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“7’DEN 77’YE BİLİNÇLİ TEKNO TOPLUM” 
PROJESİ

KAPSAMINDA DÜZENLENEN YARIŞMALAR İçişleri Bakanlığımızca desteklenen ve Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve 
İstanbul STEAM Bilim Teknoloji Eğitim Kültür Sanat Derneği işbirliği ile yürütülen “7’den 77’ye 
Bilinçli Tekno Toplum Projesi” ile bilinçli teknoloji ve internet kullanımı konusunda küçük yaş 
gruplarından başlayarak bilinç oluşturmak; 7’den 77’ye toplumun değişik kesimlerine yönelik 
içerikler geliştirerek; teknoloji bağımlılığı ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık 
oluşturmak amaçlanmaktadır. Ayrıca; sosyal medyadaki riskler konusunda bilgilendirmek; 
teknoloji bağımlılığına vurgu yaparak; toplumu bilinçlendirmek; çocuk-ergenlerde bağımlılığı 
önlemeye yönelik bilinçli internet kullanımı içerikleri geliştirmek; konuya dair öğretmen-ebeveyn 
eğitimleri düzenlemek; hazırlanan e-içerikleri yüz yüze konferanslarla, e- konferanslarla, e-içerik 
geliştirme ortamlarını kullanarak, web portalı ile toplumla buluşturmak ve 7’den 77’ye Bilinçli 
Teknoloji Toplumlarının oluşmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Büyükçekmece İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 55.000’e yakın öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin ailelerini de 
düşündüğümüzde kişi sayısı daha çok artıyor. Bu proje teknoloji ile savaşmadan, bilakis onun 
kendi argümanlarını kullanarak; bilinçli teknoloji ve internet kullanımı içeriklerini web portalı, yüz 
yüze konferanslar, çevrim içi konferanslar, fragmanlar, kısa filmler, animasyonlar, yarışmalar, afiş ve 
dergiler yoluyla 7’den 77’ye tüm topluma ulaştırmayı hedefliyor. Böylesi aileyi, toplumu çocukla 
birlikte içine alan projelerde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Üniversitelerle birlikte hareket etmenin 
başarıyı artıracağının farkındayız. Bu projede adından da anlaşılacağı üzere 7’den 77’ye toplumun 
her kesimine yönelik etkinlikler yer alıyor. Etkili teknoloji entegrasyonu konusunda öğretmenlere 
yönelik bir dizi eğitim planlandı. İlkokul, Ortaokul, Lise öğrencilerine yönelik resim, karikatür, 
kısa film, klip, makale, slogan yarışmaları düzenlenecek. Son yıllardaki gelişmeler; teknolojiyi ve 
iletişim araçlarını günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. İletişim araçlarının; 
haberleşme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi paylaşma konusunda ortaya koyduğu kolaylıklar ve yarattığı 
imkânlar olumlu yönleri olmakla birlikte, bu araçların asosyal kişilik gelişimi, şiddet ve daha pek çok 
sosyal ve psikolojik olumsuzluğu da beraberinde getirmesi, üzerinde durulması ve tedbir alınması 
gereken bir durum olarak karşımızda… Casus yazılımlar, birtakım bilgisayar oyunları yüzünden ne 
yazık ki çocuklarımızın hayatını kaybettiğini basından üzülerek takip ediyoruz. İnanıyorum ki bu proje 
daha çok bilinç kazanmamızı teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanma konusunda farkındalığımızın 
artmasını sağlayacak. Tüm paydaşlarımıza, Proje Yürütücümüz İlker Bayrak başta olmak üzere, 
akademisyenlerimizden Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feza Orhan, İstanbul 
Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Özyaral; eğitmenlerimiz Ayda Akbaş, Yeşim 
Bahadır ve Deniz Unay’a teşekkür ederim. Başarılar dilerim.
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SON BAŞVURU TARİHİ

“7’DEN 77’YE BİLİNÇLİ TEKNO TOPLUM” PROJESİ
ETKİNLİK PROGRAMI

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

ETKİNLİK ADI ETKİNLİK YERİ TARİH SAAT

Büyükçekmece Anadolu Lisesi 05/02/2020 11.001

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Çakmaklı Cumhuriyet İlkokulu 06/02/2020 11.002

“Prof. Dr. Oğuz Özyaral - Tekno Stres
ve Beslenme” Eğitimi

“Prof. Dr. Oğuz Özyaral - Tekno Stres
ve Beslenme” Eğitimi

3 “7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum
Başlangıç Çalıştayı

Şehit Şirin Diril Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

06/02/2020 13.00

4

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Büyükçekmece Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

10/02/2020 11.00

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Tepecik İmam Hatip Ortaokulu 11/02/2020 11.00

5

“Prof. Dr. Feza Orhan - Etkili Teknoloji
Entegrasyonunun Püf Noktaları”

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

21/02/2020 11.00

6

“Prof. Dr. Feza Orhan - Etkili Teknoloji
Entegrasyonunun Püf Noktaları”

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

28/02/2020 11.00

9

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

26/02/2020 11.00

7

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

27/02/2020 11.00

8

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Akçansa Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu 04/03/2020 11.00

10

Şehit Münir Alkan Fen Lisesi 05/03/2020 11.00

11

Akçansa Mehmet Akif Ersoy
İlkokulu

06/03/2020 11.00

12

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

İBB Turgut Cansever Ortaokulu 11/03/2020 11.00

13

Büyükçekmece Anadolu Lisesi 12/03/2020 11.00

14

Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi

Büyükçekmece Halk Eğitim Merkezi

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

13/03/2020 11.00

15

Proje Değerlendirme Toplantısı Yıldız Teknik Üniversitesi 20/03/2020 11.00

18

Yarışmalar Jüri Toplantısı
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü
24/03/2020 11.00

19

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

17/03/2020 11.00

16

Proje ve Yarışma Ödül Töreni Şehit Münir Alkan Fen Lisesi 27/03/2020 11.00

20

21

Bilinçli Tekno Toplum Çalıştayı 19/03/2020 10.00

17

“Prof. Dr. Oğuz Özyaral - Tekno Stres
ve Beslenme” Eğitimi

Şehit Şirin Diril Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

06/02/2020 14.00



T.C. BÜYÜKÇEKMECE
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

/7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum Projesi /teknotoplum /TeknoToplum bilincliteknotoplum@gmail.com

www.isteamder.comwww.bilincliteknotoplum.comhttp://buyukcekmece.meb.gov.tr

Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Feza ORHAN
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Deniz UNAY
Sosyal Medya Uzmanı

Yeşim BAHADIR
Eğitimci

Ayda AKBAŞ
Eğitimci

/7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum Projesi /teknotoplum /TeknoToplum bilincliteknotoplum@gmail.com

www.isteamder.comwww.bilincliteknotoplum.comhttp://buyukcekmece.meb.gov.tr

SON BAŞVURU TARİHİ

“7’DEN 77’YE BİLİNÇLİ TEKNO TOPLUM” PROJESİ
ETKİNLİK PROGRAMI

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

ETKİNLİK ADI ETKİNLİK YERİ TARİH SAAT

Büyükçekmece Anadolu Lisesi 05/02/2020 11.001

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Çakmaklı Cumhuriyet İlkokulu 06/02/2020 11.002

“Prof. Dr. Oğuz Özyaral - Tekno Stres
ve Beslenme” Eğitimi

“Prof. Dr. Oğuz Özyaral - Tekno Stres
ve Beslenme” Eğitimi

3 “7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum
Başlangıç Çalıştayı

Şehit Şirin Diril Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

06/02/2020 13.00

4

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Büyükçekmece Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

10/02/2020 11.00

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Tepecik İmam Hatip Ortaokulu 11/02/2020 11.00

5

“Prof. Dr. Feza Orhan - Etkili Teknoloji
Entegrasyonunun Püf Noktaları”

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

21/02/2020 11.00

6

“Prof. Dr. Feza Orhan - Etkili Teknoloji
Entegrasyonunun Püf Noktaları”

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

28/02/2020 11.00

9

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

26/02/2020 11.00

7

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

27/02/2020 11.00

8

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

Akçansa Fatih Sultan Mehmet
Ortaokulu 04/03/2020 11.00

10

Şehit Münir Alkan Fen Lisesi 05/03/2020 11.00

11

Akçansa Mehmet Akif Ersoy
İlkokulu

06/03/2020 11.00

12

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

İBB Turgut Cansever Ortaokulu 11/03/2020 11.00

13

Büyükçekmece Anadolu Lisesi 12/03/2020 11.00

14

Nezihe Hasan Kılıç Anadolu Lisesi

Büyükçekmece Halk Eğitim Merkezi

Hayriye Duruk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi

13/03/2020 11.00

15

Proje Değerlendirme Toplantısı Yıldız Teknik Üniversitesi 20/03/2020 11.00

18

Yarışmalar Jüri Toplantısı
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü
24/03/2020 11.00

19

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

“7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı 
Farkında Ol!” Eğitimi

17/03/2020 11.00

16

Proje ve Yarışma Ödül Töreni Şehit Münir Alkan Fen Lisesi 27/03/2020 11.00

20

21

Bilinçli Tekno Toplum Çalıştayı 19/03/2020 10.00

17

“Prof. Dr. Oğuz Özyaral - Tekno Stres
ve Beslenme” Eğitimi

Şehit Şirin Diril Kız Anadolu
İmam Hatip Lisesi

06/02/2020 14.00



8

“ 7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum ” Projesi

Bilinçli teknoloji ve internet kullanımı konusunda küçük yaş gruplarından başlayarak bilinç 
oluşturma; 7’den 77’ye toplumun değişik kesimlerine yönelik içerikler geliştirerek; teknoloji 
bağımlılığı ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak; sosyal medyadaki 
riskler konusunda bilgilendirmek; teknoloji bağımlılığına vurgu yaparak; toplumu bilinçlendirmek; 
çocuk ve ergenlerde bağımlılığı önlemeye yönelik bilinçli internet kullanımı içerikleri geliştirmek; 
konuya dair öğretmen ve ebeveyn eğitimleri düzenlemek ve hazırlanan e-içerikleri yüz yüze 
konferanslarla, e- konferanslarla, e-içerik geliştirme ortamlarını kullanarak ve web portalı ile 
toplumla buluşturmak ve 7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Toplumlarının oluşmasına katkı sağlamak 
amaçlanmaktadır.

Bu proje teknoloji ile savaşmadan, bilakis onun kendi argümanlarını kullanarak; bilinçli teknoloji ve 
internet kullanımı içeriklerini web portalı, yüz yüze konferanslar, çevrim içi konferanslar, fragmanlar, 
kısa filmler, animasyonlar, yarışmalar, afiş ve dergiler yoluyla 7’den 77’ye tüm topluma ulaştırmayı 
hedeflemektedir. Ayrıca etkili teknoloji entegrasyonu konusunda öğretmenlere yönelik bir dizi 
eğitim planlanmıştır. İlkokul, Ortaokul, Lise öğrencilerine yönelik resim, karikatür, kısa film, klip, 
makale, slogan yarışmaları düzenlenecektir.

Son yıllardaki gelişmeler; teknolojiyi ve bunun getirdiği iletişim araçlarını günlük yaşamımızın 
vazgeçilmez bir parçası haline getirmiş durumdadır. İletişim araçlarının; haberleşme, bilgiye 
ulaşma ve bilgiyi paylaşma konusunda ortaya koyduğu kolaylıklar ve yarattığı imkânlar olumlu 
yönleri olmakla birlikte, bu araçların asosyal kişilik gelişimi, şiddet ve daha pek çok sosyal ve 
psikolojik olumsuzluğu da beraberinde getirmesi, üzerinde durulması ve tedbir alınması gereken 
bir durumdur.

Başlama Tarihi: 02.01.2020
Bitiş Tarihi: 31.03.2020 
Süresi: 3 Ay
(Not: Projenin etkinlikleri 3 ay içinde tamamlanacaktır ancak; projeye dair yaygınlaştırma ve 
farkındalık çalışmaları İSTEAM-DER işbirliği ile devam edecektir.)

PROJENİN AMACI

PROJENİN KONUSU

PROJENİN GEREKÇESİ

PROJENİN SÜRESİ
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“ 7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum ” Projesi

• Hazırlık Toplantıları/ Proje Lansmanı
• Sosyal Medya Hesapları, WEB Portalı, E-İçeriklerin Hazırlanması
• Afiş, Resim, Makale, Slogan, Karikatür, Kısa Film Yarışmaları Şartname ve Duyuruları 
• 7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum Başlangıç Çalıştayı
• 7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum Dergisi 3 Sayı (Ocak-Şubat- Mart Aylarında çıkacak.)
• 7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı “Farkında Ol!” (Yerinde okullarda yüz yüze eğitimler)
• Prof. Dr. Feza Orhan “Etkili Teknoloji Entegrasyonu” Eğitimleri (Branş ve sınıf öğretmenlerine 

ayrı ayrı)
• Prof. Dr. Oğuz Özyaral “Tekno-Stres Beslenme” Eğitimleri
• 10 Başlıkla Bilinçli Teknoloji Kullanımı ve Siber Güvenlik Çalıştayı
• Proje Değerlendirme Toplantısı
• Proje Ölçme-Değerlendirme Anket Çalışmaları- Veri Analizi- Raporlaştırma
• Yarışmalar Jüri Toplantısı
• Yarışmalar ve Proje Ödül Töreni

• Teknolojinin bilinçli kullanılması hakkında öğrenci ve veliler başta olmak üzere genel halkta 
farkındalık oluşturmak, öğrenci, veli ve genel halkı bilinçlendirmek.

