.
(26 Haziran ve 21 Temmuz 2019 Tarihli Sosyal Medya Paylaşımlarından)

Yasemin KÜÇÜKYILMAZ
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Trabzon Arsin Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu
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DEĞER Mİ?
On iki saatlik bir yolculuk sonrasında elimde valizimle sabahın erken
saatlerinde Konya garına indim. Ortalıkta pek kimse yok. İlk defa trenle
şehirlerarası yolculuk yapmıştım, hem de otobüsten 3 saat fazla sürmüştü yolculuk. Üç saat fazla yolculuğa değer miydi, diye düşündüm.
Otobüsten rahattı, ilk idi, değişikti, kısacası hoşuma gitti.
Programın yapılacağı otele Anıt Meydanı’ndan gidilecekti, bilmiyordum. Sordum, tarif ettiler. Ağır ağır giderken bir taraftan zorlu bir izin
sürecinden geçtiğimi, yıllık izin kullanmak zorunda kaldığımı, yol masraflarını, kesilen ek ders ücretimi düşünüyordum. Hatta izin yazımın onayı bir gün önce çıkmıştı, o da
zorla... Proje yürütücüsü Hüseyin Bey arayıp kesin gelecek misiniz, diye soruyor, evet diyorum ama
izin…
Bunlarla uğraşırken İstanbul da çıkan son dakika semineri beni tercih yapmaya zorlamıştı. Konya
demiştim. Daha yolda iken bir mesaj daha, eğitici olarak iki seminer görevi vermişler. Aslında bu uzun
zamandır beklediğim bir fırsattı, acaba dedim. Bu kadar engel benim Konya ya gitmemi istemiyordu,
ben ısrar ediyordum. Sonra düşündüm Değer mi? Bu düşünceler içerisinde iken otele varmışım.
Etrafa bakımdım kimsecikler yok. İzin onayını en son ben göndermiştim ama otele ilk ulaşan ben…
Çay kahve faslından sonra Türkiye’nin değişik illerinden sıcacık, güler yüzlü ve heyecanlı öğretmenler gelmeye başladı. Galiba en yaşlısı benim. İlk gelen, ilk görev yerimden yani Kahramanmaraş’tan Nazan Hanım. Biraz hasbihâl, biraz memleket havası derken bir memleket havası da Seyfettin Hoca’mla Kastamonu’dan geldi. Tatlı üstüne kaymak…
Giriş işlemleri, kayıt vesaire derken elimizde yoğun bir programla eğitimlere başlıyorduk. Klasik
bir açılış toplantısı ile başladı. Vali gelecekmiş, yardımcısını göndermiş, Proje koordinatörü Hüseyin
SAYIN, ardından İl Millî Eğitim Müdürü konuştu. Hoş geldiniz, beş gittiniz. Zannederim bu da diğerleri gibi olacaktı. Boşuna mı o kadar sıkıntı, o kadar masraf, o kadar mücadele. Acaba yanlış mı yaptım? Biraz kendime kızdım. Ama yapacak bir şey yok geldik, her şeye rağmen bu seminer bitecek.
Değer mi, bilmem...
Farkında olmadan ekibe ısınmıştık. 08.00-17.00 arası aralarda 10 dakikalık çay kahve molası ile
yoğun bir eğitim temposu ile zamanın nasıl geçtiği anlaşılmıyordu. Yönetmen olup kısa film çekip,
logo tasarlayıp çizgi film hazırladık. Hatta elimizde keçeli boya kalemleri ile sosyal mesajlar vermek
için tişört sloganları hazırladık. Düşünsenize bu tişörtlerle Konya sokaklarında gezecekmişiz. Güldüm. 49 yaşında ben ve bu tişört.
Çalışma grupları içerisinde biz dördüncü grupta yer aldık. Farklıydık farkımız olmalıydı. Arkadaşımız Bora, grubun ismi “FourRoom” olsun diye ortaya fikir attı. Hepimize hoş gelen bu sözcük grubunuzun adı oldu. Daha sonra kurumsallaşan grubumuz, kapanış töreninde plaket bile verecekti.
Bir ara haberci olduk. Gazete, radyo ve televizyon haberleri hazırladık. Aslında çok da kolay değilmiş. Arada yaptığımız sohbette eğitmenlerimizden Prof. Dr. Nezih ORHON hocamla aynı dönemlerde “İmrahor” deresinde birbirimizi tanımadan yüzerek vakit geçirdiğimizi öğrendim. Biraz nostalji, biraz çocukluğa özlem…
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Haber, film, afiş, sunum, ders derken beş gün su gibi akıp gitmiş, biz de medya okuryazarı olma
yoluna girmiştik. Haydi, Ankara’ya dediler. Ama olmaz ki daha Konya’yı gezecektik! Akşam beşten
sonra bir gün Mevlana Müzesi, bir gün Sema töreni, bir de akşam yemeği. Diğer seminerler böyle
olmuyordu. Böyle sitem ettiğime göre iyi gidiyordu. Düşündüm, güldüm: Değdi mi ne?..
Hızlı tren ile Ankara’ya indiğimizde gece 23.00’ü çoktan geçmişti. Akşama kadar dersten sonra
hızlı tren yolculuğu... Sonrasında derin bir uyku… Sabah erken saatlerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gidilecek. Sıkıcı gibi görünüyor değil mi? Değil elbet.
BTK Ankara’daki ilk durağımız idi. Sonrasında uzun uzun değerlendirmeler yaptığımız Dr. Şahin
BAYZAN hocamızın ince mesajlarını aldıkça bazı şeyleri bu zamana kadar nasıl fark etmediğimizi
düşündüm.
Anadolu Ajansı ziyaretimiz farklı geçti. Kafamızdaki sorular, yaşananlar, haberler vs. vs. kimileri
cevap buldu kimileri muallakta kaldı. Ama habercilik zordu. Güzel olanı, profesyonel bir foto muhabiri
olan Fırat YURDAKUL’un ödüllü fotoğraflarını, hikâyelerini ile bizimle paylaşmasıydı. Bu gün fotoğraflarla savaş meydanlarına, felaket alanlarına ve kitle eylemlerine gittik, geldik.
TRT, ah TRT… Hani derler ya tarih, film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Öyle hazırlamışlar
TRT Müzesini. Kameranın önü, arkası; haber, radyo stüdyoları farklı bir deneyim yaşattı bizlere. Türk
Halk Müziği konserini TRT Arı Stüdyosu’ndan canlı olarak izlemek, hem de canlı yayınla...
Kapanış töreninden sonra Ankara’ya gelip de Ata’yı ziyaret etmeden gitmek olmaz dedik. Birlikte
Anıtkabir’i ziyaret ederek muhteşem bir final yaptık.
Ankara’dan İzmir’e 15 saatlik tren yolculuğu ama yatarak, yataklı vagonda. 12 saat uyumuşum.
Bedenim yorulmuş ama ruhum?.. Yolda aldığım sürpriz bir haber; İzmir’de toplantı var. Trenden iner
inmez elde valizle toplantıya öğleden sonra doğru okula. İşler birikmiş. Sonra gelen dedikodular…
- Adamın emekliliği gelmiş, ne seminerine gitmiş?
- Adam seminere mi gitti, tatile mi?
- Yıllık izin ile seminere mi gidilir?..
-…
Sahi değer mi? Arkama yaslandım, düşündüm. Bir şeyler yapmak isteyen, sıcacık 106 yeni insan
tanımak, dolu dolu 9 günlük eğitim, 49 yaşında yaşanmış ilkler. Alanında kendini geliştirmiş; Doktor, Doçent ve hatta Profesör unvanı almış akademisyenlerden bir şeyler öğrenmek. Ve proje yürütücüsü Hüseyin SAYIN, bu süreçte ümidini kesmeden son güne kadar beni bekleyip, kabul ettin ya...
Değer be, değer. Yine olsa yine yaparım.
İlhan ÖZTÜRK
Türkçe Öğretmeni (Okul Müdürü)
İzmir Bayındır Kazım Dirik Ortaokulu
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BİR PROJE DÜŞÜNÜN
Bir proje düşünün ki hem birbirinden güzel ve doyurucu etkinliklerle
dolu olacak hem de projeye ev sahipliği yapan şehirlerin kültürünü tanıtacak. Hem yoğun ve yorucu çalışmaları içerisinde barındıracak hem de
bu yorgunluğu size hiç hissettirmeyecek ve güzel dostlar kazandıracak.
Projenin sona erdiği 28 Haziran 2019 tarihinden geriye baktığımda ilk günkü çekingenliğimi, heyecanımı düşünüyorum da… Bu uzun
gibi görünen kısa zaman dilimine neler sığdırmadık ki: İlk olarak öğretmen olarak her zaman kendimi yenilemem gerektiği fikrini bir kez daha
yeşerdi zihnimde. Medya okuryazarlığı kavramına ne kadar dar baktığımı
fark ettirdi bana, bu uzun gibi görünen kısa zaman dilimi. Bundan sonra medya okuryazarlığı kavramını, buradan kazandığım anlam genişliği içerisinde değerlendireceğim. “Dijital Okuryazarlık” kavramının içini nasıl dolduracağımı, bir “dijital göçmen” olarak “dijital yerlilerle” nasıl bir dil kullanmam
gerektiğini ben bu projeyle öğrendim.
Bu projenin bence en güçlü yanı teorik ve pratiğin at başı gitmesi. Söz gelimi çizgi filmin, animasyonun tarihini öğrenirken hemen ardından bir animasyon hazırlamak teorik bilgiyi daha da pekiştirdi
bende. Senaryo yazmanın, bir televizyon, bir radyo programı hazırlamanın püf noktalarının neler
olduğunu ve bunları okullarımızda öğrencilerimizle nasıl uygulayabileceğimizi öğretti bana. Öğrencilerimle yeni projelere imza atmak için bir motivasyon oldu.
Değerli eğitmenlerimizin -başta Nilüfer PEMBECİOĞLU, Nezih ORHON, Adnan ALTUN hocalarım
olmak üzere Aslı SÜREK ve Ebru ARDIÇ Hanımlar ve diğer bütün değerli hocalarımız- güler yüzlerini,
alanlarına olan hâkimiyetlerini ve sabırlarını asla unutmayacağım. Sürekli fotoğraflarımızı çekmesi
için başlarının etlerini yediğimiz buna rağmen bizleri hiç kırmayan Rıdvan GENÇER ve Muhammet
GÜNDOĞAN isimli arkadaşlarımıza da teşekkürü borç bilirim.
Ve tabi ki bu projenin mimarı, en çok emek harcayıp en çok yorulanı, bu yorgunluğa rağmen
güler yüzünü, ilgisini hiç bizlerden esirgemeyen Değerli Hocamız Hüseyin Sayın’a ve Konya İl Millî
Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Biriminde görev yapan kıymetli mesai arkadaşlarına sonsuz teşekkür ederim.
İnşallah başka güzel projelerde de buluşmak ümidiyle.
ALPER COŞKUN
Türkçe Öğretmeni
Tekirdağ Çorlu Atakent Ortaokulu
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LOADING…
“Bugün saatle yaşıyoruz, böylece günün sekiz saatini para kazanmaya,
sekiz saatini kazandığımızın yüzde yüz ellisini harcamaya ve son olarak
da geriye kalan sekiz saatin büyük kısmını uykumuzun neden kaçtığını,
düşünmeye harcıyoruz.” diye söyler Hugh Allen.
Ünlü müzisyen doğru der, der de bizim o proje haftasında 21-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Konya ve Ankara’da geçirdiğimiz 8 güne bu
tespit uymaz işte... Çünkü biz 8 saati para kazanmaya değil, bilgi kazanmaya harcadık. Diğer 8 saatimizi de o kıymetli bilgileri özümsemeye ve
son 8 saati de, uykumuz kaçamayacak kadar yorulduğumuzdan, uykuya…
Çok verimli, aşırı değerli bir o kadar da eğlenceli bir 8 gün geçirdik biz... Heybemize neler doldurmadık ki… Doğru bildiğimiz yanlışlarla şaşırdık kimi zaman, kimi zaman da yeni öğrenmelerle mest
olup doruğa ulaştık. Medya, sihirli elleriyle heybemizi epey zorladı. Böylece o yeni nesil heybe; hoş
anlar, eğlenceli anılarla doldu taştı. Şimdi vakit, başka heybeleri doldurma vakti… O zaman her bitiş
bir başlangıç diyor, vira bismillah deyip yeni dehlizler için hazır ve nazır bekliyoruz.
Dijital bir ifade ile: Dijital çağın okuryazar öğretmenleri öğrencileriyle birlikte çağa ayak uydurmak için “loading” :)
Ayfer SÜMER
Türkçe Öğretmeni
Antalya Gündoğmuş Köprülü Ayşe Güven Ortaokulu

