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Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik ve Beceri Destekli Dönüşüm
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7’den 77’ye Bilinçli
Tekno Toplum Projesi
Tamamlandı

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” tamamlandı. Proje boyunca gerçekleştirilen etkinliklere öğrencilerimizin,
öğretmenlerimizin ve özellikle velilerimizin ilgisi büyük oldu. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023
Eğitim Vizyonu hedeflerinden biri de “Dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik içerikler üretilmesi
ve öğretmen eğitimleri gerçekleştirilmesi” dir. Ayrıca hayat boyu öğrenme programlarının
geliştirilmesine ve erişimin artırılmasına ihtiyaç vardır. 7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum Projesinde
bu hedef doğrultusunda onlarca etkinlik gerçekleştirilmiş olması son derece memnuniyet vericidir.
Bugün teknolojinin tüm aktörlerini bir araya getiren böylesi projelerin ne denli önemli olduğunu
bu projenin gerçekleştirilme sürecinde gözlemlemiş olduk. Binlerce öğrencimiz, öğretmenimiz,
velilerimiz alanın uzmanı akademisyenlerce gerçekleştirilen çalıştay ve eğitimlere katılma fırsatı
yakaladı. Proje kapsamındaki eğitimlerde 3000’in üzerinde katılım sertifikası verildi. Makale,
Resim, Kısa Film, Slogan, Afiş, Karikatür yarışmaları gerçekleştirildi. Bu süreçte öğrencilerimizden
gelen eserler de bizleri memnun etti. Belki de ilk kez gerçekleşen Tekno Stres eğitimleri bu alanda
çalışmamızın ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlattı. Önemli sayıda bir hedef kitleye ulaşmış
bulunan 7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum Projesinin düzenli olarak çıkan süreli yayınlarla etki
gücünü artırdığını da ayrıca görüyorum. Bu süreli yayınlarda teknolojinin çok çeşitli boyutları ele
alınmaya devam ediyor.
7’den 77’ye geniş bir hedef kitleye seslenen böylesi pedagojik gücü yüksek projelerimizin farklı
disiplin ve alanlarda devam etmesini diliyorum.Proje kapsamında çıkarılan bu son sayı vesilesi ile
tüm paydaşlarımıza, Proje Yürütücümüz İlker Bayrak’a, projede yer alan tüm akademisyenlerimize,
eğitimlerimize katılan ve katkı sunan değerli hocalarımıza, tüm öğrencilerime ve emeği geçen
herkese teşekkür ederim.
Çalışmalarında Başarılar dilerim.
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“7’den 77’ye Bilinçli
Tekno Toplum”
Projesi
Çalıştayı

İ

çişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel
Müdürlüğü tarafından desteklenen 7’den
77’ye Bilinçli Tekno Toplum Projesi Çalıştayı
gerçekleştirildi. Konunun tüm aktörlerini bir araya getiren çalıştaya İlçe Milli Eğitim Müdürümüz
Sayın Hasan Uygun, Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Prof. Dr. Hülya Aşkın Balcı, Prof. Dr. Yıldız Kocasavaş,
Prof. Dr. Birsen Tütüniş, Proje Koordinatörü İlker Bayrak ve Gülden Bayrak ve öğrenciler katıldı.

İlker Bayrak

Hasan Uygun

Prof. Dr. Oğuz Özyaral
Prof. Dr. Birsen Tütüniş

Gülden Bayrak

Prof. Dr. Yıldız Kocasavaş

Prof. Dr. Hülya Aşkın Balcı
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Prof. Dr. Oğuz Özyaral
Tekno-Stres Eğitimleri
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla
İlişkiler Genel Müdürlüğü
tarafından desteklenen
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü isteamder işbirliği
ile gerçekleştirilen 7’den 77’ye
Bilinçli Tekno Toplum Projesinin
yeni durağı Şehit Münir Alkan
Fen Lisesi oldu. Prof. Dr. Oğuz
Özyaral Tekno Yaşam Tekno Stres
Eğitimini gerçekleştirdi.
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PROJE FİNAL TOPLANTISI
Toplum Projesini değerlendirdiği
çevrimiçi
toplantı
birçok
kanaldan eş zamanlı yayınlandı.
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa Sosyal Bilimler
Meslek
Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. Hülya
Aşkın
Balcı,
İstanbul
Üniversitesi
Cerrahpaşa
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız
Kocasavaş ve İstanbul Kültür
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Birsen Tütüniş de toplantıya
katkı sundular.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla
İlişkiler Genel Müdürlüğü
tarafından
desteklenen
7’den
77’ye
Bilinçli
Tekno Toplum Projesi
Değerlendirme Toplantısı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral,
Prof. Dr. Hülya Aşkın Balcı,
Prof. Dr. Birsen Tütüniş,
Prof. Dr. Yıldız Kocasavaş
ve
Proje
Koordinatörü
İlker Bayrak’ın katılımıyla
gerçekleştirildi. Prof. Dr. Oğuz
Özyaral’ın 7’den 77’ye Bilinçli Tekno
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7’den 77’ye Bilinçli Tekno
Toplum Projesi

Etkinliklerinden
Fotoğraf
Kareleri

Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
Etkinliğinden

Hayriye Duruk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
Etkinliğinden

Akçansa Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Etkinliğinden

Hayriye Duruk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
Etkinliğinden
Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Etkinliğinden
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Öğrenme Öğretme
Sürecinde
Bilgi & İletişim
Teknolojileri

Prof. Dr. Feza ORHAN
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

entegre etmeliyim?” vb. soruları ile sık
sık karşı karşıya kalmaktayım. Her ne kadar
pekçok yönetici ve öğretmen, başarılı teknoloji
entegrasyonunu,
bilgisayarların, internetin,
tabletlerin, etkileşimli tahtanın vb. araçların
kullanım sıklığının artması olarak görseler de
araştırma sonuçları BİT’e dayalı araçlara erişimi
tam olan öğretmenlerin bile, BİT’i öğrenme
sürecini desteklemek üzere derslerine beklenen
düzeyde ve nitelikte entegre etmediklerini
göstermektedir. Yani araştırma sonuçları, bir
öğretim aracı olarak teknolojik araçları derse
entegre etmenin, donanıma erişim ya da
internet bağlantısına sahip olmak ile bir ilişkisi
olmadığını; önemli olanın öğretmenin bir
teknolojik aracı öğrenme/öğretme sürecinin
hangi aşamasına nasıl entegre edeceğini
bilmesi olduğunu göstermektedir. Bu nedenle
öğretmenlere yönelik yapılan eğitimlerin
sadece araçları, uygulamaları kullanmayı
öğretmek değil; temel vurgunun teknolojik
araçların nasıl entegre edilmesi gerektiğine
yönelik yaklaşımları, yöntemleri, pedagojiyi yani
teknoloji entegrasyonun tasarımının öğrenme
kuramları ile ilişkilendirerek verilmesini içermesi
çok önemlidir.

