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Yunus Erduran; araştırmacı, sosyal g�r�ş�mc�, yazar ve belgesel yapımcısı. 25 yıldır
Türk�ye’de çok farklı konularda sosyal araştırmalar yürütüyor. Yen�/alternat�f medya
alanında yurttaş gazetec�ler�n� b�r araya get�ren sosyal g�r�ş�mlere öncülük yapıyor.
Yurttaş haberc�l�ğ�, araştırmacı gazetec�l�k, ver� gazetec�l�ğ� ve alternat�f medya trendler�
üzer�ne çeş�tl� projeler yürütmekte. Bu alanlarda yürüttüğü çalışmaları 3 k�tap ve farklı
makaleler �le yayınlamıştır. Açık Radyo ve İmeceTV’de sunduğu dünyada ve Türk�ye’de
yapılan araştırmaları konuşan araştırma programı ser�s�ne ş�md� @Araştırmaca �s�ml�
podcast �le devam ed�yor. 

Bu yayın, Etk�n�z AB Programı kapsamında Avrupa B�rl�ğ� f�nansal desteğ�
�le üret�lm�şt�r. Bu yayının �çer�ğ�nden yalnızca Medya Araştırmaları Derneğ�
(MEDAR) sorumludur ve h�çb�r şek�lde Avrupa B�rl�ğ�’n�n görüşler�n�
yansıtmamaktadır

Bahadır Öz; Kültürlerarası �let�ş�me yönel�k �ncelemeler gerçekleşt�ren �let�ş�m b�l�mc� /
ps�kolog. Cov�d-19 bağlamında Türk�ye’de yanlış b�lg�n�n yayılımını �nceleyen araştırma
�çer�s�nde bulunmuştur. İlet�ş�m çalışmalarına "Kore Dalgasının Türk�ye’dek� Tezahürü",
ps�koloj� çalışmalarına �se "Cov�d-19 Dönem�nde Yaşanan Kayıp ve Yas Süreçler�"
üzer�nden devam etmekted�r.
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“Çocuk, düşünces�n� özgürce açıklama hakkına sah�pt�r; bu hak, ülke sınırlarına bağlı
olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal b�ç�mde veya çocuğun seçeceğ� başka b�r araçla her

türlü haber ve düşünceler�n araştırılması, elde ed�lmes� ve ver�lmes� özgürlüğünü �çer�r.”

G�r�ş

“Taraf Devletler, k�tle �let�ş�m araçlarının önem�n� kabul ederek çocuğun; özell�kle
toplumsal, ruhsal ve ahlâk� esenl�ğ� �le bedensel ve z�h�nsel sağlığını gel�şt�rmeye yönel�k

çeş�tl� ulusal ve uluslararası kaynaklardan b�lg� ve belge ed�nmes�n� sağlarlar”

Okuma-yazma �l�şk�s� �ç�ne g�ren eleşt�rel
düşünme, kodlama/kod açımlama g�b�
denklemlerle anlamlılık kazanan
okuryazarlık kavramı genel �t�bar�yle b�r
anlamlandırma sürec� şekl�nde ele
alınab�l�r. Teknoloj�k gel�şmelerle
günümüze dek çeş�tl� dönüşümler geç�ren
bu süreç zamanla farklı boyutlar
kazanmıştır. Bu çerçeve �çer�s�nde
konumlanan Medya Okuryazarlığı kavramı
d�ğer bütün türdeşler�n� kapsayıcı b�r
konumda yer almakta (Thoman & Jolls,
2003). Er�ş�m, tahl�l ve üret�m/aktarım
boyutları doğrultusunda yansıtılan
kavram, d�s�pl�nler arası n�tel�ğ�nden
kaynaklı olarak farklı tanımlamalarla
karşımıza çıkab�l�r (Aufderhe�de, 1993). 
 Medyanın sağlıklı ve �şlevsel b�r b�ç�mde
kullanımı, karşı karşıya kalınan mesajların
anlamlandırılması, düşünceler�n, b�lg�ler�n
er�ş�me açılıp �fade özgürlüğünün
sağlanması �ç�n büyük b�r önem taşıyan
medya okuryazarlığı, �ç�nde bulunduğumuz
b�lg� çağında hem çocuklar hem de
yet�şk�nler açısından zorunlu görülen
yet�ler arasında yer almakta. 

B�rey�n �ht�yacı olan b�lg�ye er�ş�p bu b�lg�y�
eleşt�rel b�ç�mde anal�z edeb�lmes� ve
anlamını değerlend�rd�kten sonra aks�yon
alıp b�lg�y� tekrar üreteb�lmes� noktasında
gerekl� b�r becer� set� olarak
tanımlayab�leceğ�m�z medya okuryazarlığı,
demokrat�k toplum �nşasının vazgeç�lmez
unsurudur. İfade özgürlüğü hakkının
yetk�n b�r b�ç�mde kullanılıp demokras�
kültürünün poz�t�f yönde �lerlemes� �ç�n
medya okuryazarlığının yaşam boyu
öğren�me entegre ed�lerek prat�ğe
yansıtılması gerek�r. 
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Bu noktada Avrupa B�rl�ğ� ve B�rleşm�ş M�lletler düzey�nde hayata geç�r�len projeler her ne
kadar kavramın önem�n� gözler önüne serse de Türk�ye g�b� gel�şmekte olan ülkelerde durum
yeterl� ölçüde ben�mseneb�lm�ş değ�l. İfade özgürlüğü hakkı, b�lg�ye er�ş�m ve sonrasında
sunulan aks�yonlar hala yet�şk�nler özel�nde ele alınmakta ve çocukların bu yönde sah�p
oldukları haklar göz ardı ed�lmekted�r. 

