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ÖNSÖZ 
Küresel düzeyde yaşanan koronavirüs pandemisi hem kurumların 

hem de bireylerin yaşamlarını derinden etkiledi. Pandemi süreci ile 
kendimizi içinde bulunduğumuz yeni normal olarak adlandırdığımız 
süreçte dijitali kullanımımız arttı, yeni ihtiyaçlarımız ve farkındalıkla-
rımız oluştu. Bilim ve teknolojiye olan ihtiyacımız arttı. Sosyal yaşa-
mın bireylerin psiko-sosyal gelişimleri için ne kadar önemli olduğu 
ortaya çıktı. Yine bu süreçte sağlığın tüm yaşam için değeri ve hiçbir 
şeyle kıyaslanamayacak önemi bir kez daha tescillendi.  

Pandemi dijital yetkinliklerimizi test etmeye başladı. 
Dijital olmazsa olmazımız oldu. Bireylerin ve kurumların hayatın-

da büyük bir dönüşüm süreci başladı. Bu dönüşümün başında ise diji-
tal dönüşüm geldi. Dijital dönüşüm her kesim tarafından hızlı kabul 
gördü. Dijital okuryazarlık düzeyleri farklı herkes artık dijital dünya-
nın zorunlu bir parçası haline geldi. Kurumlar ile birlikte kişilerin de 
dijital dönüşüme uyum sağlaması bir seçenek değil bir zorunluluk 
haline geldi. İşletmeler işlerini öğrenciler ise eğitimlerini uzaktan 
sürdürmeye başladı. Bankalara gitmek yerine bankacılık uygulamala-
rını daha fazla kullanmaya başladık. Bu süreçte kredi kartı kullananla-
rın sayısı arttı. Alışveriş alışkanlıklarımız da değişti. İzolasyon kural-
larına uygun en temel ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz alışveriş 
için e-ticaret siteleri güvenli adresimiz oldu. Siber güvenlik kurumlar 
ve kişiler için bir seçim değil hayati süreçlerin tehditlerden uzak yürü-
tülebilmesi için temel bir zorunluluk haline geldi. Dijital okuryazarlığı 
düşük bireyler siber saldırıların en kolay hedefi haline geldi. Dijital 
dünyadaki kişi ve faaliyetler artınca fiziksel dünyada gördüğümüz 
azaldı. Fiziksel dünyada azalan tehditlere karşılık dijital dünyadaki 
siber saldırılar ve siber tehditler artış gösterdi. Siber korsanlar için 
yaşlılar ve çocuklar öncelikli iştah kabartan yeni hedefler oldu. Tüm 
dünyada e-ticaret hacmi büyüdü. Tabi ki bu süreç zorluklar yanında 
yeni fırsatları da birlikte getirdi. İşini e-ticarete taşıyanlar işlerini bü-
yütme fırsatı da yakaladı. Birçok yeni e-ticaret sitesi açıldı. E-ticaret 
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siteleri veya sosyal medya üzerinden üretimlerini ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırabilenler de pandemi sürecinden daha az olumsuz etkilendi. 

Yeni normal olarak ifade edilen bu süreçte anneler için de dijital 
dönüşüm zorunlu hale geldi. Ödevlerine yardım etmek istedikleri 
çocukları için kimi zaman dijital okuryazarlık seviyeleri yeterli ola-
madı. Çocukları dijitaldeydi. Çocukları ile arasındaki iletişim dijitale 
taşınmıştı. Annelerin çocukları ile arasındaki iletişimi, paylaşımları 
sağlıklı devam ettirebilmek için fiziksel dünyanın yanında dijital dün-
yada da etkin olarak varlık gösterebilmesi gerekiyordu. Çocukların 
dijital dünyada karşılaşabileceği siber tehditler ve zorbalık konusunda 
da artık bilgisi olmalıydı. Mutfak alışverişini marketten yapamıyordu. 
Alışveriş için e-alışveriş değerli bir çözümdü. Artık sahnede güvenli 
e-ticaret sitelerini bilen ve siber güvenlik farkındalığı yüksek anneler 
olmalıydı. Pandemi sürecinde işlerini dijitale taşıyan ya da dijitalden 
finansal kazanç sağlamak isteyen anneler için dijital girişimcilik yeni 
bir yol ve ışık oldu. Dijital ortamda işlerini büyütmek isteyenler için 
google ve sosyal medya reklamcılığının nasıl yapıldığını bilmek; üre-
timlerini daha fazla kişiye ulaştırmak isteyenler için önemli rol oyna-
dı. Annelerin bu süreçte gözlemlediğimiz ihtiyaçlarına özel hazırladı-
ğımız ‘Dijital Anne’ projesini hayata geçirdik. Dijital dünyada etkin 
varolmak, rol oynamak isteyen anneler için literatüre ‘Dijital Anne’ 
kavramını kazandırmak ve sürekli değişen ve gelişen dijital dünyada 
annelerin rol modelliğinin sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla 
‘Dijital Anne’ projesini gerçekleştirdik. Proje kapsamında 200 kişiye 
ulaştık. Dijital Anne kavramının kadınlar ve anneler tarafından daha 
çok benimsenmesi ve sahiplenilmesi için ‘Dijital Anne Günü’ belirle-
dik. Ülkemizdeki dijital dönüşüme katkı anlamda da her yıl kutlamayı 
umut ediyoruz. 
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TEŞEKKÜR 
 

Dijital Anne Projesi’nin Ressamlarına Teşekkür 
Her biri attıkları çok değerli ve samimi fırça darbeleri ile Dijital 

Anne Projesi’nin ilham veren resmini el ve güç birliği ile çizdiler. 
Mutluluğun resmini yaptılar. Projemize gönüllü destek vererek anne-
lerin dijitalde güçlenmesi adına iki gün boyunca destek verdiler. Bu 
anlamda Dijital Anne Projesi’nin değerli ressamları; Didem DURU, 
Sevinç GÜLSEÇEN, Habibe AÇIK, Buket Kadriye AKYÜREK, 
F.Candan KAVŞAT METİNER, Sema KÜSMENOĞLU, Sibel ÖZDEN, 
Merve Aycan AYDIN, Fatih GÖK ve Esra ŞİMŞEK’e teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 

Projemizin zenginliği, farklılıklarımızı kapsayıcılığı olsun istedik. 
Biliyoruz ki; dijital kapsayıcıdır ve fırsat eşitliği sunar. Bu anlamda 
eğitimlerimizde bizlere eşik eden, engelsiz projemizin ressamları, 
farklı renkleri de bize gösteren sevgili işaret dili çevirmenlerimiz Mü-
zeyyen ÖZTÜRK ve Tuğçe ŞENER’e de teşekkür gönülden teşekkür 
ediyoruz.  

Dijital Anne Projesi’nin karakter ve logo tasarımını yapan Buket 
Kadriye AKYÜREK’e, sosyal medya postlarının yönetilmesinde görev 
alan Betül ULAŞ, Sena DEMİRKOL ve İlhan ERMİŞ’e, etkinliklere 
teknik destek sağlayan Erdal ÖZDOĞAN’a ve başta Avrupa Birliği 
Sivil Düşün Programı proje koordinatörümüz Tuğkan GÜNDOĞDU 
olmak üzere tüm değerli Avrupa Birliği Sivil Düşün Program Uzman-
ları Pınar İLKİZ, Tuba EMİROĞLU ve Cihan SERCEM ile birlikte 
projenin hayata geçmesinde Technologist Women Platformu ile güç 
birliği yapan tüm paydaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.  

 
 
 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=dijitalanne&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6723865011241943040
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=dijitalanne&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6723865011241943040
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6723865011241943040
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PROJE ADI VE KODU 

 

Dijital Anne Projesi Tanıtım - SD4/COV/0407 

PROJE VE PROJE EKİBİ 
Dijital Anne Projesi, Technologist Women Platformu tarafından, 

Avrupa Birliği Sivil Düşün desteği ile  'Bizi Birbirimize Bağlayan 
Şeyler' teması kapsamında 17 Ekim 2020 – 18 Ekim 2020 tarihleri 
arasında çevrimiçi olarak düzenlenmiştir.  

'Dijital Anne' projesinin amacı, 'Covid-19 döneminde ortaya çıkan 
annelerin ihtiyaçlarına özel eğitim içeriğinin online-senkron olarak 
annelere ulaştırılması ile annelerin dijital okuryazarlık seviyeleri-
nin arttırarak, annelerin ‘Dijital Dünyada Biz de VARIZ! ETKİN ve 
ETKİLİYİZ!’ diyebilmelerini desteklemek için hayata geçmektedir. 
Annelere ‘Dijitalde İşte Mümkün’ diyerek dijital girişimci adayı ola-
rak yeni iş fırsatlarının tanıtılmasını hedeflemektedir. Gözlemliyoruz 
ki; dijital dünyadaki yetkinliği olmayan veya az olan anneler ile Z 
kuşağı çoçukları arasında dijital iletişimde eksikler ve boşluklar olu-
şabilmektedir. Bu durumun aşılması annelerin dijital okuryazarlık 
seviyelerinin arttırılması ile mümkündür. İnanıyoruz ki;  şu an-
ki şartlarda sosyal yaşamın, iş yaşamının ve eğitimin dijital ortam-
da gerçekleşmesinden dolayı oluşan yeni normale annelerin de uyum 
sağlayabilmeleri dijital dünyadaki fırsat ve tehditleri daha çok tanımak 
ile mümkün olabilecektir. 
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Dijital okuryazarlık seviyelerini arttırmak isteyen, yeni iş fırsatları 
ile tanışmak isteyen anneler projemizin hedef kitlesini oluşturmakta-
dır. Projemizin sürdürülebilir olması adına ‘Dijital Anne’ kavramının 
literatüre kazandırılması ve Dijital Anne günü olarak özel bir belir-
lenmesi olmuştur.  

Proje Ekibi  
Arzu KİLİTCİ CALAYIR  

Buket AKYÜREK 
Semra AĞCABAY  

Betül ULAŞ 
Sena DEMİRKOL 
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KONUŞMACI ve EĞİTMEN LİSTESİ ile  
İÇERİKLERE ERİŞİM için QR KODLARI 

 

Ad Soyad, Konu Video QR Kod 
Didem DURU,  
17 Ekim Açılış Konuşması 
 

 
Habibe AÇIK,  
Dijital Dünyaya Giriş Eğitimi 

 
Buket AKYÜREK,  
Dijital Tasarım Eğitimi 
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Ad Soyad, Konu Video QR Kod 
F. Candan KAVŞAT METİ-
NER,  
KVK ve Dijital Haklar 

 
Arzu KİLİTCİ CALAYIR,  
Siber Güvenlik 

 
Sema KÜSMENOĞLU,  
Siber Zorbalık 
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Ad Soyad, Konu Video QR Kod 
Sevinç GÜLSEÇEN,  
18 Ekim Açılış Sunumu 

 
Sibel ÖZDEN,  
Internet ve Sosyal Medya Eği-
timi 

 
Merve Aycan AYDIN,  
Google Sosyal Medya Reklam-
ları 
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Ad Soyad, Konu Video QR Kod 
Fatih GÖK,  
E-Ticaret ve Dijital Girişimcilik 

 
Esra ŞİMŞEK,  
İrlandalı Anne ile Dijital Giri-
şimcilik Sohbeti 
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İLETİŞİM 
 

Proje ve etkinliklerimiz ile ilgili bilgi almak için web sayfaları-

mızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. 

Sen de Dijital Anne Ol! 

https://www.technologistwomen.org/ 

https://dijitalanne.online/ 

E-mail : hello@technologistwomen.org 

Sosyal Medya Hesaplarımız 

    

 

 

  

https://www.technologistwomen.org/
https://dijitalanne.online/
https://www.linkedin.com/company/technologistwomen/
https://twitter.com/TechnologistW
https://www.instagram.com/technologistwomen/
https://www.facebook.com/TechnologistWomen/?eid=ARAEUo2zqfohYe83_BNGDadrNthVqQ9noHKu-QpcxhY9mvpwy0P5XSZoFBMo0nBj_jQIc3M_46UDyw-Y
https://www.youtube.com/channel/UCxFWzI0I4oNzKn6TRN1zBCw
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SUNUŞLAR 
 

Didem DURU, Cisco TR Genel Müdürü 
Prof.Dr. Sevinç GÜLSEÇEN, İstanbul Üniversitesi Enformatik 

Bölümü 
Arzu KİLİTCİ CALAYIR, Technologist Women Platformu 
Merve AYCAN AYDIN, Bilişim Teknolojileri Eğitmeni 



 
 

19 

Didem DURU, Dijitalde Fırsat Eşitliği ve Güçlenme 
 

Dijitalleşme bir süredir gündemimizde. Hayatlarımızın içine 
farklı şekillerde girmeye başlamıştı. Ancak pandemi ile birlikte, 
bir anda fiziksel dokunuşlardan kopup, dijital dokunuşlarla 
yaşamaya başlamak zorunda kaldık. Dolayısı ile dijitalle yaşa-
mayı öğrenmek, adapte olmak durumundayız. Teknolojinin bir 
dönemin modası olmadığını unutmamak gerekli. Her gün daha 
da fazla hayatımızın içine giriyor ve girmeye devam edecek. 
Her birimizin dengeli bir şekilde ona uyumlanması şart. 