Öğrenme/öğretme sürecine Bilgi İletişim
Teknolojilerine
(BİT)
dayalı
araçların
“entegrasyonu” üzerinde titizlikle durulması
gereken kritik bir konudur. Günümüzde BIT’de
yaşanan hızlı gelişim sonucu ortaya çıkan yeni
araçların, uygulamaların popülaritesi sonucu
malesef amaç öğrenme sürecini desteklemek
değil; amaç bu araçları, uygulamaları derslerde
kullanmak noktasına gelmiştir. Ne yazık ki bu
süreçte öğretmenlerin üzerinde de derslerinde
bu araçları kullanmaları (dikkat edin entegre
etmeleri değil) için ciddi bir baskı vardır. Ne
zaman yeni bir teknolojik araç veya uygulama
gelişse, öğretmenlerin o aracı, uygulamayı
derslerinde kullanmaları gerektiği ile ilgili
bir söylem de beraberinde üretilmektedir.
Hatta öğretmenlerde bu durum bir ikilem
oluşturmakta ve yeni aracı, uygulamayı
kullanmayan öğretmen yenilikçi olmayan
öğretmen kategorine girmekten korkmaktadır.
Bu nedenle, üniversitede çalışan öğretim
teknoloji uzmanı olarak, okul ziyaretlerimde,
eğitimlerde öğretmenlerin
“Derslerimize
teknoloji
entegrasyonu
çalışmalarına
nereden başlamalıyız?”, “Bu üniteye yönelik
davranışları öğrencilerime kazandırmak
için nasıl bir teknoloji entegrasyonu
yapmalıyım?” veya “Öğrencilerimin projeleri
için doğru arama yapmalarını ve eriştikleri
bilgiyi
arkadaşları
ile
paylaşmalarını
sağlamak için İnternet’i derslerimde nasıl

Önce,
öğrenme/öğretme
süreçlerinde
BİT’lerini “kullanma” değil de, “entegrasyon”
sözcüğünü kullanmak için neden ısrarcı olmamız
gerektiğini tartışalım.
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Derslerimizde teknolojik araçları
“kullanmak mı ”, “entegre etmek mi” ?

Bakış açımızı değiştirmek için şu iki nokta çok
önemlidir:

Bir uygulamayı gerçekleştirirken kullandığımız
kavram aslında o olaya bakış açımızı da yansıtır.
BİT araçlarını derslerimizde “kullanmak”
dediğimizde, amacımızın o ilgili aracı
kullanmak yani aracın bir nebzede olsa amaç
durumuna gelmesi anlamı vurgulanmaktadır.
Halbuki BİT araçlarını derslerimize “entegre
etmek” dediğimizde, asıl vurgunun yapılacak
olan derste olduğu aracın sadece bu sürece
entegre edileceği yani aracın, araç konumunda
kalacağı vurgusu vardır. Peki, o zaman BİT’in
öğrenme-öğretme sürecine entegrasyonunu
nasıl tanımlamalıyız. Literatürde pek çok tanıma
rastlayabilirsiniz. Ben bu yazı da şu tanımı tercih
edeceğim:

1. Her derste ille de bir teknolojik aracı
entegre etmeye ihtiyaç olmayabilir. Mevcut
yöntemlerle, örneğin ikili grup çalışmaları (sorucevap tekniği) ile ya da sınıfa getirebileceğiniz
bir gerçek nesne ile örneğin elma, boncuk veya
hamur bölüştürerek (kesirleri) öğrencilere daha
etkili bir öğrenme yaşantısı yaşatabiliyorsanız (ki
örnekler çoğaltılabilir) neden BİT araçlarından
birini derse entegre edesiniz ki ?

Teknoloji entegrasyonu; öğrenme/öğretme
sürecinde bir öğrenme problemini çözmek
üzere
veya
farklı
öğretme/öğrenme
ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli
teknolojik
araçların
öğrenme/öğretme
sürecine
nasıl
entegre
edileceğinin
planlanması için uygun yöntem ve stratejileri
içeren öğrenme fırsatlarının oluşturulduğu
yaşantılarının geliştirilmesi, tasarlaması,
uygulaması ve değerlendirmesi sürecidir.

2. Dersiniz amacı “ben bu derste Kahoot,
Video, Goanimate, Aurasma ya da Prezi,
Powtoon vb. uygulamaları kullanayım” hiçbir
zaman olmamalıdır.

Unutmayın, eski teknolojik araçlar(Dünya küresi,
insan vücudu modeli, insan iskeleti modeli,
sayma çubukları, terazi vb.) bazı durumlarda
BİT’e dayalı araçlardan, uygulamalardan çok
daha etkili öğrenme yaşantıları oluşturabilir.

Öğretmen olarak sizin en temel hedefiniz
daima dersiniz ile ilgili hedeflenen davranışları
kazandırmak için en etkili öğrenme ortamını
tasarlamak olmalıdır. Kendinize her ders
öncesi şu soruyu sorun “bugün bu derste
öğrencilerimin
hedeflenen
davranışları
kazanmaları için öğrenme ortamını, sürecini
nasıl kolaylaştırabilirim?” Cevap “Dünya
Küresi”ni entegre edersem kolay öğrenirler
ise bu aracı, cevap “Soyut olan kavramları
somutlaştırabileceği bir video ” entegre
edersem kolay öğrenirler ise o zaman BİT
entegre etmeyi planlamalısınız.

Bu tanımdaki ana nokta, herhangi bir teknolojik
aracı derse yani öğrenme/öğretme sürecine
entegre etmek için süreçte mutlaka bir öğretme
ya da öğrenme problemini veya ihtiyacını
karşılaşıyor olmanız ve aracı, uygulamayı
entegrasyondaki ana noktanız da, bu problemi
çözmek, ihtiyacı karşılamak üzere o teknolojik
aracı sürece entegre ediyor olacağınızı
tasarlamanız gerekliliğidir.
BİLİŞİM SUÇLARI VE YAPTIRIM

Nitelikli öğretmen öğrencisinin öğrenme sürecini zorlaştıran değil,
kolaylaştırmak için öğrenme ortamını tasarlayabilen öğretmendir.
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Bu iki temel bakış açısından yola çıkarak, dersimize yani öğrenme/öğretme sürecine BİT
anlamlı, etkili entegrasyonunun aşamalarını kısaca açıklayalım.