Türk�ye’de medya okuryazarlığına da�r �lk adımlar 2006 yılında RTÜK (Radyo ve Telev�zyon
Üst Kurulu) ve MEB (M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı) g�b� devlet erkler� tarafından atılmaya
başlanmıştır. Bel�rlenen p�lot �llerde hayata geç�r�len medya okuryazarlığı dersler� s�steme
uyumlu hale get�r�lerek seçmel� ders b�ç�m�nde hızla tüm okullara yayılmış (Erdem, 2018) ve
günümüze dek �k� kez müfredat değ�ş�kl�ğ�ne tab�� tutulmuştur. Ancak medya okuryazarlığı
noktasında en son gerçekleşt�r�len kapsamlı araştırmanın 2015 tar�hl� olduğu görülüyor
(RTÜK, 2016). Günümüzde dek geçen 6 yıllık süreçte yaşanan teknoloj�k gel�şmeler� ve
değ�şen medya tüket�m alışkanlıklarını düşündüğümüzde mevcut durumun yen�den
okunmasına �ht�yaç duyulmakta. 

Bu nedenle; öğrenc�, vel� ve öğretmenler�n b�lg�ye er�ş�m düzey ve b�ç�mler�n�n resmed�lmes�,  
yeterl�l�k-farkındalıkların gel�şt�r�lmes�ne yönel�k temel �ht�yaçların tesp�t ed�lmes�,
araştırmanın temel amaçları olarak bel�rlenm�şt�r. Bu durum tesp�t� ve �ht�yaç anal�z� �le
Türk�ye’dek� medya okuryazarlığı eğ�t�m�n�, dolayısıyla da demokrat�k katılımı ve �fade
özgürlüğü hakkına yönel�k b�l�nc� olumlu yönde desteklemey� hedeflemektey�z. 
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Yöntem

Medya okuryazarlığının öğrenc�, vel� ve öğretmenler özel�ndek� durum tesp�t�n�
gerçekleşt�rmek, bu grupların er�ş�m, yeterl�l�k, farkındalık düzeyler�n�, davranış
b�ç�mler�n� kapsamlı b�r b�ç�mde ortaya sunmak araştırmanın ana çerçeves�n�
oluşturmaktadır. Kavrama �l�şk�n serg�lenen çok boyutlu yaklaşım �le bütünsel b�r
ver� set�n�n elde ed�lmes� sağlanmıştır. Farklı gruplardan gen�ş katılımcı
sev�yes�ne ulaşılıp ver� set�n�n zeng�nleşt�r�lmes� �ç�n çalışma �çer�s�nde n�cel�ksel
araştırma ve anal�z yöntemler� terc�h ed�lm�şt�r. N�cel yaklaşımlar s�stemat�k b�lg�
toplama ve gruplar arası karşılaştırmalara olanak tanır. Bu nedenle öğrenc�, vel�
ve öğretmenler arasında detaylı ancak bütünsel b�r �ncelemen�n
gerçekleşt�r�lmes�ne �mkân sağlamaktadır. İç�nde bulunduğumuz Cov�d-19
dönem� şartları da bu yönde b�r terc�h�n alınmasında etk�l� olmuştur. 

1.Araştırma Tasarımı
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2.Örneklem Grupları
Araştırma �çer�s�nde medya
okuryazarlığına yönel�k farklı düzeylerde
çeş�tl� okumalar gerçekleşt�r�lmes�,
mevcut durum ve �ht�yaçlara yönel�k
tesp�tlerde bulunulması amaçlanmaktadır.
Bu noktada hedef grup olarak öğrenc�ler,
vel�ler ve öğretmenler bel�rlenm�şt�r.
Öğrenc� grubu �çer�s�nde �se medya
okuryazarlığı ders�n�n seçmel� olarak
alınab�ld�ğ� ortaokul 7. - 8. Sınıf
düzeyler�ne odaklanılmıştır. Örneklem�n
kapsayıcılık gücünün en yüksek düzeye
ulaşması �ç�n farklı bölgelerden farklı
sosyo-ekonom�k arka planlara sah�p
katılımcıların araştırmaya dah�l�yet�
sağlanmıştır.  

Katılımcıların tesp�t� ve anket ver�ler�n�n
toplanması sürec�nde D�yalog Araştırma
ş�rket� �le b�rl�kte çalışılmış ve 4 farklı
şeh�rden (Adana, Ankara, İstanbul, İzm�r)
toplamda 201 katılımcıya er�ş�lm�şt�r
(Öğrenc�: 61 | Vel�: 70 | Öğretmen: 70).
Süreç �çer�s�nde katılımcılara ver�ler�n hang�
amaçla, nasıl toplanıp, saklanacağına da�r
detaylı b�lg�lend�rmeler yapılmıştır.
Öğrenc�lerden toplanan ver�ler noktasında
soru formları hazırlığına yönel�k
uzmanlardan destek sağlanmış, vel�ler
b�lg�lend�r�lerek �lg�l� �z�nler alınmıştır.
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3.Ver� Toplama Sürec� ve Saha Araştırması

Çalışma hedef gruplara yönel�k bel�rlenen
anket yöntem� �ç�n soru setler�n�n
oluşturulmasıyla başlamıştır. Bu noktada
Dr. Ç�ğdem Bozdağ ve Dr. El�f Posos
Devran�’n�n deney�mler�ne başvurularak
medya okuryazarlığına yönel�k daha önce
gerçekleşt�r�len raporlar, akadem�k
l�teratür, araştırmalar �ncelenm�şt�r. Süreç
doğrultusunda soru setler�n�n temel
teor�k altyapısı oluşturulup Er�ş�m –

Yeterl�l�k – Farkındalık – Davranış – İl�şk�
boyutları üzer�nden kategor�ler
şek�llend�r�lm�şt�r. 