• Teknolojinin yanlış kullanılması sonucu öğrenciler üzerinde oluşan ruhsal ve fiziksel 
dezavantajları sanatsal ve kültürel faaliyetlerle gidermek.

• “Teknoloji Bağımlılığı ve Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri” konusunda e-içerikler geliştirerek 
toplum yararına sunmak.

• “Teknoloji Bağımlılığının Diğer Bağımlılık Türleri ile İlişkisini” açıklayan broşürler ve süreli 
yayınlar hazırlamak.

• Teknoloji Bağımlılığının Fiziksel ve Psikolojik Etkileri konusunda toplumu bilinçlendiren seminer 
ve konferanslar düzenlemek. 

• Siber Zorbalık ve Siber Güvenlik konularında afiş, slogan, kısa filmler hazırlayarak genel halka 
bilinç kazandırmak.

• “Çocukları ve Gençleri Tehdit Eden Oyunlar” ve “Etkili Teknoloji Entegrasyonu” konularında 
öğretmen eğitimleri gerçekleştirmek. 

• Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversiteler, Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlarla işbirliği yaparak 
teknoloji bağımlılığına karşı toplumu uyarmak.

Genel Halk; İlkokul, Ortaokul, Lise, Üniversite Öğrencileri; Öğretmenler; Veliler; 7’den 77’ye 
Bilinçli Tekno Toplum Projesinin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER

PROJENİN HEDEFLERİ

PROJENİN HEDEF KİTLESİ

PROJE WEB PORTALI VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI WEB SİTELERİ
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Afiş, resim, makale, slogan, karikatür, kısa film yarışmaları aşağıdaki konu ve konularla ilgili 
olabilir.
1. Teknolojinin ve internetin bilinçli kullanılması, 
2. Siber zorbalık ve siber güvenlik
3. Teknolojinin yanlış kullanılmasının sonuçları
4. Teknoloji bağımlılığı

ETKİNLİKLER        TARİHLER
YARIŞMALARLA İLGİLİ OLURLARIN ALINMASI   23/12/2019-31/12/2019

YARIŞMALARIN DUYURULMASI     02/01/2020- 17/01/2020

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN KABULÜ   17/01/2020 ‘den itibaren gönderilebilir.

( Eserler, Okul Müdürlüklerince toplanıp Büyükçekmece İlçe   

Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Birimine elden teslim edilecektir.)

YARIŞMAYA KATILMAK İÇİN SON TESLİM    20/03/2020 Mesai Bitimi

JÜRİ TOPLANTISI       24/03/2020

SONUÇLARIN İLANI      25/03/2020

ÖDÜL TÖRENİ       27/03/2020
YER: Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Büyük Salonu Saat: 11.00

YARIŞMALAR    BAŞVURABİLECEK ÖĞRENCİLER:
AFİŞ YARIŞMASI    LİSE

RESİM YARIŞMASI    İLKOKUL- ORTAOKUL-LİSE

MAKALE YARIŞMASI   LİSE

SLOGAN YARIŞMASI   İLKOKUL- ORTAOKUL- LİSE

KARİKATÜR YARIŞMASI   ORTAOKUL-LİSE

KISA FİLM YARIŞMASI   İLKOKUL- ORTAOKUL-LİSE

İLKOKUL- ORTAOKUL VE LİSELER KENDİ İÇLERİNDE YARIŞACAKLARDIR.

AFİŞ, RESİM, MAKALE, SLOGAN, KARİKATÜR, KISA FİLM

YARIŞMALARI ŞARTNAME VE DUYURULARI

YARIŞMA KATEGORİLERİ

YARIŞMALARIN KONULARI

YARIŞMA TAKVİMİ
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1. Yarışma Büyükçekmece ilçesindeki tüm resmi özel okul öğrencilerine açıktır.
2. Yarışmalara bir öğrenci birden fazla çalışmasıyla katılabileceği gibi, birden fazla kategoride de 

katılım sağlayabilir.
3. Yarışmalara katılanlar Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmekle  yükümlü 

oldukları ve şartname ekinde bulunan imzalı katılım formuyla; eserlerin özgün ve kendilerine ait 
olduğunu ve bu eserlerin daha önce hiçbir yarışmaya katılmadığını; şartname hükümlerini aynen 
kabul ettiklerini belirtmiş olacaklardır. Katılım formu bulunmayan eserler değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

4. Yarışma sonuçlarına yarışmacıların, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin itiraz hakkı 
bulunmamaktadır.

5. Yarışmaya katılan tüm eserler bedelsiz ve süresiz olarak Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne ait olacak ve iade edilmeyecektir. Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; 
İSTEAM-DER işbirliği ile eserleri başka proje çalışmalarında kullanma, televizyon, internet ve 
diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara 
alarak yayımını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışı eğitim kurumlarına gönderme; 
yerel, ulusal ve uluslararası haber yapma hakkına sahiptir. 

6. Seçici kurul gerek gördüğünde eser sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir.
7. Ödüllendirmeye layık eser bulunmadığında ilgili kategoride ödül verilmeyebilir.
8. Yarışma; Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün İnternet Sitesi, Sosyal Medya 

Hesapları ve resmi yazılarla duyurulacaktır. Okullar internet sitesinden ve resmi sosyal medya 
hesaplarından, okul panolarından tüm öğrencilerine yarışmaları duyuracaklardır.

9. Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
10. Yarışmaya başvuracak tüm eserler; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelere; Türk Milli 

Eğitim Temel Kanunu başta olmak üzere diğer kanun ve yasalara; insan haklarına aykırı 
olamaz. Eserlerde, argo, kaba tabirler ve kelimeler kullanılamaz. Seçilen temaların moral yıkıcı, 
herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici; müstehcen, anlamsız olmaması ve ticarî bir 
amaç taşımaması da ayrıca gerekmektedir. Tüm bu gerekliliklerin birinci derece kontrolü okul 
müdürlüklerindedir.

11. Yarışmaya başvuran öğrencilerin Veli izin belgesi (Ek-1) okul müdürlüklerince alınıp, okulda 
saklanacaktır. Yarışma Katılım Formu kontrol edilip eserle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 
teslim edilecektir.

12. Yarışmacılar yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır. 
Yarışmacıların yarışma şartnamesi ve sonuçlarına itiraz ve dava hakkı yoktur. Yarışma süresince 
hiçbir yarışmacının kazanılmış hakkı bulunmamaktadır. Yarışmacılar, yarışma sonuçlarından 
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü, İSTEAM-DER’i ve yarışma komisyonunu 
sorumlu tutamaz.

13. Yarışmaya katılan öğrenci, öğretmen ve okullar sertifika ile ödüllendirilecektir. Dereceye giren 
öğrencilere kırtasiye seti veya zekâ oyunları oyun seti hediye edilecektir.

14. Son başvuru tarihinden sonra gelen eserler kabul edilmeyecektir.
15. Yukarıdaki tüm maddeler; afiş, resim, makale, slogan, karikatür, kısa film yarışmaları için geçerli 

olup, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma şartlarında her zaman değişiklik 
yapabilir. Yarışmayı geçici olarak durdurabilir, iptal edebilir.

16. Yarışma genel şartlarına ek olarak aşağıdaki özel şartlar geçerlidir:

YARIŞMA KOŞULLARI



Bu proje İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler
Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir.

T.C. BÜYÜKÇEKMECE
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

/7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum Projesi /teknotoplum /TeknoToplum bilincliteknotoplum@gmail.com

www.isteamder.comwww.bilincliteknotoplum.comhttp://buyukcekmece.meb.gov.tr

Teknolojinin ve internetin bilinçli kullanılması

Siber zorbalık ve siber güvenlik

Teknolojinin yanlış kullanılmasının sonuçları

Teknoloji bağımlılığı

Başvurular Okul Müdürlüklerimize Yapılacaktır.

AFİŞ
TASARIM

YARIŞMASI
LİSE
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Bu proje İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler
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AFİŞ
TASARIM

YARIŞMASI
LİSE

AFİŞ

TASARIM

YARIŞMASI

Yarışma genel şartlarına ek olarak aşağıdaki özel şartlar geçerlidir:

1- Afişler 50 x 70 cm. boyutlarında dikey olarak çalışılacak 1/1 maket olarak 
teslim edilecektir. 

2-Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama 
yoktur.

3-Çalışmalar 1/1 ölçüde 300dpi çözünürlükte tiff formatında hazırlanacaktır. 
Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel mesajlar olarak “7’DEN 77’YE 
BİLİNÇLİ TEKNO TOPLUM PROJESİ” ile proje logolarına yer verilecektir. 
Proje logolarına proje internet sitelerinden ve 
http://buyukcekmece.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

4-Ayrıca afişlerin baskı hazırlığı da düşünülerek afişin dijital orijinali Adobe 
Illustrator (.ai) veya Photoshop (.eps) veya Photoshop (.psd) veya Photoshop 
(.tiff) versiyonlarından biri ile program uzantısı belli olacak şekilde 
çalışılmalıdır. 50 x 70 cm afiş için net baskı alanı: 48 x 68 cm. olmalıdır. 
Yapılan çalışma orijinali herhangi bir sıkıştırma yapılmadan fontlar 
convertlenerek CD veya DVD kaydı yapılıp teslim edilmesi gerekmektedir. 
CD ve DVD’de afişin JPEG ve PDF Formatları da bulunmalı; CD ve DVD’nin 
içine katılımcı bilgileri mutlaka yazılmalıdır. 

5-Eserlerle birlikte ıslak imzalı katılım formu hem öğrenci, hem veli, hem 
öğretmen tarafından imzalanacak; okul müdürlüğü tarafından kontrol edilip 
mühürlü-imzalı  bir şekilde gönderilecektir.

AFİŞ YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI
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RESİM 
YARIŞMASI
İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE
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Bu proje İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler
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RESİM 
YARIŞMASI
İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE

Yarışma genel şartlarına ek olarak aşağıdaki özel şartlar geçerlidir:

1-Resimler ( 35 x 50 ) resim kâğıdına veya tuvale yapılacaktır.

2-Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel 
boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya vb.)

3-Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle 
gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında mukavva, köpük vb. malzeme 
kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir. Resimlere paspartu 
yapılmayacaktır.

4-Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı 
bilgileri eserinin arka yüzüne aşağıdaki etiket formatına uygun olarak 
bilgisayar çıktısı şeklinde yazılacaktır. 

5-Eserlerle birlikte ıslak imzalı katılım formu hem öğrenci, hem veli, hem 
öğretmen tarafından imzalanacak; okul müdürlüğü tarafından kontrol edilip 
mühürlü-imzalı  bir şekilde gönderilecektir.

RESİM YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI

RESİM 
YARIŞMASI
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Yarışma genel şartlarına ek olarak aşağıdaki özel şartlar geçerlidir:

1-Makaleler A-4 boyutunda tek nüsha çıktı halinde ve bir CD’ye Microsoft 
Word dosyası olarak kaydedilerek gönderilmelidir.

2-Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-Makalelerin uzunluğu belirlenen formatta 2 sayfadan az, 5 sayfadan fazla 
olmamalıdır.

4-Sayfa Düzeni: Alt: 6 cm, Üst: 5 cm, Sol: 4,5 cm, Sağ: 4 cm, Üst Bilgi: 4 cm 
ve Alt Bilgi: 5 cm, Yazı Tipi: Times New Roman, Punto:12, Satır Aralığı: Tek 
olarak ayarlanacaktır.

5-Paragraflarda başlangıç girintisi 1,25 olacak, paragraftan önce ve sonra ise 
6nk boşluk bırakılacaktır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmayacaktır.

6-Yazarların adı ve soyadı başlıktan sonra 1 satır boşluk bırakılarak, sağ 
köşeye, ad küçük, soyad büyük harfle yazılmalıdır. Yazarın ismi üzerine yıldız 
işareti konarak dipnotta aşağıdaki düzende, her ana kelimenin baş harfi 
büyük olacak şekilde (Okulu, sınıfı, e-posta adresi) yazılmalıdır.

7-Makale başlığı kısa olmalı çalışmayı tam olarak yansıtmalıdır. Başlığın 
tamamı 12 punto büyük harfle, ortalanmış olarak ve koyu yazılmadır.

8-Kaynakça Çalışma hazırlanırken kullanılan kaynaklar dipnotlardan ayrı 
olarak makalenin sonuna da kaynakça bölümü olarak eklenmelidir.

9-Kaynak listesi, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. 
Kaynak bildiriminde sıra; "yazar soyadı, adının baş harfi, eserin adı, basımevi, 
basım yeri, eserin yayın tarihi" olarak düzenlenmelidir. Dergi alıntılarında, cilt, 
sayı ve sayfa aralığı verilmelidir. Metin içinde verilmemiş kaynaklar bu listede 
gösterilmemelidir.

10-Eserlerle birlikte ıslak imzalı katılım formu hem öğrenci, hem veli, hem 
öğretmen tarafından imzalanacak; okul müdürlüğü tarafından kontrol edilip 
mühürlü-imzalı  bir şekilde gönderilecektir.

MAKALE YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI
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Yarışma genel şartlarına ek olarak aşağıdaki özel şartlar geçerlidir:

1-Sloganlar 20 kelimeyi geçmemelidir.