Anlamlı,
Etkili
Bir
Teknoloji
Entegrasyonunun Aşamaları:
Adım 1: Teknoloji Entegrasyonu için 		
İhtiyaç Analizi
Dersimize bir teknolojik aracı/uygulamayı ne zaman ve
nasıl entegre edeceğimizin ilk ve en temel sorusu:
1. Öğrencilerimin bu derste ya da “Öğrenme Ünitesinde”
kazanacakları davranışlar nelerdir ve “Bu davranışları
kazandırma sürecinde öğrencilerim nerede, hangi aşamada
bir öğrenme problemi/zorluğu yaşayabilir” olmalıdır.
Örneğin, ilköğretim 5. Sınıfta “ülkemizin yer üstü
zenginliklerini bulundukları bölgeye göre söylemekte zorluk yaşıyorlar” gibi bir öğrenme problemi
saptadı iseniz; ikinci sorunuza ve tasarım aşamasına geçiniz.
2. “Bu öğrenme zorluğunu(öğrenme problemini) nasıl çözebilirim?” olmalıdır.
Eğer cevabınız “BİT” uygulamalarının anında dönüt düzeltme alma ve kısa sürede zevk alarak çok
alıştırma yaptırma özelliklerinden faydalanarak çözebilirim.” vb. ise 2. adıma geçebilirsiniz.

Adım 2: Teknoloji Entegrasyonu için Tasarım
Bu aşamaya “Saptadığım çözüme en uygun teknolojik araç/uygulama hangisidir ve nasıl entegre
etmeliyim ?” sorusu ile başlamak çok önemlidir.
Örneğin yukarıdaki çözümü uygun yol olarak belirlediyseniz, sınıfı gruplara bölüp, her grubun bir
diğerine Kahoot uygulamasını kullanarak soru hazırlamalarını ve sonra da birbirlerine grup olarak
sormalarını sağlayacak bir tasarım süreci için “Kahoot uygulamasının öğrenme/öğretme sürecine
entegrasyonuna” karar verilip, planlanması aşamasına geçebilir ve 3. Soruyu sorabilirsiniz:
3.“Öğrenme-öğretme sürecine saptanan BİT aracını/uygulamasını (ki bu örnekte Kahoot) dersin
hangi aşamasına, nasıl entegre etmeliyim ki öğrencinin öğrenmesine katkı sağlayabilsin/öğrenme
problemlerini çözsün? “
İşte BİT aracının, uygulamasının entegrasyonunun planlaması bu sorudan sonraki aşamadır.
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Adım 3: Entegrasyon
Stratejisi Geliştirme

için

Öğrenme sürecinin hangi aşamasına,
nasıl
entegre
edileceğinin
planlanması yani strateji geliştirilmesi
aşaması.
Yukarıdaki örnekten devam edersek,
yer üstü zenginliklerini bölgelerine
göre öğrenmiş olan öğrencilerden,
planladığınız etkinliği yapmalarını,
ayırdığınız ders saatine göre, dersin
“davranışı ortaya çıkartma” ya da
“pekiştirme” ya da “değerlendirme”
aşamalarında yapabilirsiniz. Bu kararı
verecek olan öğretmendir; yani
sizsiniz. Verilen örnekteki uygulama
yönlendirilmiş bir entegrasyon stratejisi ile
Kahoot uygulamasını
“davranışı pekiştirme”
aşamasına yukarıda verilen örnek etkinlik ile entegre etmektir.

Adım 4: Entegrasyon Planlama
Bu noktada önemli olan öğrencinin karşına entegrasyon aşaması ile ilgili iyi bir planlama ve
düzenleme ile çıkmış olmanızdır.
Gene yukarıdaki örnekten gidersek, sınıfı kaç gruba ve nasıl böleceğiniz, her gruptan bir öğrencinin
(varsa) cep telefonunu (idare ile yapacağınız anlaşma ile) derste hazır etmeniz, etkinlik öncesi
bilmiyorlarsa hızlıca Kahoot’u kullanma becerisi kazandırmanız, soru hazırlama için verilecek
süre, grupların birbirlerini sorularını nasıl soracakları ve cevaplayacaklarını organize etmeniz vb.
planlamaları çok iyi yapmalısınız.

Adım 5: Entegrasyonu Uygulama
Bu aşamada yapılan tasarlamaya ve plana göre sınıf ortamının, gerekli araçların hazırlanması ve
uygulamanın gerçekleştirilmesi aşamasıdır.

Adım 6: Entegrasyon Sürecini Degerlendirme ve Revizyon
Tasarlanan ve uygulanan teknoloji entegre edilmiş öğretim tasarımının,
öğrenme problemini çözüp çözmediğinin değerlendirilmesi aşamasıdır.
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Öğrencilerin öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak, öğretim sürecinde ne
miktarda teknolojik araçlar kullanıldığı değil; teknolojinin ne zaman, ne
amaçla ve nasıl entegre edileceğinin planlanması ile sağlanabilir.

BAŞARILI ENTEGRASYONUN ANAHTARI
Başarılı bir entegrasyon süreci için bu
aşamaları gerçekleştirmek ancak ve ancak,
etkili bir öğretim tasarımı ve entegrasyon
sürecini planlama ile ilgili teorik temellere
sahip
olmakla
mümkündür.
Öğrenme
kuramlarını, farklı yöntem teknikleri ve bir öğretim
ortamını tasarlama süreçlerini bilmeyen, özellikle de
ders sürecini planlamadan derse giren bir öğretmenin
başarılı bir teknoloji entegrasyonu gerçekleştirmesi
mümkün değildir. Bir başka deyişle, başarılı teknoloji
entegrasyonun anahtarı sağlam bir öğretim tasarımı
bilgisine dayanır. Bu becerilere sahip olmayan bir öğretmen BİT
araçlarını alıp derslerinde kullanmadan öteye gidemez.
Pek çok araştırmada vurgulandığı gibi, BİT araçlarının etkili öğrenme
stratejileri ile entegre edildiği öğrenme ortamları tasarımı , öğrencilerin öğrenmelerinde bir ivme
oluşturarak öğrenme süreçlerini desteklemekte, motivasyonlarını, yaratıcılıklarını, öz yeterlilik
düzeylerini, kendini ifade etme kabiliyetlerini, üst düzey düşünme becerilerini, araştırma yapma
becerilerini vb. geliştirmekte; öğrencinin bilgiyi yapılandırmasında destekleyici rol oynadığı
belirtilmektedir. (Boshuizen & Wopereis, 2003; Demetriadis vd., 2003; Herzig, 2004; Lim &Ching, 2004, Lim, Teo, Wong,
Khine, Chai & Divaharan, 2003; Orhan, 2015; Roblyer, 2010; Smith & Throne 2007; Whitehead vd., 2002).