Bel�rlenen boyutlar ışığında hazırlanan
anket sorularının test ed�lmes� �ç�n hedef
gruplar arasından 20 katılımcıyla yarı
yapılandırılmış görüşmeler
gerçekleşt�r�lm�şt�r (7 Öğretmen, 7 Vel�, 6
Öğrenc�). N�cel ver� set�ne yönel�k
serg�lenen bu n�tel bakış �le soru
formlarının eks�k yanları g�der�l�p güçlü
yanları desteklenm�şt�r. Elde ed�len
sonuçlar doğrultusunda soru formları son
hal�ne get�r�l�p, görüşme süreler�
bel�rlenm�şt�r.

Ver� toplama safhasına geç�şte D�yalog Araştırma ş�rket�yle b�rl�kte hareket ed�lm�ş,
b�lg�sayar destekl� telefonla anket s�stem� (CATI - Computer A�ded Telephone Interv�ew)
kullanılarak katılımcılara er�ş�lmeye başlanmıştır. Ortalama 20 dak�ka aralığında
gerçekleşt�r�len görüşmeler düzenl� aralıklarla �ncelenm�ş ve gerekl� noktalarda görüşme
yapılarına destek sağlanmıştır. Görüşmeler önces�nde araştırma kapsamı, k�ş�sel ver�ler�n
kullanımı ve saklanmasına da�r b�lg�lend�rmeler katılımcılara sunulmuştur
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Araştırması

Demograf�k Değ�şkenler
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8.sınıf

Devlet

Özel

L�se altı

L�se

L�se üstü

5 yıl ve daha az
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-

-
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-
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34

Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�ndek� demograf�k sorulara ver�len cevaplar baz alınmıştır. 

Tablo 1. Katılımcıların demografik özelliklere göre dağılım özeti

Araştırmamızın ver� toplama safhasında D�yalog Araştırma ş�rket�yle b�rl�kte hareket ed�lerek
4 farklı �l (İstanbul - İzm�r - Ankara - Adana) ve 3 farklı hedef k�tleden (Öğrenc� - Vel� -
Öğretmen) toplamda 201 katılımcıya (Öğrenc�:61 - Vel�:70 - Öğretmen:70) er�ş�m
sağlanmıştır. Bu bölüm �çer�s�nde anket çalışmasında değ�şken olarak bel�rlenen etkenler�n
dağılımları ele alınmıştır. Aşağıdak� tabloda dağılım yüzdel�k oranlar üzer�nden özetlenm�şt�r. 
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YüzdeKodlarDeğişkenler

İzm�r

Ankara
İl

8.sınıf

Kadın

Erkek

Özel

Devlet

AB

C1

Sınıf

Cinsiyet

Okul
türü

C2DE

Sosyo
ekonomik

statü

Öğrenc� örneklem�n�n demograf�k yapısını �nceled�ğ�m�zde katılımcıların yarısından fazlasını
(%56) kız çocuklarının oluşturduğu ve �kamet adres� olarak da İstanbul’un ön plana çıktığı
görüleb�l�r (%41). Katılımcıların öğren�mler�ne devam ett�kler� okul türü �se Devlet Okulu
olarak şek�llenm�şt�r (%93).
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Tablo 2. Öğrencilerin demografik özelliklere göre dağılımı

İstanbul

Adana

7.sınıf

41

23

20

16

36

64

56

44

7

93

39

36

25

Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�ndek� demograf�k sorulara ver�len cevaplar baz alınmıştır. 



Medya Okuryazarlığı
Araştırması

YüzdeKodlarDeğişkenler

İzm�r

Ankara
İl

Erkek

31-40 yaş

+41 yaş

L�se altı

L�se

L�se üstü

AB

Cinsiyet

Yaş

Eğitim
düzeyi

C1

Sosyo
ekonomik

statü

İstanbul

Adana

Kadın

43

21

21

14

87

13

53

47

40

34

26

27

41

YüzdeKodlarDeğişkenler

İzm�r

Ankara
İl

Erkek

20-30 yaş

31-40 yaş

+41 yaş

5 yıl ve daha az

6-10 yıl

+11 yıl

Cinsiyet

Yaş

Okul
türü

Devlet

Tecrübe

İstanbul

Adana

Kadın

43

21

21

14

66

34

21

36

43

33

31

36

91

Çalışma
durumu

12

Vel� örneklem�nde katılımcıların %87’s�
kadınlardan oluşmaktadır. Sosyo-ekonom�k
durum açısından C1 düzey�n�n ağırlık
kazandığı (%41) örneklemde orta yaş ve
üzer� b�r prof�le er�ş�m sağlanmıştır (31-40
yaş: %53 | +40 yaş: %47). 