Çocuklarımızın hayatları dijitalde akmaya başladı: eğitim, 
alışveriş, oyun, seminer hep dijitalde. Eğer dijitalle barışık ol-
maz, dışında kalırsak artık hayatın dışında kalacağız. Ancak 
tüm bunların yanı sıra, teknoloji ile “insani” tarafımızın, değer-
lerimizin dengesini tutturmak da çok önemli. 

Dijital dünyadaki fırsatlara odaklanmak gerektiğini düşü-
nüyorum. İşlerini fiziksel olarak dükkanından yöneten bir ka-
dının işleri bu dönemde  artık eskisi gibi iyi gitmiyorsa, bunu 
nasıl e-ticarete dönüştürebileceğine bakması gerekir. Kadınların 
bunu çok rahat araştırıp dönüştürebileceğine inanıyo-
rum.  Herkesin Kendisindeki potansiyeli ortaya çıkartması için 
fırsat olduğuna inanıyorum. Böylece değer üretecek ve de hem 
kendilerine hem çevrelerini besleyecekler, maddi, manevi. En 
önemlisi sanırım dengeyi iyi bulmak. 

Doğduğumuzdan beri bize öğretilenler var: ‘Elinin hamuru 
ile karışma’, ‘Erkek işi, kadın kısmı’ gibi. Bunları unutmayı ve 
de yeniden öğrenmeyi deneyelim. Kendi kendimize kendimizi 
kısıtlamayalım. Kendimize güvenip fırsatlara, öğrenmeye odak-
lanalım. 

Psikolog Abraham Maslow’un çok güzel bir sözü var : 
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‘İki seçenek var: büyümek için ilerlemek ya da güvende 
alanda kalıp gerilemek.’ 

Siz seçin… 

 
Didem Duru 

Cisco TR Genel Müdürü 
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Prof.Dr. Sevinç GÜLSEÇEN, 21. Yüzyılın Dijital Dünyası-
na Hazırmıyız? 

İnsanların ve nesnelerin her gün daha fazla çevrimiçi (onli-
ne) olması Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (BİT) olan ihtiyacı 
arttırmaktadır. Finansal okuryazarlık, sağlık okuryazarlığı , 
hukuk okuryazarlığı gibi bir beceri olan BİT ya da dijital okur-
yazarlığa da ihtiyaç artmakta. Günlük yaşantımızın jargonuna 
yerleşen Nesnelerin Interneti (IoT-internet of things) büyük veri 
(big data), bulut teknolojisi (the cloud), Yapay Zeka (Artificial 
Intelligence) ve robotik gibi teknolojilerin isimleri biz yetişkin-
leri ve çocuklarımızı ürkütmeyecektir. 

Bu teknolojiler bizi nasıl bir dünya ile buluşturacak? Çocu-
ğunuz gözünü nasıl bir dünyaya açacak sevgili anne adayları? 
Bunu hiç düşündünüz mü, çocuğunuzun dijital dünya ile ta-
nışmasına hazırmısınız? 21.Yüzyılın dünyası için çouğunuzun 
eğitimi ve öğrenmesi ile ilgili planlarınızı ve programlarınızı 
yaptınız mı? 

Bugüne kadar geleneksel öğrenme sisteminde öğretmen sını-
fın öğrenmesinde liderlik yaparken, öğrenci pasif bir alıcı ko-
numundaydı. Modern öğrenme sistemlerinde ise öğrenci artık 
bir aktif alıcıdır ve kendi öğrenmesinin lideridir, öğretmen ise 
kolaylaştırıcı pozisyonuna geçmiştir. Aktif alıcı olan öğrenci, 
öğrendiklerinden anlam çıkarmasını, onları örgütlemesini, dö-
nüştürmesini ve yeniden üretmesini bilir ve yapar. Aktif bilgi 
işlemede öğrenme sürecine aktif olarak katılmanın yanısıra 
zihnen aktifleşme, derinlemesine kavrama, karmaşık düşünme 
vardır. 

21. yüzyılda toplumun etkin bir üyesi ve başarılı bir çalışanı 
olabilmesi için bugünün öğrencilerinin şu becerilere sahip ol-
ması gerekir: yaratıcı düşünme ve problem çözme, duygusal 
zeka, bilgi işlemsel/eleştirel düşünme, işbirliğine yatkın olma. 
Bu becerilerin tümü sadece geleneksel sınıf ortamında ve gele-
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neksel yöntemlerle artık öğretilemez! Sınıf dışında geçirilecek 
zaman ve bulunulacak ortam kritik öneme sahip olmaya başla-
dı, özellikle de pandemi döneminde. Örneğin dönüştürülmüş 
sınıf (flipped classroom) ortamında harmanlanmış öğrenme 
deneyimi ve oyun tasarımı ile öğrenme deneyimi ve oyun tasa-
rımı ile öğrenme deneyimi günümüzde dikkat çeken iki yenilik. 
Sevgili anneler, dijital güçlenmeye destek olun, yenilikleri takip 
edin! 

Prof.Dr. Sevinç GÜLSEÇEN 
İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü 
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Arzu KİLİTCİ CALAYIR, Literatüre Dijital Anne Kavramı-
nın Kazandırılması 

Dijital dünya bir arada yaşayan, yaşamı paylaşan tüm ku-
şaklara teknoloji temelli iletişim kurma, alışveriş yapabilme, 
eğitim alabilme, eğlenebilme, finansal kazanç sağlayabilme ve 
diğer tüm gündelik ihtiyaçlarını internet ortamında giderile-
bilme fırsatı sunmaktadır. Dijital dünya bünyesinde sunduğu 
fırsatlar ve kolaylık kadar tehditler ve zorlukları barındırmak-
tadır.  Özellikle yaşadığımız Pandemi sürecinde dijital okurya-
zarlık seviyesi düşük kişiler siber dünyadaki tehditlerin daha 
çok ve kolay hedefi olmaktadır.  

Peki tüm kuşaklara kucak açan dijital dünyada yaşıyor 
ama yeterince tanıyor muyuz bu kuşakları? 

Fiziksel ve Sanal Yaşamı Paylaştığımız Kuşakları Tanıyor 
Muyuz? 

X, Y, Z bunlar bir matematik probleminin terimleri değil 
toplumda iç içe yaşadığımız farklı nesillerin yani kuşakları ifa-
de eden terimler. X olarak adlandırdığımız kuşak 

1965 – 1980 yılları arası teknolojinin hayatımıza girdiği dö-
nemde doğan nesillerdir. 1965 – 1980 yılları aynı zamanda tek-
nolojinin gelişme sürecinde olduğu ve herkes tarafından da 
erişilebilir olmadığı yıllardır. Bu kuşağın temsilcileri dijital 
dünya öncesi ve sonrası hayatı kıyaslama yetisine sahip, genel-
likle mantıklı ve çözümcü bireyler olarak ifade edilir.  

Y olarak adlandırdığımız kuşak ise genellikle 1980 ile 2000 
yılları arası doğan nesillerdir. Bu kuşak “Milenyum” kuşağı 
olarak da bilinir. Aslında Y kuşağı dijital neslin de ilk temsilci-
leridir. Teknolojinin gelişim aşamalarına, kendi yaşamlarını ve 
toplumların yaşamlarını nasıl dönüştürdüğüne şahit olmuş bir 
nesildir. Sadece dijital dönüşüme şahit olmakla kalmayıp tek-
nolojinin internetle birlikte sunduğu sosyal medya trendlerini 



 
 

24 

de etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahiptir. Y kuşağı 
kendine güveni olan, teknoloji konusunda meraklı, hırslı ve 
değişim odaklı olan bir nesildir. Ayrıca; aynı zamanda oldukça 
sorgulayıcıdır.  

Genellikle 2000 yıllı arasında doğanlar ise Z kuşağı olarak 
adlandırılıyor. Bu nesillerde doğanlar teknolojin içine doğmuş-
tur. Bu yüzden teknolojinin olmadığı bir yaşam görmemiştir. 
Teknolojinin bu kadar etkin olduğu bir dünyayı hayal etmekte 
de zorlanmaktadır. Bilgisayar ve cep telefonları ile çevrimiçi 
sürekliliğini yaşamda ‘en’ değerli anlam olarak da koruyan bir 
nesildir. Dijital bu kuşak için yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Z 
kuşağı için dijital; yaşamın kendisi, varoldukları yerin, habitat-
larının adresidir. Bu kuşağın temsilcileri özgüvenli, hırslı ve 
istediği şeyi elde etmeyi bilen bir nesil olarak tanınır. 

Tabi kuşakları ifade ederken unutmamız gereken bir durum 
da kuşakların teknolojiye erişim, bölgesel ve ülkesel anlamdaki 
farkların göz ardı edilmemesi gereğidir. Örneğin; doğum yılları 
aynı olmasına rağmen teknolojiye erişimleri aynı düzey olma-
yan kişiler, kimi zaman bölgesel ve kültürel farklılıklardan do-
layı, sınırları verilmiş tarihler arasındaki kuşakların karakteris-
tik özelliklerini taşımayabilirler.  

Dijitalde Güçlenen - Dijital ile Daha Güçlü Anneler İstiyo-
ruz! 

Kuşağı ne olursa tüm anneler çocukları için rol modeldir. 
Annelerin fiziksel dünyadaki yetkinlikleri kadar dijital dünya-
daki yetkinleri de artık çocukları arasındaki iletişimlerini sür-
dürmek Covid-19 ile birlikte gelen dijital dönüşüme uyum sağ-
lamaları açısından elzem olmuştur. Bu anlamda her gün daha 
zamanımızı geçirdiğimiz dijital dünyada var olmalarına olanak 
sağlayacak dijital yetkinliklerini edinmeleri ve sürekli güncel-
lemeleri gerekmektedir.  Özellikle Pandemi döneminde işimizi, 
öğrenmemizi, alışverişimizi, eğlencemizi ve en çok da iletişi-
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mimizi gerçekleştirdiğimiz yer dijital dünyada olmuştur. Bu 
anlamda dijital dünyaya hızlı adaptasyon tüm kuşaklar için bir 
seçim değil bir zorunluluk haline gelmiştir.  

‘Dijital Anne’ Kavramı 
Google’da yapılan Dijital Anne aramalarında farkettik ki; Di-

jital Anne kavramı oldukça dar sınırlarda kullanılmıştır. Dijital 
Anne web ortamından alışveriş yapabilen ya da sosyal medyayı 
kullanabilen bir anne olarak ifade edilmektedir. Fakat yaşadı-
ğımız yüzyılda Dijital Anne’nin bu özelliklerin çok ötesinde 
dijital yetkinliklere ve vizyona sahip olması gerekmektedir. 
Çünkü biliyoruz ki; anneler toplumda önemli bir rol model 
olarak dijital geleceğin oluşturulmasında etkin rol oynamakta-
dır. Bu bakımdan annelerin Dijital Anne’lik kavramı ile kendi-
lerini örtüştürebilmeleri için Dijital Anne kavramının günümüz 
ihtiyaçlarına uygun yeniden ve anneleri toplumda daha ileriye 
çıkarabilecek şekilde, daha geniş bir vizyonla tanımlanması 
literatüre katkı olabilecektir. 

Peki o zaman Dijital Anne kimdir? Dijitalin sunduğu fırsat 
ve tehditlerin farkında bir dijital okuryazar ve dijitali kendisi-
nin ve çevresinin daha iyi olması için kullanabilen, geleneksel 
kalıpların ötesinde, meraklı, yenilikçi, güncel ve öğrenen yeni 
nesil bir annedir. Dijital Anne aynı zamanda dijitalden finansal 
kazanç sağlayabilen bir dijital girişimcidir. Kuşak farkı çocukla-
rı ile dijital araçlar üzerinden güvenli ve hızlı iletişim kurabilen, 
çocuklarına ve çevresine yetkinlikleri ile rol model ve ilham 
kaynağı olabilen, kendi kendine yetebilen, dijital haklarının 
farkında sevgi dolu bir annedir.  
 