KAYNAKÇA: Boshuizen, H. P. A. & Wopereis, I. G. J. H. (2003). Pedagogy of training in information and communications
technology for teachers and beyond. Technology, Pedagogy and Education, 12(1), 149-159.
Demetriadis, S., Barbas, A., Moholides, A., Palaigeorgiou, G., Psillos, D., Vlahavas, I. vd. (2003). Cultures in negotiation:
Teachers’ acceptance/resistance attitudes considering the infusion of technology into schools. Computers and Education,
41(1), 19-37.
Lim, C. P. & Ching, C. S. (2004). An activity-theoretical approach to research of ICT integration in Singapore schools:
Orienting activities and learner autonomy. Computers and Education, 43(3), 215-236.
Lim, C. P., Teo, Y. H., Wong, P., Khine, M. S., Chai, C. S., & Divaharan, S. (2003). Creating aconducive learning environment for
the effective integration of ICT: Classroom management issues. Journal of Interactive Learning Research, 14(4), 405–423.
Orhan, F. (2015) “Teknoloji Entegrasyonu Modeli Kapsamında Bilişim Teknolojilerinin Derslere Entegrasyonuna Yönelik
Üniversite Okul İşbirliği Yansımaları 1”, International Online Journal of Educational Sciences, 7 (4), 148 - 164 .
Roblyer, M. D. & Doering, A. H. (2010). Integrating educational technology into teaching. Boston:Allyn and Bacon.
Smith, G. & Throne, S. (2007). Differentiating instruction with technology in k-5 classrooms. Eugene, Oregon: International
society for technology in education. Retrieved 15 June 2015 from www.iste.org/docs/.../DIFFK5-excerpt.pdf
Whitehead, B. M., Jensen, D. F. N. & Boschee, F. (2003). Planning for technology. a guide for school administrators,
technology coordinators, an curriculum leaders. California: Thousand Oaks: A Sage Publication Company.
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Öğrencİlerİmİzİn
Kalemİnden
Teknolojiyle Yaşamak
				 Teknolojiyi Yaşatmak
tür alışveriştir. Fakat işin içine internet girdiği
zaman, bu alışverişler hayal edilemeyecek kadar
genişler ve çoğalır. Mobil oyunları bilirsiniz,
oyunu oynarsınız ve oyun bittiği zaman size
oynayışınıza göre bir puan verir. Daha sonra bu
puanı oyunu oynayan diğer kişilerin puanıyla
karşılaştırır ve ona göre skor tablosunda size
bir sıra verir. Sosyal medyalardaki yarışları da
buna benzetebiliriz. İnsanlar diğer kişilerden
daha fazla ‘beğeni’, ‘takipçi’ almak için sık
sık paylaşımlarda bulunur. Bu paylaşımlar
etkileşimi arttırır ve etkileşimde bulunan
kişiler de kendi profillerinde bunu uygular.
Böylelikle tüm kullanıcılar bir döngünün içinde
hiç durmaksızın paylaşımlarda bulunur. Fakat
bu paylaşımlar sadece o platformda kalmaz,
bir süre sonra silinmez hatta silseniz bile tam
anlamıyla yok olmaz. Aksine size ait her veri
işlenir ve depolanır. Kulağa komplo teorisi
gibi gelse de bunlar internet hayatının çok
büyük bir gerçeği. Televizyon kanallarında
karşımıza çıkan reklam, genel bir kitleye hitap
eder. Bebek oyuncak şirketine ait bir reklam,
herkese gösterilir. İnternette ise büyük verilerin
yapay zeka algoritmaları tarafından işlenmesi
sonucunda reklamlar kişilerin isteklerine,
ihtiyaçlarına, ilgilerine göre düzenlenir. Bunun
sonucunda da evinde bebeği olan bir kişiye
bebek oyuncağı reklamı, bahçeli evi olan aileye
bahçe dekorasyon reklamı gösterilir. Kişisel
verilerin saklanması ve işlenmesi bu aşamada

Kişisel bilgilerimizi riske atan şirketler, satrançta
bizi yenebilen yapay zekalar, sosyal medyada
beğeni almak için paylaşılmış akşam yemekleri;
teknoloji dünyasında iyi ve kötü arasındaki bu
derin uçuruma düşmeden nasıl ilerleyebiliriz?
Bilişim teknolojisinin hiç durmadan ilerlediği,
her yıl hayatımızı değiştirebilecek imkanları bize
sunduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu ilerleyişin
getirdiği bağımlılık sadece eğitim ve iş
hayatında değil, günlük yaşamın da merkezinde
karşımıza çıkıyor. Bildirim sesleriyle uyanıyor,
gece yatmadan hesaplarımızı kontrol ederek
uyuyoruz. Peki içine bu kadar dahil olduğumuz
bilişim ve internet dünyasını gerçekten tanıyor
muyuz?
Tarihin farklı dönemlerinde farklı cevapları
olsa da, günümüzün en değerli kaynağı bilgi
yani teknolojideki karşılığı ile veridir. Veri bilgi
edinme, akıl yürütme, araştırma sonucunda
oluşmuş olan işlenmemiş, ham bilgidir.
Sistemleştirilmemiş bu bilgi bilgisayarlar
tarafından yorumlanabilir, düzenli bir yapıyı
besleyerek sınıflandırılmış bir kimlik kazanabilir.
Elektronik bir cihazı açtığınız andan itibaren,
sayılamayacak
kadar veri işlenmeye ve
okunmaya başlar. Telefonunuzda bir ayarı
değiştirmeniz, bir uygulamaya girmeniz
hatta dokunmatik ekranda parmaklarınızla
yaptığınız hareketler bile aslında veriler ile bir
16
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zorbalığın çocukların psikolojisi üzerinde
geri dönüşü çok zor zararlar bıraktığı ve
hatta kişiyi intihara kadar sürüklediği pek çok
olay bulunmaktadır. Öyle ki bu konuda özel
çalışmalar yapan memurlar ve sosyal servisler
vardır. Siber zorbalıklardan korunmak için
çocuklar-gençler bilinçlendirilmeli, bu konuyla
ilgili uzmanlara danışılmalı ve gerektiğinde
hukuki yollara başvurulmalıdır. Teknoloji ile
büyümekte olan günümüz nesli, teknolojinin
olası kötü sonuçlarından ve bağımlılığından
bilinçli eğitimlerle kurtulabilir. Bunu yapmanın
yollarından biri de anlatılanların yanında
bireyleri tüketimden çok üretime teşvik
etmektir. Teknoloji ve bilişim üretimle büyür
ve bu sırada dünyayı da büyütmeye devam
eder. Teknoloji bağımlılığı, veri ihlalleri, virüsler,
siber zorbalık ve saldırılar gibi konular teknoloji
kullanımımızı riske atsa da
önlem alınması mümkün
olan konulardır. Bu yüzden
teknolojiye
sırtımızı
dönmemeli, tam aksine
daha çok üzerine giderek
tüm
kötü
sonuçlarını
minimuma
indirmek
için faydalı üretimlerde
bulunmalıyız. Üstelik bu
üretim ve eğitim sürecini
sadece
yetişkinlere
değil, çocuklara da kazandırmalıyız. Bu
görevi üstlenmiş bazı kuruluşlar bulundukları
bölgelerde kurslar, seminerler ve çeşitli
eğitimler vererek okul öğrencilerini ve
çocukları küçük yaşta teknoloji dünyasının
faydalı tarafına kazandırmayı hedefliyor. Bunun
dünyaca örneği olan kar amacı gütmeyen
“code.org” platformu hem okullarda hem de
kendi internet sitesinde bilgisayar mantığına,
teknolojiye ve programlamaya dair eğitim
imkanları sunuyor. Üstelik bunu sadece kendi
eğitmenleriyle değil, dünyadaki en büyük
teknoloji insanlarının desteğiyle yapıyor.
Sitede her dersin başlangıcında çıkan eğitim
videolarında Microsoft’un sahibi Bill Gates,