Tablo 3. Velilerin demografik özelliklere
göre dağılımı

Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�ndek�
demograf�k sorulara ver�len cevaplar baz alınmıştır. 

C2DE 31

Tablo 4. Öğretmenlerin demografik
özelliklere göre dağılımı

Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�ndek� demograf�k
sorulara ver�len cevaplar baz alınmıştır. 

Özel 9

Sözleşmel�

Kadrolu

30

70

Araştırmamıza katılan öğretmenler�m�z�n
%91’�n�n Devlet Okullarında görev aldığını
görmektey�z. Öğretmenler�m�z�n çoğunluğu
(%70) kadrolu olarak çalışmakta ve 6 ya da
daha fazla yıldır görev�ne devam
etmekted�r. 
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Er�ş�m Bölümü

Bu bölüm �çer�s�nde katılımcıların b�lg� teknoloj�ler�yle �l�şk�s�, �nternete er�ş�m düzeyler� ve
b�ç�mler�ne yönel�k elde ed�len bulgular ele alınacaktır. 

İnternet er�ş�m�n� c�haz sah�pl�ğ� üzer�nden değerlend�rd�ğ�m�zde, Akıllı cep telefonları yaş
grubu fark etmeks�z�n �nternete en çok g�r�len kanal olarak karşımıza çıkmakta (Öğrenc�:
%90, Vel�: %99, Öğretmen: %100). Bu durum jenerasyonlar arası teknoloj�ye yönel�k
adaptasyonun �nternet er�ş�m� doğrultusunda sağlanab�ld�ğ�n� düşündürüyor. İk�nc�l sırada yer
alan c�hazlara baktığımızda �se D�züstü b�lg�sayarlar, Öğretmen ve Vel�ler �ç�n (%81, %40) ön
plana çıkarken Öğrenc�lerde bu durum yer�n� Tabletlere ( %52) bırakmakta. Oyun konsolları
da y�ne sadece bu grup �çer�s�nde kullanıma açık gözüküyor (%5).

TÜİK (Türk�ye İstat�st�k Kurumu) tarafından gerçekleşt�r�len Hane halkı b�l�ş�m teknoloj�ler�
kullanım araştırmasında mob�l üzer�nden �nternete er�ş�m�n %88,5 düzey�nde olduğu
bel�rt�lm�şt�r (TÜİK, 2021). Araştırmamız doğrultusunda c�haz kullanımı üzer�nden ortaya
çıkan bu ayrım örneklem�m�z�n n�cel ve n�tel farklılıkları �le �l�şk�lend�r�leb�l�r. 

Öğrenci VeliÖğretmen

Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “S�ze sayacağım c�hazlardan hang�ler� üzer�nden �nternet
er�ş�m�n�z var? " sorusuna ver�len cevaplar baz alınmıştır.

Tablo 5. Katılımcıların internete erişim için kullandıkları cihazlar

Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans

Akıllı cep telefonu

Masaüstü b�lg�sayar

D�züstü b�lg�sayar

Tablet

Akıllı telev�zyon

Oyun konsolu

90 55

43

39

52

33

5

26

24

32

20

3 - - - -

100

39

81

81

50

70

27

57

57

35

99

27

40

31

27

69

19

28

22

19
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Öğrenc�ler�n sah�p oldukları c�hazlar üzer�nden ne sıklıkla �nternete er�ş�m sağladıklarına
baktığımızda Masaüstü b�lg�sayarların (%54) düzenl� Kullanıcı boyutunda daha sık terc�h
ed�ld�ğ� görülmekte. Bu durumun Cov�d-19 dönem�nde gerçekleşt�r�len evde eğ�t�mle de �l�şk�l�
olduğu düşünüleb�l�r. Öğrenc�ler�n c�haz sah�pl�ğ� ve �nternet er�ş�m� noktasında Akıllı cep
telefonu ve Tablet g�b� aygıtlar her ne kadar masaüstü b�lg�sayarlardan daha yüksek paya
sah�p olsalar da (Tablo 5.) bu c�hazlar �nternete er�ş�m sıklığı, yan� kullanıcı a�d�yet�
noktasında ön plana çıkmakta. 

Şekil 1. Öğrencilerin internete erişim sıklığı
Şek�l yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “Sah�p olduğunuzu söyled�ğ�n�z …………. C�hazı �le �nternete ne sıklıkta g�r�yorsun?"
sorusuna ver�len 1 �le 6 arasındak� puanlar baz alınmıştır.

Akıllı cep telefonu

Masaüstü b�lg�sayar

D�züstü b�lg�sayar

Tablet

Akıllı telev�zyon

Hemen her günDüzenl� kullanıcıyım Haftada en az b�r kez Haftada b�r defadan az

Ayda en az b�r kez İk� üç ayda b�r

47

54

29

41

25

33

23

42

41

30

15

12

25

9

35

5

4 4 4

4

3 3 3

5 5

0% 25% 50% 75% 100%



Hemen her günDüzenl� kullanıcıyım Haftada en az b�r kez Haftada b�r defadan az

Ayda en az b�r kez İk� üç ayda b�r

0% 25% 50% 100%75%

Akıllı cep telefonu

Masaüstü b�lg�sayar

D�züstü b�lg�sayar

Tablet

Akıllı telev�zyon

Hemen her günDüzenl� kullanıcıyım Haftada en az b�r kez Haftada b�r defadan az

Vel�ler�n kullanım sıklıkları �se öğrenc�ler�n aks�ne Tablo 5 �le orantılı b�r dağılım gerçekleşt�rm�şt�r. Akıllı cep

telefonlarının ön plana çıktığı bu noktada katılımcıların %41’� kend�ler�n� Düzenl� kullanıcı olarak

görmekted�rler. 
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Şekil 2. Velilerin internete erişim sıklığı
Şek�l yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “Sah�p olduğunuzu söyled�ğ�n�z …………. C�hazı �le �nternete ne sıklıkta g�r�yorsunuz?" sorusuna
ver�len 1 �le 6 arasındak� puanlar baz alınmıştır.