Arzu KİLİTCİ CALAYIR 
Technologist Women Platformu  
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Merve AYCAN AYDIN, Dijital Reklamcılık 
İçinde bulunduğumuz dijital çağın günlük hayatımızı ve 

alışkanlıklarımızı tümüyle değiştirdiği yadsınamaz bir gerçek. 
Pandemi dönemi ise her bireye, bu yeniçağa uyum sağlama 
konusunda ivme kazandırdı.  

Artık gıda siparişlerimizi dijital marketler üzerinden veriyo-
ruz. İhtiyaçlarımızı dijital mağazalardan karşılıyoruz. Online 
toplantılara ve seminerlere katılıyoruz. Mesleği elverişli olan 
herkes artık işlerini evden internet aracılığı ile  Hatta çocukla-
rımız eğitim hayatlarına sanal sınıflarından devam ediyorlar ve 
bu noktada annelere de bazı dijital alışkanlıklar kazanma konu-
sunda önemli bir pay düşüyor. 

“Dijital Anne” projesi; dijitalleşen annelerin, bu yolda attığı 
ilk adım veya adımlarını sağlamlaştıran ve belki de onları cesa-
retlendiren itici bir güç niteliğinde. Onları dijital dünyada “ben 
de varım” demeye teşvik ediyor.  

Projenin değindiği başlıklardan biri olan internet reklamcılı-
ğı, annelerin içindeki girişimci ruhu ortaya çıkarıyor ve onlara 
bu girişimci ruhu dijital motiflerle süslemesi konusunda rehber 
oluyor. Üreten ve ürettiğini internet platformlarında pazarlaya-
bilen anneler dijital dünyada figüranlıktan çıkıyor ve ana ka-
rakterler arasında yerini alıyor. 

Merve AYCAN AYDIN 
 Mrt Steam Turkey 
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BÖLÜM - 1 

1. GİRİŞ 
Teknolojinin, özellikle son on yılda yaşadığı hızlı gelişme 

toplumsal yaşamı büyük ölçüde etkiledi. Teknoloji bugün ev-
lerde aile içinde iletişim, eğlence ve öğrenme, okullarda eğitim 
ve iş yerlerinde ticari amaçlar ile kullanılıyor. Özellikle teknolo-
jinin gelişim yıllarında büyüyen ve bu yıllarda dünyaya gelen 
çocuklar zamanlarının büyük bir bölümü bu ortamlarda geçiri-
yor. Dijital iletişimin eş zamanlı olması, karşılıklı yüz yüze ileti-
şime olanak sağlayan yapısı bireylere sanal ortamda aktif ve 
söz sahibi olma imkanı veriyor. Ancak Dijital ortamın dilini ve 
yapısına tam anlamıyla bilmemek bu avantajı dezavantaja çevi-
riyor. Teknoloji alanında verilen eğitimler ile bu dezavantajlar 
engellenebilir. Bu alanda verilen eğitimlerle dijital dünyada 
anneler ve dolayısıyla çocukların teknolojik alanda farkındalık-
ları arttırılabilir. Üstelik anneler, alacakları eğitimler ile dijital 
ortamları girişimcilik faaliyetleri içinde kullanabilir aile bütçe-
sine katkı sağlayabilirler.  Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı 
“Bizi Bağlayan Şeyler” özel desteği ile Technologist Women 
ekibi tarafından yürütülen “Dijital Anne Online Eğitimi” tam 
da bu amaçlar ile oluşturulan bir projedir. Proje kapsamında 
uzman isimler tarafından verilecek eğitimler ile annelerin dijital 
okuryazar olmaları, sanal ortamda farkındalıkları artmış birer 
e-vatandaş olmaları ve dijital ortamda girişimci olarak kazanç 
sağlayabilmeleri hedefleniyor.  

 



 
 

28 

1.1. DİJİTAL DÜNYAYA GİRİŞ EĞİTİMİ 

1.1.1. Dünya Artık Dijital 
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insanların diğer insanlarla 

iletişim kurma, alışveriş, eğitim, eğlence ve diğer tüm gündelik 
ihtiyaçları internet ortamında giderilebilir hale geldi. İnternet 
teknolojisinin sınırsız olanakları ile “dijital dünya” olarak ad-
landırılan sanal ortamlar insanlara sunulmuş oldu. Dijital dün-
yanın gelişmesine en büyük katkı Tim O’Reilly’nin sahip oldu-
ğu şirketin 2004 yılında Web 2.0’ı piyasaya sunmasıyla gerçek-
leşti. Web 2.0 öncesi dönemde bireyler ve kurumlar arasında 
internet etkileşimi daha sınırlı bir yapıdaydı. Bu teknoloji ile 
etkileşim imkanı arttırılmış kullanıcıların dijital ortamlarda 
kendilerini çok daha kolay ifade etmeleri sağlanmıştır. Üstelik 
Web 2.0 kullanıcılara eş zamanlı bir iletişim imkanı da tanıyor-
du. Bu da insanlar ve insanlar veya insanlar ve kurumlar ara-
sındaki etkileşimin eş zamanlı bir şekilde gerçekleştiği anlamı-
na geliyordu. Bugün dijital dünyada gerçekleştirilen eğitim, 
alışveriş, haber alma ve iletişim kurma gibi faaliyetlerin pek 
çoğu hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Geçmiş ile 
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karşılaştırıldığında dijital dünyada bilgi akışı çok daha hızlı bir 
şekilde gerçekleşiyor, yaşanabilecek sorunlar ise daha kısa sü-
rede çözüme kavuşturulabiliyor.  

1.1.2. Peki Teknoloji Okuryazarlığı Nedir? 
Teknolojide meydana gelen gelişmeler, insanların hayatını 

kolaylaştıracak dijital uygulamaların sayısında meydana gelen 
artış, onların fiziksel dünya dışında sanal ortamlarda da sıkça 
vakit geçirmelerine neden olmuş durumda.   Bu teknolojik ge-
lişmeler ile birlikte okuryazarlık kavramı da dönüşüme uğradı. 
Evet herkes kolayca internete girebiliyor ve interneti kolayca 
kullanabiliyor. Fakat esas önemsenmesi gereken pek çok değer-
li bilgi göz ardı edilebiliyor. Teknoloji okuryazarlığı ile birey, 
internetin toplum açısından önemini kavrayarak interneti nasıl 
daha güvenilir ve faydalı kullanabileceği konusunda fikir sahibi 
olabilir. Ebeveynler açısından teknolojik okuryazarlık değer-
lendirildiğinde okul öncesi veya okul çağındaki bir çocuğun 
internet kullanımının ailelerinin gözetiminde gerçekleştirilmesi 
son derece önemlidir. İnternet, sınırsız faydalarının yanında ne 
yazık ki bir o kadar tehlikeyi de içinde barındırmakta. Çocuklar 
bu ortamda karşılaştıkları tehdit ve tehlikeleri aileleri ile pay-
laşma konusunda çekinebiliyorlar. İşte tam da bu noktada aile-
lerin teknoloji konusunda farkındalıklarını arttırabilecek tekno-
lojik okuryazarlığa sahip olmaları gerekliliği ortaya çıkıyor. 
İnternet teknolojilerine hakim teknolojik okuryazar olan ebe-
veyn çocuğunun karşılaşabileceği tehlikeleri öngörerek onun 
internet kullanımına yön verebilir, gerekli güvenlik önlemlerini 
önceden alabilme imkanını elde edebilir   
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1.2. DİJİTALLE BİRLİKTE HAYATIMIZA GİREN KAV-
RAMLAR 

1.2.1. Dijital Okuryazarlık 
Çok sayıdaki teknolojik gelişmeyle birlikte okuryazarlık 

kavramına “dijital okuryazarlık”, “teknoloji okuryazarlığı” gibi 
yeni kavramlar eklenmiştir. Dijital okuryazarlık, bilgisayar, 
tablet ve akıllı cep telefonları gibi cihazlar ile elde edilen verileri 
anlama, analiz etme ve bilgiyi bulma anlamına gelmektedir. 
Dijital okuryazarlık iki farklı kavramın bir araya gelmesiyle 
oluşmuştur. Dijital, bilginin sembolik olarak temsil edilmesidir. 
Okuryazarlık ise kişinin verilen bilgiyi doğru bir şekilde oku-
yup anlam çıkarabilmesidir. Dijital okuryazar, dijital uygulama-
larda yer alan bilgileri okuma, analiz edebilme ve anlamlandı-
rabilme ve yazma yetisine sahip kişilerdir. Dijital okuryazar 
olan ebeveynler ise sözü edilen uygulamaları kendilerinin ve 
çocuklarının yararına kullanabilecek bilgiye ve donamına sahip 
olan bireylerdir.  

1.2.2. Dijital Ebeveynlik 
Teknoloji ve internetin günümüz açısından öneminin far-

kında olan, dijital araçların temel düzeyde kullanımına hâkim, 
bu ortamda yaşanabilecek tehlikeleri öngörebilen bu anlamda 
farkındalığı yüksek yüksek ebeveynler, “dijital ebeveyn” olarak 
adlandırılıyor. 

Günümüz dijital çağının olanaklarından en iyi şekilde fayda-
lanmak ve çocuklarını olası risklerden korumak isteyen ebe-
veynlerin üzerine düşen temel sorumluluklarını yerine getirme-
lidir. Bu sorumluluklarını yerine getirebilmek için ebeveynler, 
temel düzeyde teknolojiyi ve interneti kullanma becerisi ile 
bilgi-iletişim teknolojilerinde gizlilik politikaları hakkında ye-
terli bilgiye sahip olmalıdır.  
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Dijital ebeveyn, dijital okuryazar olmanın yanı sıra internette 
bulunan olumlu ve olumsuz içeriklerin ayrımını yapabilmeli, 
risklerin farkına varabilmeli ve çocuğunun bilgisayarda ya da 
internet ortamında ne yaptığını izleyebilmelidir. Farkındalığı 
yüksek olan dijital ebeveyn, çocuğunun dijital ortamlardaki 
davranışlarını kontrol altında tutmalıdır. Bunun için çocuğunu 
internet ortamda yalnız bırakmamalı, zararlı gördüğü içeriklere 
erişilmesine mantıklı bir şekilde açıklayarak engel olmalıdır. 
Ayrıca aile içinde sorunlar ve tartışmalar yaşanmaması için ne 
zaman ve ne kadar İnternet ya da bilgisayar kullanabileceğine 
yönelik kurallar önceden belirlemeli, uygulamaları (sosyal or-
tamlarda hesap açma ve çocuğu arkadaş olarak ekleme ya da 
birlikte internette kaliteli ve faydalı zaman geçirme gibi) birlikte 
kullanmalıdır. 
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1.3. DİJİTAL ÖĞRENME ORTAMLARI 

Dijital teknoloji insanların zaman ve mekan algısını değişti-
rerek kullanıcılara istenilen zaman ve mekanda öğrenme imka-
nı tanıyor.  Dijital ortamda pek çok uygulama kullanıcılara eği-
tim olacağı sunuyor. Özellikle Covid 19 süreci ile birlikte yüz 
yüze eğitimin yerini online dersler almış durumda. İlk ve orta-
öğretim çağındaki çocuklar ve üniversite öğrencileri eğitimleri-
ne yüz yüze iletişimi sağlayan programlar ile devam ederken 
kısa eğitim programları (workshoplar), toplantılar ve seminer-
ler de yine bu programlarla gerçekleşti. Zoom, Microsoft Te-
amLink ve Google Meet gibi programlar bir yandan görüntü ve 
ses sağlayarak yüz yüze iletişim imkanı sağlarken diğer taraf-
tan kullanıcılara dosya paylaşımı fırsatı vererek kullanıcıların 
sunum yapmalarını ve ders içeriklerini ekrana yansıtmalarını 
mümkün hale getiriyor.  Bunun dışında Coursera, Cisco 
Networking Academy, Udemy ve Google gibi kurumların yap-
tığı çalışmalar dijital ortamda kullanıcılara hayat boyu öğrenme 
fırsatı sunuyor. 
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1.4. DİJİTAL İLETİŞİM 