2-Slogan yarışmasına katılacak eserler A-4 boyutunda tek nüsha çıktı halinde 
gönderilmelidir.

3-Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-Sloganlar Times New Roman, Punto 12 formatında hazırlanmalıdır.

5-Millî Eğitim Temel Kanunu’na mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakın-
calı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren 
ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

6-Eserlerle birlikte ıslak imzalı katılım formu hem öğrenci, hem veli, hem 
öğretmen tarafından imzalanacak; okul müdürlüğü tarafından kontrol edilip 
mühürlü-imzalı  bir şekilde gönderilecektir.

SLOGAN YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI

YARI
ŞMA

SI
YARI

ŞMA
SI
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karikatüryarışması
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Yarışma genel şartlarına ek olarak aşağıdaki özel şartlar geçerlidir:

1-Yarışmaya katılacak eserler, A4 boyutundan küçük, A3 boyutundan büyük 
olmamalıdır. 

2-Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi 
kullanmakta serbesttirler. 

3-Yarışmaya gönderilen eserler orijinal ve daha önce yayınlanmamış, sergi-
lenmemiş olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek 
her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine, danışman öğretmene ve ilgili okul 
müdürlüğüne aittir. Yarışmaya gönderilen karikatürdeki özgün olmayan 
metin, görüntü vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı da, yarışmacı-
nın sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibi-
ne, danışman öğretmene ve ilgili okul müdürlüğüne aittir.

4-Millî Eğitim Temel Kanunu’na mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakın-
calı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren 
ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

5-Eserlerle birlikte ıslak imzalı katılım formu hem öğrenci, hem veli, hem 
öğretmen tarafından imzalanacak; okul müdürlüğü tarafından kontrol edilip 
mühürlü-imzalı  bir şekilde gönderilecektir.

KARİKATÜR YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI
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Bu proje İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler
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Yarışma genel şartlarına ek olarak aşağıdaki özel şartlar geçerlidir:

1-Filmin tek adet DVD kopyası – Gösterime uygun, minimum 1920x1080 
piksel çözünürlüğünde (mpeg4, avi veya divx)  üzerine yönetmenin adı, 
soyadı, filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmış olmalıdır.

2-Katılım Formunu yönetmen öğrenci ile birlikte filmin yapımcısı, film yapımı-
nı destekleyenler, filmde rol alan öğrenciler de bilgilerini yazarak imzalaya-
caklardır. Filmde görev alan tüm ekip üyeleri için katılım formu hazırlanacaktır.

3-Filmle ilgili 2 fotoğraf , Yönetmenin kısa özgeçmişi (En fazla 1000 karakter) , 
Filmin kısa özeti (En fazla 1000 karakter) , Varsa filme ait broşür, fragman vb. 
tanıtım malzemeleri de gönderilmelidir.

4-Yarışmaya gönderilen kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, 
müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumlu-
luğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine, danış-
man öğretmene ve okul müdürlüğüne aittir.

5-Eserlerle birlikte ıslak imzalı katılım formu hem öğrenci, hem veli, hem 
öğretmen tarafından imzalanacak; okul müdürlüğü tarafından kontrol edilip 
mühürlü-imzalı  bir şekilde gönderilecektir.

KISA FİLM YARIŞMASI ÖZEL ŞARTLARI

KISA
FİLM
YARIŞ

MASI
YARIŞ

MASI
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İçerisinde yaşadığımız son on yıllarda hızla 
gelişen teknoloji ve onun ürünlerinin hızı 
yaşam tarzımızı doğrudan etkisi altına 

almıştır. Son yıllarda bazı bilim insanları 
teknoloji kullanımı ile ilgili teknostres denilen 
yeni bir yapı üzerine odaklanmışlardır. Temelde 
tekno-stres çalışanların yeni teknolojilerle başa 
çıkması gereken zaman içerisinde, vücudunda 
hissettiği kaygı gibi genel olumsuz duygu, 
düşünce, davranış ve tutumlardır.

Bu tekno-yaşam şekli günlük yaşama büyük 
bir hız kazandırırken öte yandan bu hızın 
kontrolsüzlüğü aşırı stres ve sıra dışı gerginliği de 
beraberinde getirmektedir. Bilişim teknolojileri 
günümüzde çalışma hayatını neredeyse 
tamamıyla etkisi altına almış durumdadır. 
Organizasyonun etkinliği ve verimliliği için 
birçok fayda sağlayan yeni teknolojiler, 
çalışanların iş yapış tarzlarında köklü değişiklere 
de sebep olmaktadır. Bu değişikler birey 
üzerinde bir takım baskılar oluşturabilmektedir. 
Yeni teknolojilerin tetiklediği bu baskı tekno-
stres olarak tanımlanmaktadır. 

Bir yandan size zaman satın aldıran teknoloji 
hızla her işimizi kolaylaştırırken öte yandan 
daha fazlasını talep eden genç kuşakları sürekli 
tekno bağlılığa sürükleyebilmektedir. Tekno-
bağımlılık bugün bilim camiasında bir hastalık 
olarak görülmektedir. Durum böyle olduğunda 
bunun kök nedenleri araştırmak ve çözüm 
arayışları içerisine girmek gerekmektedir.

Teknolojinin hızlı gelişmesiyle çoğu çalışan 
tekno-stresten şikâyetçi olmuşlardır.Birçok 
stres yapıcının yanında bugün yoğun 
teknoloji kullanımı da stres yapıcılar arasında 
sayılmaktadır. Bilgi ve bilgisayar teknolojilerinin 
oluşturmuş olduğu bu stres türüne ‘Tekno-
Stres’ adını vermektedir. 

Tekno-stres; teknolojik yüklenme, teknolojik 
istila, teknolojik karmaşıklık, teknolojik 
güvensizlik ve teknolojik belirsizlik olmak üzere 
beş boyutta ele alınmaktadır. 

Teknolojik yüklenme: Ekip üyelerinin bilgi 
kapasitesini artırmak amacıyla geliştirilen bilgi 
teknolojilerinin çalışanların aşırı bilgi akışı 
ve yüküne maruz kalmaları nedeniyle ortaya 
çıkan stres teknolojik karmaşıklık ve teknolojik 
belirsizlik şeklinde ortaya çıkabilir.

Teknolojik karmaşıklık: Yeni teknolojilerin 
anlaşılması ve uygulanması nedeniyle ihtiyaç 
duyulan aşırı çabanın yarattığı stresi; 
Teknolojik belirsizlik: Yüksek teknolojilerin 
yoğun olarak kullanıldığı ekiplerde değişimin 
oluşturduğu belirsizlikten dolayı çalışanların 
hissettikleri yetersizlik ve yenilmişlik duygusu 
nedeniyle yaşanan stresi ifade etmektedir.

Tekno-Yasam

&

Tekno-Stres

Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Koruyucu Sağlık Uzmanı
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Yapılan bilimsel çalışmalarda; tekno-
stresin çalışanda iş tatminini, örgütsel 
bağlılığı verimliliği ve örgütsel etkinliği 

düşürdüğü, bilişim teknoloji kullanma eğilimini 
olumsuz etkilediği rapor edilmiştir. Bunlar ile 
tezat oluşturacak şekilde literatürde teknolojik 
iş yükü ile verimlilik arasında pozitif ilişki tespit 
eden bir çalışmaya da rastlanmıştır.

Hintli akadamisyenlerin öğrencilerle iletişim 
kurmak ve öğretim içeriği sunmak için üniversite 
yönetimleri tarafından Facebook ve Linkedin 
gibi sosyal ağların kullanılması gerektiği 
söylenmiştir. Sosyal medya ve diğer bilgi 
iletişim teknolojileri tabanlı araçların etkili bir 
şekilde kullanılması akademisyenler arasında 
tekno-stres artışına neden olmuştur.

Tekno-stresi günümüz gençliği ile 
ilişkilendirdiğimizde bilgiye çok kolay 
ulaşabilen, el becerisine gereksinmeyen her 
şeyi bilgisayar başında halletmeye çalışan bir 
hedef kitlenin var oluşunu izlemekteyiz. Bu 
ilginç ve çok kabul edilemez yaşam şekli sosyal 
medya üzerinden iletişim kurmaya çalışan 
genç nüfusu ayrıca olumsuz yönde etkisi altına 
alabilmektedir. Yaptığı paylaşımların 100 beğeni 
altında kalması stres hormonu salgılanmasına 
neden olabilmekte ve genç daha çok çevreden 
uzaklaşıp içine kapanabilmektedir. Teknolojinin 

esiri olmadan ama teknoloji yerinde ve doğru 
kullanabilmeyi sağlamak elbette eğitim 
gönüllülerine ve yine öğretmenlerimize 
düşmektedir. Sağlıklı ve dinamik gençler 
bizim geleceğimizdir. Onların en iyi şekilde 
yetişmesini sağlamak da bizim vazifemizdir. En 
içten saygılarımla.
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Dilin çeşitli kullanım alanları, tesir vasıtaları 
da vardır ki bunlardan biri reklâmlardır. 
Reklâmlar; bilgilendirmek, kurumsal 

kimliğin pazar ile müşteriler üzerindeki etkisini 
devam ettirmek, markanın ve imajın varlığını 
pekiştirmek, pazarı ürüne veya hizmete olan 
eğilimini arttırmak amacıyla yapılır. Başka bir 
bakış açısıyla da tanıtım pazarlama içerisinde 
doğrudan satış veya kâr sağlamayı hedefleyen  
bir iletişim aracı olan reklam; hedef kitleyi, 
işletmeye ait ürün ile hizmetlerin  farkında 
olmasına, verilen iletinin anlaşılmasına, satın 
alma isteği yaratarak pazarın talebini   kendi 
ürün ve hizmetine yöneltmeyi amaçlayan 
reklamın etkileri üzerinden beklenen gerçek 
amaç,  işletmenin pazara ulaştırdığı ürünlerin 
ve hizmetlerin satılmasını sağlamak ve bu 
satışların  pazar üzerindeki sürekliliği ile talebini 
arttırmaktır. Reklâmlar, yediden yetmişe hemen 
herkesin dikkatini çeken bir ürün pazarlama 
şeklidir; ses, söz, görsel malzeme kullanılarak 
aktarımı sağlanan reklâmların kendisi de 
günümüz dünyasında önemli bir pazar teşkil 
etmektedir.
Basın-yayın organları bir toplumun kültürel 
ve toplumsal değerlerinin yanı sıra kullandığı 
dili etkileme gücü açısından en güçlü silah 
durumundadır. Kültürel değerlerimizi bir 
bütün olarak olumlu ya da olumsuz etkileyerek 

toplumsal davranışlarda da farklılıklar meydana 
gelmesine yol açmaktadır. Davranışları, etik 
kuralları, tüketim alışkanlıklarını etkileyerek 
yaşam biçimlerini kültürel, bireysel ve 
toplumsal kimlikler ile bunları hangi değerler 
ve özellikler üzerine kurgulamaları gerektiğini 
göstermektedir. Özellikle bu yayın organlarında 
kullanılan Türkçe gün geçtikçe ölçünlü dil 
kurallarından uzaklaşarak farklı nitelikler 
kazanmaya devam etmektedir. 

Dil ve kültür araştırmacıları; Türk dilini, iki kıtayı 
baştanbaşa kat eden ve o kıtanın kaynakları 
ile beslenen coşkun bir ırmağa benzetirler. 
Bu ırmak, yayıldığı bölge ve devirlerin sosyal 
ve kültürel şartları ile beslenip şekillenerek 
Türk varlığının manevi hayat kaynağı olarak 
bugüne kadar gelmiştir. Nasıl ki ırmak, geçtiği 
toprakların iklim ve arazi şekillerine bağlı bir 
akış düzeni ile yol alıyorsa; dilimiz de milattan 
öncesi tarihlerden günümüze dek uzanan 
tarihi seyrinde, temsil ettiği Türk devlet ve 
topluluklarını şekillendiren sosyal yapıdan 
damıtarak aldığı özelliklerle beslenip güç 
kazanarak yol alabilmiştir. Dolaştığı yerleri 
adeta sulamış, onlara kendinden dil ve kültür 
malzemesi yüklemiştir. Yine, dolaştığı yerlerin 
toprağından etkilenen bir ırmak gibi, ilişkiye 
girdiği dillerden unsurlar alarak genişlemiş 

Prof. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ, Prof. Dr. Hülya AŞKIN BALCI
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa HAYEF Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Öğretim Üyeleri
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ve zenginleşmiştir. Bu alış-veriş, altı asır önce 
Osmanlı İmparatorluğundaki gibi bugün de 
devam etmektedir. Bilindiği üzere Türkçe, sürekli 
olarak bazı dillerle etkileşim halinde kalmış, 
ancak, günümüzde doğu dillerinin yerini daha 
ziyade İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi batı 
dilleri almıştır. Değişen oyuncularla devam eden 
mücadeleye, bir de dengeleri alt üst eden ve 
batı dillerini üstün kılan basın-yayın kurumlarını 
ve iletişim organlarını (internet, sosyal medya, 
cep telefonu mesajları) ekleyebiliriz.  

İşte, Türkçenin bugün için en önemli 
sorunlarından biri, batı dillerinin istilasına 
uğramasıdır. Bunun nedeni de her yönüyle 
“özentiye” yenik düşerek dilimizi kirletmemizdir. 
Bu yazı ile günümüz Türkçesindeki dil 
kirliliği ve bunlara yol açan yabancı unsurlar 
değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Özellikle özenti alıntıları, reklâm dilinde sıkça 
karşımıza çıkmaktadır. Yarım saat kadar süreyle 
izlenen reklâmlar ve arada dizi tanıtımları, 
diziler esnasında görülen birtakım cümlelerin 
birleştirilmesi ile ortaya çıkan metnin konuya 
açıklık getireceğini düşünüyoruz.