Ayda en az b�r kez İk� üç ayda b�r

0% 25% 50% 100%75%

41

26

32

23

32

55

32

21

32

32

16

29

23

26

4

5

4

95

4

5 5

9

11 11

11

Şekil 3. Öğretmenlerin internete erişim sıklığı
Şek�l yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “Sah�p olduğunuzu söyled�ğ�n�z …………. C�hazı �le �nternete ne sıklıkta g�r�yorsunuz?" sorusuna
ver�len 1 �le 6 arasındak� puanlar baz alınmıştır.

Akıllı cep telefonu

Masaüstü b�lg�sayar

D�züstü b�lg�sayar

Tablet

Akıllı telev�zyon

Öğretmen örneklem�n�n er�ş�m sıklığı noktasında Vel�lere benzer b�r prof�l ortaya çıkmıştır. Akıllı cep telefonlarının
%64 düzenl� kullanıcı düzey�yle �lk sırada yer aldığı şek�lde, D�züstü b�lg�sayarlar %49 sev�yes�yle �k�nc� sırada
karşımıza çıkıyor. 

64

41

49

39

46

34

37

47

47

29

11

12

23
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Katılımcıların �nternet� kullanım amaçlarına baktığımızda gruplar arası paralell�k gösteren tek
b�r etken ortaya çıkmamakta. Öğrenc�ler�n mot�vasyonları �çer�s�nde Dersler�mde yardım almak
(%77), Oyun oynamak (%66) ve Sosyal medyada vak�t geç�rmek (%64) �fadeler� katılımcılar
tarafından daha yüksek puanlanmış durumda. Cov�d-19 dönem� �çer�s�nde onl�ne eğ�t�m
s�stem�ne geç�ş öğrenc�ler�n �nternet kullanım alışkanlıklarını da etk�lem�ş görünüyor.
Öğretmenlerde �se İçer�k paylaşımı, Ders hazırlığı, Gündem tak�b� �fadeler� en yüksek yüzdey�
paylaşmakta (%91). Sosyal medya kullanımı (%89) ve B�lg� ed�nme (%86) �se sıralamayı tak�p
eden d�ğer �fadeler. Vel�lerde �se öğretmen örneklem�yle kes�şen b�r res�m ortaya konduğu
görülmekte. Sosyal medya kullanımının ön plana çıktığı (%63) bu grupta B�lg� ed�nme (%50) ve
Gündem tak�b� (%47) �nternet kullanım amaçları �çer�s�nde üst noktalarda sıralanıyor. 

Sonuçları gruplar arası düzeyde değerlend�recek olduğumuzda �nternet kullanım amaçları
noktasında jenerasyonların b�rb�rler�nden farklılaştığını net b�r b�ç�mde göreb�lmek mümkün.
Vel� ve Öğretmen gruplarının kullanım amaçları Sosyal medya, B�lg� ed�nme g�b� �fadelerde
kes�ş�m göster�rken Öğrenc�ler �ç�n amaçlar farklı b�r düzeyde �lerleme gösterm�ş ve sosyal
medya kullanımı yer�n� Oyun oynamaya bırakmıştır. Bu durum öğrenc� örneklem�n�n yaş aralığı
(13-14 yaş) ve �çer�s�nde bulunduğumuz Cov�d-19 dönem� şartlarıyla da �l�şk�lend�r�leb�l�r. 

64

Öğrenci VeliÖğretmen

Sosyal medyada vak�t geç�rmek �ç�n

B�lg� ed�nmek, yen� şeyler keşfetmek �ç�n

Dersler�mde yardım almak -ödev yapmak �ç�n

Ders �çer�ğ� hazırlamak �ç�n

Öğrenc�ler�mle �let�ş�m kurmak �ç�n

Gündem� tak�p edeb�lmek �ç�n 36

46

52

-

89

86

-

80

-

-

-

İfadeler

Kend� oluşturduğum �çer�kler� paylaşmak �ç�n

Sosyal çevremle �let�ş�me geçmek �ç�n

D�z�/f�lm �zlemek �ç�n

Müz�k d�nlemek �ç�n

Oyun oynamak �ç�n

Onl�ne alışver�ş yapmak �ç�n

İş �ç�n

-

49

36

46

13

- - 26

91 24

77

69

60

44

33

23

13

23

29

67

Tablo 6. Katılımcıların internet kullanım amaçları
Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�ndek� “İnternet� genell�kle hang� amaçlarla kullandığınızı öğreneb�l�r m�y�m?"
sorusuna ver�len cevaplar baz alınmıştır.