 
İletişim, konuşarak, yazarak ya da diğer aktarım yöntemleri 

kullanılarak bilgi alış-veriş işlemi olarak tanımlanabilir.  
Bilgisayar, Tablet, Akıllı cep telefonu ve akıllı saat gibi farklı 

cihazlar kullanılarak oluşturulan iletişime ise dijital iletişim adı 
veriliyor. Dijital iletişimin gerçekleşebilmesi için birden fazla 
teknolojinin birlikte kullanılması gerekiyor. Günümüzde artan 
internet teknolojisi ve teknik cihazlardaki çeşitlilik ile dijital 
iletişime olanak sağlayan pek çok faktör bulunuyor. Bugün pek 
çok kullanıcı insanlarla veya kurumlarla iletişimini bilgisayar, 
tablet, akıllı telefon ve saatler vasıtasıyla yani dijital olarak ger-
çekleştiriyor. 
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1.5. DİJİTAL İLETİŞİM UYGULAMALARI 
Dijital iletişim uygulamaları deyince akla ilk önce hiç şüphe-

siz Whatsapp uygulaması geliyor. Akıllı telefona sahip tüm 
kullanıcılar bu uygulamayı rahatlıkla kullanabilme, Whatsapp 
uygulamasında kullanıcılar eş zamanlı olarak karşılıklı mesajla-
şabiliyor, fotoğraf, video ve ses kaydı gibi içerikleri birbirlerine 
gönderebiliyorlar. Bu türden çoklu medya ortamlarını içerisin-
de barındıran uygulama ebeveynler ile öğretmenler arasındaki 
iletişimi sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor, ev ödevi alışveri-
şi ve okul ihtiyaçları gibi pek çok konuda yaşanabilecek sorunu 
çözüme kavuşturabiliyor. Bunun dışında Gmail ve Hotmail gibi 
internet tabanlı mail siteleri, Facebook, Instagram ve Twitter 
gibi sosyal medya uygulamaları dijital ortamda kullanıcılar 
arasında iletişim kurmayı olanaklı hale getiriyor. 
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BÖLÜM - 2 

2. DİJİTAL TASARIM 

 

2.1. NEDİR DİJİTAL TASARIM? 
Dijital teknolojinin gelişmesi ile birlikte tasarım alanında da 

büyük gelişmelere yaşanmıştır. Bilgisayarın yaygınlaşması ile 
birlikte sanat, tasarım ve iletişim alanında yeni üretim biçimle-
rinin ortay çıkmıştır. Teknoloji ve bilgisayarı gereksinimleri 
doğrultusunda kullanmaya başlayan tasarımcı ve sanatçılar, 
zamanla teknolojik gelişmelere daha çok önem vermeye başla-
mışlardır. Tasarımcı ve sanatçılar, bilgisayar teknolojisini kulla-
narak geleneksel yöntemlerle zorlanarak ve uzun süre ve emek 
harcayarak ortay koydukları eserlerini, dijital ortam araçlarıyla 
daha verimli, zamandan tasarruf sağlayarak daha kolay yapabi-
lir olmuşlardır. Daha önceleri güçlükle elde edilen sanatsal ifa-
de biçimleri, dijital ortamın sağladığı olanaklarla, daha kolay 
yapılabilir ve tasarlanabilir bir hale gelmiş ve dolayısıyla insan-
ların bu alana olan talep ve eğilimlerini artırmıştır. Güçlenen ve 
geçmişten daha verimli bir hale gelen iletişimle birlikte insan-
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lar, bilgisayar teknolojisinin sunduğu olanakları daha fazla de-
neyimlemişlerdir. Öte yandan, dijital ortam ve bilgisayar tekno-
lojisi sayesinde fiziksel engeller de ortadan kalkmıştır. Internet 
ve ağ teknolojileri kullanılarak dijital ortamda tasarlanan eser-
lerin sunulması, sanatta yeni bir anlayışın ortaya çıkmasını sağ-
lamıştır. 

2.2. DİJİTAL YAYINCILIK 
Covid-19 Süreci E-Yayıncılık (Elektronik Yayıncılık)  
E-yayıncılık, geleneksel yayıncılığın platform değiştirmiş 

şeklidir. Basılı kaynak olarak kitap, dergi, katalog, broşür gibi 
kaynakların dijital mecrada yayınlanmasıdır. Daha çok e-kitap 
ve e-dergi yayınlarını ifade etmektedir. Ülkemizde özellikle e-
kitap ve e-dergilerin yayınları 1990’lı yıllarda başlamıştır. İnter-
net teknolojisinin gelişmesine paralel olarak e-yayınlarda ge-
lişme göstermiştir. Birçok kitap ve dergi e-yayın olarak kulla-
nılmaktadır. Ancak bu yayınlar çoğu kez PDF kaynaklardan 
oluşmaktadır. PDF olarak yayınlanan birçok kaynak yeni med-
ya araçları ile kullanılmaya başlanmıştır. Diğer yandan ülke-
mizde daha çok yapılan yayın türü, paralel yayıncılık olarak 
kullanılmaktadır. Paralel yayıncılık ise basılı nüsha olarak çıka-
rılan dergi veya kitabın aynı zamanda e-yayın olarak yayın-
lanmasıdır. Günümüzdeki kullanım seviyesine ulaşmasında 
baskı maliyetlerinin artması ve hedef kitlenin mecra değiştir-
mesidir. Diğer yandan kullanıcıların tablet ve özellikle akıllı 
telefon kullanımı nedeniyle e-yayınlar web siteleri dışında mo-
bil uygulama olarak da çok kullanılmaya başlanmıştır. Ancak e-
yayınlara ilgi istenen seviyeye ulaşamamıştı.  

Covid-19 süreci tüm alanlarda birçok değişime neden ol-
muştur. Yayıncılık açısından ele alındığında Covid-19 sürecin-
de e-yayınlar en başta eğitimde, popüler dergicilikte ve özellik-
le e-kitaplarda çok fazla kullanılmıştır. Basılı nüshasına ihtiyaç 
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duyan kullanıcı Covid-19 nedeniyle ilk olarak e-yayınına yö-
nelmiştir. Kitapların, dergilerin kullanıcının ilk tercih etmek 
zorunda kaldığı alan e-yayınlar olmuştur. Bu bağlamda kulla-
nıcı bireysel tercih olarak değil, zorunluluk tercihi olarak e-
yayınları eğitim, iş, araştırma gibi birçok alanda aktif kullan-
mıştır.  

Kütüphaneler, Üniversiteler, Devlet arşivleri açık erişim ile 
ücretsiz olarak kullanıcının ulaşımına sunmuştur.  

Bu kaynaklardan en popüler olanları listelemek gerekirse;  
• Kütüphanem Cepte: Kültür ve Turizm Bakanlığı tara-

fından e-devlete üzerinden kayıt olunarak okurların 
kullanımına sunulmuştur. 

• Gutenberg Sitesi: Telif hakkı süresi dolmuş olan kitap-
ların ücretsiz indirildiği sitedir. www.gutenberg.org si-
tesinden ulaşılabiliyor. 

• Google’ın hizmeti: Birçok kitabın tam metinlerine ta-
ranmış formda bulunabiliyor. books.google.com adre-
sinden arama yapılabilir. 

• Türkiye Yazma Eserler Kaynağı: Yazma eserlerin 
transkripsiyon, tıpkıbasımları ve yayınlarına ulaşılabili-
yor. 

• Avrupa Kütüphanesi açık erişimi: Avrupa da bulunan 
kütüphanelerin, müzelerin ve arşivlere ulaşılabiliyor. 
www.europeana.eu adresinden araştırmalar yapılabilir. 

• Dünya Çapında açık erişim sitesi: Dünya çapında bir-
çok müze, kaynağa ulaşım sağlanabiliyor. 
www.wdl.org adresinden istenilen kaynaklara ulaşıla-
bilir. 

• Dünyanın en büyük dijital kütüphanesi: Dünyada en 
geniş ve büyük olarak bilinen kütüphaneye erişim arc-

http://www.gutenberg.org/
http://www.europeana.eu/
http://www.wdl.org/
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hive.org adresinden yapılıyor. İçerinde 15 Milyondan 
fazla kaynak bulunuyor. 

• Doğu Kütüphaneleri projesi (Bibliotheques d'Orient): 
Fransa, Türkiye, Mısır, Lübnan ve Filistin iş birliği ile 
hazırlanan heritage.bnf.fr/bibliothequesorient/en adre-
sinden ulaşılabiliyor, İçeriği Ortadoğu kültürü, tarihi ve 
coğrafyası hakkında bilgi vermektedir. 

• Issue Dijital Erişim Dergileri: Ulusal ve uluslarası bir-
çok basılı halde de yayınlanan dergiye erişim sağlamak-
tadır. issuu.com adresinden ulaşılabilir. 

Ayrıca sadece bu sitelerle sınırlı olmamakla birlikte bireysel 
yayın yapan dergilerde önceden çıkmış sayılarını da erişime 
açmışlardır. Bu bağlamda okuyucu dijital mecrada dijital eri-
şimle elektronik yayınları aktif olarak kullanmıştır.  

2.3. DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI NELERDİR? NASIL 
KULLANILIR? 

Kullanıcılar internet üzerinden ücretsiz bir şekilde tasarım 
programlarına ulaşabilirler. Online olarak grafik tasarım ve 
fotoğraf düzenleme programı Canva, herkesin kolayca kullana-
bileceği arayüzü ve geniş yelpazede taslaklarıyla kullanıcılara 
online olarak ve indirilebilen bir uygulama ile hizmet veriyor. 
Pazarlama, eğitim, sosyal medya formatında içeriği oluşturma 
ve okul için projeler hazırlamaya yardımcı olan Canva progra-
mı içeriğinde bulunan hazır şablonlarla kullanıcılara rahatlıkla 
tasarım yapabilme imkanı sunuyor. Canva programında işlet-
me hesabı olmayan kullanıcılar, ücretsiz bir şekilde tasarımları-
nı yapabiliyorlar. Aynı zamanda program içerisinde pek çok 
fotoğraf, bileşen ve yazı karakteri ücretsiz olarak kullanılabili-
yor. İki ve üç boyutlu çizimler yapılabilen Daz Studio bir diğer 
ücretsiz tasarım programıdır. Daz Studio ile kullanıcılar gerçek-
liği arttırılmış karakter ve obje çizimleri yapabilirler. Online ve 
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masaüstüne indirilen program ile vektörel çizim yapabilen 
Vectr, simge ve logo tasarımlarında kullanıcılara büyük kolay-
lık sunuyor. Dijital pazarlama dünyasında ve devlet kurumlar-
da bilgilendirme amaçlı kullanılan infografik yapımında ise 
Easel.ly adlı site kullanıcılara hizmet veriyor. Grafik tasarıma 
yeni merak sarmış tasarım severler için Easel.ly oldukça uygun 
bir site. Açık kaynak kodlu bir program olan Gimp ise Adobe 
Photoshop’a benzer arayüze sahip olmasıyla dikkat çeken gra-
fik tasarım yapabilen ve fotoğraf düzenleyebilen bir site ve uy-
gulamadır.  Adobe Indesign ve CorelDraw programlarına al-
ternatif olan Inkscape uygulaması ise tıpkı Vectr gibi vektörel 
çizim yapabiliyor sunduğu geniş imkanlar ile hem acemi kulla-
nıcılara hem de usta tasarımcılara hizmet veriyor. Her türden 
grafik tasarımı için kullanabilecek farklı fırça seçeneklerine sa-
hip açık kaynak kodlu bir editör aracı olan Krita ise perspektif 
çalışmaları için geliştirilmiş boya araçları ve yüksek kalitede 
filtrelere sahip bir uygulamadır. 
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2.4. COVID 19 

 

2.4.1. Covid 19’un Etkileri 
Covid 19, sağlık, eğitim, alışveriş, eğlence gibi gündelik ha-

yatın alanlarını etkilediği gibi tasarım dünyasını da etkisi altına 
almıştır. Korona sürecinde hastalığın insandan insana veya 
nesneden insana buluşmasının önüne geçebilecek direkt tema-
sın önüne üç boyutlu gereçler üretilmiştir.  Bu tür tasarımlar 
özellikle asansör düğmelelerinde ve bankamatik işlemlerinde 
kullanılması önerilmiştir. Bunun dışında yine 3 boyutlu olarak 
hastanede kullanılan solunum cihazı gereçlerinin yanında 3 
boyutlu siperlikler ve insanların maske kullanımını kolaylaştı-
ran maske tutucu aparatlar üretilmiştir.  Örneklerden de anlaşı-
lacağı üzere Koronavirüs, tasarım dünyasının sağlık odaklı 
tasarımlar yapmasına yol açmıştır.  