‘Baby shower’ “bebek karşılama merasimi” 
süsleri ile süslenmiş ‘baby shower party(!)’sinde 
‘baby shower pastası’yla yapılan sunum 
sonrasında ‘baby shower hediyeleri’nin alındığı 
ve daha bebek doğmadan başlayan ana sütü gibi 
temiz/ ana sütü gibi candan diyemeyeceğimiz 
bir dille hazırlanan kes-yapıştır kelimeler, kelime 
grupları. Durumun vahametini anlatabilmek 
için, yazıya, “mesele dil kirliliği, küreselleşen 
dünyada Türkçenin geleceği” diyerek başlamayı 
uygun bulmaktayız. 

Radyo ve Televizyonlarda Yayınlanan 
Reklâmlarda Dil Kirliliği

Toplum olarak radyo, televizyon gibi kitle 
iletişim araçlarına adeta bağımlı duruma gelmiş 
bulunmaktayız. Burada kullanılan kelimeler 

bazen yanlış da olsa hemen toplum tarafından 
yayılma imkânı bulabilmektedir. Hâlbuki iletişim 
araçlarına, standart dilin düzgün ve doğru 
kullanılması bakımından büyük sorumluluklar 
düşmektedir. Son zamanlarda Türkiye’deki 
okuma oranının düşmesi sebebiyle iletişim 
araçlarına bu sorumluluk karşısında daha hassas, 
daha bilinçli davranmaları gerektiği konusunda 
uyarılarda bulunulması gerekmektedir. 
Özellikle genç nesil bu yayın araçlarında 
kullanılan yabancı kelimeleri, Türkçe kelimelere 
tercih eder hale gelmiştir. Özellikle son yıllarda 
sayıları gittikçe artan özel radyo ve televizyonlar 
sayesinde Türkçe gittikçe kan kaybetmektedir. 
Burada önemle vurgulamak gerekir ki basın-
yayın organlarının aslî görevi Türkçeyi düzgün 
kullanmak, örnek olarak yapıcı eleştiriler 
yöneltmek, toplumsal denetimde bulunmak ve 
özellikle de toplumsal kültürü doğru ve etkin 
bir şekilde topluma aktarmaktır. Eğer yayın 
araçlarında yanlışlar yapılıyorsa bu yanlışlar bir 
çığ gibi hızla büyüyerek yaygınlaşmaktadır. Bu 
yüzden konuya ilişkin titizlik göstermek, basın-
yayın organlarına, başka kuruluşlara göre bir 
kat daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Ancak 
özel radyo-televizyon kurumlarının isimleri bile 
özensizliği gün yüzüne çıkarmaktadır.

Son yıllarda pazar çeşitliliğiyle birlikte rekabetin 
artması yüzünden reklamlarla ürün tanıtımı ön 
plana çıkmış görünmektedir. İletişim yollarının 
etkili olabilmesi için gerekli mesajın, satıcı 
ve reklam yazarları tarafından, bilgi verici 
özelliklerle ilginç hale getirilmesi gerekmektedir. 
Kullanılan kodlar, seçilen karakterler, bu 
karakterlerin birbirleriyle ilişkileri ön plana 
çıkmaktadır. Özellikle kültürel özelliklere 
göre belirli işaretlerin sistematik şekilde nasıl 
ilişkilendirildiği ve hangi anlamların söz konusu 
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü 
kültür, temel olarak bir toplumdaki insanlar 
tarafından üretilen ve tüketilen her şeyi içerdiği 
için verilecek mesajlardaki işaretlerin temel 
inanca göre hem insanların düşünceleriyle 
duygularını, hem de tercihleriyle güdülerini 
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etkilemesi gerekmektedir. Bu yüzden basın-
yayın organlarının toplumda güçlü bir yer 
edinmesi ve tutunmasında reklamların payı 
yadsınamayacak ölçüdedir. Ne var ki televizyon 
kanallarındaki bazı yetersizliklerle reklamların 
süresi uzamakta ve reklamlar paylarını 
genişletmektedir. İzlenme oranları yüksek 
olan dizi ve programların içinde dahi ürün 
yerleştirme adı altında reklamlar yer almakta 
ve bütün bunlar da reklamların değerlerini 
gittikçe arttırmaktadır. Bazı reklamlar sadece 
Türkiye’de üretilen yerli ürünleri tanıtmaya 
yönelikken her ne kadar “yerel” olarak belirtilse 
de reklamı yapılan ürünlerin çoğu yabancı 
isimlerle tanıtılmaktadır. Bazı reklamlar ise 
Türkiye ile beraber dünyanın çeşitli ülkelerinde 
de bulunan ürünlerin tanıtılmasına yöneliktir. 
Bunları yabancı kaynaklı “çeviri” reklamları 
olarak adlandırmak yerinde olur. 

Büyük çoğunluğu, yabancı (İngilizce) kelimeler, 
(İngilizce) deyimler ve çeviri cümlelerin 
doğrudan kullanılmasıyla oluşan “reklam dili”, 
toplumumuzun günlük konuşma diline ve 
hayatına girerek hayli yaygınlaşmıştır. Radyo 
ve televizyonlarda dil kirliliği yaratan diğer 
bir husus ise konuşmalar sırasında dili özenli 
kullanmamaktır: 

• No problem  “Sorun değil”
• Be ready!   “Hazır ol!”
• Bay bay, çav!   “Hoşça kal!”
• No koment  “Yorum yok” 
• Bi drink versene  “Bir içecek verir misin?”

İngilizce, küreselleşen dünya ve büyük bir 
hızla yayılan teknolojik gelişmelere bağlı 
olarak bütün dilleri etkilediği gibi Türkçeyi 
de etkilemektedir. Bu etkinin endişe verici 
bir seviyeye ulaştığı aşikârdır. Bu durumun 
Türkçenin ve Türk kültürünün geleceğine 
yönelik oldukça karamsar bir tablo çizdiğini 
söylemek yanlış olmayacaktır.

Reklamlarda Slogan Niteliğindeki Sözler

Bu gidişle gelecekte çocuklarımızı tarzan 
dili diyebileceğimiz bir dilin beklediğini 
göremiyoruz. Bir-iki kanalda art arda 

izlediğimiz reklâmlardan hatırda kalanlar 
sıralandığında içimizin sıkıştığını, endişeyle 
dolduğunu hissederiz. Televizyonun dışında 
ürün tanıtımı internet üzerinden yaptığımız 
aramalarda da karşımıza çıkmaktadır. Sürekli 
izleyip de alıştırıldığımız marka değeri taşıyan 
(!) ürünler, bu ürünlerin tanıtımında kullanılan 
slogan niteliğinde söz ve söz grupları… İnsanı 
insan yapan düşünme gücü olup bunu sağlayan 
da kelimeler, kelime grupları ve sıralanmalarıyla 
oluşan cümlelerdir. Vücudumuzdaki sinirlerin 
ciddi bir miktarını barındıran beynimizin 
kendisi, acıyı nasıl hissedemezse biz de aynen 
böyle yavaş yavaş yedirilmekte olan ve esasen 
ürün tanıtımından ibaret reklâmlar dünyası 
ile dizi, film, haberler, vs. pek çok programla 
dilimize veda ettiğimizin farkında bile değiliz. 
Hâlbuki bu bir dil istilâsı hareketi değil de 
nedir? İstilâ ille de topla tüfekle olmayıp 
dille de yaşanır, unutulmamalıdır ki geçmişte 
aramızdan kaybolan uygarlıklar, dilleri yok 
olduğu için varlıklarını sürdüremeyip tarih 
sahnesinden ayrılmışlardır. Acaba beynimiz 
bilinçli ya da bilinçsiz olarak birileri tarafından 
yeniyor da bu iş yavaş yavaş yapıldığından fark 
edemiyor muyuz? sorusu hatıra gelmiyor değil. 
Ta ki dilsiz ve tabii ki düşüncesiz ve hissiz kalana 
kadar da bu işlem devam edeceğe benziyor… 
Hastalıklarda tanı önemlidir, teşhisi beraberinde 
getirir. Tedavi süreci de bundan sonrasında 
başlar. Kabul etmek gerekir ki dilimiz hasta, 
hastalık bulaşıcı türden. 
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Dil, yeni sözcüklere ihtiyaçları nispetinde 
gidebilir. Bunun için de birtakım yollara 
başvurabilir. Bunlar: Yabancı dilden sözcük 
almak (ödünç sözcük, alıntı, alıntı sözcük, 
yabancı kökenli sözcük) konuşma dilinden, 
ağız ve lehçelerden sözcük derlemek; eski 
metinlerden sözcük taramak; sözcük gurupları 
yolundan istifade etmek; sözcük yapmak olarak 
sıralanabilir. Yeryüzünde bütün dillerin şu ya da 
bu ölçüde, başka dillerle sözcük alışverişinde 
bulunduklarını ifade eden Eker, kimi dillerin 
neredeyse özgün söz varlıklarını bütünüyle 
yitirerek baskın dilin sömürgesi durumuna 
düşebileceğinden ve bu durumun bir süre 
sonra normalleşebileceğinden söz eder. Eker’e 
göre söz varlığının niteliği yani yabancı kökenli 
sözcüklerin yerli sözcüklere oranı iki yönlü etki 
yaratabilir. Alıntı sözcüklerin oranca fazla olması, 
Osmanlı Türkçesi örneğinde olduğu gibi dili, 
ödünçleme yapılan dil/dillerin (ve dolayısıyla 
kültür/kültürlerin) etkisi altına alabilir. Kimi 
durumlarda ise, ödünçleme yapan dil (İngilizce 
örneğinde olduğu gibi), sayısı ve oranı ne olursa 
olsun yabancı kökenli sözcükleri içselleştirebilir, 
kendi malı yapabilir (Eker, 2011:181). Özellikle 
son yirmi-otuz yıldır pek çok dil gibi Türkçe de 
İngilizceden, bilim ve teknoloji başta olmak 
üzere, birçok sözcük almıştır. “Ödünçlemelerin 
yeni kavram ve nesneleri belirtmedeki 
yetersizlikten kaynaklandığı, bir boşluğu 
doldurdukları, zamanla uyarlandıkları ve ödünç 
alan dili belli açılardan etkiledikleri açıktır. 
Ancak, dil tarihi boyunca, alıntıların her zaman 
ihtiyacın bir sonucu olmadığı görülmektedir.” 
açıklamasını yapan Eker, ödünçlemelerin çoğu 
zaman kültürel etkilenmenin bir yansıması 
olduğunu gösterdiğine; hazır sözcükleri 
almanın, ana dilinde yenisini üretmekten daha 
kolay olduğuna dikkat çeker; hazırcılığın, 
zamanla genelleşip gelenekselleşerek dilin 
çok sayıda yabancı sözcükle dolmasına neden 
olabileceğine, günümüzde kitle iletişim araçları 
yoluyla binlerce hazır sözcüğün, karşılıkları 
bulunmadan Türkçeye girmesiyle dilin söz 
varlığı içinde önemli oranlara ulaşabildiklerine 
değinir (Eker, 2011:182-183).   

Demir,  Johanson’un dil ilişkilerinde sosyal 
etkenlerin, etkinin yön, tür, derece ve yoğunluk 
oranını önemli ölçüde etkilemiş olduğunu 
belirttiğini, ilişki bölgesinde yerleşik olmak 
kadar politik, ekonomik, kültürel ve sayısal 
üstünlüğün de sosyal açıdan önemli baskınlık 
faktörleri olduğunu ifade eder; “dil öğelerinin 
kopya edilmesinin arkasında, belli ki politik-
ekonomik taleplere uyum, hayranlık duyulan 
grupların dili kullanmadaki taklidi yoluyla 
prestij kazanma isteği gibi şuurlu veya şuursuz 
nedenler yattığını vurgular ve sosyal baskınlık 
etkenlerini de belirtir.” görüşünü aktarır. (Demir, 
Nurettin “Popüler Dil Tartışmalarına Dil İlişkileri 
Açısından Bakış”tan akt. Eker, 2011:225-226)

Özenti

İletişim organları tarafından etkilenen diğer 
bir husus örf ve âdetlerimizdir. Bilindiği 
gibi çok eski zamanlardan beri toplumlar 
tarafından kabul gören örf ve âdetler yazısız 
kuralları içermektedir. Belli bir toplumda 
yaşayan insanların gelenek ve görenekleri 
olarak da bilinen bu kavramlar içinde olduğu 
toplumun özelliklerini yansıtmaktadır, ancak 
son zamanlarda özellikle reklâmlarda genç 
neslin kılık-kıyafet ve davranışları insanı 
“başka bir boyutta mıyız?” diye düşüncelere 
salmaktadır. Yeme içme kültürümüzde de 
değişimler meydana getirilmektedir. Artık 
yöresel yemeklerimizin yerine fast-food denilen 
dengesiz beslenmekten ve kilo aldırmaktan 
öte olmayan abur cubur reklamları televizyon 
ile reklamların vazgeçilmezi haline gelmiştir. 
İnsanımıza, “nohut oda bakla sofa; iki gönül bir 
olunca samanlık seyran olur; ayağını yorganına 
göre uzat.” gibi deyim ve atasözlerini 
unutturmak için elinden geleni yapan reklâm 
dünyası, eskiden bisküvi, çikolata, mendil, yağ 
reklâmı, vb. gibi şeylerin pazarlarını oluştururken 
şimdilerde pırlanta takılardan tutun da lüks 
inşaatlardan, otomobillerden görüntülere 
kadar işi vardırmıştır. Bütün bunlar da her 
anlamda özentiyi tetiklemekte, reklâm unsuru 
olarak kullanılan ve Türkçenin iyi konuşurlarının, 
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tiyatrocu, şair ve yazarlarının son derece sınırlı 
kaldığı, daha ziyade görselliğin ön planda 
olduğu, bozuk Türkçe ve slogan mahiyetinde 
olup da dil kirliliğinin yaşandığı ürünler olmanın 
ötesine gidememektedirler.