YENİ UFUKLARA DOĞRU
Eğitim fakültesine ilk başladığım yıl, gördüğümüz dersleri ve içeriklerini öğretmenime anlatıp dert yanmıştım: ben okulda bunları mı anlatacağım, diye. Öğretmenimse, öğretmenliği fakültede değil çalışma hayatına başladığımda öğreneceğimi, söylemişti. Öğretmenliğe başlamamın
üzerinden geçen altı yılda öğrencilerimden, meslektaşlarımdan öğrendiğim çok şey oldu fakat TÜBİTAK’ın düzenlediği “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesiyle yeni ufuklar açıldı önümde. Ne kadar sığ düşündüğümün ve aslında çok çaba harcadığımı düşünürken tembelce hareket ettiğimin ve sanal dünya hakkında bilinçsiz bir birey olduğumun farkına vardım. Bende açtığı yeni ufuklar için bu projeyi hayata geçiren ve emek harcayan başta yürütücü kurum Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve proje yürütücüsü Hüseyin Sayın Hocam olmak üzere
herkese çok teşekkür ederim.
Nazan Yılmaz
Türkçe Öğretmeni
Kütahya Aslanapa Ortaca Ortaokulu
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HAYALLER VE GERÇEKLER
Bu zamana kadar gittiğim eğitimlerden çok da farklı bir ortam beklemiyordum aslında. Beklentilerim vardı elbette ama kafamda bir sürü
de soru işareti. Acaba verimli bir eğitim olacak mıydı? Acaba 12 saatlik
yorucu geçen yolculuğuma değecek miydi?
21 Haziran’dan itibaren başlayıp 28 Haziran’a kadar süren dijital yolculuğumuzun ilk durağı Konya’ydı. İlk beş gün süren Konya’daki eğitimimizde gündüzleri alanında uzman birbirinden değerli hocalarımızın bilgileriyle beslenirken, akşamları da İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ve Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Konya şehrimizin güzelliklerini keşfetme
imkânı bulduk. 49 farklı ilden gelen 96 katılımcı öğretmeni bu kadar güzel ağırlayabilmek ve gösterilen misafirperverlik sanırım her baba yiğidin harcı değil.
25 Haziran 2019 gecesi keyifli bir hızlı tren yolculuğundan sonra ikinci durağımız Ankara şehri
oldu. Ankara’daki eğitimimiz ise baş döndürücü bir hızla geçti. Birçok değerli kurumu (TRT Yayıncılık
Tarihi Müzesi, Anadolu Ajansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ziyaret ettik ve sayıca kalabalık olmamıza rağmen çok sıcak karşılandık. Televizyon karşısında gıpta ederek izlediğim halk müziği
sanatçılarını canlı olarak yerinde dinlemek, onlarla fotoğraf çektirmek ise hiç unutamayacağım güzel
bir anı olarak kalacak bende.
Bu eğitim sayesinde öğrendiğim her yeni bilgiyle içimde bir burukluk oluştu. Bilmediğim meğer
ne çok şey varmış. Ne çok değerli bilgiden bihabermişim. Ama diğer taraftan bu şansı yakaladığım
için de mutluyum. Hatta birçok arkadaşımın bilmediği, karşılaşmadığı şeyleri bilmenin gururu da var.
Yoğun bir eğitim olacağını söylemişlerdi ama bu kadarını doğrusu tahmin edememiştim. Yorulduk mu? Hem de çok… Uykusuz kaldık mı? Hem de nasıl!.. Eğlendik mi? Hepsinden öte!.. Özellikle
grupça yaptığımız çalışmalarda, (kısa film çekme, radyo programı hazırlama, hareketli film yapma,
medya ile bir kampanya yürütme vb.) gözümüzden yaş gelinceye kadar güldüğümüz zamanlar oldu.
Aynı zamanda birçok meslektaşımla tanışma, bilgi ve tecrübelerinden faydalanma, güzel arkadaşlıklar kurma fırsatı da yakaladım. Yani özetle bir hafta ancak bu kadar yoğun, dolu dolu ve keyifli
geçebilirdi.
Şu anda omuzlarımda güzel işler yapacak olmanın sorumluluğu, içimde ise bir an önce gerçekleştirmenin sabırsızlığı var. Okula yeni başlayacak bir öğrencinin telaşı sarıyor beni. Bize bu güzel
duyguları yaşatan başta projenin yürütücüsü Hüseyin SAYIN olmak üzere proje ekibine ve bu projede emeği geçen katkısı olan herkese sonsuz teşekkürler… O hâlde zaman, az konuşup çok iş yapma
zamanı!
Ayşegül ÖZALP
Türkçe Öğretmeni
Balıkesir Edremit 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu
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SİLLE KAVŞAĞI…
Her başlangıç umut, her yeni insan tecrübe ve öğreneceğim her bilgi
bir hazinedir. Elimde bir çanta ve kollarım açtım yeni başlangıçlara. Yeni
insanlar, yeni bilgiler, yeni dostluklar yeni bir şehir. Teknolojinin bir tehdit
olarak algılanmaya başlandığı; kimilerine göre dost kimilerine göre düşman olarak medya üzerine eğitim almak için yola çıktık.
Yağmurun ve yeşilin şehri Rize’den, güneşin ve bozkırın şehri Konya’ya
geldim. Şehir tüm sıcaklığıyla, “Hoş geldin” dedi. Bu sıcak karşılamaya
gülümsedim. Yaklaşık elli şehirden gelecek yüze yakın katılımcının konaklayacağı oteli bulmaları için ipucu olarak verilen yerin adı: Sille Kavşağı’ydı.
Sille Kavşağı’nı geçtikten sonra konaklayacağımız ve ilk etap çalışmalarının gerçekleşeceği otelimize geçtik. Kapıda bizleri genç, samimi ve heyecanlı bir ekip karşıladı. Yüzlerinde biraz telaş ve
biraz da heyecan vardı. Dile getirmeseler de o ışıl ışıl gözler, “Acaba bu işi becerebilecek miyiz? ”
diyordu. Katılımcılar için artık ders zili çalmıştı. “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri Projesi” başlamıştı.
İlk gün değerli hocalardan ve Proje Koordinatörü Hüseyin Sayın’dan çok değerli bilgiler aldık. Dolu
dolu ve yorucu bir ilk gün geçirdik diyebiliriz. Aslında gün bize çok yakın olan ama tam olarak bilgi
sahibi olmadığımız konularla ilgili bilgiler aldık. “Medya ve Etik, Blog Yazarlığı, Yanlış Haberler” üzerine bilgiler aldık ve atölye çalışmalarına katıldık.
Yorucu geçen ilk günden sonra ikinci gün daha renkli dakikalara sahne oldu. Önce “Medya Okuryazarlığının Propagandasını Yapıyoruz” etkinliğiyle bize verilen tişörtleri boyadık. Daha sonra bir
radyo programı nasıl yapılır, nelere dikkat edilir onu öğrendik. Bu çalışmaları ertesi gün “Çizgi Film
Yapıyorum ve Dijital Efektlerle Medyada Yazıyorum” etkinlikleri izledi. Konya’dan ayrılıp Ankara’ya
geçmemize bir gün vardı ve akşam olmuştu. Önceki akşam sema gösterisi için geldiğimiz şehir merkezine, bu sefer Mevlana’yı ziyareti için gelmiştik. Boyadığımız ve sosyal mesajlar veren tişörtlerimizle artık Mevlana’nın huzurundaydık. Maneviyat ve teknoloji hiç bu kadar yan yana olmamıştı.
Hemen ardından Akyokuş’ta belediyeye ait bir tesisteydik. Konya Büyükşehir Belediyesi proje katılımcıları ve akademisyenler onuruna yemek vermişti. Harika bir şekilde ağırlandık. Hem yemekler
hem de manzara harikaydı. Güzel geçen günün sonunda gözlerimizi Konya’daki son gün için kapadık.
Son günümüzdeki etkinliklerin sonunda herkes projenin ikinci etabı için tren garına geldi. İstikamet Ankara’ydı ve herkes hızlı trenin gelmesini bekliyordu. İki saat süren neşeli bir yolculuktan sonra
Ankara’daydık. Katılımcılar birbirleriyle yıllardır arkadaş gibiydi. Abartmış gibi olacak ama Ankara’ya
gelişte bir aile havası vardı. Kimi arkadaşının valizini taşımasına yardımcı oluyor, kimi esprileriyle
yorgun yüzleri gülümsetiyor kimi de aldığı Ankara simidini arkadaşıyla paylaşıyordu.
Ankarada’ki etkinlikler çok daha ilgi çekiciydi. Yerinden yetkili kişilerden direk bilgi almak herkesin
hoşuna gitmişti. Anadolu Ajansından, “medyada algı” konusu üzerine bilgiler aldık. İnternet güvenliği
ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundaydık. Herkesin yüzünde, aslında bize çok yakın olup
ulaşması zor olan kurumlarla buluşmanın sevinci vardı. Hayatımızın bir parçası olan bu kurumlar bizi
gerçekten çok iyi ağırladı. Kafamızdaki soru işaretlerinin birçoğunu samimiyetle gidermeye çalıştı.
Bir başka durağımız ise TRT’ydi. TRT’ye ait olan müzeyi keyifle gezdik. Şüphesiz herkesin uğraması gereken bir nokta olarak aklımda kaldı. Sabırla bize bütün birimleri anlatan bir yetkiliyi ve paha

Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri

207

[ Proje İzleme ve Değerlendirme Süreci ]

biçilemez tarihî eserler… Tarihe kısa bir yolculuk yaptık diyebilirim. Neler görmedik ki. İlk kameradan tutun da Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nu okuduğu mikrofana dek birçok tarihî eseri görme fırsatı bulduk. Ülkemizde bir nesil, bu stüdyolardan ve mikrofonlardan gelecek olan sesleri heyecanla
beklemiş, hayaller kurmuş, şarkılar dinlemiş ve ajanstan haberler almıştı. Tek kelimeyle harika bir
müze deneyimi geçirdik.
Ankara’daki son günümüzden önce bir başka durağımız ise TRT Arı Stüdyolarıydı. Canlı müzik
performansını canlı yayına katılarak izleyecektik. Türk Halk Müziği Konseri için seyircilerin bulunduğu kısımdaydık. Canlı yayın deneyimini seyirci olarak bile yaşamak heyecan vericiydi. Kameralar,
ışıklar, stüdyo şefi, yönetmen ve perde arkasında görevli onlarca kişi. Müthiş bir disiplin, müthiş bir
armoni… Evde oturan sayın seyirciler, lütfen küçük kusurları görmezden gelin çünkü yapılan iş gerçekten saygıya değer.
1 saatlik program için neredeyse 50 kişi seferber olmuştu ve biz heyecanla kameraların bizi çekmesini bekliyorduk. Canlı yayında ailelerimize el sallayacak, hasret giderecektik. Kızım Nazen Didar
ve eşim Bağdat, programı izlemesine rağmen beni görememiş. Sağlık olsun bir dahaki sefere görürler. Ne de olsa televizyon dünyasına adım attık.
Ve son gün gelip çatmıştı. Dolu dolu geçen yedi günün sonunda dostlara sarılıp ayrılmayı beklerken önümüzde kâğıt ve kalem bulduk. Böylesine disiplinli ve başarılı bir projenin sonunda bir değerlendirmeye tabi olmamamız beklenemezdi. Gayet ciddi bir değerlendirme sınavından sonra kapanış törenini için büyük salona geçtik. Protokol, konuşmalarını yaptı ve katılımcılara belgeleri takdim edildi. Salonun duvarlarında onlarca defa alkış sesleri yankılandı ama en güçlüsü Proje Koordinatörü Hüseyin Sayın içindi. Bir meslektaşımın böylesine büyük bir projeyi üstlenmesi ve başarıyla
tamamlaması gurur vericiydi. Her şey o kadar düzenli ve planlıydı ki sekiz gün boyunca kayda değer
hiçbir aksaklıkla karşılaşmadık. “Peki hiç mi olumsuz bir şey olmadı dediğinizi duyar gibiyim.” İnanın ki yemeklerin tavuk ağırlıklı olması dışında hiçbir olumsuz bir şey yaşamadık. Tabii buna olumsuz bir durum denilirse.
Ve ayrılık vakti gelmişti. Her ayrılık erkendi. Yeni dostlara, birbirinden değerli akademisyenlere ve
birbirinden değerli proje ekip üyelerine veda vakti gelmişti. Yazımın başında demiştim ya buluşma
noktamız Sille Kavşağı’ydı. Sille Kavşağı bu sefer araçları değil, gönülleri birleştirdi. Birbirinden
değerli bilgileri zihinlerle buluşturdu. Siz siz olun bundan sonra kavşak deyip geçmeyin. Hele ki Sille
Kavşağı’na…
Emrah ADAK
Türkçe Öğretmeni
Rize Merkez Hüseyin Yardımcı Ortaokulu
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BAKIŞ AÇISI
Projeden haberdar olduğumda “dijital okuryazarlık” kavramı ilgimi
çeken ilk şey oldu. Bu kavramın içini doldurmak için detaylı bir araştırma
yaptım. Ardından projenin internet adresinden detaylı bir şekilde bilgilendim ve projeye başvurmaya karar verdim.
Bir TÜBİTAK projesi olması beni çok heyecanlandırmış ve isteklendirmişti. Bana olumlu bir şekilde geri dönüş sağladıkları zaman çok mutlu
olmuştum ve heyecanım bir kat daha artmıştı. Çünkü “öğretme” kavramının zeminini, “sürekli öğrenme”nin oluşturduğunu düşünen bir öğretmen
olarak öğrencilerime ve çevreme daha faydalı olacağımı düşünüyorum.
Zamanla değişen medya anlayışı ve işleyişi beraberinde medyaya bakışı da değiştirdi. Yenilenen
medyayı daha iyi tanımak ve anlamak; ayrıca dijital dünyada kendine yer bulan bu medyayı daha
etkili kullanabilmek, bu medyadan yararlanmak ve insanları etkileyebilmek için bu projede yer almanın çok yararıma olacağı düşüncesindeydim.
Proje yürütücümüz Hüseyin SAYIN’ın projeye olan inanmışlığı bizi de projeye bağlayan en önemli
etkendi kuşkusuz. Projenin en başından sonuna kadar, hatta projenin nihayet bulmasından sonra da
yakın ilgilerini eksik etmediler.
Dolu dolu bir eğitim içeriğiyle birbirinden kıymetli akademisyenler ve uzmanlarla 8 gün, her gün
ve her an yeni bir şeyler öğrenmiş olmanın mutluluğuyla geçti. Ayrılırken eminim ki bütün öğretmen arkadaşlarımın zihninde yeni fikirler ve düşünceler oluşmuştu. Yeni eğitim-öğretim yılında ve
ilerleyen yıllarda ortaya koyacağımız proje ve fikirlerle aldığımız bu eğitimin karşılığını vereceğimizi düşünüyorum.
Başta proje yürütücüsüne, Konya İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Seyit Ali BÜYÜK’e, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Servet ALTUNTAŞ’a, Konya ÖDM çalışanlarına, değerli akademisyen
ve uzmanlarımıza teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca misafirperverliklerinden dolayı Konya Büyükşehir
Belediyesi Eğitim Dairesinin kıymetli yöneticileri Alper ORAL ve Abdullah KALELİ ile Gülaydın BAYRAKTAR Hanımefendi’ye; Anadolu Ajansı, TRT ve BTK yetkililerine şükranlarımı sunarım.
Emrah DURNA
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Konya Meram Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu
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ANALOG ÖZLEM’DEN DİJİTAL ÖZLEM’E
Bu projede yer aldığım için çok memnun ve mutlu olduğumu belirtmeden başlamak istemiyorum yazıma. Katılım davetini aldığım iletiyi