2.4.2. Covid 19 Hayatımızda Neleri Değiştirdi? 
Covid 19 süreci gündelik hayatı ve insanların ağırlıklı olarak 

vakit geçirdikleri ortamları büyük ölçüde değişime uğrattı. yüz 
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yüze gerçekleştirilen eğitimler, seminerler ve toplantılar bu 
süreç ile birlikte dijital ortama kaymış oldular. İnsanlar sosyal 
hayattan izole olurken dijital ortamda çevrimiçi kullanıcı sayı-
sında artış medyana geldi.  Zoom, TeamLink ve Google Meet 
gibi toplu görüşmeye olanak sağlayan uygulamalar sayesinde 
eğitim, seminer ve toplantılar düzenlendi. Covid 19 süreci ön-
cesinde pek çok insan bu uygulamaların varlığından habersiz-
ken bir anda toplu görüntülü görüşmeyi sağlayan programların 
kullanımında artış meydana geldi. Eğitim, ticaret ve sağlık ile 
ilgili işlemlerin çoğu dijital ortamlarda gerçekleştirilmeye baş-
ladı. Covid 19 süreci ile beraber insanlar geçmişe kıyasla bilgi-
sayar ve diğer bilişim araçları üzerinde çok daha fazla vakit 
geçirmek zorunda kaldılar. Dijital ortamda geçirilen sürenin 
artması bu alanda verilcek ve kullanıcıların bilgi ve farkındalık-
larını arttırmalarına yardımcı olacak dijital okuryazarlık eğiti-
mininin önemini gözler önüne seriyor. 

2.4.3. Covid 19 İle Birlikte önemi Artan Dijital Okuryazar-
lık Nedir? 

Koronavirüs salgını ile birlikte yüz yüze iletişimin yerini 
büyük oranda dijital araçlar ile gerçekleştirilen iletişimler aldı. 
başta Whatsapp olmak üzere Zoom, TeamLink gibi görüntülü 
konuşmaya olanak sağlayan uygulamaların yanında Instagram 
ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarının kullanımında da 
artış meydana geldi. İnternet tabanlı bu uygulamaların kulla-
nımının artması ile birlikte dijital okuryazarlık kavramı önem 
kazandı. Çünkü sosyal medya uygulamaları doğru ve bilinçli 
bir şekilde kullanılmadığında ciddi güvenlik problemlerinin 
ortaya çıkması söz konusu olabilir. Özellikle küçük yaştaki ço-
cukların internet kullanım oranlarının yüksek olması aileleri bu 
konuda endişeye düşürüyor. Kullanıcıların bilgisayar, tablet ve 
akıllı telefon gibi cihazlar ile bilgiyi bulma, analiz etme, üretme 
ve paylaşabilme yetileri dijital okuryazarlık eğitimi almalarıyla 
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gelişecektir. Dijital okuryazarlık konuyla alakalı kapsamlı içeri-
ği ile kullanıcıların internete ve sosyal medya uygulamalarına 
yönelik bilinç düzeyini yükseltirken dijital ortamın güvenlik 
risklerini en aza indirecektir. 
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BÖLÜM - 3 

 

3. DİJİTAL HUKUK 
Kişisel verilerin korunması, kişinin kendisi ile ilgili verilerini 

sadece izin verdiği kişi, kurum ya da kuruluşlar tarafından 
bilinmesi ve kullanılabilmesini ve diğer kişi, kurum ya da kuru-
luşlar tarafından bilinmemesi ve kullanılamamasını ifade et-
mektedir. Saklanabilen ve aktarılabilen her türlü ortamdaki 
(kağıt, bilgisayar, akıllı telefon, sözlü vd.) veriler bu kapsamda 
değerlendirilmektedir.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 7 Nisan 2016 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
Kanunu’n yanı sıra, Avrupa Konseyi tarafından, üye ülkelerde 
kişisel verilerin aynı standartlarda korunması ve sınır ötesi veri 
akışı ilkelerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kişisel Veri-
lerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin 
Korunmasına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme”, 28 Ocak 1981 tari-
hinde imzaya açılmıştır. Türkiye’de bu sözleşmeyi imzalanmış-
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tır ve 17 Mart 2016 tarih ve 29656 sayılı Resmî Gazetede yayım-
lanarak iç hukuka dâhil edilmiştir. 

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 
Teknolojinin günden güne gelişmesi ve dijitalleşmenin art-

ması ile birlikte veri güvenliği konusu başta kişiler olmak üzere 
kurumlar ve şirketler için önem kazanmaya başladı. Dijital or-
tamda dolaşıma sokulan her türlü verinin korunması kişilerin, 
kurumların ve şirketlerin hak ve özgürlüklerini yasal olarak 
güvence altına almaları son derece önemlidir. TBMM’de yasa-
laştırılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel veriler ile 
ilgili düzenlemeleri içeriyor. Kişisel verileri güvence altına alan 
kanun, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasal çerçeveyi, kişi-
sel, kurumsal sorumlulukları ile yükümlülükleri kapsamakta-
dır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda verilerin kim tara-
fından ne amaçlar ile toplanacağı, kullanılacağı ve nasıl imha 
edileceğine dair düzenlemeler yer almaktadır. 

3.2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 
KULLANICILARA SUNDUĞU HAKLAR 
KVKK’ya göre internet kullanıcıların hakları şu şekildedir: 
 İnternet kullanıcıları kişisel verilerinin işlenip işlenmedi-

ğini öğrenebilirler. 
 Kişisel verilerinin işlendiğini öğrenmesi durumunda kul-

lanıcılar, bilgi talebinde bulunabilirler. 
 Kullanıcılar hem yurt içinde hem de yurt dışında kişisel 

verilerinin paylaşıldığı kişi ve kurumlar hakkında bilgi 
sahibi olabilirler. 

 Kişisel verilerinin eksik veya hatalı bir şekilde işlenmesi 
durumunda kullanıcılar, yetkililerden bu verileri düzelt-
melerini talep edebilirler. 
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 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebi-
lirler. 

 İşlenilen veriler neticesinde otomatik sistemler aracılığıy-
la verilerin analiz edilmesi nedeniyle kullanıcı, kendisi 
aleyhine ortaya çıkan bir sonuca itiraz edebilir. 

 Kullanıcılar, verilerinin kanuna aykırı bir şekilde işlen-
mesi nedeniyle ortaya çıkan zararlı durum karşısında za-
rarım giderilmesini talep edebilir. 

3.3. DİJİTAL HUKUK NEDİR? 
Dijital dünyada içeriklerin sayısının artması ve kullanıcıların 

her türden içeriğe ulaşımın kolaylaşması bu alanda hak ihlalle-
rinin artmasına neden olmakta. Hukuk artan dijitalleşmeden en 
çok etkilenen disiplinlerden biridir. Çünkü hukuk, her türlü 
ilişkiyi, durumu ve eylemi inceleyip adaleti sağlama konusun-
da mükelleftir. Dijitalleşmenin artması gündelik yaşam alanla-
rında görülen ihlallerin dijital ortamlarda da görülmesine yol 
açmıştır. Bu anlamda oluşabilcek ihlaller şu şekildedir: 
 Telif haklarının ihlali, 
 İntihal, 
 Müzik, oyun ve filmlerin yasal olmayan şekillerde indi-

rilmesi, 
 Korsanlık 
 Kimlik hırsızlığı, 
 Siber zorbalık, 
 Çevrimiçi dolandırıcılık. 

dijital ortamda yaşanabilecek ihlaller konuyla ilgili hukuki mü-
dahalelerle çözümlenebilir. Dijital hukuk, çevrimiçi kaynakları 
ve teknolojiyi, hukuk ve etik ilkelere uygun biçimde kullan-
maktır. Dijital hukuk, dijital ortamda meydana gelebilecek kişi, 
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şirket ve kurumlara karşı yapılan ihlallerin çözümünde, uyuş-
mazlıklarla ilgili hükmün verilmesinde dava dilekçelerinin 
yazılmasında, hukuki danışmanlık verilmesinde, birçok türde 
teknik hesaplamaların hesaplanmasında ve davaların internet 
ortamında yürütülmesinde rol oynamakta ve daha başka hiz-
metleri kullanıcılara sunmaktadır. 

3.4. DİJİTAL HAK NEDİR? 

3.4.1. Dijital Hak 
Aralarında herhangi bir ayrım gözetmeden yalnızca insan 

olmalarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşamak tüm insan-
ların hakkıdır. İnsanlar, ev, iş ve okul gibi gibi fiziksel ortam-
larda olduğu gibi çevrimiçi ortamlarda da bir takım kişisel hak-
lara sahiptirler. Çevrimiçi ortamlarda sahip olunan haklara 
dijital hak adı verilir. İnsanlar dijital dünyada fikir ve ifade öz-
gürlüğüne sahiptirler ancak fiziksel ortamda olduğu gibi dijital 
ortamda da hak kullanımında bazı güçlükler yaşanabilmekte-
dir. Bu güçlükler şu şekildedir: 
 Hükümet kısıtlamaları, 
 Milli güvenlik ve kamu düzeni kısıtlamaları, 
 İnternet servis sağlayıcı şirketlerin şeffaflıklarına ilişkin 

güvensizlik, 
 Kişisel verilere ilişkin düzenlemelerin yeterli olmaması,  
 Sosyal medyanın kontrolünün tekelleşmesi,  
 Yalan haberlerin dijital ortamda hızlıca yayılması ve ha-

ber kaynağının tespitinde yaşanan güçlükler. 

Bu anlamda özellikle herhangi bir kişi veya kurum adına 
yapılabilecek hak ihlalleri konusunda hükümet ve kamu düzeni 
kısıtlamaları olmalıdır. Aksi halde dijital ortam suç işlemenin 
önlenemediği bir ortam haline gelecektir. Diğer yandan yaşa-
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nabilecek güvenlik problemleri, internetin adil kullanımı ve 
enformasyon kirliliği gibi problemler, hükümetin desteği ile 
ilgili servis sağlayıcı şirketler tarafından çözülmelidir. 

3.4.2. Dijital Haklar Nelerdir? 
Dijital ortamda kullanıcıların bilgisayar, tablet ve akıllı tele-

fon gibi cihazlar veya iletişim ağlarıyla bilgiye ulaşma, içerik 
oluşturma ve yayınlama özgürlüğüne dijital haklar adı verilir. 

Dijital haklar ile internet ortamında kullanıcıların gizliliği gü-
vence altına alınıp ifade özgürlüğü gibi hakların korunmasını 
ve gerçekleştirmesi sağlanır. 

3.4.3. Dijital Vatandaşlık Nedir? 
İnternet tabanlı uygulamalar içerisinde yer alan bilgileri ve 

iletişim kaynaklarını kullanırken analiz edebilen, dijital ortam-
da yürütülen eylemlerin etik sonuçları hakkında fikir sahibi 
olan bu anlamda ahlaki kararlar alabilen, teknolojiyi yalnızca 
faydalı amaçlar doğrultusunda kullanabilen kişilere dijital va-
tandaş adı verilmektedir. Dijital vatandaş olabilmek için bazı 
niteliklere sahip olmak gerekmektedir. Bu nitelikler şu şekilde-
dir: 
 Dijital Erişim: Her insanın Dijital dünyada istediği bilgi-

ye adil bir şekilde erişebilme olanağı bulması. 
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 Dijital Ticaret: Kişi veya şirketlerin çevrimiçi ortamda 
malların satın alma ve satabilme olanağı bulabilmesi. 

 Dijital İletişim: Bilginin dijital ortamda kişiler arası deği-
şimi. İnsanların birbirlerinin bilgi aktarım sürecinde han-
gi kanalın daha faydalı olacağı konusunda bilgi sahibi 
olabilmesi. 

 Dijital Okuryazarlık: Teknolojinin kişiler arasında bilinç-
li bir şekilde kullanılabilmesi, yaşanabilecek tehdit ve teh-
likelerin öngörülebilmesi. 

 Dijital Etik: Kişilerin diğer insanlara zarar vermeden in-
ternet ortamında nasıl hareket edileceği konusunda bilgi-
lendirilmesi.  

 Dijital Hukuk: Kişilerin dijital ortamda sergiledikleri 
davranış ve eylemlerinin sorumluluğunun bilincinde ol-
maları. 

 Dijital Sağlık: Dijital ortamı sağlığa zarar vermeyecek 
şekilde aşırıya kaçmadan kullanabilmek, teknolojinin kö-
lesi olmamak. 