masum geliyor olabilir fakat çok yaygın bir
alanda kullanılabileceğini de unutmamak lazım.
Nitekim 2018 yılında ortaya çıkan “FacebookCambridge Analytica” veri ihlali, bunun karanlık
bir örneğidir. Cambridge Analytica şirketinin
50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini
izin almadan ele geçirdiği ve seçim sonuçlarını
etkilemek için kullandığı skandalda Facebook
özür dilemişti. Facebook şirketinin Instagram,
Whatsapp ve Facebook platformlarına sahip
olduğunu düşünürsek durumun ciddiyetini
daha iyi anlayabiliriz. Elbette bunlar bize
bilişimin, internetin ne kadar zararlı olduğu
göstermez. Çünkü bilinçsizce kullanılan her
araç tehlike kapılarını açık bırakır. Buna bisiklet
sürmek de, internette bulunmak da dahildir.
İnternetteki sanal kimliğimizi bilinçli kullanarak,
paylaştığımız verileri kısıtlayarak özel bilgilerimizi
koruma altına alabiliriz.
Üstelik yapacağımız bu
bilinçli
düzenlemeler
sadece
verilerimizin
değil, siber zorbalığın
arttığı şu dönemlerde
bizim de güvenliğimizi
arttıracaktır.
İnternet,
adından da anlaşılacağı
üzere genel bir “ağ”dır
ve
tüm
bilgisayar
sistemlerini
birbirine
bağlayarak iletişimi sağlar. Bu, bize uçsuz
bucaksız bir dünyada istediğimiz pek çok
veriye ulaşma imkanı verir. Fakat bu imkan
internete bağlı olan herkes için geçerli
olduğundan, zaman zaman hiç tanımadığımız
insanlarla karşılaşabilir ve onların zorbalığına,
tacizine maruz kalabiliriz. Siber zorbalık,
çocuklar ve gençler arasında gerçekleşen bir
teknolojik saldırıdır. Kişiyi utandırmak, taciz
ya da tehdit etmek amaçlarıyla gerçekleşir.
Özellikle teknoloji kullanma yaşının gittikçe
düştüğü şu dönemlerde üzerinde durulması
gereken, ağır sonuçlara yol açabilen ciddi
bir konudur. Özellikle yabancı ülkelerde,
sosyal medya platformlarından yapılan sanal
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öğrenimi ve yapay zeka konusunda çalışan
“OpenAI” şirketinin de sahibi. Bu şirketin
ürettiği yapay zekalar rubik küpü çözebiliyor,
günümüzün video oyunlarını öğrenerek tüm
insanlardan çok daha iyi oynayabilir hale
gelebiliyor. Yani yapay zeka aslında sadece
teknik ve mühendislik olarak değil, felsefi ve
kültürel açılardan da hayatımıza dahil oluyor.
Bizler de bireysel olarak kendimizi geliştirmeli
ve topluma da katkıda bulunarak bir bütün
olarak ilerleyiş sağlamalıyız. Sadece oyunlar
oynamamalı, bir oyun da biz tasarlamalıyız.
Sadece sosyal medyada paylaşımlarda
bulunmamalı, kendi platformlarımızı oluşturup
verileri kullanarak topluma katkı sağlamalıyız.
Yeri geldiğinde geliştireceğimiz yapay zekalar
ile çözümsüz hastalıklara tedavi bulup,
insanlığın can damarını beslemeliyiz. Ne kadar
sürer, biter mi bilinmez, ama bu teknoloji yarışı
uzun bir süre daha hızlanarak devam edecek.
Sonunda bir gün, ateşi bulan ilk insanın içinde
tutuşan kıvılcımla roketlerimizi ateşleyecek ve
dünyamıza yukarıdan bakacağız. Kim bilir, belki
son defa…

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, Valve’in sahibi
Gabe Newell gibi isimleri görmek mümkün.
Bu isimler, eğitimi alan genç kitleye teknolojiyi
sevdirmek, onları bilişim ve yazılım dünyasının
faydalarıyla tanıştırmak için konuları anlatıyor
ve pekiştirici örneklerle süslüyorlar. Aslında tüm
bunlar çarkın küçük bir parçası gibi gözükse de
teknoloji ile büyüyen bir neslin tüm yönelimini
değiştirebilecek hareketlerdir. Biz de ülke
olarak büyük veri ve yapay zeka ile tırmanışa
geçmiş bilişim serüveninden geri kalmamalı,
gerektiğinde bu yarışı en önde sürdürmeye
gayret göstermeliyiz. Çünkü teknoloji ve
yazılım bugün bize atom boyutunda da
uzay boyutunda da yardımcı oluyor. Makine
öğrenme sayesinde hastalıkların genetik
kodları çıkartılabiliyor, bir uzay aracının Mars
görevi planlanabiliyor. Bunların dışında yapay
zeka akıl oyunları oynayabiliyor, insanlarla
iletişim yeteneğini durmadan geliştiriyor
ve çeşitli sosyal meslek dallarında yeterlilik
göstermeye başlıyor. Bireysel uzay şirketi ve
elektrikli akıllı araba şirketiyle adını herkese
duyurmuş Elon Musk, aynı zamanda makine

Görkem Tarkan HAMZA
Büyükçekmece Anadolu Lisesi

Gençlerde ve Çocuklarda
			 İnternet Kullanımı
bir çalışmada ailelerin %35,7’sinin evinde
bilgisayar ve %21,7’sinin evinde internet
olduğu
görülmüştür.
Aynı
araştırmada
ebeveynlerin eğitim düzeyleri arttıkça evde
bulunan elektronik cihazların sayısının arttığı
da görülmektedir. Bu yüzden bilinçli kullanım
diye bir şey olmayacağından “bilinçli kullanıcı”
kavramından bahsedebilirim.