Türkçe tehdit altında mı?

Dil, kültürün aktarıcısıdır. Geçmiş ve bugünde 
yaşananlar, duygu ve düşünceler geleceğe dil 
vasıtasıyla taşınır. Tarihte birçok uygarlık, dilleri 
yok olduğu için bugün aramızda değildir. Peki, 
böyle giderse Türkçe de yok olma tehdidi altına 
girer mi? sorusu hatıra gelmektedir. Nitekim, 
Johanson, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
olan dillerin hepsinin, yabancı özelliklerin yoğun 
biçimde kopyalanması sonucunda ortaya 
çıkmış değişmeler gösterdiğini, ancak, dillerin 
zayıflamalarındaki asıl nedenin, kopyalamadan 
kaynaklanan yapısal bozulma değil de 
sosyal işlev kaybı olduğunu söyler; dillerin, 
kendilerine ihtiyaç duyulmadığı, ailelerin bu dili 
kendi çocuklarına aktarmak için çabalamalarını 
gerektirecek yeterli sosyal işlevleri kalmadığı 
zaman yok olup gittiğini belirtir (Demir, 
Nurettin “Popüler Dil Tartışmalarına Dil İlişkileri 
Açısından Bakış”tan akt. Eker, 2011:227). 
Demir’e göre Türkçe de sürekli değişmektedir, 
her dilde olduğu gibi günümüz Türkçesinde 
de yerel, sosyal kaynaklı birden çok varyant 
rekabet halindedir. Konuşma dilinde zaten var 
olan çeşitlenme, özel televizyon kanallarıyla 
daha da görülür hale gelmiş olup Türkçe daha 
önceki dönemlerde olduğu gibi konuşurlarının 
başka dillerle ilişki sonucu doğan ihtiyaçlarına 
cevap vermek için yine başka dillerden yapmış 
olduğu genel veya seçilmiş kopyalar yoluyla 
kendi imkânlarını geliştirmektedir. Demir’e göre 
bu durum, sanıldığı gibi bir kirlenme, yozlaşma 
değil, gözümüzün önünde cereyan eden ve iyi 
anlaşılması durumunda bizi geçmiş dönemleri 
aydınlatmakta da çok işimize yarayacak 
sonuçlara ulaştıracak bir değişme sürecidir. 
(Demir, Nurettin “Popüler Dil Tartışmalarına Dil 
İlişkileri Açısından Bakış”; Eker, 2011:229) Peki, 
acaba sizler yukarıda sıralanan reklâmları bir 

arada gördüğünüzde de aynı şekilde iyimser 
düşünebiliyor musunuz? Hiç sanmıyorum.

Görüldüğü gibi televizyon ve reklamın etkisi 
toplumumuzda çok yaygın kullanılan kitle 
iletişim araçları vasıtasıyla hızla yayılmaktadır. 
Yazılı, sözlü ve görsel basının etkileri her geçen 
gün daha belirgin bir şekilde artmaktadır. 
Bu yüzden yazılı ve sözlü basın organlarında 
çalışanlar ve yayın için gerekli alt yapıyı sağlayan 
kişilerin ana dillerine gerekli özeni gösteren bir 
anlayışa sahip olmaları ve bilinçlendirilmeleri 
gerekmektedir. Televizyon kanallarında 
görev alan program yapımcıları ve sunucular 
güzellikten önce, dili kullanma becerilerine 
bakılarak görev yapma yetkisi verilmelidir. 
Dili dış etkenlerden korumak için yapılması 
gereken ilk iş bilinçlendirme ve Türk dilini iyi 
kullanmaktan geçmektedir. Unutulmamalıdır 
ki geçmişini bilmeyen bir millet, geleceğini de 
yönlendiremez.

Sonuç

Son zamanlarda çoğu aydın(!) ve insanın 
bilincinde olmasına rağmen bu tür 
kullanımlardan vazgeçmeye niyetleri 

yoktur. Anne-kız, baba-oğul, eş-dost arasına 
yabancı sözcükler ya da tuhaf tabirler girerek 
geleneksel aile yapımız da bozulmaktadır. 
Sadece büyükler değil küçük çocuklarımız 
da bu kullanımlardan nasibini almakta, 
sözcük dağarcıklarına bu tuhaf tabirleri 
yerleştirmektedir: “Kanka, ego kasma, 
olaya gel, karşim, çaçaron, troll face, adam 
king..” Yazım yanlışları ve özenti kokan bu 
tür kullanımlar sadece gençlerce değil aynı 
zamanda iyi eğitimli, kendini yetiştirmiş hatta 
halkın sürekli gözü önünde bulunan kişiler 
tarafından da tercih edilmektedir. Radyo, 
televizyon gibi iletişim araçlarında da bu tür 
kullanımlar bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde 
adeta havada uçuşmaktadır. Bunları dinleyen ya 
da izleyenler ise bu kullanımların veya yapıların 
doğru olduğunu zannedip yaygınlaştırmaktadır. 
Özellikle gençlerimiz iletişim organlarından bu 
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özenti kalıp ve yapıları duyarak diğer arkadaşlarına da aşılamaktadır. Yapılması gereken şey bellidir: 
Denetim mekanizmaları devreye sokulmalı, dili koruma kanunları çıkarılmalı, ürün tanıtımlarında 
hiç değilse yabancı sözcük kullanımının yasaklanması, yabancı sözcük taşıyan ürünlerde basın-
yayında kısıtlayıcı tedbirler getirilerek halkın korunması sağlanmalı, ölçünlü dilin kullanımı 
özendirilmelidir. Unutulmamalıdır ki “Dil, giderse biz de gideriz. Var olmamız dile bağlıdır.” Ziya 
Gökalp’in “Lisan” şiirinin hislerimize bu konuda tercüman olacağı kanaatindeyiz;
…
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İnternet
(https://reklam.com.tr/blog/reklam-neden-yapilir-2.15.01.2020)

(https://www.siir.gen.tr/siir/z/ziya_gokalp/lisan.htm)

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En sâf, en ince bize.

Lisanda sayılır öz
Herkesin bildiği söz;

Ma’nâsı anlaşılan
Lûgate atmadan göz. 

Uydurma söz yapmayız,
Yapma yola sapmayız,

Türkçeleşmiş, Türkçedir;
Eski köke tapmayız.

Açık sözle kalmalı,
Fikre ışık salmalı;

Müterâdif sözlerden
Türkçesini almalı.

Yeni sözler gerekse,
Bunda da uy herkese,
Halkın söz yaratmada

Yollarını benimse.

Yap yaşayan Türkçeden,
Kimseyi incitmeden.
İstanbul’un Türkçesi
Zevkini olsun yeden.

Arapçaya meyletme,
İran’a da hiç gitme;

Tecvîdi halktan öğren,
Fasîhlerden işitme.

Gayrılı sözler emmeyiz,
Çocuk değil, memeyiz!
Birkaç dil yok Tûran’da,

Tek dilli bir kümeyiz.

Tûran’ın bir ili var
Ve yalnız bir dili var.

Başka dil var diyenin,
Başka bir emeli var.

Türklüğün vicdânı bir,
Dîni bir, vatanı bir;
Fakat hepsi ayrılır
Olmazsa lisânı bir.
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Teknolojik gelişmeler, internetin buluşuyla 
beraber telexleri, telgrafları, fax 
makinalarını hafızalardan sildi… hatta 

bazılarımız ilk defa bu yazıda ismini okudukları  
aygıtları bir daha hiç duymayacaklar! 
Teknoloji tek bir aygıta indirgendi; bir yaşam 
biçimi, hayatın ayrılmaz bir parçası o artık… 
İnsanoğlunun bu değişime uyumu çok hızlı, 
kolay ve sorunsuz oldu gibi görünse de yan 
etkileri kendini göstermeye başladı. Uzun 
senelerden bu yana ‘’Teknolojinin sağlıklı 
kullanımı’’ yönünde oluşturmaya çalıştığımız 
farkındalığı şimdi ‘’7’den 77’ye Bilinçli Tekno 
Toplum’’ projesi ile daha geniş kitlelere taşımayı 
hedeflemekteyiz…
  
Bundan 50-60 sene önce, köydeki Mehmet 
Amcaya, gün gelecek elinde küçücük bir 
telefonla, Almanya’daki oğlunla görüntülü 
olarak konuşabileceksin deseler, elindeki 
bastonunu havaya kaldırıp, üzerimize sallayarak, 
siz benimle dalga mı geçiyorsunuz diye tepki 
gösterirdi. Çocukluğumuzun dizisi “Uzay Yolu”; 
o dizide uzay aracının kapıları kendisine insan 
yaklaştığında açılırdı. Bizler de hayretle o 
kapının açılışına bakardık. Yıllar yılları kovaladı 
ve teknoloji öyle bir gelişti ki; hayal olduğunu 

düşündüğümüz, şaşkınlıkla bakakaldığımız her 
şeyin, gün gelip gerçekleştiğine şahit olduk.
Teknolojinin bugün insanlık için sağladığı 
yararları inkâr edemeyiz; bilimde , 
tıpta, eğitimde ulaşılan noktayı hayatın her 
alanına entegre ederek, kazançlarından 
faydalanmalıyız. Ancak burada üzerinde önemle 
durmak istediğimiz konu, Madalyonun diğer 
yüzünün de olduğunun farkına varmamızdır; 
belki de buz dağının görünen yüzünün 
ihtişamına kapılmışızdır !

Evet, teknoloji bilinçli kullandığımız her 
noktada, hayatımızı kolaylaştırırken, bilinçsiz ve 
bağımlı olarak kullandığımızda başımıza büyük 
sorunlar açabilecek niteliktedir. 

Hayatımızın her alanına giren teknoloji ve 
çağımızın en büyük buluşu olan internet; yaşamı 
olduğundan farklı algılayıp, olduğundan farklı 
sergilememize sebep olurken, bizleri kendine 
sinsice bağımlı kılmıştır! 

Sosyal medyada yer almanın heyecanı, sürekli 
göz önünde olma isteği, ünlü olma hayalleri, 
olmadığın kişiliğe ve kişiye bürünme, kendine 
odaklı bir yaşam biçimi yaratma gayreti; fayda-

MADALYONUN
DİĞER YÜZÜ! 

Yeşim BAHADIR 
Ay Akademi Eğitim ve Danışmanlık

Ayda AKBAŞ
Ay Akademi Eğitim ve Danışmanlık
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zarar muhakemesi yapmaksızın, doğru ve yalanın aynı potada eridiği, gerçekler ve hayaller 
arasında yaşanan ve yaşatılan gel-gitler kişi üzerinde piskososyal sıkıntıların da oluşmasına sebep 
olmaktadır.  

Her yediğimizi, içtiğimizi, gittiğimiz yeri, bize gelen misafiri resimleyip sürekli sosyal medyada 
paylaşım oluşturmak, sonra da kaç kişinin bizi takip edip, paylaşımımızı beğendiğini biteviye 
kontrol etmek, bağımlılık davranışının farkında olmadan, yavaş yavaş oluştuğunun kanıtıdır. 
Çevremize baktığımızda buna benzer örnekleri artık çokça görmekteyiz. Bizler elimizdeki 
küçük oyuncaklarımızla, dünya bambaşkaymış gibi yaşarken, bizleri gözlemleyen çocuklarımız 
içinse oluşturduğumuz rol modelin aslında ileride ne kadar büyük sorunlara yol açacağını hiç 
düşünmemekteyiz.

Çocuklar söyleneni değil, gördüklerini yaparlar! 

İnternetin yaygınlığı ve kolay ulaşılır olması en çok aile içi dinamikleri 
değiştirip, dönüştürmüştür; bireylerin kendilerine sanal dünyada yarattıkları 

ortam zaman içinde aile içi iletişimi olumsuz etkilemiştir. Aile içi paylaşımların 
azalması toplumda, beşeri ilişkilerin var olduğu her noktada, kopukluklara 

sebep olmuştur. Komşuluk, arkadaşlık, akrabalık, iş arkadaşlığı gibi ilişkilerde 
yozlaşma ve değerlerimizin tek tek yok olmasıyla beraber toplumsal çözülme 

noktasına gelinmiştir. Her şeye hızlı ulaşım ve aynı hızla tüketim çağından 
ilişkiler de paylarına düşeni fazlasıyla almaktadır. Yalnızlaşan bireyler, 

internetin büyülü dünyasında kendilerine yer ve çevre edinmeye çalışırken, 
acaba daha da yalnızlaşarak sarmal bir döngüye mi girmektedirler ?
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Her işin bir olma ve yapılış süresi vardır; zaman 
belki de en değerli kavramlardan biridir.