kaç defa okuduğumu yazmayacağım. Varın siz anlayın, bu eğitimi ne çok
istediğimi... Bu arada proje yürütücülerinin, proje işleyişinin her aşaması
ile ilgili bizleri iletileriyle anbean bilgilendirmesi de katılacağım eğitimle
ilgili harika ipuçlarıydı. Teşekkürler...
“Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesi 49 ilden 96 öğretmenin
katıldığı bir Türkiye mozaiğiydi. Her sabah farklı bir şehre “günaydın”
diyebilmenin keyfini yaşadım. Çok değerli akademisyenlerle çalışma, öğrenme ve etkileşim fırsatım oldu. Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU Hocamız bir eğitim dersinde Dijital Göçmen ve Dijital Yerliler tanımlarından söz etmişti. Kendimi dijital göçmen tanımına çok yakıştırmıştım. Çünkü bu eğitimi alana kadar kimlere yetmeye/yetişmeye, kimleri eğitmeye çalıştığımı biliyor ama ne yapacağımı tam olarak bilmiyordum. Bildiklerime yenilerini, farklılarını ekledim.
Çağın öğretmeni olmanın daha keyifli olacağı, su götürmez bir gerçek hiç kuşkusuz. Yine bu eğitim sürecinde bizlere güzel enerjisini tüm doğallığıyla veren Prof. Dr. Nezih ORHON Hocamızdan;
sınırlılıkların yaratıcılığı desteklediğini, çocukların özerk düşünmeleri fakat etik ve sorumluluk bilinciyle yaşadıkları çağı sorgulamaları gerektiğini, aslında fotoğraf çekme meselesinin bir kadraj hikâyesi olmadığını mimik ve jestleriyle zenginleştirdiği eğitiminde hayranlıkla dinledim.
Açılışta yaptığı içten konuşmasıyla ruhumuza dokunan Doç. Dr. Adnan ALTUN Hocamızın eğitimlerini de oldukça verimli geçirdim. Dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı nedir? Nasıl Dijital
vatandaş olunur yaksa çoktan olduk mu gibi sorulara cevaplar bulabilmek için eğitim öğretime başlar başlamaz ilk işim okulumda bir “Medya Kulübü” oluşturmak olacak. Çocuklarımızda oluşturulan
yanlış medya algısını, yine onların etkisi ve katkısı ile aşacağımıza inancım yüksek.
Blog çalışmalarımızın da kulübümüze ve projelerimize yapacağı katkıya değinmeden olmaz. Salih
GÜRBÜZ Hocamızın engin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğim elbette. Burada
aldığımız eğitimleri beceriye çevirip yaşantımıza ve uygulanabilir oranlarda sınıf ortamlarımıza taşıyacağım. Animasyon tekniklerini kullanarak keyifli zaman geçirmenin yanında, logo çalışmalarıyla
çeşitli tasarımlar yaparak bizim dijital yerlilerle (öğrencilerimizle) teknolojinin yaralı kısımlarından
faydalanacağız.
Yazımda ismi geçmeyen çok değerli hocalarımın da bizlere aktardığı bilgiler hem zihnimde hem
de notlarımın arasında. Zamanın dışına çıktığım anlarıma eşlik eden yeni oyun arkadaşlarım da oldu
eğitim sürecinde. Mesleğimin goncası çocuklarım, merak duygumu tetiklemeselerdi ben de bu güzel
dostları tanıyamayacaktım. İyi ki...
Nezaketi ve samimiyetiyle bizleri ağırlayan Konya Millî Eğitim Müdürü Sayın Seyit Ali BÜYÜK
Beyefendi'ye, projenin yerel sloganını oluşturarak "Hele bakın kim geldi?" sözüyle yüzlerde tebessüme sebep olan Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Servet ALTUNTAŞ Beyefendi'ye, bizlere hassaten emeği geçen kurum ve kuruluşlara da teşekkür ederim.
Sevgili Hüseyin Sayın; tüm bu süreç sizin güzel zihin dünyanızdan bizlere ulaşan "Dijital Çağın
Okuryazar Bireyleri" projenizle 96 eğitimciyi Konya'da buluşturmanızla başlıyorsa, bu yazının ortaya
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çıkma hikâyesi de eğitim sürecinin keyifli ve verimli geçtiğini anlatabilme çabasıdır kalemim yettiğince. Sonuç değerli elbette ama sonuca giden yol da yolculuk da çok kıymetliydi. Otele adımımızı
attığımız ilk andan son ana kadar ilgisini, desteğini, sabrını ve güler yüzünü esirgemeyen başta size
ve çalışma arkadaşlarınıza çok teşekkür ederim. Yeni projelerde görüşmek dileğimle...
Özlem TURGUT ŞİLİ
Türkçe Öğretmeni
Samsun Canik Tevfik İleri Ortaokulu

BEN, SEN VE ÖTESİ
Bir sen var ki senin içinde, senden öte, senden ziyade, anlayışı ile
öğrencilerine yaklaşan bir öğretmen olarak içimdeki "ben"i ortaya çıkarmamı, benden ziyade olanları fark etmemi sağlayan bu dopdolu projenin
mimarlarına teşekkürü bir borç bilirim.
Adını duyduğum ilk andan beri beni heyecanlandıran bu oluşum Konya'ya gelmemle yerini daha emin duygulara bıraktı. Gidiyorum ama inşallah pişman olmam içeriği doludur, diye ettiğim dualar yerini iyi ki kabul
edilmişim, şükürlerine bıraktı.
Yoğunluğu kabul ama bu yoğunluğun içini de doldurabilmek büyük marifet. Bunu başaran bir
proje ekibi olarak alkışı fazlasıyla hak ediyorsunuz. Radyocu, TV programcısı, başkan, sözcü ve daha
bir sürü şey olduğum sekiz günlük süreçte direnç gösterdiğimiz, ay bunu yapamayız, dediğimiz her
şeyi yaptığımızda yaşadığımız o heyecan beni haklı bir empati sürecine de sürükledi.
Mesleğinin 9. yılında, hayatının ortalarında ve belki de birçok kimseler tarafından kendini bulmuş biri olarak adlandırılan ben, aslında sınırlarımın farkına vardım. “Sen bu da olabilirsin.” dediğim, fark ettiğim, dönüştüğüm, ürettiğim bu güzel platformun bir parçası olmak benim için çok özel,
çok güzeldi. İşin kötü yanı ise bundan sonra katıldığım her projede ve eğitimde bu kaliteyi arayacağım sanırım. Yüreğimde dokunduğunuz her duygu için, açtığınız yeni ufuklar için teşekkürler. Sevgi
ve saygılarımla...
Tülay TEBERİK
Türkçe Öğretmeni
Adana Çukurova Hümeyra Ökten Kız İmam Hatip Ortaokulu

Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri

211

[ Proje İzleme ve Değerlendirme Süreci ]