İnternet’in hayatımızda yeri arttıkça ona karşı
olan bilincinde doğru oranda artması beklenir.
Fakat günümüzde, içinde bulunduğum, ‘’Z’’
kuşağı tarafından “Teknoloji Özürlülüğü” olarak
adlandırılan durum ona karşı gelişmesi gereken
bilincin de gelişmesini engellemektedir.
Bu makaleyi yazmadan önce yaptığım
araştırmada nereye baktıysam bakayım
çocuklara yönelik olmayan istediğim niteliklere
sahip bir çalışma bulamadım. Ülkemizde
3-18 yaş grubu çocuklar üzerinde yapılan

Peki Bilinçli Kullanıcı Nedir?
Bilinçli
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durumun üzerine yapılacak kısıtlama kullanıcıyı
hiçbir şekilde durduramayacaktır. Halbuki neyin
yanlış neyin doğru olduğunu bilen bir kullanıcı,
bu okyanusu bilinçli yönlendirecek nitelikli kişi,
interneti bilinçli kullanabilir. Ayrıca kullanıcıya
internet ortamının yazılımsal olarak dengesiz
bir yer olduğu, bilmediği sitelere girmemesi
gerektiği, sonucunda neler olabileceği
öğretilirse ortamda zorluk çekilmeyecektir.
Bu durumda da bu kişiye ‘’bilinçli kullanıcı’’
denecektir.

ortamında rahat bir şekilde istediğine ulaşan,
internetin aldatmaca dolu dünyasında (reklam,
fakeAd, vb.) zorlanmadan bilgiye ulaşan kişiye
denir.
Bilinçli Kullanıcı Nasıl Yaratılır?
Bilinçli
kullanıcı,
kullanıcının
internet
kontrolünü kısıtlayarak (sitelere erişimini
engelleyerek, günlük kullanımını kısıtlayarak)
elde edilebilecek bir durum değildir. Bu durum
ancak ki onu engellemekten, ortamdan mahrum
bırakmaktan başka bir işe yaramayacaktır.
TARI CÖMERT, Sinan Mahir KAYIRAN (Çocuk
Dergisi 10(4):166-170, 2010) makalesinde
ebeveynlerin ergen ve çocukların internet
kullanımı
üzerinde
baskı
kurmaları
gerektiğinden önlemin bu yönde alınmasından,
oyunların beraber oynanmasından ve bu
sürenin
kısıtlanmasından
bahsetmişlerdir.
Ama anlaşılan o ki ergenlerin ve çocukların
neden bilişim ürünlerine günlük hayatlarında
ağırlık verdikleri hakkında fikirleri yok. Beton
ağaçların yükselişi, toplumsal sistemin ağırlığı
ile ebeveynlerin etkilenmesi ve bu etkinin
5 yaşındaki Emre’nin büyükannesi ile bir
apartman dairesinde sıkışması, arkadaşlarıyla
kapılarının önünden geçen yoğun trafik
yüzünden futbol oynayamadığı için Youtube
denilen bir ortamda oyun videoları izlemesine
sebep oluyor. Size sorarım bu çocuğun internet
kullanımını kısıtlamak neye yarar? Ergenlerin
sosyal medya takıntılığına örnek verilebilecek
daha çok etken vardır.

Bilinçli Kullanıcı
Kullanmalıdır?

İnternet

Ağını

Nasıl

Günümüzde internet zaten belli başlı sansürlere
uğramaktadır. Google, Bing, Yandex gibi
arama motorları kendi belirledikleri kurallara
uymadıklarında siteleri sansürlemektedirler.
Fakat tabii ki on sekiz yaşından küçük bireylerin
erişmemesi gereken sitelerin mevcudiyeti
interneti tehlikeli bir ortam yapmaktadır. ‘’Bilinçli
kullanıcı’’ internette sörf yaparken girmemesi
gereken bir site olduğunda siteyi kapatmasını,
bilinmeyen uygulamaları indirmemesini ve
çeşitli virüslerin bilgisayara erişmemesi için belli
başlı link kısa yollarına (ör: bit., vb.) erişmemesi
gerektiğini bilen kişi olmalıdır.

Çocuk ve Ergenleri internetin zararlı
kısımlarından korumak için onları dolaylı
yollardan uyarmak veya istenmeyen sitelere
giriş yaptıklarında azar sistemine başvurmaktan
çok doğrudan durumu izah etmek 21.yüzyılda
yapılabilecek en mantıklı davranıştır. Eğer
çağın ötesinde yaşayan bir ebeveyn değil
iseniz internetin zararlı ve yararlı içeriklerle dolu
bir okyanus olduğunu keşfetmiş olmalısınız. Bu

Genel olarak alışveriş sitelerinde oluşabilecek
dolandırıcılıktan ötürü Google sertifikası veya
farklı kurumlar tarafından alışveriş koruması
sağlanmayan sitelerden alışveriş yapmamalıdır.
Zaten bahsettiğim gibi bu tür korumasız siteleri
de Google öne çıkanlar listelerine eklemez.
Ülkemizde zaten siyasi içerikli yorumlar ve
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içerikler sansürlenir yani ‘’zıt’’ düşünceye dair
bir içerikten kullanıcının etkilenmesi olağan
değildir.

oğluna günde iki saat ders çalışmasını iki saat
test çözmesini iki saat telefon izni veren Ceren
hanımdan daha başarılı bir ebeveyn olursunuz.

İnternet ve Bilişim Ürünü Sınırlaması Nasıl
Olmalıdır?

Türkiye ağırlıklı olmak üzere dünyada internet
kavramı ile ilk kez büyüyen milenyum kuşağı
olarak önceki nesillerimize göre çok farklıyız.
Tabi ki bu durum ebeveynler için de geçerli.
Daha önce dünyada var olmamış, tecrübe
edinilmemiş bir ebeveynlik yapıyorlar. Bu da
yetmezmiş gibi internet gibi nesillerinin daha
yeni yeni sahiplendiği bir teknoloji ile başa
çıkıyorlar. Bir çocuğun eline tableti sussun
diye vermek yanlış ama bu topraklarda her
geçen gün zayıflayan sosyal yaşamını elindeki
3000 mili amperlik aygıt ile idame ettirmeye
çalışan gencin telefonuna el koymak daha da
yanlış. Evet bütün ebeveynler çocuklarının
başarılı olmasını ister ama bu ancak o kişiye
doğumundan itibaren süregelen eğitim ile
-okulda verilen öğretimden bahsetmiyorumnitelik kazandırılarak, doğru ile yanlışın ayırdını
yapabilecek seviyeye getirilerek elde edilecek
bir başarıdır.