 Dijital Güvenlik: Kişinin çevrimiçi ortamda dolaşıma gi-
ren kendisi ile ilgili bilgilere sahip çıkması. 
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BÖLÜM – 4 

4. SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ 

4.1. SİBER GÜVENLİK NEDİR?  
Siber güvenlik, bilgi, operasyon ve bilgisayar sistemleri gibi 

pek çok alanda güvenliği sağlamayı amaçlayan bir kavramdır. 
Siber güvenlik kavramı hükümetler açısından değerlendirildi-
ğinde vatandaşlara, özel ve devlet kurumlara, kritik altyapıya 

ve bilgisayar sistemlerine yönelik olası saldırılara veya verilerin 
çalınmasına karşı alınan önlemlerdir. internet kullanımının ve 
dijital ortamda geçirilen vaktin geçen gün arttığı bu dönemde 
siber güvenliğin sağlanması hem bireyleri hem de özel ve dev-
let kuruluşlarının dijital haklarını güvence altına alması bakı-
mından son derece önemlidir. Siber güvenlik aileler ve çocuklar 
özelinde değerlendirildiğinde dijital ortamda sıklıkla vakit ge-
çiren çocuklara yönelik siber zorbalık ve dijital hak ihlallerinin 
önüne geçebilmek amacıyla aileler, dijital ortamın tüm tehditle-
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rini göz önünde bulundurmalı, bu anlamda hukuki yardıma 
başvurarak siber güvenlik önlemleri almalı, çocuklarını dijital 
ortamda karşılaşabilecekleri tehditler karşısında uyarmalı ve 
onlara karşı anlayışlı olmalıdırlar. 

4.2. SİBER GÜVENLİĞİMİZİ NASIL SAĞLARIZ? 
Siber güvenliği sağlayabilmek için kullanıcıların güvenlik 

önlemleri almaları şart. Bu önlemler şu şekildedir: 
 Kullanıcılar, ağ tabanlı uygulamalara kayıt oldukları an-

da belirlemiş oldukları şifrelerin kolay çözülebilecek ya-
pıda basit olmamasına dikkat etmelidir. Oluşturulan şif-
reler yalnızca harf ve sayılardan oluşmamalı, harf ve ra-
kamlara ek olarak bir de sembol kullanılmalıdır. Karma-
şık haldeki şifrelerin kırılımı güçleşeceği için kullanıcıla-
rın dijital ortamda güvenliği arttırılmış olacaktır.  

 Dijital mecralarda bir diğer güvenlik problemi ise basit 
insan psikolojisi. Siber saldırganlar özellikle kişilerin za-
yıf yönlerini tespit ederek eylemlerini gerçekleştiriyorlar. 
Bu durumun önüne geçebilmek için kullanıcılar karşıları 
na çıkabilcek her türlü tehlikeyi önceden kestirebilmeleri 
gerekmektedir. Siber güvenlik eğitimleri kullancıları bu 
anlamda bilgilendirerek oluşabilcek güvenlik sorunlarına 
engel olabilmektedir.  

 Kullanıcıların bilgisayarlarında ve diğer elektronik cihaz-
larında güvenliklerini güvence altına alan antivirüs yazı-
lımlar mutlaka bulunmalıdır. 

 Dijital dünyada kullanıcıların karşısına sıklıkla çıkan rek-
lamların virüs taşıdığı ihtimali göz önünde bulundurul-
malı güvenirliliğinden şüphe edilen reklamlardan uzak 
durulmalıdır.  
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 WordPress ve benzer yapıdaki açık platformaları kulla-
nanlar bu platformlardaki eklenti ve temalara dikkat et-
meli kaynağı bilinmeyen eklentileri yüklememelidirler. 

4.3. SOSYAL MÜHENDİSLİK  

 
Şüpheci davranın! 

İnsanların psikolojilerini etkileyerek zayıf yönlerinin tespit 
edilmesi böylece normalde alamayacakları kararları almalarına 
sebep olan kişilere sosyal mühendis adı verilir. Sosyal mühen-
disler uzmanları, insanların psikolojik açıdan zayıf yönlerini 
bularak şahsi ve özel bilgilerine erişebilirler kişinin ad soyad, 
adres bilgileri, fobileri ve yakın arkadaşları gibi önemli ve mah-
rem olarak nitelendirilebilecek bilgilerini elde ederler. Çevrimi-
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çi yürütülen bankacılık, alışveriş, pazarlama ve reklam gibi her 
türlü kurumsal faaliyet içerisinde sosyal mühendislik örnekle-
rine sıkça rastlanılır. Sosyal mühendislerin en savunmasız kur-
banları hiç şüphesiz çocuklardır. Dijital ortamda ortaya çıkabi-
lecek bu tehlikenin önüne geçebilmek için aileler ve çocuklar 
bilinçlendirilmeli çocuklar, mümkün olduğunca ailelerin kont-
rolünde interneti kullanmalıdırlar.  

4.4. SİBER ZORBALIK NEDİR?  
Siber Zorbalık, bir kişi ya da kurumun bilgisayar, tablet ve 

akıllı telefonlar gibi ağ tabanlı iletişim teknolojileri üzerinden 
diğer kişi ve kurumlara kasıtlı olarak zarar vermesi ve tehdit 
etmesidir. Hakaret ve alay etme, kişinin itibarını zedeleme, ki-

şinin rızası dışında adını ve fotoğrafını kullanma ve kişi tehdit 
etme gibi durumlar siber zorbalığa örnek olarak nitelendirilebi-
lir. Siber zorbalar genel olarak öfke problemi ve davranış bo-
zukluğu olan kişilerdir. Bu kişiler, cezalandırma ve intikam 
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amacıyla kişi ve kurumlara dijital ortamlarda zorbalık yapabili-
yorlar. Ne yazık ki çocuklar siber zorbalığa en çok maruz kalan 
kullanıcılar arasında yer alıyor. Hem akranları hem de kötü 
niyetli yetişkinler tarafından zorbalığa maruz kalma tehlikesi 
bulunan çocuklar, ailelerinin gözetimi dışında interneti kul-
lanmamalıdır. 

4.5.ÇOCUKLAR VE AİLELER SİBER ZORBALARDAN 
NASIL KORUNABİLİR?  

Ebeveynler ve çocuklar internetin gizlilik ve güvenlik ayar-
larını bilmeleri ve siber zorbalar konusunda farkındalıklarını 
arttırıcı eğitimleri almaları gerekiyor. Bunun dışında ailelerin 
çocuklarına yönelik yaklaşımı da çok önemlidir.  Çocuklarına 
karşı aşırı baskıcı ve otoriter olan aileler çocukların iletişim be-
cerileri üzerinde olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Üstelik aile-
lerin baskıcı olması çocuklar ile aileler arasındaki güven bağı-
nın zedelenmesine de yol açabilir. Böyle bir durumda çocuk 
siber zorbalığa maruz kalsa bile durumu ailesi ile paylaşmaktan 
kaçınarak tehlike ile tek başına mücadele etmek zorunda hisse-
decek olay daha da vahim bir hal alacaktır. Yaşanabilecek bu 
olumsuz durumların önüne geçebilmek için aileler çocukları ile 
iletişimine dikkat etmeli baskıcı ve otoriter olmaktan kaçınma-
lıdırlar. 
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BÖLÜM - 5 

5. E-TİCARET EĞİTİMİ 

 

5.1. E-TİCARET NEDİR? 
Elektronik ticaret, 90’lı yılların ortalarından bu yana interne-

tin hızla gelişmesi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Mal ve hizmetle-
rin üretim, tanıtım, satış ve pazarlaması, dağıtım ve ödeme 
işlemlerinin internet ağları üzerinden gerçekleştirilmesine E-
ticaret adı verilmektedir. 

5.2. E-TİCARETİN FAYDALARI 
Firmalar açısından E-Ticaret’in Faydaları  
 Pazar payını artırması, 
 Yüksek satış oranı, 
 Müşteri memnuniyeti, 
 Marka tanınırlığı, 
 Düşük sermaye ile global pazara girilmesi 
 Düşük maliyet ile satış hacminin artması, 
 Coğrafi kısıtların ortadan kaldırması, 
 Müşteri ile etkin iletişim sağlanması, 
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 Yeni pazarlara erişimin sağlanması, 

Müşteri açısından E-Ticaret’in Faydaları  
 Rekabetçi fiyatlar ile ucuza ürün almak, 
 Ürünü aramanın kolay olması, 
 Hızlı teslim alma olanağı, 
 Az zaman harcayarak gereksinimleri karşılanması. 

5.3. E- TİCARET SİTELERİNDEN NASIL GÜVENLİ 
ALIŞVERİŞ YAPILIR? 

İnternet üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde tüketiciler, 
oldukça dikkatli davranmak durumundadırlar. Dijital ortamda 
yapılan alışveriş bir yandan tüketicilere yer ve zaman açısından 
avantajlar sağlarken diğer yandan da güvenlik tehlikelerini 
içerisinde barındırıyor. E-ticaret sitelerinden yapılan alışveriş 
sırasında tüketicilerin tedbirli davranmaları oldukça önemlidir. 
Bu kapsamda alınabilecek tedbirler aşağıdaki gibidir: 

1)Alışveriş yaptığınız sitenin güvenirliliğinden emin olun. 

İnternet sitelerinden alışveriş yapmak isteyen tüketici alışve-
riş yaptığı sitenin güvenirliliğinden emin olmalıdır. Kurumsal-
laşmış markalar dışında E-ticaret faaliyetinde bulunan şirketler 
detaylı bir şekilde araştırılmalı ve varsa kullanıcı yorumları 
dikkatle okunmalıdır. Bu amaçla tüketici forumları dikkatle 
incelenmeli markanın müşteri ve ürün hizmetlerinde nasıl bir 
izlenim oluşturduğu konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.  

2) Sanal Kart Kullanın 

Güvenirliliğinden tam olarak emin olunmayan sitelerde 
kredi kartı yerine sanal kart kullanılmalıdır. Günümüzde birçok 
banka kullanıcılara sanal kart hizmeti sunmaktadır.  
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3) Ödemelerini Kapıda Yapın 

Kapıda ödeme yöntemini kullanarak yapılan alışverişler de 
yine tüketici güvenliğini sağlama açısından önemli bir seçenek. 
Bu yönteme göre tüketici alışveriş yaparken aldığı ürünün üc-
retini elden vererek aldığı ürüne sorunsuz bir şekilde ulaşmış 
oluyor.  

4) Mesafeli Satış Sözleşmesini ve Ön Bilgilendirme For-
munu Okuyun 

İnternet üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde siteler tüke-
ticilere ürünleri kargo ile gönderdikleri için mesafeli satış söz-
leşmesini sunar.  Üretici ve tüketici haklarını kapsayan bu söz-
leşme tüketici tarafından göz ardı edilmeli dikkatlice okunma-
dan işaretlenmemelidir. Ayrıca tüketici haklarını güvence altına 
alan bu sözleşmeyi sunmayan sitelerden alışveriş yapmamalı-
dır. 

5) E- Ticaret Sitelerinin İletişim Bilgilerini Kontrol Edin 

Gerçekleştirilen alışveriş sonrası tüketici, aldığı üründen 
memnun olmaması durumunda üretici firmaya kolayca ulaşa-
bilmeli şikâyetlerini dile getirebilmelidir. Bu kapsamda üretici 
firma işletmecileri tüzel kişiyse ticari ünvanları, gerçek kişilerse 
ad soyad bilgisinin yanında telefon, e-posta gibi bilgilerini pay-
laşmak zorundadır.  

6) Kargo Teslimatında Ürünü Kontrol Edin 

Tüketiciler kargo teslimatı sırasında gelen ürünü incelemeli 
ürünün eksik ve hasarlı gelmesi durumunda şikayetlerini ilgili 
firmaya bildirebilirler. Tüketicilerin kargo teslimatı sırasında 
sahip olduğu hakları olası mağduriyetlerin önüne geçebilir.  
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7) Fatura ve Ödeme Bilgilerinizi Saklayın 

Tüketiciler elektronik ortamlarda yapmış oldukları alışveriş-
leri sonrasında herhangi bir sorun ile karşılaştıklarında fatura 
ve ödeme bilgileri ile yasal yollardan haklarını arayabilirler. Bu 
nedenle ürün ile birlikte gelen faturayı saklamak tüketici hakla-
rını güvence altına alması bakımından oldukça faydalıdır. 
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BÖLÜM - 6 

6. SOSYAL MEDYA NEDİR? 
 

 
 

Bireyler veya kurumlardan meydana gelen internet kullanı-
cıları arasında çift yönlü ve eş zamanlı bilgi alışverişine olanak 
sağlayan medya sistemine Sosyal Medya adı verilmektedir.  

Sosyal medya, sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanım ve 
sanal paylaşıma olanak tanıması vb. açısından kullanım alanı 
oldukça yaygındır. Kullanıcılar sosyal medyada düşüncelerini 
paylaşmakta, bu düşünceler üzerine tartışabilmekte ve yeni 
fikirler ortaya koyabilmektedirler. Ayrıca fotoğraf ve video 
paylaşabilmekte, iş arayabilmekte ve gerçek dünyayı sanal or-
tamda yaşayabilmektedirler.  