BEN DE DİJİTAL ÇAĞIN OKURYAZAR BİREYLERİNDEN OLDUM
Proje etkinliklerine Tekirdağ İli Çorlu İlçesi’nden katıldım. Projeye başvurmadan önce okulumuza gelen çağrı yazısını okuduğumda projenin bu
kadar anlamlı ve bu kadar değerli olacağını düşünememiştim. Geleceğe
daha sağlam adımlarla yürüyebilmek için kendimi geliştirmem gerektiği
düşüncesiyle bu projeye başvuru yaptım.
Projeye kabul edildiğime dair mail aldığımda çok sevindim. Projeye
dair bilgilendirmeler proje yürütücüsü Hüseyin SAYIN hocamız tarafından kurulan gruplarda sürekli duyuruldu. Bizlere anında dönütler verilerek
proje takvimi, dersler ve ders öğretmenlerinin bilgileri planlı bir şekilde
iletildi. Proje yolculuğum 19.06.2019 tarihinde saat 20.30’da otobüse binmemle başladı.
Evlendiğimden beri ilk defa evimden, kızımdan ayrı kalacaktım. Bunun stresi içindeyken bir yandan da öğrencilerimizi aydınlatabilecek yeni bilgilere ve yeni ufuklara yelken açtığımdan dolayı heyecanlıydım. Bu heyecanım beni öğrenmeye ve üretmeye sevk ediyordu. Bu heyecanı iyi kullanarak
katıldığımız projeye ne kadar çok katkı sunmam gerektiğini düşündüm ve elimden geleni yapmaya
çalıştım.
Proje için Konya’ya geldiğimde ve otelimize gittiğimde böyle bir projeye katıldığımdan dolayı
bir kere daha mutlu oldum. Bu proje vesilesiyle hiç görmediğim bir şehir olan Konya’yı ve bu şehrin
güzelliklerini (Mevlana Türbesi, Alaeddin Tepesi, Sille, Meram vb.) görme şansı buldum.
20 Haziran 2019 tarihinde proje için açılış töreni yapıldığında 49 ilden öğretmenin katılımcı olduğunu, 4 farklı üniversitenin, 2 farklı büyükşehir belediyesinin projeye destek verdiğini; TRT, Anadolu
Ajansı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun proje paydaşı olarak yer aldığını öğrendim. Eğitim için çok değerli ve önemli bir projeye katıldığımı bir kere daha anladım ve mutlu oldum.
Bu proje sayesinde Ülkemizi temsil eden bir grupla birlikte kendimizi geliştirme fırsatı buldum.
Proje çalışmaları kapsamında “medya algısı, afiş tasarımı yapma, slogan üretme, animasyon hazırlama, sosyal sorumluluk konularında proje üretme, stratejik planlama” konularında bilgiler edindim.
Edindiğim bu bilgileri de okulumda en iyi şekilde uygulamaya çalışacağım.
Proje çalışmaları arasında sadece bizleri bilgilendiren ve bizlere uygulamalar yaptıran etkinlikler
değil, aynı zamanda ruhsal yönden de rahat etmemizi sağlayacak geziler, yemekler vardı. Böylece
daha pozitif bir ortam oluştu. Günlerimiz dolu dolu geçti.
Bu proje sayesinde yeni insanlar yeni değerler kazanma fırsatı buldum. Projede beni en çok etkileyen sözlerden bazıları şöyle: “İncitme, İncittiğin yerden İncinirsin”, Prof. Dr. Emine Nilüfer PEMBECİOĞLU hocamızın “Sürüden ayrılın, farklı olun; sizi kurt kapmaz, farklı olmak gerek” ve Konya
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Servet ALTUNTAŞ’ın anlattığı bir hikâyeden gelen “Bak hele, kim
geldi?” sözleri.
Projenin hazırlanmasından uygulanmasına her aşamada bizlere katkı sunan herkese canı gönülden teşekkür ederim.
Gökay TOK
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Tekirdağ Çorlu İmam Hatip Ortaokulu
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BAK! HELE KİM GELDİ
İlana çıktı bir TÜBİTAK projesi,
Hem de “Gönüllerin Şehri” Konya’da.
Duyuldu 49 ilden öğretmenlerin sesi,
Projeyi yürüttü Hüseyin Hoca.
Birçok sorunla baş ettik proje uğruna
Çıktı sonunda yazılarımız onaya.
Sorun çıkaran yöneticiler olsa da
İlgili yönetmelikle “görevli izinli” sayıldık
sonunda.
Konya’da buluştu
Dijital çağın okuryazar bireyleri,
Açılış ardından gruplar oluştu
Projeler bir araya getirdi öğretmenleri.
Dijital vatandaş olma yolunda
Başladık tişörtleri boyamaya.
Medya okuryazarlığının propagandasını
Tişörtlerimizi giyerek yaptık Mevlana Meydanı’nda.

Sabah aradı özel numara
Ters köşe yaptı Şahin Hoca.
Bilişim Teknolojileri Kurumunda
Dedi, izin vermeyin siber zorbalığa.
Konya’da başlayan yolculuğa
Son verdik Ankara’da.
Merak etme Hüseyin Hoca öğrencileri
Bizlere emanet “Medya Okuryazarlığı” dersi.
Seminer sonunda yapıldı başarı testi.
Kopya desen Allah’ın emri
Fakat kurallara uymayınca,
Kızdı bize Ebru Hoca.
Döndük okullarımıza,
Dedik ki müdürümüze:
-Gönüllerin şehri Konya’dan
-Bak! Hele kim geldi…

Sayısız etkinlikle geçiyordu hafta
Dijital bireyler koşuşturmakta.

Gülhan Kulak

“Geleceğin Gazetecileri” dersinde

Türkçe Öğretmeni

Neden ara vermedi ki Nilüfer Hoca.

Tekirdağ Çorlu Melahat Kozar Ortaokulu
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BİR DEMET GÜNLÜK
20 Haziran 2019-Konya Tren Garı
Öğretmenliğimin ilk yılını kendimi geliştirmek namına bir eğitimle
sonlandırmak istiyorum. Beklentim yüksek ama bir yandan da devlet dairesinin donukluğu ile karşılaşmaktan korkuyorum.
21-25 Haziran 2019-Konya
Tüm ayrıntıları titizlikle düşünülmüş bir programın içindeyim. Bazen
bir televizyon programı yapımcısı oluyorum bazen yönetmen. Teknoloji ile
donatılmış bir hayatta bu dijital dünyanın şifrelerini çözmeye çalışıyoruz.
Yeni çehreler, yeni bakış açıları, bana yeni renkler katarken şaşkınlık ve memnuniyetimi gizleyemiyorum. Yoğun programdan bunaldığımızda ise nefes almak için başımızı koca bir pencere olan Konya'ya uzatıyoruz. Anadolu'nun tam ortasında uçsuz bucaksız bir düzlük. Sanki Rumi'nin eteği etrafında dönen, dönerken sakinliği ile yüzlere tebessüm saçan bir toprak parçası. Başak başak bereketin, sarı sıcağın yuvası Konya…
25 Haziran 2019 Gecesi-Yolculuk
Tren raylarının şahitliğinde sayıları yüzü aşan öğretmen topluluğu Ata'nın huzurunda, Ankara’ya,
yeni keşiflere yol alıyor. Pusulamız artık cep telefonlarında hâliyle…
26-27 Haziran 2019-Ankara
Eğitimler kaldığı yerden devam ediyor. Ama bir farkla, zihnimizdeki devlet ciddiyeti ve resmî
kurum algısı yıkılıyor her ziyarette. BTK, Anadolu Ajansı ve TRT... Merak edilen her sorunun sorulduğu ve içtenlikle yanıtlandığı ortamlar vardı eğitimlerin her anında. Dijital dünyada inovasyon
nasıl olur? Her okuduğumuz gazete haberlerine inanmalı mıyız? Zorbalığa karşı ne kadar hazırlıklıyız? Başarılı bir fotoğraf nasıl çekilir?
Ve eğitimlere kısa bir mola:
Alo alo Muhterem Sami'm, burası Ankara TRT Arı Stüdyoları.
Peki Halk müziği konserine hazır mıyız?
28 Haziran 2019
Heybemizde güzel hatıralar, faklı tecrübeler, yeni tanışıklıklar, yeni ufuklar var. Memnunuz, mutluyuz.
Mete ALMALI
Türkçe Öğretmeni
Van Çaldıran Soğuksu İlk-Ortaokulu

214

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı

[ Proje İzleme ve Değerlendirme Süreci ]