Çeşitli dallarda mastır, doktora yapmış isimler,
okuduğum makalelerde günde iki saat, üç saat
vb. kısıtlamalarla telefon, bilgisayar, tablet gibi
ürünleri 18 yaşından küçük bireylere kısıtlamanın
en mantıklı karar olduğuna da hem fikir olmuşlar.
Sanırım ileride telefonlarımızın zil seslerini onlar
gibi torunlarımıza değiştirmemiz gerektiğini
düşünüyorlar. Elbette ki bir ailenin çocuğunu
kendi haline bırakması, onunla ilgilenmemesi
pek hoş görülen bir durum değildir, fakat
çocuğun gündelik ajandasının annesinin
elinde bulunması da hoş görülebilecek bir
durum değildir. İnternet ortamında olduğu
gibi bilinçli bir insan yetiştirmek -ona neyin
ne kazandıracağını neyin ne kaybettireceğini
öğretmek- sınırlama ile ilgili birçok etkeni
ortadan kaldıracaktır. Örneğin Dostoyevski
okursan hayatı öğrenirsin derseniz, Instagram
ile sosyal ortamındaki değişiklikleri veya
insanları takip edersin derseniz; muhtemelen
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UZAKTAN
EĞİTİM

C

ovid-19 salgını etkilerinin
dünyanın hemen hemen her yerinde
hissedildiği şu günlerde, uzaktan eğitim
hiç olmadığı kadar önem kazandı. Çin’in Vuhan
kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen
hastalığa yol açan koronavirüs, Antartika
hariç tüm kıtalara yayıldı. Türkiye’de ise ilk
koronavirüs vakası 11 Mart’ta tespit edildi.
Bu süreçte salgının yayılımını engellemek
adına ülkemizde okullar 16 Mart’tan itibaren
tatil edildi. Nisan ‘da yapılması planlanan
2.dönem ara tatili yerine 16 Mart haftası tatil
olurken takip eden haftada uzaktan eğitimlerin
başlayacağı belirtildi. Bu süreçte Eba TV
yayınlarının yanı sıra uzaktan eğitim araçları da
daha sık kullanılmaya başlandı.

okullarımızda verdiğimiz eğitimlerde
sürekli
vurguladığımız
siber
güvenlik konusu ve teknolojinin doğru
kullanılmasının önemi bir kez daha ortaya
çıkmış oldu. Kullandığımız ya da kullanmayı
planladığımız her türlü uygulama, telefon,
tablet ya da bilgisayarlarımıza indirdiğimiz
program, oyun belki de basit sandığımız bir
sosyal medya uygulaması güvenlik açıklarına
dikkat etmezsek bizler için, çocuklarımız ve
öğrencilerimiz için bir risktir. Öncelikle bunu
unutmamak gerekiyor. Kullandığımız uzaktan
eğitim aracı ne olursa olsun uyulması gereken
bazı ortak noktalar var.
Bunları özetlersek:
•

Güvenilir
ve
kullanmak,

•

Öğrencilerin kişisel bilgilerini internet
erişimli ağlar üzerinden toplamamak,
Öğrencilerimizin ses ve görüntülerini
kayıt etmemek ve paylaşmamak,

•

lisanslı

programları

•

Öğrenci kameralarının kapalı olduğundan
emin olmak,

•

Toplantı odasına sadece öğrencilerimizi
onlarla özel olarak paylaşacağımız link ve
şifre ile kabul etmek,

7’den 77’ye Bilinçli Tekno Toplum Projesi
süreli yayınlarında yayınlanan makalelerde ve
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•

Kişisel bilgileri kaydetmemek,

•

Güvenilir olmayan hazır sunu, link ya
da videoları kesinlikle öğrencilerle
paylaşmamak.

sayıda test ve ödevden sorumlu tutmak da
olumsuz sonuçlara ve öğrencilerin uzaktan
eğitim sürecinden kopmalarına, velilerimizin
kendilerini çaresiz hissetmelerine sebep olabilir.
Öğrenci motivasyonunu korumak önemlidir.
Zaman zaman uzaktan da oynanabilen
Kahoot/Socrative
gibi
programlarla
öğrencilerimizin basit tekrarlar yapmalarına
hem de motivasyonlarını korumalarına yardımcı
olabiliriz.

Uzaktan eğitim sürecinde kullanacağımız
materyali kendimiz hazırlayarak ya da EBA
sisteminden öğrencilerimizin ihtiyacına göre
seçerek öğrencilerimizle düzenli aralıklarla
paylaşmalıyız. Bu süreçte veli ve öğrenci
öğretmenine güvenmekte ve eğitim sürecini
onların desteğiyle planlamaya çalışmaktadır. Bu
süreçte hem öğrencilerimize destek olmalıyız
hem de doğru materyal ve eğitim içerikleri ile
onları uzaktan eğitim sürecine dahil etmeliyiz.
Bu süreçte öğrencilerimize karşı kayıtsız ve
ilgisiz kalmak kadar daha önce okul ortamında
görmedikleri yoğun içerikler paylaşmak, çok

Teknolojiyle daha sık zaman geçirmeye
başladığımız şu günlerde toplumun tüm
kesimleri için bilinçli teknoloji kullanımı daha
da önem kazanmıştır. Uzaktan eğitim sürecinde
de bu konuda dikkatli olmak ve teknolojinin
bize sunduğu imkanları bilinçli bir şekilde
kullanarak bu zorlu süreci geçirmeye çalışmak
bizim elimizdedir.
Gülden BAYRAK
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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10

Skype
10 kişiye kadar anlık mesajlaşma,
görüntülü konuşma, grup ekran
paylaşımı gibi özelliklerini kullanabilirsiniz.

10

ONLINE T
ARAÇ

Google Hangoust
10 kişiye kadar izin veren uygulamada
videolu görüşme, ileti gönderme ve
alma, fotoğraf paylaşımı gibi
özellikleri kullanabilirsiniz.

25

Big Blue Button
25 kişiye kadar izin veren uygulamada
sunum hazırlama, hatırlatma, entegre
etme, fazla etkin olmasa da beyaz
tahta uygulaması mevcut.

100

Zoom Video Communications

T.C. BÜYÜKÇEKMECE
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

100 kişiye kadar video konferans, sınırsız
birebir toplantı, sınırsız sayıda
toplantı ve çevrimiçi destek gibi
özelliklerini kullanabilirsiniz.

25

GoToMeeting
25 kişiye kadar video, HDFaces özelliğiyle
6 farklı video akışını aynı anda ekranda
görebilme gibi özelliklerini kullanabilirsiniz.