Teknoloji insanoğlunun hizmetinde, özellikle 
üretimin olduğu her alanda, zamandan ve 
maliyetten tasarruf sağlamaktadır. Bilgiye 
ulaşım da bir o kadar hızlı ve zahmetsizce 
olmaktadır. Dünyayı, internet öncesi ve 
sonrası olarak hayal ettiğimizde, 
aradaki fark ve gelişme çok 
büyüktür. Zamanı durduramadık 
ama zaman kazandık diye 
düşünürken şimdi internet 
dediğimiz zaman öğütücü 
makine ile baş başa kaldık. 
Her bir birey farklı öğütüyor 
zamanı; kimi sohbet (chat) 
odalarında, kimi sanal alışverişte, 
kimi oyunda, çoğumuz whatsapp’da, 
facebook’da, bazısı görüntülü telefonda ama 
herkes kazandığı zamanı farklı bir şekilde 
hayattan ve sevdiklerinden ödünç alarak, 
bonkörce harcamaktadır.              

Hayatımıza bu denli nüfuz eden teknolojik 
gelişmeler ile birlikte mekan ve zamandan 
bağımsız internet kullanımı, toplumu (özellikle 
de gençleri ve çocukları) tehlikelere açık 
hale getirmektedir. Tehlikelerin farkında 

olamayacak kadar küçük olan çocuklar ve 
farkında olsa bile nasıl dile getireceğini ve 
önlem alacağını bilemeyen gençler, ailelerin 
ve toplumun endişesi haline gelmiştir. 
Tedirgin ve ne yapacağını bilemeyen aileler, 
kime neyi nasıl anlatacağını, hakkını nasıl 
savunacağını bilemeyen genç bireyler her gün 

ders çıkarılacak nitelikte yaşanmışlıklara 
yenisini eklemektedir. Teknolojinin 

sebep olabilecekleri konusunda 
farkındalığı olmayan aileler ise 
ancak çocukta ciddi problemlerin 
oluşmasıyla bir uyanış 
yaşamaktadırlar. Yaş gurubuna 

göre değişen tehlikeler içerisinde, 
son birkaç senede okullarda  

‘’siber zorbalık’’ ve ‘’siber suçlar’’ 
konularında vaka sayısı artış göstermiştir. 

Bir şaka veya klavye kahramanlığı ile 
masumane başlayan hikayeler, neyin suç neyin 
olmadığını bilmeyen gençlerin mahkemelerde 
yargılanması ile son bulabilmektedir. 
     

İşte bu büyülü dünyayı farkında olarak 
kullanmayı, bizi biz yapan değerlerimizin önüne 
koymamayı; bilim, sağlık, eğitim gibi alanlarda 
faydamıza kullanmayı amaçlayarak, bilinçli bir 
teknoloji tüketicisi olmalıyız!

Teknolojinin sorunlu 
kullanımının ‘’zaman’’ 
üzerinde de çok yıkıcı 
etkileri bulunmaktadır. 
Zaman! Tutamadığımız, 
biriktiremediğimiz, 
yavaşlatamadığımız…!
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Okullarda öğretim teknolojisi kullanmanın 
temel amacı, öğrencilerin öğrenmesini 
artırmaktır. Teknoloji, öğrencilerin 

daha etkili ve verimli öğrenmelerine yardımcı 
olmakta başarılı oldu mu sorusu hakkında 
pek çok araştırma yapılmıştır, ancak yapılan 
çalışmalar ve araştırma sonuçları “okulda 
teknoloji kullanımı yararlıdır” ya da “zararlıdır” 
gibi tek cevaplı kesin yargılar yerine kullanım 
şekli, amacı ve yöntemine göre hem yararlı hem 
de zararlı olabileceği üzerine yoğunlaşmıştır.

Öğrenme ve teknoloji arasındaki bu ilişki, 
öğrenmeyi neyin oluşturduğuna dair 
anlaşmazlıklar nedeniyle bazen daha da 
karmaşıklaşır. Yirminci yüzyılın ilk yarısında, 
öğrenme transferi teorileri sınıf öğretmenleri 
arasında popülerdi. Bu teorilere göre, 
öğretmenin temel görevi, öğretmenin bilgi 
ve ders kitabı içeriğini öğrencilerin zihinlerine 
aktarmak ve periyodik sınavlarla transferin 
gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemekti. 
Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, eğitimciler diğer 
öğrenme teorilerini benimsedi. Bu teorilerin 
en az ikisi okullar için öğretim araçlarının 
gelişimini etkilemiştir. Bu teorilerden biri 
davranışçılıktır; diğeri ise yapılandırmacılıktır. 
Yüzyılın son yarısına doğru, bilişsel öğrenme 
kuramları psikologlar arasında davranışçılık 
üzerine yükselişe geçmiş ve yapılandırmacılık 
terimiyle temsil edilen bilişsel psikologların 

görüşlerinden bazıları eğitimi 
etkilemeye başlamıştır. 
Yapılandırmacılar, öğrencilerin 
öğretilen her şey hakkında 
kendi anlayışlarını inşa etmeleri 
gerektiğini savundular. Bu 
bakış açısına göre, öğretmenin 

görevi öncelikli olarak bilgi transferini teşvik 
etmek veya öğrencilerin önceden belirlenmiş 
bilgi ve beceriler tanımına göre tutarlı bir 
şekilde performans göstermelerini sağlamak 
değildir. Öğretmenin rolü, öğrencilerin kendi 
bilgi yorumlarına ulaşabildikleri ve kendi 
öğrenmelerini yönlendirmede daha yetenekli 
oldukları bir ortam yaratmaktır. 21.yüzyıl 
eğitim yaklaşımlarında bu temele göre öğrenci 
merkezli yaklaşım benimsenmiş, öğretmenlerin 
bilgiyi öğreten değil, öğrencilerin öğrenmelerini 
kolaylaştıran, onları doğru araçlarla buluşturan, 
onlara rehberlik eden ve öğrencilerin kendi 
öğrenme yaşantılarını oluşturma konusunda 
ortam oluşturan nitelikte olmaları gerektiği 
savunulmaya başlanmıştır. Öğretmen, öğrenme 
ortamında iş birliğini, araştırmayı, yaratıcı 
düşünceyi ve gerçek dünya sorunlarına birlikte 
çözüm üretmeyi sağlar ve teknolojiyi gerektiği 
yerde gerektiği kadar kullanır. 

Okullarda Kullanılan Güncel Teknolojiler

 Bir öğretmenin benimseyeceği öğrenme teorisi 
ne olursa olsun, okullarda eğitimi geliştirmek 
ve öğrenmeyi desteklemek için birçok 
teknoloji vardır. Öğretmenler bu teknolojileri 
kullanımlarında büyük farklılıklar gösterirken, 
eğitimde teknoloji entegrasyonu çalışmaları da 
hız kesmeden devam etmektedir. Öğretmenler 

EGİTİMDE TEKNOLOJİ
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öğretim hedeflerini gerçekleştirmek için farklı 
teknolojilerden faydalanabilmektedir. Eski 
dönemlerde ise öğrenciler yerel kütüphaneler 
veya okul kütüphanelerine yönlendirilmekte, 
araştırma konuları için basılı referans 
materyallerini kullanmaktaydılar. Ancak şimdi, 
bilgisayar teknolojileri bu referansların dijital 
sürümlerine ve dünya çapındaki kütüphanelere 
erişim sağlamaktadır. CD-ROM’lardaki 
ansiklopediler bilgi, dijital görüntüler, video 
ve ses sağlamakla birlikte öğrencilerin canlı 
web kameraları ve küresel konumlandırma 
uyduları gibi araçlara eriştikleri web sitelerine 
bağlantılar sağlar. Sözlükler ve eşanlamlılar 
kelime işlemcilere yerleştirilmiştir. İnternet 
aracılığıyla öğrenciler, önemli belgelere, 
fotoğraflara ve günlüklere ve çok çeşitli birincil 
ve ikincil kaynaklara erişebilirler.

Eğitim reformcuları, eğitimin öğrenciler 
için gerçek ve özgün olması gerektiğine 
inanmaktadır. Teknoloji, öğrencileri gerçek 
dünyadaki etkinliklere dahil edebilir. Bilimsel 
çalışmalarda, elektronik problar, bilim 
öğrencilerinin hassas hava veya kimyasal 
reaksiyon verilerini toplamasına ve eğilimleri 
dijital olarak izlemesine ve hipotezlere cevap 
vermesine izin verir. Grafik hesap makineleri, 
elektronik tablolar ve grafik yazılımı, matematik 
öğrencilerine karmaşık matematiksel 
kavramları görselleştirme olanağı sağlar. Sosyal 
bilimlerde, elektronik iletişim araçları (örneğin, 
İnternet konferansı, e-posta, elektronik 
tartışma grupları) öğrencilerin dünyanın birçok 
yerinden akranlarıyla iletişim kurmalarına 
olanak tanır. Dil sanatlarında, öğrenciler ortak 
yazma alıştırmaları oluşturmak ve ilgili konuları 
keşfetmelerini sağlayan elektronik kitapları 
okumak için el bilgisayarları ve kablosuz ağları 
kullanırlar. Kavram haritalama yazılımı, tüm 
öğrencilere bir hikaye veya rapor için çerçeve 
oluşturma ve Shakespeare’in oyunlarındaki 
gibi karmaşık karakterler arasındaki bağlantıları 
haritalama fırsatı sunar. Sanatta, öğrenciler 
orijinal sanat eserlerinin görüntülerini İnternet 

üzerinden keşfedebilirler; uygun yazılımla 
orijinal dijital sanat eserleri veya müzik besteleri 
oluşturabilirler. Beden eğitimi öğrencileri, 
fiziksel hareketin etkisi ile fizyolojik değişiklikler 
arasındaki ilişkiyi öğrenmek için elektronik 
probları kullanabilirler.

Tüm bunlar veri toplamanın ötesine uzanır. 
Ayrıca öğrencilerin kendilerini ilgilendiren 
soruları veya sorunları araştırma fırsatı anlamına 
da gelir. İletişim teknolojisi, öğrencilerin bilim 
insanları, kitap yazarları ve siyasi liderler gibi 
uzmanlarla iletişim kurmalarını sağlar. Elektronik 
iletişim araçları etkileşimleri destekler ve hızlı 
yanıt olasılığını artırır. Uluslararası bir uzay 
istasyonunda deney, Antarktika’daki bilimsel 
çabalar, uluslararası bir çevre toplantısı, küresel 
ısınma gibi güncel bir olay hakkında daha fazla 
bilgi edinmek isteyen öğrenciler, araştırmak için 
interneti kullanabilirler. Sanal bir alan gezisine 
katılmak, bir müzeyi sanal olarak ziyaret etmek, 
gidip görme şansımız olmayan yerlere sanal 
yolculuk yapmak ve bilgi edinmek internet ile 
çok kolaydır. Bu şekilde, öğretim teknolojisi 
kendi araştırmalarını yapmak ve sorularına 
yanıt bulmak isteyen öğrencilere yardımcı olur.

Tüm bunların bir adım ötesinde teknolojiyi 
kullanarak yeni bilgi oluşturmak gelmektedir. 
James Pellegrino ve Janice Altman (1997), 
asıl teknolojinin etkin kullanımının öğrencilerin 
teknolojiyi bilgi tüketicilerinden bilgi 
üreticisi olmaya geçmek için kullandıklarında 
gerçekleştiğine inanmaktadır. Genellikle basılı 
raporlar veya sözlü sunumlar şeklinde yapılan 
öğrenci çalışmalarının ötesinde gelişmiş 
teknolojilerle öğrenciler, dijital video, ses 
ve metin işlenmiş belgelere, multimedya 
sunumlarına, web tabanlı belgelere entegre 
ederek orijinal verileri veya yeni yorumlanan 
bilgileri sunabilirler. 

Öğretim teknolojisi araçları öğrencilere 
bilgilerini ve yeni öğrenme yaşantılarını 
daha ilgi çekici bir şekilde ifade etmeleri için 

EGİTİMDE TEKNOLOJİ
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olanak sağlamaktadır. Çeşitli teknolojiler (örn. İnteraktif televizyon, İnternet video konferansı) 
öğrencilere farklı bir okulda, farklı bir şehirde ve hatta farklı bir ülkede bulunan bir sınıfa katılma 
fırsatı sunar. Öğretim teknolojileri, okul binasındaki derslere katılamayan öğrencilerin öğretim 
ihtiyaçlarına da hizmet edebilir. Evde eğitim gören veya okulu bırakmak zorunda kalan öğrenciler, 
İnternet üzerinden sunulan ders çalışmalarından yararlanabilirler. Sanal dersler, çevrimiçi kurslar 
ile tamamlanan yüksek lisans programları, dil eğitim programları gibi pek çok teknolojiyle iç içe 
gerçekleştirilen eğitim programı bulunmaktadır.