2. PROJE ETKİNLİKLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE YAYGIN ETKİSİ
Anadolu Ajansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Konya
Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği hâlinde 21-28 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen
etkinliklere katılan katılımcı öğretmenlerden, proje etkinlik haftasının tamamlanmasının ardından
okullarına dönüşlerinde medya okuryazarlığı dersi ve kulüpleri kapsamındaki öğrencileriyle benzer
etkinlik ve projeler üretmeleri istenmiştir. Proje kapsamında 25 etkinlik gerçekleştirilmiş ve bu etkinliklerin, 2019-2020 eğitim öğretim yılında katılımcı öğretmenlerin okullarındaki yansımaları, proje
izleme sürecinde proje uzmanlarınca analiz edilmiştir. Bazı katılımcı öğretmenler proje etkinlik haftası sonrasında tayin sebebiyle görev yaptıkları kurumlarını ve yerleşim yerlerini değiştirmişlerdir.
Bu yer değişiklikleri sonrasında kimi katılımcılar geçiş yaptığı okulda çalışmalarına devam etmiş
kimi katılımcılar ise bu gerekçe ile yeni geçtikleri okullarda etkinlik yapamadıklarını belirtmişlerdir.
Katılımcı öğretmenlerin okullarındaki süreci detaylı bir şekilde betimleyebilmek için Aralık ayında
Proje İzleme Anketi hazırlanarak katılımcılara uygulanmıştır. İzleme anketine İzmir’de katılan Hasan
Yüce ile Konya’dan katılan Erkan Selim Uludağ dışında bütün öğretmenler (94) katılmıştır. Katılımcıların proje etkinliklerinden edindikleri bilgi, beceri ve tecrübeleri okullarına ve öğrencilerine de aktarabilmeleri için uygun ortama sahip olup olmadıklarını anlayabilmek için görev yaptıkları kurumda
medya okuryazarlığı dersine girip girmediği ve okulunda medya okuryazarlığı çalışmalarını yürütecek bir kulüp veya öğrenci topluluğu oluşturup oluşturmadığı sorulmuştur. Katılımcı öğretmenlerin yalnızca 22’si 2019-2020 eğitim-öğretim yılında görev yaptığı kurumda medya okuryazarlığı
dersine girdiği ve 29 öğretmenin ise proje etkinliklerini yürütmek üzere bir kulüp veya öğrenci topluluğu oluşturduğu bu topluluk veya kulüpteki ortalama öğrenci sayısının 25 olduğu anlaşılmıştır.
Katılımcı öğretmenlerin 4’ü yalnızca 5. sınıf, 1’i yalnızca 6. sınıf, 3’ü yalnızca 7. sınıf, 2’si yalnızca 8.
sınıf öğrencilerinden diğerleri ise farklı sınıf sevilerinden oluşan karma yapıda bir kulüp veya topluluk oluşturmuştur.
Katılımcı öğretmenlerin 73’ü (%78) katıldığı proje etkinliklerinden en az birini okulunda öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiğini beyan etmiştir. 94 proje katılımcısı öğretmen arasından okulunda
etkinlik yapan 71 öğretmenin toplamda 191 etkinlik/çalışma yaptığı ankete verilen yanıtlardan anlaşılmıştır. 17 katılımcı öğretmen görev yaptığı okulda yalnızca 1, 35 öğretmen 2, 11 öğretmen 3, 3
öğretmen 4, 5 öğretmen ise 5 ve daha fazla farklı etkinlik yapmıştır. Okullarda gerçekleştirilen etkinlikler ve gerçekleştirilme sayısı aşağıdaki tabloda detaylarıyla yer almaktadır. Alınan geri bildirimler doğrultusunda öğretmenlerin en fazla pano çalışması, slogan oluşturma veya slogan yarışması,
belirli günler ve haftalarla ilgili sözlü veya yazılı çalışmalar, afiş tasarımları, sosyal sorumluluk projeleri, bilgilendirme semineri ya da konferans, sosyal medya çalışmaları ile fotoğraf çekme veya
çözümleme etkinliklerini okullarında gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır.
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Okullarda Gerçekleştirilen Etkinlikler
Pano Çalışması
Slogan Oluşturma veya Slogan Yarışması
Belirli Gün ve Haftalarla İlgili Sözlü veya Yazılı Çalışmalar
Afiş Tasarımı/Yarışması
Sosyal Sorumluluk Projesi veya Kampanyası
Bilgilendirme Semineri veya Konferans
Sosyal Medya Çalışmaları
Fotoğraf Etkinliği (Çekim, Analiz vb.)
Okul Web Sitesi Yayın Faaliyetleri
Film Çekimi (kısa film, animasyon vb.)
Söyleşi
Gazete, Dergi, Broşür, Kitapçık gibi Basılı Yayın Çalışması
Blog Yazarlığı
TV Programı
Radyo Programı/Radyo Yayını
Kurslar
Diğer
Çeşitli sebeplerden dolayı hiçbir etkinlik yapmadım.

Sayı
40
25
19
14
13
13
11
10
8
7
7
5
3
2
2
2
10
21

İzleme anketinde katılımcı öğretmenlere yöneltilen “Proje haftasında katıldığınız hangi etkinliği veya etkinlikleri diğerlerine göre daha etkileyici ve verimli buldunuz?” sorusuna verilen cevaplar ise şu şekildedir:
Proje Gerçekleştirilen Etkinlikler
Film Atölyesi
Siber Zorbalık: İncittiğin Yerden İncinirsin (BTK)
Medya ve Etik: Yanlış ve Yanıltıcı Haberler
Fotoğraf Okuma ve Fotoğrafın Gücü (AA)
Dijital Vatandaşlık
Medya Okuryazarlığının Propagandasını Yapıyoruz
Bir fikrim var: Radyoya Program Yapıyorum
Dijital Çağın Bireyleri
Çizgi Film Yapmayı Öğreniyorum
Düşünceden Yayına TV Programı
Medya ile Bir Kampanya Yürütüyorum
Mobil Destekli Sanal Gerçeklik Uygulaması (BTK)
Medyada Algı (AA)
Mobil Uygulamalarda Algı Yönetimi
Sosyal Sorumlu Blog Yazarlığı
Sosyal Medyanın Geleceği
İnternet Girişimciliği ve İnovasyon (BTK)
Değişen Okuryazarlık Algısı
Yazılı Haberlerin Analizi (AA)
21. Yüzyılda Belge ve Bilgi Paylaşımı ile Modern Uygulamalar
Dijital Efektlerle Medyada Yazıyorum
Geleceğin Gazetecileri
Proje Başarı Testi Uygulaması
Çevrim İçi İçerik Oluşturuyorum
Stratejik İletişim Eğitimi
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52
52
47
44
37
36
35
31
31
27
27
27
27
25
24
23
23
22
22
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18
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Katılımcılar en fazla “Film Atölyesi” ile “Siber Zorbalık: İncittiğin Yerden İncinirsin” etkinliklerinden etkilenmiş olduklarını beyan etmişlerdir. Ankette ayrıca katılımcı öğretmenlerin projeden etkilenme dereceleri de anlaşılmaya çalışılmış ve bunu öğrenebilmek için “Lütfen Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri projesini, genel anlamda size bıraktığı etki derecesi açısından uygun puanla değerlendiriniz.” sorusu yöneltilmiş ve öğretmenlerden 1’den 5’e kadar bir puan vermeleri istenmiştir. Puan
değerleri şu şekildedir: 1: Etkisiz, 2: Az etkili, 3: Orta, 4: Etkili, 5: Çok etkili.

Ankete katılan öğretmenlerin tamamı projenin, az ya da çok kendisinde bir etki bıraktığını belirtmiştir. Projenin etkisiz olduğunu düşünen katılımcı olmamıştır. Öğretmenlerin 67’si (%71) projenin
kendisinde çok etki bıraktığını beyan etmişlerdir.

Ankete katılan öğretmenlerin yaklaşık %80’i projede beklentilerinin karşılandığını belirtmişlerdir. Söz konusu öğretmenlere “Proje çalışmalarından esinlenerek ilerleyen zamanlarda gerçekleştirmeyi planladığınız farklı çalışmalar varsa lütfen belirtiniz.” yönergesi yöneltilmiş ve belli başlı şu
çalışmaların yapılmasının planlandığı anlaşılmıştır:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İmkânlar dâhilinde bir kısa film
Bulunduğum yöredeki ortaokul öğrencileri arasında Siber zorba/mağdur olma konulu TÜBİTAK
araştırma projesi
TÜBİTAK projesi olarak dijital göçmen ve yerliler hakkında araştırma
Medya ile ilgili tişört tasarım
Sosyal medyayı verimli kullanıyorum etkinliği
Dergi ve web site
Medyanın bilinçli kullanımı üzerine farkındalık yaratma ile ilgili bir etkinlik
“sosyal medyanın faydaları-zararları” konulu sınıflar arası münazara etkinliği
Aile ve çocukların beraber gerçekleştireceği etkinlikler: Film çekimi, video paylaşım kanalı açma ve
bu kanalda çeşitli konularda bilgilendirici yayınlar yapma
Tişört üzerinde sosyal medyanın etkilerine dikkat çeken tasarımlar, okul duvar gazetesi, medya ve
algı konusuna dikkati çeken paylaşımlar, çizgi film ve animasyon film çalışması, fotoğraf ve video
çekme etkinliği, TV programı ve radyo programı tasarlama etkinlikleri
Dijital ayak izi, animasyon film
Pano çalışması, afiş tasarımı
Öğrenci radyosu yayını, siber zorbalık konulu konferans
Veli bilgilendirme seminerleri
“Medya ve reklamlar” konulu TÜBİTAK bilim fuarı
“Çocuk hakları” temalı kısa film, blog yazarlığı
RTÜK ziyareti
Sosyal medya etkileri konulu bez çanta boyama
Velilere yönelik dijital okuryazarlık konulu seminerler
Okulda gelişen olayların yayınlanacağı bir TV programı
Sosyal medya gazetesi
Dergi ve kitap çalışması
İnternet Bağımlılığı ile ilgili seminer
Medya okuryazarlığı konulu TÜBİTAK 4006 bilim fuarı
Dijital dünyanın geleceği konulu fütürizm çalışması
Medya okuryazarlığı atölyesi
Münazara kulübüyle birlikte okul genelinde sosyal medya kullanımı ve siber zorbalık konularında
münazara etkinliği
Stop motifin klip çekimi, afiş yarışması
Medya okuryazarlığı ile ilgili TÜBİTAK projesi
Okul tanıtım videosu, bilgilendirme semineri
Söyleşi, seminer, slogan yarışması, sosyal medya kullanımı üzerine aileler ile sosyal sorumluluk
çalışmaları

Katılımcı öğretmenlerden okullarında yaptıkları çalışmalarla ilgili doküman (fotoğraf, metin,
video, afiş vb.) talebinde bulunulmuş gelen dokümanlar proje yürütücüsü ve uzmanları tarafından
arşivlenmiştir. Katılımcılardan alınan veriler doğrultusunda okullarda 28 Şubat 2020’ye kadar gerçekleştirilen etkinlikler şu şekildedir:
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BOLU ORHANGAZİ ORTAOKULU (MERAL ÖZGÜN)
Öğrenciler Dijital Ayak İzlerini Fark Etti
Bolu Orhan Gazi Ortaokulu Öğrencileri, medyanın hayatımızdaki önemi ve internet kullanım alanları çerçevesinde “Dijital Ayak İzlerini” fark ettiler. Sosyal Bilgiler dersi öğretmenleri Meral Özgün
rehberliğinde gerçekleştirdikleri etkinliklerde genel ağ ortamında yaptıkları her hareketin bir iz bıraktığını gördüler.