77

91

91 47

66

63

50



Bütün gruplara ortak b�r b�ç�mde yönelt�len
aşağıdak� �fade grubu �le �nternete yönel�k
bakış açılarının gruplar arası düzeyde ele
alınması sağlanmıştır. Katılımcılar örneklem
grubu fark etmeks�z�n İnternet ve c�haz
pahalılığı noktalarında ortak b�r anlayış
serg�lem�şlerd�r. C�haz pahalılığına en çok
Vel�ler katılım göster�rken (Ort: 4,66),
İnternet paketler�n�n f�yatları noktasında
Öğretmenler ön plana çıkmıştır (Ort: 4,36).
Cov�d-19 dönem�nde eğ�t�m faal�yetler�n�n
d�j�tal ortamlara taşınması öğretmenler�n
�nternet g�derler�nde artışa neden olmuş
ancak bu noktada kurumlardan ek b�r yardım
almamışlardır. Yaşanan bu �k�lem�n öğretmen
görüşler�ne etk� ett�ğ� tartışılab�l�r.

Sonuçlar �çer�s�nde d�kkat çeken b�r d�ğer
unsur �se �nternet �çer�s�ndek� güvenl�k
end�şes�. İnternet� kullanırken k�ş�sel
b�lg�ler�n güvenl�ğ� g�b� konularda end�şe
duyma oranının üst jenerasyonlarda daha
yüksek olduğu gözlemleneb�l�r (Vel�: 4,19 |
Öğretmen: 4,17). Öğrenc�ler�n güvenl�k
h�ss�yatı noktasında ebeveyn ve
öğretmenler� kadar end�şe düzey�ne sah�p
olmamaları onların teknoloj�
entegrasyonları �le özdeşleşt�r�leb�l�r. 
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Öğrenci VeliÖğretmen

Ev�mdek� W�f� çek�m gücü oldukça zayıf

A�lem �nternet kullanmama �z�n verm�yor ya da
kullanımımı sınırlandırıyor

Tablet, telefon, b�lg�sayar g�b� �nternete g�reb�leceğ�m
c�hazlar  çok pahalı

İnternette vak�t geç�rmek �ç�n yeterl� zamanım yok

İnternet� kullanırken güvenl�k açısından end�şe duyuyorum

4,31

3,52

3,18

3,21

-

4,66

4,17

4,27

3,81

4,19

İfadeler

İnternet paketler� çok pahalı

3,79

4,23 4,36

3,05

4,36

3,26

-

3,31

Tablo 7. Katılımcıların internet e yönelik bakış açısı
Anket �çer�s�nde “Okuyacağım �fadelere ne kadar katılıp katılmadığınızı ben�mle paylaşab�l�r m�s�n�z? " sorusuna ver�len 1 �le 5 arasındak�
puanların ortalaması baz alınmıştır. 1: Kes�nl�kle katılmıyorum | 2: Katılmıyorum | 3: Kararsızım | 4: Katılıyorum | 5: Kes�nl�kle katılıyorum
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Yeterl�l�k Bölümü

Katılımcıların çeş�tl� boyutlarda yeterl�l�kler�n�n ölçümlend�ğ� bu bölümde gruplar arası ortak
b�r ver� set� elde ed�lmes� amacıyla çeş�tl� kod grupları oluşturulmuştur. İfadeler �ncelemeye
tab�� tutulan konu özel�nde korunarak örneklem düzeyler�ne yönel�k farklılaştırılmıştır. Anket
�çer�s�nde katılımcılara �let�len �fadeler�n denkl�k düzeyler� ve b�rb�rler�yle olan �l�şk�s�
yukarıdak� tablodan �nceleneb�l�r. Kod gruplarının şek�llend�r�lmes�nde UNESCO g�b�
kurumlarca bel�rlenen özell�kler temel alınmıştır (UNESCO, 2013). Katılımcıların kend�ler�ne
yönel�k değerlend�rmelerde bulundukları bu bölümde �fadelere katılım düzeyler� (1: Kes�nl�kle
katılmıyorum | 2: Katılmıyorum | 3: Kararsızım | 4: Katılıyorum | 5: Kes�nl�kle katılıyorum)
�ncelenm�şt�r. 

Öğrenci ÖğretmenVeli

Beceri

Anlam

Erişim

İleri 
araştırma

Kod 
kategorileri

Teknik

Tablo 8. Katılımcılara yöneltilen yeterlilik ifadeleri ve kod grupları

Teyit

Gel�şm�ş arama tekn�kler�n�
kullanab�l�r�m (Anahtar sözcük
kullanımı, yıl ve d�l üzer�nden

f�ltreleme yapmak, arama �şaretler�
kullanmak vb.)