6.1. SOSYAL ARAÇLAR NELERDİR? 
Sosyal ağlar (Facebook ve Myspace vb.), Bloglar (Blogger), 

microbloglar (Twitter gibi), Vikiler (Vikipedi), Forumlar (Dona-
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nım Haber, ShiftDelete vb.), içerik toplulukları (Instagram, 
Flickr ve Youtube vb.) ve mobil sosyal ağlar (Whatsapp, Viber, 
Line ve Tango vb.) sosyal medya araçları arasında yer alır.  

Tablo 1. Sosyal Medya Araçları 

 
Facebook 

İnsanların diğer insanlarla iletişim kurmasını 
ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir 
sosyal ağ. 

 
Instagram 

Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video 
paylaşma uygulaması. 

 
Twitter 

Kullanıcıların "tweet" adı verilen gönderiler 
yazabildiği bir sosyal ağ. 

 
Linked-In 

İş dünyasındaki kişilerin birbirleri ile iletişim 
kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaç-
layan profesyonel bir sosyal paylaşım plat-
formudur. 
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YouTube 

Kullanıcılarına videolarını yükleme ve diğer 
kullanıcıların yüklemiş olduğu videoları izle-
me olanağı sunan bir sosyal ağdır. 

 

6.2. SOSYAL MEDYA NASIL GÜVENLİ KULLANILIR? 
Kullanıcıların sosyal medyayı güvenli bir şekilde kullanma-

ları için belli başlı kurallar vardır. Bu kurallar şu şekildedir: 
 Kullanıcılar güvenliklerini sağlayacak gizlilik ilkelerini 

göz önünde bulundurmalı kendilerine ait verileri üçüncü 
kişilere sunma konusunda dikkatli davranmalılar. 

 Kullanıcılar mümkün olduğunca tanıdıkları kişilerle sos-
yal medyada iletişime geçmeliler. 

 Paylaşılan kişisel bilgiler konusunda dikkatli olmalılar. 
 Sosyal medya uygulamalarında işi biten kullanıcılar, gü-

venliklerini sağlamak açısından uygulamalardan mutlaka 
çıkış yapmalılar.  

 Sosyal medya uygulamalarında kullanıcılar tarafından 
kullanılan şifreler karmaşık olmalı basit bilgiler içerme-
melidir.  
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6.3. WEB SİTESİ OLUŞTURMA ARAÇLARI NELERDİR? 
Bir Web sitesine sahip olmak isteyip kodlama bilgisine sahip 

olmayan kullanıcılar Blogger, Wix, WordPress, Jimdo, Zyro ve 

Squarespace gibi ücretsiz web sitesi oluşturma platformları 
aracılığıyla bu isteklerini kolayca gerçekleştirebilirler. 

6.4. E-TİCARETTEN İNTERNETTEN SATIŞ VE GİRİ-
ŞİMCİLİK 

Kullanıcıların sosyal medyayı güvenli bir şekilde kullanma-
ları için belli başlı kurallar vardır.  

6.4.1. Girişimci Kimdir? 
Giyim, gıda, teknoloji ve kültür ürünleri gibi farklı alanlarda 

sermaye ve bütün üretim koşullarını ortaya koyarak iş kuran 
kimselere girişimci adı verilir. 
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6.4.2. Dijital Girişimci Nedir? 

 
Elektronik ortamda giyim, gıda, teknoloji ve kültür ürünleri 

gibi farklı alanlarda sermaye ve bütün üretim koşullarını ortaya 
koyarak iş kuran kimselere ise dijital girişimci adı verilir. Dijital 
girişimcilik kişilerin kurmuş oldukları sitelerden gerçekleştiri-
lebileceği gibi sosyal medya uygulamaları vasıtasıyla da ger-
çekleştirilebilir. Girişimlerini dijital ortamda gerçekleştiren kul-
lanıcılar, başarılarını arttırmak amacıyla bazı adımları takip 
etmeliler. Bu kapsamda; 
 Dijital girişimci işletmesini kurmadan önce faaliyet yü-

rütmeyi hedeflediği sektör hakkında bilgi sahibi olmalı, 
doğru yer ve doğru zamanda faaliyete geçmelidir.  

 İletişim teknolojilerinin yeniliklerine ayak uydurması ge-
reken Dijital girişimci, dijital ortamda değişen ihtiyaçları 
göz önünde bulundurmalı yapmış olduğu üretimle ihti-
yacı karşılamalıdır. 

 Dijital girişimciler, yurt dışında ilgi görmüş denenmiş ve 
başarılmış iş modellerinden esinlenebilirler. Böylece iş 
kurma aşamasında sektör belirleme konusunda yaşanabi-
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lecek kararsızlıkların önüne geçebilirler. 
 İşletme sahipleri internet sitelerinden sosyal medya he-

saplarına yönlendirme yapmalılar. Bunun dışında yarış-
ma ve çekmiş benzeri etkinlikler düzenleyerek daha fazla 
takipçi sayısına ulaşmalıdır.  

 Takipçilerin sosyal medya hesabını takipten çıkmamaları 
için eğlenceli içerikler oluşturulmalıdır. 

 Dijital girişimci, Kısa eğitim ve seminerler düzenleyerek 
takipçileri ile yüz yüze iletişim kurmayı hedef kitlesi ile 
iletişimini daha kuvvetli hale getirmeyi ihmal etmemeli-
dir. 

6.4.3. Dijital Girişimci Anneler ve Proje Örnekleri Neler-
dir? 

Annelerin dijital ortamda var olmaları, seslerini duyurmaları 
ve bu mecrada girişimcilik faaliyetleri ile kazanç sağlamalarını 
sağlayacak projeler günümüzde birçok kurum veya kişiler tara-
fından düzenlenmekte. Bu anlamda İstanbul Esnaf ve Sanatkar-
lar Odası Birliği ile İşte Kadın Derneği’nin başlattığı “Dijital 
Dünyada Kadın Girişimciler Projesi”, Habitat Derneği ve Go-
Daddy işbirliği ile gerçekleştirilen “Dijital Ben Projesi” ve 
Technolojist Women Platformu tarafından yürütülen, Avrupa 
Birliği Sivil Düşün Programı Bizi Bağlayan Şeyler özel desteğiy-
le gerçekleştirilen “Dijital Anne Online Eğitimi” bu alanda 
önemli projeler arasında gösterilebilir. Online olarak verilen 
seminerler ile Anneleri dijital dünyaya hazırlayan ve onların 
farkındalıklarını arttırmayı hedefleyen “Dijital Anne Online 
Eğitimi” projesi, aynı zamanda annelerin dijital dünyada giri-
şimci olmalarını sağlayabilecek uzman isimler tarafından veri-
len eğitimleri de kapsıyor. 
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6.5. INSTAGRAMDA DİJİTAL GİRİŞİMCİ OLMAK 
Instagram, Twitter ve Facebook gibi uygulamalar, insanların 

fotoğraf ve video gibi içerikleri ailesi, arkadaşları ve diğer tüm 
insanlar ile paylaşmalarına imkan tanırken diğer taraftan ticari 
amaçlar ile de kullanılıyor. Özellikle Instagram uygulaması bu 
anlamda kullanıcılara kolaylıklar sağlıyor. Instagrama günde 
milyarlarca insan giriş yapıyor. Fiziksel olarak bir araya geti-
rilmesi imkansız olan birbirlerine kilometrelerce uzakta olan 
insanları uygulama içinde buluşturan Instagram, ticari amaçlar 
ile hesap açan büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin hedef 
kitlelerine ulaşmalarında yardımcı oluyor. Sosyal medyanın eş 
zamanlı iletişime olanak sağlayan yapısı sayesinde işletme ve 
hedef kitleleri arasında iletişim geleneksel yöntemlere göre çok 
daha zahmetsiz bir şekilde gerçekleşiyor. Böylece işletme he-
sapları hedef kitlelerinin ürüne dair beklentilerini öğrenebiliyor 
ve ticari faaliyetlerine bu doğrultuda yön verebiliyorlar. Instag-
ram ve diğer sosyal medya uygulamalarının hedef kitleleri 
hakkında detaylı bilgi sağlayan unsur ise algoritmalar. Algo-
ritmalar sosyal medya kullanıcılarının uygulama içerisinde 
hareketlerini ve sosyo demografik özelliklerini detaylı bir şekil-
de raporlayarak işletme hesaplarına sunuyor. Bu bilgiler ışığın-
da hareket eden işletmeler geleceğe yönelik faaliyetlerine çok 
daha pratik bir şekilde karar verebiliyorlar.  

6.6. PEKİ İŞLETMELER BU ALGORİTMALARA NASIL 
ULAŞABİLİYOR? 

Algoritmalar ile oluşturulan İstatistiklere ulaşmak oldukça 
kolay. Bunun için ilk şart, işletme hesabı olmak. Çünkü kişisel 
hesapların istatistiklere erişim şansı yok. Kişisel hesaplarda 
tanınmış kişi vb. ünvanlar ile işletme hesaplarına geçiş yapabi-
liyorlar. İşletme hesabına dönüştürülen hesabın uygulama içe-
risinde paylaştığı tüm içeriklerin sol alt köşesine istatistikleri 
gör sağ alt köşesinde ise reklam oluştur seçenekleri bulunuyor. 
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İstatistikleri gör seçeceğine tıklandığında içeriğin kullanıcılar 
tarafından beğenilme sayıları, aldığı yorumlar, diğer kullanıcı-
ların gönderi başkaları ile paylaşma oranları ve onlar tarafından 
kaydedilme miktarı gibi bilgilere erişilebiliyor. İşletme hesapla-
rı ayrıca profil sayfalarında bulunan istatistikler kısmına gire-
rek hafta içinde paylaştıkları gönderiler ve hikayelere ait analiz-
leri görebiliyorlar.  İşletme hesapları için bir diğer önemli unsur 
ise tanıtım ve reklamalara ait istatistikler. Ticari hesaplar bu 
verilerden faydalanarak reklamlarının hedef kitle üzerinde ne 
derece etkili olduğunu görebiliyor. Instagram üzerinde hem 
gönderilerde hem de hikayelerde reklam yapabilmek mümkün. 
Küçük, orta ve büyük ölçekli işletme hesaplarının her biri kendi 
bütçelerine uygun reklam verebiliyorlar. Verilen bu reklamlar, 
işletme hesaplarının kullanıcıları dışında farklı insanlara ulaşa-
bilmelerini sağlıyor. Esasında burada algoritma devreye giri-
yor. Reklamlar ile karşılaşan hedef kitlenin gönderiyi kaydet-
mesi halinde reklamı yapılan içerik, kaydedenlerin tanıdıkları-
na ulaşıyor. Instagram keşif bölümü sayesinde. Yine burada 
algoritmanın kullanımı oldukça önemlidir. Ticari işletme hesap-
ları tarafından paylaşılan her bir içerik esasında algoritmalar 
göz önünde bulundurularak yapılıyor. Algoritmalar dikkate 
alındığında ticari hesaplarından faaliyetlerinin etkisi arttırılmış 
oluyor. 



 
 

66 

6.7. GOOGLE ve SOSYAL MEDYA REKLAMCILIĞI 

 
Sosyal medya reklamcılığı, ağ tabanlı uygulamalar kullana-

rak yapılan reklam faaliyetleridir. İnternet ve sosyal medyanın 
kullanımının günden güne artması ile hedef kitlelerine kolayca 
ulaşabilme imkanı sağlayan işletmeler, sosyal medya üzerinden 
yoğun bir şekilde tanıtımlarını yapmakta. Facebook ve bünye-
sinde yer alan Instagram, işletmecilere özel sunduğu reklam 
hizmetleri ile dikkati çekiyor. Ürün tanıtımları, zengin görsel 
içeriklerin sunulmasına olanak sağlayan yapısı, internet sitesine 
veya WhatsApp hattına doğrudan yönlendirme Facebook ve 
Instagramın sosyal medya reklamcılığı konusunda ne denli 
başarılı olduğunu gözler önüne seriyor. Diğer yandan Google 
şirketi, Google Adsense ile kullanıcıların ürettikleri içerikler 
üzerinden para kazanmalarını sağlıyor. Adsense, içerikleri ilgi 
gören ve ziyaretçi sayısı yüksek kullanıcıların web sitelerine 
ilgili reklamları yönlendirir. Bir bakıma reklamcılar ile web 
sitesi sahiplerini eşleştiren bir uygulama da denilebilir. Web 
sitesi sahipleri Google Adsense aracılığıyla aldıkları reklam 
başına belli bir ücret kazanmış olurlar. Yalnızca web sitesi sa-
hipleri değil Youtube üzerinden kanal sahibi olanlar da Adsen-
se’nin sunmuş olduğu reklamcılarla iş birliği yapabilme olanak-
larından faydalanabiliyorlar. Youtube Google bünyesinde yer 
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alan ve dünya çapında milyarlarca kullanıcı tarafından kullanı-
lan bir uygulama. Bu uygulama üzerinden video paylaşan ka-
nal sahibi belli kriterleri yerine getirme koşuluya kanal açabil-
mekte ve ciddi kazançlar elde edebilmektedir. 