Bahsettiğimiz tüm bu olumlu özelliklerin 
yanında eğitim öğretim amaçlı da olsa bilgisayar 
ve internetle ve internet ortamında sunulan 
araçlarla geçirilen zamanın dengeli olması 
gerekmektedir. Öğrencilerin tüm zamanlarını 
bu cihazların başında geçirmesinin yarardan 
çok zararı olacağı artık tüm toplum tarafından 
bilinen bir gerçektir. Öğrenme amaçlı olması 
bu gerçeği değiştirmez, her anlamda zamanla 
ilgili kontrol bizde olmalıdır ve öğrencilere bu 
kontrolü sağlama noktasında destek eğitimleri 
verilmelidir. Diğer taraftan dijital okuryazarlık 
konusunda da yapılan bilinçlendirme çalışmaları 
öğrencilerin ya da herhangi bir bireyin ekran 
başında eğitim/araştırma amaçlı geçirdiği 
sürenin etkili ve gerçek bilgi taşıyan içerik 
ve araçlara yönelik olması gerektiğini söyler. 
Bunun sebebi internet ortamında sunulan 
bilgilerin birçoğunun niteliksiz, yanlış ve yanıltıcı 
olmasıdır. Bu anlamda, dijital okuryazarlık bilgiye 
erişme, analiz etme, değerlendirme, üretme ve 
paylaşma yeteneğidir. Öğretmenlerin kendileri 
sadece dijital okuryazar olmakla kalmamalı, 
aynı zamanda öğretmenler; öğrencilerinin 
ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilmelerini, 
elde ettikleri bilgilerin göreceli değerlerini 
belirleyebilmelerini ve topladıkları bilgileri 
niteliğine göre ayırt edebilmelerini sağlamalıdır. 
Günümüzde çocuklar teknolojiyle bir arada 
büyümekte ve internet ortamında sunulan 
her bilginin doğru olduğuna inanma eğilimi 
taşımaktadırlar. Bu durum onları teknolojinin 
zararlı yönlerine ve internet kaynaklı tehditlere 
açık hale getirmektedir. Burada belirttiğimiz 

faklı eğitim yaklaşımları, ya da teknolojik 
gelişmeler ne olursa olsun teknoloji hayatımızın 
çok önemli bir parçası olmaya devam edecektir. 
Eğitim-öğretim alanında da kullanılmaya devam 
edecektir. Bizlere düşen teknolojik cihazlarla 
amacı ne olursa olsun öğrencilerimizin, 
çocuklarımızın geçirdikleri süre konusunda 
oto kontrol kazanmalarına yardımcı olmak, 
internet ortamındaki bilgileri analiz etme, 
değerlendirme becerisi kazandırmak olmalıdır. 

KAYNAKÇA:

 ANGLIN, GARY J., ed. 1995. Instructional Technology: 

Past, Present, and Future, 2nd edition. Englewood, CO: 

Libraries Unlimited.

ASSOCIATION FOR EDUCATIONAL 

COMMUNICATIONS AND TECHNOLOGY. 1996. “The 

Definition of Educational Technology: A Summary.” In 

Classic Writings on Instructional Technology, ed. Donald 

P. Ely and Tjeerd Plomp. Englewood, CO: Libraries 

Unlimited.

Gülden BAYRAK - İlker BAYRAK
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Dikkat Edilmesi Gerekenler



41

“ 7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum ” Projesi

Teknoloji 

Teknoloji, insanoğlunun aklı ile becerisinin 
bir araya gelmesiyle, hayatını kolaylaştıracak 
araç ve gereçleri yapması olarak tanımlamak 
yanlış bir anlatım olmasa gerek. Teknolojinin 
hayata girmesiyle beraber getirdiği yenilikler 
ve kolaylıkların yanında uygun şekilde 
kullanılmaması ya da kullanılmak istenmemesi 
sonucu oluşturduğu olumsuz sonuçları göz 
önüne sererek bu hatalı yaklaşım üzerine 
farkındalık oluşturmak gerekmektedir.

Teknoloji Bağımlılığı 

Günümüzde teknoloji ile beraber gelen akıllı 
cihazlar ve  sosyal medyanın aktif olarak 
kullanılmaya başlanmasıyla karşılaştığımız bazı 
hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların temel 
nedeni, Teknoloji bağımlılığıdır. Bağımlılık,  
bir nesneye, kişiye veya bir varlığa duyulan 
önlenemez istek, kişinin ruhsal ve bedensel 
sağlığının yanında sosyal yaşamına zarar 

vermesine rağmen ondan uzaklaşamaması ve 
önüne geçilemez bir istek olmasıdır.  Teknoloji 
bağımlılığı dünyada ve ülkemizde madde 
bağımlılığıyla aynı katagoride görülmektedir.

İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı

Yapılan araştırmalara göre  dünyadaki yaklaşık  
7,5 milyar insanın 3,5 milyarı internete 
bağlanabilmekte ve 2,5 milyar insanda sosyal 
medyayı kullanmaktadır. Mobil cihaz kullanıcı 
sayısı 5 milyar kişi ve sosyal medyaya mobil 
cihazlarla erişen kullanıcı sayısı 2,5 milyar kişi. 
İstatistiklere göre Türkiye’deki 80 milyon nüfusun 
48 milyonu internete bağlı ve bu kullanıcıların 
tamamı sosyal medya kullanmaktadır. Mobil 
cihaz kullanıcısı sayısının 70  milyon kişi olduğu 
ülkemizde; sosyal medyaya mobil cihazlarla 
erişen kullanıcı sayısı ise 42 milyon olarak 
belirlenmiştir. 

İnsanoğlu  zaman içinde bazı değişimler yaşadı fakat bu değişimler,  geçmiştekilerden 
basit değildi, konuşmaları, giyimleri, hayat tarzları ve yeni dünyanın etkin unsuru olan 

teknolojiyle beraber gelen büyük değişimler.

Teknoloji Bağımlılığı 
Hayatın Her Yerinde

Deniz UNAY 
Sosyal Medya Uzmanı
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Teknoloji Bağımlılığı Rahatsızlıkları
Anne Karnında Başlıyor

Dünyada  üç kişiden ikisinin bir sosyal 
medya platformunda vakit geçirdiği 
düşünüldüğünde teknoloji bağımlılığı  kişilik  
yapı ve bozukluklarıyla da harmanlanan 
değişik rahatsızlıklara sebep olmaktadır. 
Teknoloji bağımlılığı anne karnında başlayıp 
yaşamın hemen hemen her noktasında insanı 
olumsuz etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda 
anne karnında maruz kalınan radyasyon 
bebeğin DNA’sında hasara yol açmaktadır. 
Yale Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı 
tarafından yapılan bir çalışmada, kablosuz 
radyasyona maruz kalmanın DEHB [Dikkat 
Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu] ve hafıza 
bozukluğu gibi davranışsal problemlerle sebep 
olduğu,  2012 yılında yapılan bir çalışmada, Yale 
Tıp Fakültesi’nden Dr. Taylor Hugh, “DEHB’ye 
benzeyen farelerde davranışsal sorunların 
rahimdeki cep telefonuna maruz kalmasından 
kaynaklandığını gördük.” dedi.

2017 yılında Environment International 
dergisinde yayınlanan bir başka araştırma 
da Danimarka, Kore, Hollanda, Norveç ve 
İspanya’dan binlerce anne-çocuk üzerinde 
yapılan araştırmada. Anneler tarafından 
hamilelik sırasındaki çağrı sıklığına göre 
cep telefonu kullanımını inceleyen çalışma 
şu sonuca varılmış, Hamilelik sırasında cep 
telefonu kullanımı, özellikle hiperaktivite / 
dikkatsizlik sorunları olmak üzere davranışsal 
problemler için artan bir risk olduğu ortaya 
çıkmış. Görüldüğü gibi teknolojinin zararı anne 
karnında başlıyor.

Fiziksel ve Zihinsel Gelişime Engel

Günümüzde akıllı cihazların kullanım yaşının 
oldukça düştüğünü görmekteyiz. Ailelerin 
bu konuda duyarsız davranmaları konuyu 
yeterince bilmemelerinden ya da umursamaz 
olmalarından kaynaklanmaktadır. Çocuklarına 

yemek yedirmek, susmalarını sağlamak ya da 
ilgisini başka yöne çekerek yaramazlıklarının 
önüne geçmek için tablet veya akıllı telefonlar 
ebeveynlerin imdadına yetişiyor. Belki anlık 
olarak bir rahatlık sağlıyor olarak görebilirsiniz 
fakat bu tarz bir yaklaşım çocuğunuzun zihinsel 
ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyeceği gibi 
aynı zamanda onu teknoloji bağımlısı bir bireye 
dönüştürme tehlikesi de oluşturuyor. Ayrıca 
muhtemeldir ki belli yaşın altındaki çocuklar 
genelde video izledikleri için büyük bir  tehlike 
daha var, bilinç altını şekillendirecek yoğun bir 
algı ve manipülasyona uğrama.

Teknoloji Bağımlılığının Hastalıkları

Çocuğunuzun yaşı ilerledikçe bu akıllı cihazları 
kullanım amaçları ve ayırdığı vakit değişiyor. 
Özellikle sanal bir ortamda bulunmanın 
getireceği negatif etkiler hemen hemen 
büyüme, gelişme ve olgunlaşma çağındaki her 
bireyin zihinsel ve fiziksel gelişimini onarılamaz 
bir şekilde zarar veriyor. 

Bu zararlar akıllı cihazlarla veya tablet ve PC’lerle  
fazla vakit harcamadan kaynaklı olarak, ellerde 
uyuşma ve hissizlik, göz bozuklukları, duruş 
bozukluğundan kaynaklı rahatsızlıklar, boyun 
ağrısı vb. bunlar bedensel rahatsızlıklar olarak 
karşımıza çıkıyor. Ayrıca bağımlılıktan dolayı 
akıllı cihazlara, sosyal medya platformlarına 
ve oyunlara ayrılan zaman, uyku bozukluğu, 
bipolar bozukluk, öğün atlamadan kaynaklı 
rahatsızlıklar ya da stres veya heyecandan 
aşırı yeme sonucu obezite, sosyal yaşamdan 
soyutlanma, sanal ve gerçeklik algısı bozukluğu 
vb. rahatsızlılarda görünmektedir.

Yeni Çağın Hastalıkları

Ayrıca yeni yaşam yeni hastalıklarla beraber 
geliyor. Teknoloji bağımlılığının yaşamımıza 
sunduğu yeni hastalıklar, Selfitis; kişinin kendi 
fotoğrafını çok fazla sayıda selfie  yapması 
ve sosyal medyada bunları yayınlaması ile 
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karakterize obsesif kompulsif bozukluktur. Bu rahatsızlık 3 çeşittir; Borderline Selfitis: Günde en 
az üç kez selfie fotoğraf çekmek, Akut Selfitis: Günde en az üç kez selfie fotoğraf çekmek, Kronik 
Selfitis: Kontrol edilemeyen bir şeklinde selfie fotoğraf çekmek ve sosyal medyada çektiği selfieleri 
en az 6 kez yayınlamak. Foto hastalığı, çevrim dışı kalmaktan korkma. Nomofobi, telefonsuzluk 
korkusu. Jomo hastalığı, eğlenceden eksik kalma hastalığı bunlara örnektir.

Bağımlılıkla Mücadele

Bağımlılık herkesin tüylerini ürperten kötü 
sahneleri gözlerinin önüne getiren bir olgudur. 
Bağımlılıkları derecelendirir ve en kötüsüne 
karar veririz. Toplum ilk önce uyuşturucu madde 
daha sonra alkol, sigara ve kumar akla gelir.  
Çağımızın yeni ve büyük bir kitlede görülen 
Teknoloji bağımlılığını ne yazık ki ciddiye 
almıyoruz. Bu konuda sadece devletten adım 
beklemektense kişisel bazı önlemleri almak 
gerekmektedir. Aksi durumda geleceğimiz olan 
çocuklarımızı çok büyük bir tehlike bekliyor.

Öncelikle bu bağımlılıktan kurtulmak için 
ailece bir karar almak gerekiyor. Anne ve baba 
burada baş aktördür, çocuklarımızın eline akıllı 
cihazları tutuşturup onları bu bağımlılığa doğru 

itmek yerine, eski alışkanlıklara özellikle oyun 
alışkanlığına doğru yönlendirmek gerekiyor. 
Saklambaç, körebe vb. çocukluğumuzun 
oyunlarıyla çocuklarımızı tanıştırmalıyız. 
Haftanın belirli zamanlarında teknolojiden uzak 
kalmakta faydalı olacaktır, ailecek bir birimize 
vakit harcayıp sohbet ederek geçireceğimiz bir 
hafta sonu hem aile olarak hem de çocuklarımız 
için faydalı olacaktır. Özelikle çocuklarımıza en 
büyük şikayetlerinden biri de anne ve babanın 
kendilerine yetirince vakit harcamamalarıdır. 
Bu yüzden mesai sonu mümkün mertebe 
telefonlara, mesajlara ve maillere bakmayıp 
hep beraber bir akşam yemeği harika bir an 
olacaktır. Anne ve babalara bir çağrımız olacak;

“Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar 
çocuklarınızın bakıcısı değildir.”
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Her gün genç yaşlı toplumun her 
kesiminden insan internette 
gezinmekteyiz. Bu yolculuğumuzda 

internetin tuzaklarına düşmeden ilerlemek, 
bilgi denizinde kaybolmadan istediğimiz 
bilgiye hızlıca erişebilmek, doğru bilgiyi yanlış 
bilgiden ayırt edebilmek gerekmektedir. Bu 
yolculuğumuzda genelde yalnızız ve güvende 
olma sorumluluğu da bize aittir. Bu nedenle 
“Güvenli İnternet Kullanımı” toplumun her 
kesiminden insanın ihtiyacı olan bir eğitimdir. 
Çünkü bankacılık işlemleri, tapu işlemleri, 
eTicaret, eDevlet, eOkul, Fatura ödemeleri 
derken son yıllarda tüm resmi işlemlerimizi 
internet üzerinden gerçekleştirmekteyiz. 
Buna bir de sosyal medya kullanımındaki artış 
eklendiğinde 7’den 77’ye her bireyin internet 
kullandığı bir gerçek. 