İnternet üzer�nden er�ş�len b�lg�ler
�çer�s�nde daha detaylı arama

yapab�l�r�m

İnternet üzer�nden er�ş�len
b�lg�ler �çer�s�nde daha

detaylı arama yapab�l�r�m

B�lg�sayar, telefon g�b� c�hazlar
üzer�nden v�deo, sunum, yazı

benzer� �çer�kler oluşturab�lecek
tekn�k becer�lere sah�b�m

İş�m gereğ� ya da farklı b�r
�ht�yacım olduğunda b�lg�-�let�ş�m
teknoloj�ler�nden faydalanab�lecek

tekn�k becer�ye sah�b�m

Dersler�m� hazırlayıp
anlatırken b�lg�-�let�ş�m

teknoloj�ler�nden
faydalanab�lecek tekn�k

becer�ye sah�b�m

İnternet, telev�zyon, g�b� �let�ş�m
araçlarıyla �let�len �çer�kler�n

anlamlarını çözeb�l�r�m

Medya aracılığıyla bana gelen
mesajların anlamlarını rahatlıkla

çözeb�l�r�m

Medya aracılığıyla bana
gelen mesajların anlamlarını

rahatlıkla çözeb�l�r�m

İnternette karşılaştığım b�lg�ler�n
doğruluğunu/yanlışlığını nasıl

tesp�t edeceğ�m� b�l�r�m

Er�şt�ğ�m b�lg�ler�n doğruluğuna
yanlışlığına nasıl karar
vereb�leceğ�m� b�l�r�m

Er�şt�ğ�m b�lg�ler�n
doğruluğuna yanlışlığına
nasıl karar vereb�leceğ�m�

b�l�r�m

İnternette karşılaştığım b�lg�ler�n
güven�l�rl�ğ�n� sağlamak �ç�n b�lg�y�

farklı kaynaklarla
karşılaştırab�l�r�m

İht�yacım olan b�lg�ler� farklı b�lg�
kaynaklarından araştırarak

bulab�l�r�m

İht�yacım olan b�lg�ler� farklı
b�lg� kaynaklarından

araştırarak bulab�l�r�m

- -

Dersler� hazırlarken ver�
tabanları üzer�nden

aramalar
gerçekleşt�reb�l�r�m



Katılımcıların Tablo 8.’de yer alan �fadelere gösterd�kler� katılım düzeyler�n�n ortalamaları
karşılaştırıldığında en yüksek yeterl�l�ğ�n Vel� grubunda gerçekleşt�ğ� görüleb�l�r. Özell�kle de
er�ş�len b�lg�n�n doğruluğuna-yanlışlığına yönel�k karar verme yeterl�l�ğ�n�n (Tey�t) d�ğer
gruplardan anlamlı derecede yüksek olduğu ortaya çıkıyor (Ort: 4,24). Öğrenc�lerde �se sunum,
v�deo, yazı g�b� konularda �çer�k üretme becer�s� (Becer�) anlamlı ölçüde düşük seyretm�ş

durumda (Ort: 3,66). Gel�şm�ş arama yöntemler�n�n kullanımı noktasında da y�ne benzer b�r
b�ç�mde ayrım söz konusu (Tekn�k | Ort: 3,66). Öğretmenler�n kend� yeterl�k
değerlend�rmeler�n� �nceled�ğ�m�zde er�ş�len mesajların anlamlarını çözümleme (Anlam | Ort:
4,0) ve b�lg�y� tey�tleme (Ort: 4,01) kategor�ler�n�n d�ğerler�ne oranla daha düşük gerçekleşt�ğ�
görülüyor.
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Şekil 4. Katılımcıların medya okuryazarlığına yönelik yeterlilikleri

Anket �çer�s�nde yeterl�l�k bölümüne �l�şk�n “Okuyacağım �fadelere ne kadar katılıp katılmadığınızı ben�mle paylaşab�l�r m�s�n�z?"
sorusuna ver�len 1 �le 5 arasındak� puanların ortalaması baz alınmıştır. 1: Kes�nl�kle katılmıyorum | 2: Katılmıyorum | 3: Kararsızım | 4:
Katılıyorum | 5: Kes�nl�kle katılıyorum
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Öğrenc� yeterl�l�kler�ne �l�şk�n değerlend�rmeler� değ�şkenler düzey�nde �nceled�ğ�m�zde
Ankara’dak� katılımcıların d�ğer �llere oranla daha düşük b�r katılım düzey� serg�led�ğ�
anlaşılmakta. Bu durum sunum, v�deo, yazı g�b� �çer�kler üretme noktasında (İfade 2) daha da
bel�rg�n b�r hal alıyor (İstanbul: 72 | İzm�r: 64 | Adana: 50 | Ankara: 33). C�ns�yetler
doğrultusunda bakacak olduğumuzda kız öğrenc�ler�n yeterl�l�ğe �l�şk�n öz
değerlend�rmeler�n�n erkeklerden daha yüksek gerçekleşt�ğ� gözlemleneb�l�r. Değ�şkenler
arasındak� ayrım Sosyo-ekonom�k düzeyler arasında bel�rg�nl�k kazanmamıştır ancak özel okul
öğrenc�ler� devlet okulu öğrenc�ler�ne kıyasla �fadelere daha yüksek puanlama
gerçekleşt�rm�şlerd�r. Eğ�t�m yılı �lerled�kçe yeterl�l�k oranının da artış yaşandığı bel�rt�leb�l�r.
Özell�kle �çer�k üretme noktasında (İfade 2) 8.sınıf öğrenc�ler� 7.sınıf öğrenc�ler�nden anlamlı
ölçüde yüksek sonuç ortaya sunmuşlardır. 