6.8. YOUTUBE’DA DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK 
Youtube uygulaması üzerinden bir kanal açmak oldukça ba-

sit. Google yani gmail uzantılı mail adresi ile otomatik olarak 
kanal açılabiliyor. YouTube üzerinden para kazanmayı sağla-
yan Adsense hesabı oluşturmak için ise şu adımları izlemek 
gerekiyor: 
 Youtube’a Google hesabı kullanılarak giriş yapmak, 
 Sayfa içerinde yer alan içerik stüdyosuna gitmek, 
 İçerik stüdyosunda yer alan soldaki menüden kanal ve 

onun içerisinde yer alan durum ve özellikleri seçmek, 
 Para kazanmanın altında bulunan “etkinleştir” seçeneğini 

tıklamak, 
 Ve ekranda gösterilen diğer adımları takip etmek.  

Ancak ne yazık ki bu adımları uygulamak para kazanmak 
için yeterli değil. Kanal sahibinin son 12 ayda 4 bin saatin üze-
rinde izlenmesi, aynı zamanda 1000’den fazla aboneye sahip 
olması koşullarının da yerine getirilmesi gerekmektedir. Tüm 
bu koşulları sağlayan kullanıcılar Youtube üzerinden reklam 
alabilir kazanç elde edebilirler. 

6.9. YOUTUBE ALGORİTMASI NASIL ÇALIŞIR? 
YouTube algoritması, izleyicilerin uygulama üzerinde hangi 

videoları göreceğini belirleyen dijital bir sistemdir. YouTube 
algoritmasının arama ve keşif sistemi yalnızca kullanıcıların 
uygulama veya site içerisinde arama yaptıkları anda hangi so-
nuçları göreceğini belirlemekle kalmıyor ayrıca uygulama veya 
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site içinde yer alan keşfet bölümünde yer alan videoları da kul-
lanıcıların beğenisine göre düzenliyor. Youtube algoritmasına 
göre kanal sahiplerinin videolarını gösterebilceği altı anahtar 
bölüm site veya uygulama içerisinde yer alıyor: arama sonuçla-
rı, önerilen video akışı, giriş sayfası, trend akışı, izleyicinin 
aboneliklerinin altında ve izleyicinin oluşturmuş olduğu tüm 
yerlerde. YouTube algoritması kanal sahibinin videosunu öne 
çıkarırken görüntülenme sayısına değil izlenme sürelerine dik-
kat ediyor. Yani kanal sahiplerinin dikkat çekici başlıklarla izle-
yicileri kanallarına çekmeyi başarmaları kanalın tanınması açı-
sından tek başına yeterli değil. Kanalın trendlerde görülmesi ve 
yeni abone edinebilmesi için aynı zamanda izleyenleri uzun 
süre video üzerinde tutmaları da gerekmekte. Videoları uzun 
süre izlenen kanal, YouTube tarafından ön plana çıkarılmakta 
ve kanalın abonelerinin dışınada diğer kullanıcılara sunulmak-
tadır. Bu doğrultuda kanal sahipleri içeriklerini oluştururken 
içerikelerinin merak uyandırmasına görsel çözünürlülüğü yük-
sek videoların kullanılmasına dikkat etmelidir. Videolar izleyi-
ciyi ekran başında tutma konusunda etkili, heyecan uyandırıcı 
ve bilgilendirici nitelikte olmalıdır.  

6.10. GOOGLE ARAMALARDA WEB SİTESİ NASIL ÖN 
PLANA ÇIKARILIR? 

Google aramalarda ilk sıralarda çıkmak için işletme sahibi 
ilk olarak Arama motoru optimizasyonu yani SEO faaliyetlerini 
düzenli ve etkili bir şekilde yapmalıdır. SEO çalışmaları üç fark-
lı başlık altında ele alınır: 
 Site içi SEO çalışmaları, 
 Site dışı SEO çalışmaları ve 
 Kullanıcı Deneyimleri 

İşletmeye ait internet sitesinin üst sıralarda çıkabilmesi için 
yapılan SEO içi çalışmaların düzenli olması site içerisinde yer 
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alan metin, fotoğraf ve video gibi içeriklerin güncel olması ge-
rekmektedir. SEO çalışmalar kapsamında ise işletme web site-
sinin dijital ortamda nasıl göründüğü ve kullanıcı yorumlarının 
ne yönde olduğu  gibi inceleme faaliyetleri yapılır. 

Google üst sıralara çıkabilmek için işletme web sitesi ziya-
retçilere yüksek kalitede içeriklere sahip sade ve basit bir ara-
yüzle hizmet verebilmelidir. Ayrıca başarılı bir web deneyimi 
için site hızlı bir şekilde açılmalı kullanıcılar Web sitelerini kul-
lanırken herhangi bir aksaklıkla karşı karşıya kalmamalıdır. 
SEO’nun çalışmalarının sorunsuz olabilmesi için SEO uyumlu 
içerikler tercih edilmelidir. Aynı zamanda kullanılacak anahtar 
kelimeler ve etiketler  dikkatle seçilmeli aramayı kolaylaştıracak 
tarzda kelimeler tercih edilmelidir. 

6.11. EBEVEYNLER İÇİN SOSYAL MEDYA KULLANIM 
ÖNERİLERİ 
 En iyi güvenlik stratejisi güvenlik stratejisi çocuğunuzla 

iletişim kurmaktır. 
 Nasıl bisiklete binmeyi ya da yüzmeyi öğretiyorsanız 

sosyal medyayı da o şekilde öğretmelisiniz.  
 Ekran sürelerini kontrol edin, 
 Olumlu ya da olumsuz internet deneyimlerini sizinle 

paylaşmasına zemin hazırlayın,  
 Ebeveyn filtreleri kullanın, 
 Fotoğraf etiketleme, yüz tanıma, konum paylaşma ve 

oyun uygulamalarındaki kişisel bilgi girişlerini devre dışı 
bırakın, 

 Denetimlerinizi hissettirmeden ve ölçülü şekilde gerçek-
leştiriniz, 

 Ne yaptığını mutlaka takip ediniz (İletişim Başkanlığı). 
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BÖLÜM - 7 

 

7. SONUÇ 
Teknolojik gelişmelerin iyiden iyiye hız kazandığı özellikle 

çocukların zamanlarının çoğunu dijital ortamda geçirdiği şu 
günlerde ailelerin teknoloji kullanımı konusunda daha aktif 
olması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında özellikle annele-
rin teknoloji kullanımı ve dijital ortamda kontrol sahibi olması 
için gerekenlerden de bahsedilmiştir. Anneler, babalara kıyasla 
çocukları ile çok daha fazla vakit geçirmektedir. Bu nedenle 
dijital dünyada daha etkin olmaları hem kendileri hem de ço-
cuklarının güvenliği açısından önemli oranda faydalı olacaktır. 
Şu da bir gerçektir ki; dijital ortamlar yalnızca annelerin çocuk-
ları üzerinde denetim kurması gereken bir alan olarak algılan-
mamalıdır. Dijital ortamların etkinliğini arttırdığı günümüzde 
alışverişten, sağlık hizmetlerine, eğitimden ticari faaliyetlere 
pek çok etkinlik bu ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Anneler 
dijital dünayayı daha yakından tanıyarak, dijital yetkinliklerini 
geliştirerek alacakları eğitimlerle dijital ortamda bir yandan 
çocuklarının güvende olabilmeleri için kontrol imkanı bulabi-
lirken diğer yandan da aile gelirlerine katkı sağlayabilecek diji-
tal girişimcilik fırsatlarından faydanabilecektir. Bu amaçla ha-
yata geçirilen “Dijital Anne Projesi” kapsamında ulaştığımız 
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annelerin dijital özgüvenlerinin yükselmesine katkı sunulmuş-
tur.  

Proje kapsamında 200 kişiye ulaşılmıştır. Eğitimlere katılan 
anneler eğitim içerikleri ile igili olumlu dönüşlerini platformu-
muzla paylaşmıştır. Katılımcılara katılım sertifikası verilmiştir. 
Eğitimlerde gönüllü katılım ile projeye destek veren konuşmacı 
ve eğitmenlere de teşekkür belgesi verilmiştir.  

Eğitim sonunda katılımcılara Dijital Anne Anket’i uygulan-
mıştır. Anketle gözlemlenen sonuçlardan biri de katılımcıların 
teknoloji okuryazarlığı olan, kendini geliştirmek isteyen anneler 
olmasıdır. Projeye lisans mezunu anneler daha fazla ilgi gös-
termiştir. Bundan sonra yapılacak projelerde lisans altı eğitim 
seviyesindeki annelere de öncelikli ulaşılması ve annelerin önce 
dijital farkındalıklarının arttırılması çalışması yapılması, sonra-
sında da dijital dönüşümdeki etkin birer rol model olarak yerle-
rini almaları sağlayacak eğitim içerikleri ile gelişimlerinin sü-
rekleri desteklenmesi değerli olacaktır. Bu yaklaşım toplumun 
temel taşı aile ve ailenin değerli rol model bireyi annelerin diji-
talde güçlenmesi, dijital dönüşümün toplum tarafından da hızlı 
benimsenmesi için önemli bir fırsat oluşturabilecektir.  

Sevgili anneler; sizlerle 2021 kutlayacağımız Dijital Anne 
gününde ve Dijital Anne eğitimlerinde buluşmaktan memnuni-
yet duyacağız. Technologist Women Platformu tarafından Av-
rupa Birliği Sivil Düşün Programı Kapsamı’nda ‘Bizi Birbirimi-
ze Bağlayan Şeyler’ teması ile 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz 
‘Dijital Anne’ projemizin içeriklerine https://dijitalanne.online/ 
sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Dijital Anne eğitimlerini, mekan 
ve zamandan bağımsız, Dijital Anne yolculuğuna çıkmak iste-
yen tüm değerli annelerle buluşturabilmeyi gönülden diliyoruz.  

 
 

https://dijitalanne.online/
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EKLER 
 Dijital Anne Takvimi 
 Dijital Anne Şiiri 
 Katılım Belgesi Örneği 
 Teşekkür Belgesi Örnekleri 
 Dijital Anne Eğitim Anket Linki 
 Dijital Anne Eğitim Anket Analizi 
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EK 1. Dijital Anne Takvimi 
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EK 2. Dijital Anne Şiiri 
 

Dijital Annem!  

Annem dijital dünyadaki süper kahramanım. 
Annemin dijital okuryazarlık seviyesi yüksek,  
Dijital yaşamı benden öğreniyor, bana öğretiyor. 
Çünkü benim annem Dijital Anne! 
 
Kim korkar siber korsanlardan! 
Benim annem siber dünyadaki tehditlerin farkında. 
Kendisini de beni de siber zorbalardan korur! 
Çünkü benim annem Dijital Anne! 
 
Yaşasin!! Annem de Instagramda!  
Annemle dijital dünyada da hatıralar biriktiriyorum. 
Çünkü benim annem Dijital Anne! 
 
Annem de babam kadar dijital vatandaş! 
Dijital haklarının farkında ve onları kullanabiliyor.  
Çünkü benim annem kendi kendine yeten bir Dijital Anne! 
 
Annemin işi dijitalde! 
Annem dijitalde ‘de’ üretiyor. 
Çünkü benim annem Dijital Anne!   
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Annem e- alışverişte!                                                                                                          
Pandemi döneminde alışverişini internet üzerinden ‘güvenle’ 
yapıyor. 
Çünkü benim annem Dijital Anne! 
 
Annemin mesleği dijital girişimcilik!  
Ekmeğini dijitalden çıkarıyor. 
Finansal özgürlüğünü dijitalden kazanıyor. 
Çünkü benim annem Dijital Anne! 
 
*** 

Arzu KİLİTCİ CALAYIR 
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EK 3. Katılım Belgesi Örneği 
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EK 4. Teşekkür Belgesi Örnekleri 
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EK 5. Dijital Anne Eğitim Anket Linki 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe3ThZ9akf65zxVT
E_YGtihvOUjAEnU39123EWM8WT9BhprA/viewform 

 

EK 6. Dijital Anne Eğitim Anket Analizi 
 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe3ThZ9akf65zxVTE_YGtihvOUjAEnU39123EWM8WT9BhprA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe3ThZ9akf65zxVTE_YGtihvOUjAEnU39123EWM8WT9BhprA/viewform
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