Peki internette gezindiğimiz bu siteler ne 
denli güvenli? İnternette gezindiğimiz bu 
ortamlarda suçlular, dolandırıcılar, istismarcılar 
da gezinmekte. Bu nedenle toplumun her 
kesimi güvenli internet kullanımı konusunda 
bilgi sahibi olmalıdır. 

Bunun için kamu spotları hazırlanmakta, 
okullarda eGüvenlik Günü kutlanmakta, 
öğrenci ve velilere bilgilendirme toplantıları 
yapılmaktadır. Ancak tek başına bunlar yeterli 
olmamaktadır. İnternette güvenli şekilde 
gezinebilmek için her birey kendi üzerine düşen 
sorumlulukları yerine getirirse, internetin zararlı 
etkilerinden kısmen korunmuş olacaktır. 

• Antivirüs programı kullanmak, 
• Kablosuz ağımızın şifresini paylaşmamak 

şifre güvenliğine dikkat etmek,
• İnternet üzerinden sanal kredi kartı 

kullanarak alışveriş etmek,
• Şüpheli linkleri ve e-mailleri açmamak, 
• İnternet kafede veya toplu yerlerde 

kullanılan bankacılık işlemlerini zorunlu 
olmadıkça yapmamak, 

• Kimlik Hırsızlığı ve dolandırıcılığa maruz 
kalmamak

• Sosyal paylaşım sitelerinde kişisel gizlilik, 
mahremiyet ve paylaşım konularında ölçüler 
ve sınırlar belirlemek, 

• Üyelik istenen sitelerde kişisel bilgilerin 
tamamını vermemek, alınacak önlemlerden 
bazılarıdır.

Bu önlemlere daha birçok önlem eklenebilir, 
ancak topluma bu bilinci kazandırabilmek 
için bu konuda toplumun her kesiminden 
insana ulaşmak gerekir. Örneğin STK’lar ve 
Üniversiteler işbirliği yaparak sosyal sorumluluk 
projeleri geliştirerek toplumu bilgilendirebilirler. 
Uygulamalı Atölye çalışmaları, Konferanslar, 
Gençlere kısa film çalışmaları yaptırılabilir. 
Güvenli internet kullanımını anlatan oyun 
tasarımı geliştirmek. Büyükanne-büyükbabalar 
torunları ile birlikte güvenli internet kullanımı 
eğitim videoları hazırlatmak. Okullarda 
eGüvenlik açıkları ile ilgili ipucu toplamak, 
sitelerin eGüvenlik açıklarını inceleme ve 
araştırma ekipleri kurmak.

İNTERNETTE 
GÜVENLİ 

GEZİNMEK

Yıldız KANLIÖZ
Eğitimci



46

“ 7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum ” Projesi

Günümüzde cebimizden evimize kadar 
birçok alanda kullanılan internet, 
artık gözle gördüğümüz veya gözle 

göremediğimiz nesneleri de içerisine alan bir 
ağ olarak karşımıza çıkmaktadır Gün geçtikçe 
büyüyen dünyamızda internet kullanımının 
artması inkar edilemez bir gerçektir..

İnternette bugün iletişim, bilgiye ulaşma, 
eğlence, bankacılık, alışveriş ve diğer pek çok 
şeyi rahatlıkla yapabiliyoruz. Aslına bakarsak 
bu hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Yoğun 
bir iş temposuna sahip olduğumuz 21.yüzyılda 
online işlem yapmak bizim işimizi büyük ölçüde 
kolaylaştırıyor. İnternet yaşamımızda bize 
kolaylıklar sağlamakla beraber maalesef çoğu 
kez tehlike de oluşturabiliyor. Peki bu tehlikeler 
nelerdir ?

Suçlar, suçlular, dolandırıcılar, istismarcılar, 
siber zorbalar, tacizciler, teşhirler… Teknoloji 
hızla gelişirken, sanal ortamın görünmeyen, 
bu karanlık yüzünde olanlar da güvenliğimizi 
tehdit ediyor. Toplumumuzda kabul gören en 

önemli değerlerimizden biri nedir diye sorulsa 
bir çoğumuz güven diye cevap veririz. “Bir 
insanın, bir insana verebileceği en güzel şey 
güvendir” sözü hayatımızda önemli bir yer 
tutar. Oysa,internet ortamında güven aramak, 
çölde su aramaya benzer çoğunlukla. İnternetin 
insanlığa sunduğu kolaylıklar ve fırsatlar dikkat 
edilmediği takdirde karşımıza büyük bir tehlike 
olarak çıkabilmektedir.Fakat internetin bize 
getirdikleri ile bizden alıp götürdükleri arasında 
bir hesap yapıldığında, toplumsal olarak 
“İnternet Güvenliği”, “İnternetin Bilinçli 
Kullanımı”, “İnternetin Etik Kullanımı”, 
“İnternet Hak-Hukuk ve Sorumlulukları” 
konusunun ne kadar önemli olduğunu daha 
net idrak edebiliriz. Tüm bunlar toplumda 
güvenli internet kullanımı konusunun küçük 
yaşlardan itibaren teknolojiyle iç içe büyüyen 
çocuklarımızdan başlayarak 7’den 77’ye 
herkes için ne kadar önemli bir konu olduğunu 
gösteriyor.

Güvenli internet kullanımı ile ilgili önemli 
noktaları bazı alt başlıklarda toplayabiliriz.

Günümüzde cebimizden evimize kadar birçok alanda kullanılan internet, artık 
gözle gördüğümüz veya gözle göremediğimiz nesneleri de içerisine alan bir 
ağ olarak karşımıza çıkmaktadır Gün geçtikçe büyüyen dünyamızda internet 

kullanımının artması inkar edilemez bir gerçektir..

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI
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Şifreler, tüm internet güvenliği yapısında en zayıf noktalardan biridir. Günümüzde parolalarla ilgili 
esas problem, insanların siber hırsızların tahmin etmeleri kolay olan şifreler kullanmalarıdır. İnsanlar 
hatırlanması kolay olan şifreleri seçme eğiliminde olduklarından şifrelerini basit seçmektedirler. 
Eğer elektronik aygıtlarınızın ve internet üzerinde bulunan tüm hesaplarınızın güvenliklerini artırmak 
istiyorsanız siber suçluların tahmin etmesi zor olan güçlü şifreleri seçmeye özen göstermelisiniz.

İnternet ortamında sahip olduğunuz tüm hesaplar için, en az 3 ayda bir, şifrelerini birbirinden 
farklı kompleks bir yapıda güncellemelisiniz. Banka hesap şifreleriniz, mail hesap şifreleriniz, üye 
olduğunuz web sitelerin şifreleri ve FTP şifreleriniz bu konuda değişiklik sağlamanızın gerektiği 
alanlardır.

Piyasada bir çok anti-virüs yazılımı bulunmaktadır. Bu yazılımlar aracılığı ile bilgisayarınız 
ve içerisindeki dosyaların güvenliğini bu yazılımlarla sağlayabilirsiniz. Anti-virüs yazılımının 
bulunmasının yanı sıra yazılımın orijinal ve güncel olması da bir o kadar önemlidir.

Gün içerisinde onlarca mail alabilirsiniz. Fakat; gelen mailler içerisinden konu başlığı farklı ve 
göndericisini bilmediğiniz spam olabilecek maillerdeki, linklere tıklamamalısınız. Bu linkler 
bilgisayarınıza virüs bulaşmasına sebep olabileceği gibi, mail hesabınızın çalınmasına da sebep 
olabilir. Dolayısıyla,  mailde gelen her linke tıklamamalı, hatta çoğu zaman maili açmadan 
silmelisiniz.

Güvenli İnternet Kullanımı için güvenlik duvarının bilgisayarınızda aktif olması oldukça önemlidir. 
Çünkü; güvenlik duvarı internet ortamından bilgisayarınıza gelebilecek saldırı ve tehditlere karşı 
sizleri korumaktadır. Güvenlik duvarı sayesinde internet üzerinden gelen veriler filtrelenerek 
sizlere sunulur.

Şifre Değişikliği

Anti Virüs

E- Posta Güvenliği

Güvenlik Duvarı

Bilgisayarınız içerisindeki her yazılımın güncel olmasına ve son güncellemenin zamanıyla ilgili 
bilgi sahibi olmaya özen gösterin. Yazılımlarınız ne kadar güncel ise; internet ortamındaki zararı 
bir yazılımın sizleri etkileme ihtimali o kadar az olacaktır.

Güncellemeler
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İnternet üzerinden bankacılık işlemi sağlamak isteyenler kesinlikle https:// ibaresi görmeden 
işlem sağlamamalıdır. Sol üst tarafta güvenli ibaresi bulunmayan web sitelerinde işlemlerini 
gerçekleştirmemeli ve bankaların web sitelerinin linkini bir alana kayıt ederek, sadece bu link 
üzerinden işlem sağlamak en güvenilir yoldur.  Aksi halde, bankacılık bilgileriniz kötü niyetli 
kişilerce ele geçirilebilir.

İnternet ortamından, size yararlı olabileceğini düşündüğünüz her dosyayı indirmemelisiniz. 
Güvendiğiniz uzun süredir kullandığınız ya da güvenilir bir yakınınız tarafından sizlere tavsiye 
edilen siteler aracılığı ile işleminizi sağlamanız oldukça yararlı olacaktır. Bunun yanı sıra, torrent 
tarzı yazılımlardan kesinlikle uzak durmalısınız.

İnternet ortamında her gördüğünüz yazı, resim, arşiv, reklam gibi sizleri etkilemek için hazırlanan 
içeriklere doğrudan güvenmemeli ve sizleri yönlendirmek istedikleri sayfalarla ilgili birçok kez 
düşünerek, güvenli olup olmadığına dikkat ederek araştırma yapmalı ve internet ortamındaki 
dosyalar konusunda dikkatli olmalısınız.

Binlerce kullanıcısı olan ve bir sosyal ağ gibi işleyen online oyun ve sohbet alanlarında, doğrudan 
kişisel bilgilerinizi paylaşmamalısınız. Bilgilerinizin güvenliği için bu gibi alanlardan uzak durmalı 
ve bilgilerinizin gizliliğine çok önem vermelisiniz. Bu gibi ortamlarda arkadaşlık kurmak, şahsi 
bilgilerimizi paylaşmak, sosyal medya hesaplarımıza tanımadığımız kişileri kabul etmek oldukça 
tehlikelidir.

İnternet Bankacılığı

Dosya Güvenliği

Güven

Online Oyun ve Sohbet

Sakine RÜZGAR
Eğitimci
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Ailenizi eriştiğiniz içerikten haberdar edin. 

Bilgisayarlarınızı ailenin ortak kullanım alanında bulundurun.

Kullanımınızı zamanla sınırlayın ve kararlı olun.

İndireceğiniz yazılımlar, oyunlar konusunda hassas davranın. 

Ulaştığınız her bilgi doğru olmayabilir.

Hediye, bedava tatil, green card hakkı vb. iletilerinin inandırıcı olmadığını bilin.

 Gmail, Twitter, Hotmail, Facebook, Internet Bankacılığı gibi uygulamalarda veriler 

Internet üzerinden şifreli gider. Bu uygulamaları kullanırken 

https:// ve kilit işaretinin varlığından emin olun.

«Beni hatırla» seçeneğini kullanmayın, «güvenli çıkış» seçeneğini kullanın.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ
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GÜVENLİĞİNİZ İÇİN;

Kaynağı bilinmeyen yazılım veya uygulamaların elektronik cihazlarınıza yüklenmesi 
sonucunda cihazlarınıza zararlı yazılım bulaştırabilir ya da cihazınıza zarar verebilirsiniz.

Sosyal medya hesapları kısıtlanmalıdır. Herhangi bir kişinin resimlerinize bile ulaşması 
yeni bir sahte hesap açmak için yeterlidir. Bu nedenle veriler gereksiz kişilerden uzak 
tutulmalıdır. Şu anda büyük sosyal gruplar oluşturmak için bu bir yöntem olarak 
kullanılmaktadır.

Lisanslı yazılımlar ve uygulamalar sizi saldırganlara karşı korur.

İnternet alışverişlerinde banka/kredi kartı, TC kimlik numarası, telefon numarası vb. kişisel 
bilgilerimizin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, sipariş verilmesine rağmen ürünün alıcıya 
ulaşmaması, ürünün vaat edilen kalitede olmaması gibi sorunlarla karşılaşmamak için 
e-ticaret sitesinin SSL sertifikası olup olmadığına dikkat edilmelidir.  Hiçbir e-ticaret sitesi 
kredi kartı şifrenizi istemez, sizden kredi kartı şifrenizi talep eden alışveriş sitelerinden 
uzak durmanız gerekir.

Mail ile gelen herhangi bir güncellemeyi yapmayın. Browser üzerinden doğru adresi 
yazarak güncelleştirmelerinizi gerçekleştirin.

Bilgisayar açılış şifresi dahil olmak üzere tüm şifreler, en az on karakterden oluşan, içerisinde 
harf, sayı, büyük harf, küçük harf, +,-,!,* gibi karakterlerden oluşmalı, kombinasyonlarla 
her kullanıcı girişinin şifresi farklı olmalıdır.
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