TOPLANTI
ÇLARI

125

Fuze
125 katılımcıyı destekleyen bir alt yapıya
sahip. Bu nedenle büyük seminer,
toplantı ve eğitimleriniz için tercih
edebileceğiniz bir uygulama.

6

Meetin.Gs
6 kişiye kadar izin veren uygulamada dosya
başı 5 MB’a kadar döküman paylaşımına
izin veren ve Skype entegrasyonu
özelliklerini kullanabilirsiniz.

10

Microsoft Team
10 kişiye kadar izin veren uygulamada
sınırısız sohbet ve arama, görüntülü
arama, ekiplere yönelik ve kişisel dosya
depolaması, Office ile gerçek zamanlı
işbirliği özelliklerini kullanabilirsiniz.
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İNTERNET
							&
									ETİK

E

tik ile ahlak kavramı çoğu zaman
birbirine karıştırılır. Etik, doğru ve yanlış
eylemin teorisi, ahlak ise onun pratiği
gibi
düşünülebilir.(Billington,
2011:46).
Etik, felsefenin bir dalı olup, sergilediğimiz
davranışların hangileri doğru, hangileri yanlış
gibi ahlaki sorular ve sorunlar üzerine akıl yürütür.
İnternet etiği ise, internet üzerinde iletişimde
bulunurken doğru ve ahlaki olan davranışlar ile
yanlış ve ahlaki olmayan davranışları belirleyen
kurallar bütünüdür. Tanımlamak gerekirse:

ve entelektüel ortamda birçok etik dışı
davranışı kolaylaştırmıştır. İnternet ortamında
etik kavramının tartışılmasına ve bir sorun
olarak ele alınmasına yol açan durumlar ve
konular arasında sahtekarlık, intihal, tahrifat,
suçluluk, yetkisiz yardım ve tesisin yanlış
kullanımı sayılabilir. Kopyalama ya da indirme
yöntemiyle alınan araştırmalar, makaleler, öykü
ve romanlar, sunumlar ne yazık ki bilgi hırsızlığı
ve haksız kazanç gibi sonuçlara yol açmakta ve
etik değerleri zedelemektedir.

Etik: Etik; doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi
ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek,
bunun sonucunda da doğru, haklı, iyi ve adil
olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır.

Bu durum özellikle eğitimde etik kavramını ve
etik farkındalığı, ahlaki muhakeme yapabilme
yeteneğinin önemini ortaya çıkarmaktadır.
İnternet ortamında da gerçek hayatta olduğu
gibi uyulması gereken kurallar, ve etik değerler
müfredatın bir parçası olmalı, doğru ve güvenilir
sitelerin kaynak olarak kullanılıp, kaynakçaların
ödev ya da araştırmalarda, akademik yazılarda
belirtilmesi gerekliliği vurgulanmalıdır. Ayrıca,
siber güvenlik ve internet ortamında yapılan
hangi davranışların suç unsuru taşıdığı ve bilişim
suçlarıyla ilgili verilen cezaların neler olduğu da
toplumun tüm kesimlerine düzenli eğitimlerle
aktarılmalıdır. ( Siber Güvenlik ve Bilişim Suçları
ile ilgili yazılarımızı dergimizin ikinci sayısında
bulabilirsiniz.)

İnternet Etiği: İnternet üzerinde iletişimde
bulunurken doğru ve ahlaki olan davranışlarla,
yanlış ve ahlaki olmayan davranışları belirleyen
kurallar bütünüdür. İnternet etiği, gerçek hayatta
insanlara gösterdiğiniz saygı ve nezaketin
internet ortamında da gösterilmesidir.
İnternetin yaygın kullanımı ve kolay erişim,
kolay indirme ve kolay kopyalama ve
yapıştırma işlevleri gibi sağladığı kullanışlı
mekanizma, özellikle eğitimle ilgili alanlarda
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İnternet kullanırken uymamız gereken bazı etik davranışlar ve kuralları maddeler
halinde listeleyelim ve bu davranışları kendi hayatlarımızda da mutlaka uygulayalım.
•

İnternet ortamında kişisel bilgilerimizi paylaşmamaya özen gösterelim ve başkalarına ait
bilgileri paylaşmayalım.

•

İnternet ortamında bulduğumuz bilgi, belge, makale gibi eserleri kendimize aitmiş gibi
kullanmayalım ve kaynakça göstermeden paylaşmayalım.

•

İnternet ortamında kendi haklarımıza gösterilmesini istediğimiz saygıyı biz de diğerlerine
gösterelim.

•

Başkalarının dil, din, ırk, kültür gibi özelliklerine karşı saygılı olalım; incitici, aşağılayıcı, ayrıştırıcı
yorum ve paylaşımlardan kaçınalım.

•

Kaynağına güvenmediğimiz, doğruluğundan emin olmadığımız hiç bir yazı, belge, haber ya
da yorumu paylaşmayalım.

•

Gerçek hayatta olduğu gibi, internet ortamında ve sosyal medya platformlarında da kırıcı ve
kaba ifadeler kullanmaktan kaçınalım.

•

İnternet ortamında karşılaşabileceğimiz her tür dolandırıcılık olayına karşı bilinçli olalım ve bu
tür olaylarla karşılaşırsak ilgili birimlere bu durumu bildirelim.

•

İnsanların kendi üretimleri olan bilgileri, eserleri asla izinsiz kullanmayalım.
İlker BAYRAK
Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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Eğer öğrenciler eğitimin tarihteki sesini, toplumsal etkilerini
ve teknolojinin psikolojik eğilimini duyabilirlerse teknoloji
tarafından kullanılan değil onu kullanan kişiler olarak
kendilerini yetiştirebilirler.
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Neil Postman
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Teknoloji hiçbir şeydir.
Asıl

önemli

insanların

olan

özünde

iyi ve zeki olduklarına, onlara
gerekli araçlar verildiği takdirde
mükemmel

işler başaracağına

duyduğunuz inançtır.

Elyssa Friedland
Teknoloji yokken
her

şey

daha

samimiydi. Daha
masum, daha saf, temizdi
her şey. Sözünde durulan
bir yaşam şekli vardı.

Selçuk Yöntem

Teknoloji bir fikir değil,
fikri elde etme yoludur.
O yüzden teknolojiye aşırı hayranlık
duymamalı, ondan korkmamalısınız.

John Hegarty
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İçerisinde yaşadığımız son on yıllarda hızla gelişen teknoloji
yaşam tarzımızı doğrudan etkisi altına almıştır.

Prof. Dr. Oguz Özyaral

İnsanlığın trajedisi, onu güçlü kıldığını sandığı vasıtaların aynı
zamanda onun kuyusunu kazması, onun güçsüzlüğünün
sebebi de olmasıdır.

Prof. Dr. Kemal Sayar
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SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZ
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