Medya Okuryazarlığının Propagandasını Yapıyoruz
Orhan Gazi Ortaokulu 7-B Sınıfı Öğrencileri, sosyal medyanın zararları konusunda farkındalık
oluşturmak için Sosyal Bilgiler dersi öğretmenleri Meral Özgün rehberliğinde tişörtlere çeşitli tasarımlar gerçekleştirdi. Gün boyu bu tişörtlerle dolaşıp okullarındaki diğer öğrencilerin dikkatini sosyal medyanın zararları üzerine çektiler…

Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri
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BURSA HALİL İNALCIK BİLİM SANAT MERKEZİ (YASEMIN KÜÇÜKYILMAZ)
Dijital Vatandaşlık Konulu Pano Çalışması ve Kodlama Etkinliği
Bursa Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi öğrencileri, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yasemin
Küçükyılmaz rehberliğinde “dijital vatandaşlık, bilgi güvenliği ve güçlü şifre kuralları” konularında
pano çalışması yaptılar. Ayrıca öğrencilerle birlikte kodlama etkinliği de gerçekleştirilmiştir.

Dijital Ayak İzlerimiz
Bursa Halil İnalcık
Bilim Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yasemin Küçükyılmaz rehberliğinde “Dijital Ayak İzlerimiz” etkinliğini gerçekleştirmişlerdir.
Proje Katılımcısı Yasemin Küçükyılmaz’dan
Medya Okuryazarlığı Eğitimi
Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri projesine katılan öğretmenlerden Yasemin Küçükyılmaz görev yaptığı ilde (Bursa) uluslararası akrediteye sahip eğitimler online kurs merkezi “Güvennet Akademi” ile iş birliği yaparak “güvenli internet ve medya okuryazarlığı”
konulu sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Beş
konu başlığı altında toplanan eğitimler online olarak
dünya genelinde eğitimi talep eden ebeveyn ve eğitmenlere ücretsiz bir şekilde sunulmuştur.
Proje kapsamında çekilen videolar ile velilerin dijital ebeveynlik konusunda bilgilendirilmesi,
çocuklarını sanal ortamdan korunması, ekran bağımlılığını engelleme yolları, İnternet ortamındaki
dijital ayak izlerimizi silme teknikleri gibi konular ele alınmıştır. Alt konu başlıklarıyla verilen eğitimle
dijital göçmenler olan velilere rehberlik yapılarak bahsi geçen konular hakkında velilerin bilinçlenmesi hedeflenmiştir.
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ADAPAZARI AYKUT YİĞİT ORTAOKULU (EMINE AKDERE)
Güvenli internet Kullanımı ve İnternet Bağımlılığı ile Mücadele Konferansı
Sakarya Adapazarı Aykut Yiğit Ortaokulu, Sosyal Bilgiler dersi öğretmeni Emine Akdere rehberliğinde “İnternet Bağımlılığı” ile mücadele ediyor. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Elif Köse ile Çocuk Psikiyatrisi Dr. Fatma Turna, 21-23 Ekim 2019
tarihlerinde “Güvenli İnternet kullanımı ve İnternet bağımlılığının önlenmesi ve siber zorbalık” konularında öğrencileri bilinçlendiren bir konferans düzenledi. Konferans kapsamında ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığının azaltılmasında mesaj yoluyla yapılan müdahalenin değerlendirilmesi
konusunda bir anket çalışması da gerçekleştirildi.

GÜMÜŞHANE KALE İMAM HATİP ORTAOKULU
(KEMAL BİLİR)
Dijital Ayak İzimizi Takip Ediyoruz
Gümüşhane-Merkez Kale İmam Hatip Ortaokulunun 6-A sınıfında öğrenim gören öğrenciler, Bilişim
Teknolojileri ve Yazılım dersi kapsamında “Medya
Okuryazarlığı Kulübü” ile iş birliği içinde “Dijital Ayak
İzim” etkinliği yaptı. Bu etkinlikte öğrenciler, bilgisayar ve internette vakit geçirdiği uygulama ve ortamları kendi hazırladıkları ayak izlerine yazdılar. Böylece kim hangi ortamlarda vakit geçiriyor, zamanını ve enerjisini neye harcıyor, bunun farkına vardılar ve kendilerine olumsuz yönde etki yapacak uygulamaları kullanmayı bırakma yönünde karar aldılar.
Bu etkinliği de kulüp panosunda yayınlayarak diğer
öğrenci ve öğretmenlerin de fikir sahibi olmalarını
bilinç sahibi olmalarını sağladılar.
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BALIKESİR EDREMİT 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İMAM HATİP ORTAOKULU (AYŞEGÜL ÖZALP)
Edremit 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmeni Ayşegül Özalp, isminde “şehit” kelimesi geçen ülke genelindeki
bütün okulların katıldığı ve 26 Ağustos 2019-18 Mayıs 2020 tarihleri
arasında etkinlikleri gerçekleştirilen “Şehidimi Tanıyorum Vatanıma
Sahip Çıkıyorum” adlı bir e-twinning projesi yürütmüştür. Bu kapsamda
15.09.2019 tarihinde bir proje tanıtım ve davet videosu yayınlamıştır.
Söz konusu projenin çalışmalarında kullanılmak üzere Kasım ayı içerisinde öğrenciler arasında projeyi en iyi anlatan afiş ve logo yarışması
düzenlenmiştir. Millî ve manevi duygularını pekiştirmenin yanı sıra,
“web2” araçlarını kullanarak teknolojiyi kullanma
becerilerinin de artırılmasının amaçlandığı e-twninnig projesinde yer alan 6 ve 7. sınıf öğrencileri, kendi
hazırladıkları afiş ve logo tasarımlarını internet üzerinden oylamaya sunarak yarışmaya katılmışlardır.
Proje katılımcısı Ayşegül Özalp rehberliğinde 02
Ocak 2020 tarihinde öğrencilerle “Cep telefonu ve
İnternet Bağımlılığı” konulu bilgilendirme toplantısı
yapılmıştır.
Katılımcı öğretmenimiz 3 Aralık 2019-3 Ocak
2020 tarihleri arasında başvurularını aldığı, “gün
batımı” konulu bir de fotoğraf yarışması düzenlemiştir. “Medya Okuryazarlığı Kulübü” önderliğinde
düzenlenen yarışmanın ödül töreni 17 Ocak 2020 karne gününde yapılmış, dereceye giren öğrenciler bahsi geçen günde yapılan karne töreninde açıklanmıştır. Ayrıca yarışmaya katılan öğrencilerin
eserleri okul panosunda sergilenmiştir.
Yarışmada dereceye giren eserler:
1. Büşra Yıldız

2. Lina Duyar
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SAMSUN CANİK TEVFİK İLERİ ORTAOKULU (RUKIYE KAHRAMAN - ÖZLEM TURGUT ŞİLİ)
Samsun Canik Tevfik İleri Ortaokulunda Sosyal Bilgiler Öğretmeni Rukiye Kahraman ve Türkçe
Öğretmeni Özlem Turgut Şili önderliğinde kurulan “Medya Okuryazarlığı Kulübü” 2019-2020 eğitim-öğretim yılından başlayarak okulda çeşitli medya çalışmaları yürütmüştür.
Medya Okuryazarlığı Kulübü Çalışmaları
Tüm Avrupa’daki vatandaşlar için dijital becerileri ve yenilikleri hayata geçirerek, hayatlarında bir
fark oluşturmalarına yardımcı olan EU Code Week kapsamında 5-20 Ekim 2019 tarihleri arasında
Samsun Canik Tevfik İleri Ortaokulunda da etkinlikler düzenlenmiştir.
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü konulu bir pano düzenleme çalışması yapılmıştır. Ayrıca
proje katılımcısı öğretmenlerimizin proje etkinlik haftasında başlattığı “Çocuk İşçiler” konulu sosyal sorumluluk projesi katılımcı öğretmenlerin okulunda da devam ettirilmiştir. Çocuk işçilere dikkat çekmek için “Sadece Çocuğum Ben” isimli bir etkinlik düzenlenmiştir. #yasinküçükyükünbuyuk
“hastag” çalışması yapılarak projenin sesinin geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenmiştir. Ayrıca 2-8
Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında #maskemitakarimfarkinalikyaratirim başlıklı bir “hastag” çalışması yapılmıştır.
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AĞRI YÜCEKAPI ORTAOKULU (DILEK TURAN)
Okul Öğrencileri Dijital Ayak İzlerini Belirliyor
Ağrı Eleşkirt Yücekapı Ortaokulu Öğrencileri, Bilişim Teknolojileri dersi öğretmenleri Dilek Turan
önderliğinde “Dijital Ayak İzim” etkinliğiyle İnternet ortamında bıraktığı bilgilerin onların birer ayak
izi olduğunu fark ettiler.

KARAPINAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (UĞUR ŞENCANLI)
Proje katılımcısı Uğur Şencanlı tarafından Konya’nın Karapınar ilçesinde ilçe millî eğitim müdürlüğü bünyesinde hizmet içi eğitim kapsamında 40 öğretmene yönelik 30 saatlik “Medya Okuryazarlığı Kursu (MEDOK)” açılması ile ilgili girişimler yapılmıştır. Başvuru tarihlerinin 2 Ocak-14 Nisan
2020 olduğu söz konusu kursun, 4-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında Karapınar Öğretmen Evi ve
Akşam Sanat Okulunda gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

VAN ERCİŞ TENZİLE ANA ORTAOKULU (YUSUF GÜNGÖRMEZ)
Van Erciş Tenzile Ana Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri proje katılımcısı Yusuf Güngörmez rehberliğinde Güvenli İnternet konulu pano hazırladı.
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DENİZLİ YATAĞAN İMAM HATİP ORTAOKULU (YÜKSEL BÖLÜM)
“Çocuklar İyilikte Yarışıyor” Kampanyası
Denizli’nin Serinhisar ilçesinde yer alan
Yatağan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin
başlattığı “Bu Mama da Benden” projesi ile
sokak hayvanları soğuk kış günlerinde aç kalmaktan kurtuldu. Öğrenciler harçlıklarından
arta kalan paraları birleştirerek aldıkları kuru
köpek mamasını okullarının bulunduğu Yatağan
Mahallesindeki sahipsiz sokak köpeklerinin beslenmesinde kullandı. Projenin sürdürülebilirliği
için sokak köpekleri günde iki öğün olarak beslenmeye devam edecek.
Projeye Rehberlik eden Türkçe Öğretmeni
Aydın Şahin Öztürk şu ifadelerle projeyi değerlendirmiştir: “Öğrencilerimiz bu proje sayesinde sadece insanlara
değil tüm canlılara merhametli olmaları gerektiğini öğreniyorlar.
Sokaktaki hayvanların bizim sorumluluğumuzda olduğunu kavrıyor
ve tüm canlılarla empati yapma becerisi kazanıyorlar. Geleceğin doktoru, öğretmeni, polisi, hâkimi olacak bu çocuklar bir avuç mama
bağışlayarak adaleti, merhameti ve yardımlaşmayı karakterlerine
kazandırmış oluyorlar.”
Projenin en büyük emek verenlerinden biri olan okul hizmetlisi
Sevim Kargın ise “İki öğün beslediğimiz bu hayvanların
gözlerinde minnet duygusunu gördükçe ne kadar güzel
bir iş yaptığımızı anlıyorum.”’ dedi. Okul Müdürü Yüksel
Bölüm “Bu Mama da Benden” projesinin yıl boyunca
aksatılmadan devam edeceğini, bunun gelecek yıllarda
da bir gelenek olarak sürdürülmesini temenni ettiğini
belirtti. Projenin gönüllü olarak yürütülmesine katkı veren
öğretmen, hizmetli ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.

Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri

225

[ Proje İzleme ve Değerlendirme Süreci ]

KONYA EREĞLİ BARBAROS ORTAOKULU (ONUR YÜCESOY)
Konya Ereğli Aziziye Ayşana Özkoçak Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Onur
Yücesoy tarafından, teknolojinin değerler eğitimi ile harmanlandığı bir e-Twinning projesi
yazıldı ve proje kapsamında Yardımseverlik
konusu üzerine öğrencilerle senaryolar yazılarak kısa film çalışmaları gerçekleştirildi. Her ay
düzenli olarak gerçekleştirilen bu etkinliklerde
medyanın zorlu aşamalarına ve medya okuryazarlığına da vurgu yapılmıştır.
Konya Ereğli Barbaros Ortaokulunda da
derslere giren proje katılımcısı Onur Yücesoy
tarafından "Dijital Ayak İzi " etkinliğinde interneti yoğun bir şekilde kullanan öğrencilere, sosyal medya ve oyun platformlarında yaptıkları
çalışma ve yazışmalar gibi geride bıraktıkları
dijital ayak izlerinin gelecekte sahip olabilecekleri etkileri konusunda aydınlatmalar ve bilgilendirmeler yapıldı. Bu sayede öğrencilerimiz
kendi dijital ayak izlerini oluşturdular ve geleceğe güvenli adımlarla ilerleyeceklerini pano
hazırlayarak arkadaşlarına ve öğretmenlerine
gösterdiler. Ayrıca Siber zorbalığın artışına dikkat çekmek amacıyla "Güvenli İnternet" panosu hazırlanarak sınıflara bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

BATMAN 16 MAYIS ORTAOKULU (FEYZULLAH ARSLAN)
Batman 16 Mayıs Ortaokulu öğrencileri, proje katılımcı öğretmenlerinden Feyzullah Arslan rehberliğinde “Dijital Ayak İzi” çalışmasını 10 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirdi.
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TRABZON ORTAHİSAR MAHMUT CELALEDDİN ÖKTEN ANADOLU İMAM HATİP
ORTAOKULU (SINAN BİRİNCİ)
Proje katılımcı öğretmenlerinden Sinan Birinci,
görev yaptığı Trabzon Ortahisar Mahmut Celaleddin Ökten İmam Hatip Ortaokulunda proje etkinliklerinden bazılarını öğrencileriyle gerçekleştirmiştir.
Öğrenciler öncelikle “Çekim Teknikleri” etkinliği ile cep telefonlarının kameralarını etkin ve
verimli kullanma yollarını öğrendiler. Ardından
medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlıklar
konularında slogan ve afiş çalışmalarını yürütmüş,
rehber öğretmenleri, eşliğinde dijital dünyadaki ayak izlerini keşfetmişlerdir.
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TEKİRDAĞ ÇORLU YAVUZ SULTAN SELİM ORTAOKULU (GÜLHAN KULAK - GÖKAY TOK)
Tekirdağ Çorlu Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri Gülhan Kulak rehberliğinde "Medya Okuryazarlığının Propagandasını Yapıyoruz" etkinliği kapsamında afişler hazırladılar ve sloganlar ürettiler. Çarpıcı sloganları ile okuldaki arkadaşlarının dikkatini çekmeyi başardılar. Bunun yanı sıra vermek istedikleri mesajla medya okuryazarlığı hakkında farkındalık oluşturup
hedeflerine ulaştılar.
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HATAY DEFNE YEŞİLPINAR ORTAOKULU (SEVAL BİNİCİ - AYHAN BİNİCİ)
Hatay Defne Yeşilpınar Ortaokulu Türkçe öğretmenleri Seval Binici ve Ayhan Binici “Sıfır Atıksa
Pipeti Sıfırla” sloganı ve başlığıyla okullarında bir toplum hizmeti (sosyal sorumluluk projesi) çalışması yürütmüşlerdir. Bu çalışmada görev alan bir öğrenci blog yazarlığı yapmaya başlamıştır. Ayrıca
“Dijital Yerliler, Dijital Göçmenlere Kucak Açıyor” isimli proje ise bir eğitim-öğretim yılına yayılacak şekilde kurgulanmış ve etkinlikleri yürütülmüştür. Söz konusu proje kapsamında öğrenciler blog
yazarlığı, afiş tasarımı, video paylaşım kanalı (YouTube) oluşturma gibi çalışmaların yanı sıra panel
düzenleyerek dijital çağın gereklerini yerine getirmeye çalışmışlardır.
https://pipetcevrekirliligiplastik.art.blog/2020/01/12/pipetin-plastik-kirliligine-katkisi/
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DÜZCE KAYNAŞLI DİPSİZGÖL ORTAOKULU (SABAHAT SONAY AYNAZ)
Proje katılımcısı Düzce Dipsizgöl Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sabahat Sonay Aynaz
önderliğinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında “Medya Okuryazarlığı Kulübü” kurulmuştur.
Medya Okuryazarlığı Kulübü Çalışmaları
Dipsizgöl Ortaokulu Medya Okuryazarlığı Kulübü öğrencileri ile “güvenli internet” ve “siber zorbalık” konularında araştırmalar yapılarak öğrenciler tarafından afiş çalışmaları ile kulüp panosu oluşturulmuştur.

Zorbalıkla Mücadele
Dipsizgöl Ortaokulu Medya Okuryazarlığı Kulübü ayrıca “27 Şubat Zorbalıkla Mücadele Günü”
kapsamında zorbalık türlerine karşı tişört boyama etkinliği gerçekleştirmiştir.
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KIRIKKALE DELİCE HÜRRİYET ORTAOKULU (ÖZLEM ELVAN)
“Medya Okuryazarlığının Propagandasını Yapıyoruz” Etkinliği

“Sosyal medyanın propagandasını yapıyoruz.
Konya’dan Kırıkkale’ye;
Akademisyenden öğretmene; öğretmenden öğrenciye;
Yenileniyoruz, yeniliyoruz.”

“Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesine katılan sosyal bilgiler öğretmeni Özlem Elvan rehberliğinde, Kırıkkale Delice Hürriyet Ortaokulunun 7/A sınıfı öğrencileri “Medya okuryazarlığının propagandasını yapıyoruz.” sloganı ile tişörtlerinin üzerine resimler çizerek kendi sloganlarını yazdılar. Sosyal medyanın bilinçsiz kullanımına dikkat çekmek isteyen öğrenciler, bir hafta boyunca okula kendi
tasarladıkları tişörtler ile geldiler. Böylece hem ilçelerinde hem de okullarında sosyal medyanın yanlış kullanımına dikkat çektiler. Etkinlik süresince hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini ifade eden
öğrenciler tişört dışında ayrıca kitap kapağı ve ayraç da tasarladılar.
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