İl Okul TürüCinsiyet

İstanbul İzmir Ankara Adana Kadın Erkek Devlet Özel

Sınıf

7.sınıf 8.sınıf

SES

AB C1 C2DE

1

2

3

4

5

68

72

64

64

68

64

64

64

64

64

42

33

50

50

42

80

50

80

70

70

68

62

65

65

65

59

56

63

59

59

63

60

63

61

61

75

50

75

75

75

64

45

50

55

55

64

67

72

67

67

67

58

58

67

73

55

55

68

64

73

73

67

53

67

47

Tablo 9. Öğrencilerin yeterliliklerinin değişkenlere göre dağılımı

Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde yeterl�l�k bölümüne �l�şk�n “Okuyacağım �fadelere ne kadar katılıp katılmadığınızı ben�mle paylaşab�l�r
m�s�n�z?" sorusuna ver�len T2B cevaplar baz alınmıştır.

1: Gel�şm�ş arama tekn�kler�n� kullanab�l�r�m | 2: B�lg�sayar, telefon g�b� c�hazlar üzer�nden v�deo, sunum, yazı benzer� �çer�kler oluşturab�lecek tekn�k becer�lere sah�b�m
| 3: İnternet, telev�zyon, g�b� �let�ş�m araçlarıyla �let�len �çer�kler�n anlamlarını çözeb�l�r�m | 4: İnternette karşılaştığım b�lg�ler�n doğruluğunu/yanlışlığını nasıl tesp�t
edeceğ�m� b�l�r�m | 5: İnternette karşılaştığım b�lg�ler�n güven�l�rl�ğ�n� sağlamak �ç�n b�lg�y� farklı kaynaklarla karşılaştırab�l�r�m
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Yeterl�l�ğe �l�şk�n d�ğer gruplara göre daha yüksek b�r öz değerlend�rme yapan vel�
örneklem�nde, katılımcıların eğ�t�m düzey� �le yeterl�l�k düzey� arasında paralell�k
gözlemleneb�l�r. L�se üstünde (L�sans, Yüksek L�sans ve Doktora) eğ�t�m düzey�ne sah�p
katılımcılar l�se altı eğ�t�me (İlkokul, ortaokul) sah�p katılımcılardan daha yüksek puanlamalar
bel�rtmekte. Kadın vel�lerde medya mesajlarının anlamlarını çözümleme noktasında (İfade 4)
düşük değerlend�rmeler yaşanırken (%60) erkek vel�lerde tekn�k becer�lere �l�şk�n (İfade 3)
olumsuz b�r puanlama söz konusudur (%44). Bölgesel yaklaşımda �se Adana �l�ndek� vel�ler�n
d�ğer �llere kıyasla düşük yeterl�l�k sunduğu ortaya çıkmakta. 

Tablo 10. Veli yeterliliklerinin değişkenlere göre dağılımı

Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde yeterl�l�k bölümüne �l�şk�n “S�ze okuyacağım �fadelere ne derece katıldığınızı b�z�mle paylaşab�l�r
m�s�n�z?" sorusuna ver�len T2B cevaplar baz alınmıştır

İl YaşCinsiyet

İstanbul İzmir Ankara Adana Kadın Erkek 31-40 +41

Eğitim

Lise
altı

Lise

SES

AB C1 C2DE

1

2

3

4

5

73

93

87

76

90

80

80

67

87

80

87

53

73

67

73

60

40

50

73

80

75

75

79

60

87

78

67

44

80

56

65

78

81

44

84

88

70

67

76

82

71

68

64

61

75

79

71

75

88

88

79

89

84

79

84

83

76

83

83

83

64

59

64

55

82

Lise
üstü

1: İht�yacım olan b�lg�ler� farklı b�lg� kaynaklarından araştırarak bulab�l�r�m | 2: İnternet üzer�nden er�ş�len b�lg�ler �çer�s�nde daha detaylı arama yapab�l�r�m | 3: İş�m
gereğ� ya da farklı b�r �ht�yacım olduğunda b�lg�-�let�ş�m teknoloj�ler�nden faydalanab�lecek tekn�k becer�ye sah�b�m | 4: Medya aracılığıyla bana gelen mesajların
anlamlarını rahatlıkla çözeb�l�r�m | 5: Er�şt�ğ�m b�lg�ler�n doğruluğuna yanlışlığına nasıl karar vereb�leceğ�m� b�l�r�m

78

89

89

83

89
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En düşük değerlend�rmen�n anlam kategor�s� (İfade 5) üzer�nden gerçekleşt�ğ� öğretmen
örneklem�nde (Şek�l 4) 41 yaş ve üzer� katılımcıların puanlamaları d�ğer yaş gruplarından daha
düşük seyretm�şt�r (20-30 yaş: %87 | 31-40 yaş: %80 | 41+ yaş: %73). Yaş �lerled�kçe anlam
çözümlemes�ne �l�şk�n yeterl�l�kte düşüş yaşandığı açıklanab�l�r. Görev alınan okul türüne
baktığımızda öğretmenler�n benzer yaklaşımlara sah�p olduğu görüleb�l�r ancak özel okuldak�
katılımcılar derse hazırlık noktasında derg� park, scholar g�b� ver� tabanlarında detaylı
araştırmalar gerçekleşt�rmeye �l�şk�n (İfade 4) görece daha düşük b�r yaklaşım ortaya
sunmuşlardır (%50).

Tablo 11. Öğretmen yeterliliklerinin değişkenlere göre dağılımı

Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde yeterl�l�k bölümüne �l�şk�n “S�ze okuyacağım �fadelere ne derece katıldığınızı b�z�mle paylaşab�l�r
m�s�n�z?" sorusuna ver�len T2B cevaplar baz alınmıştır

İl YaşCinsiyet

İST İZM ANK ADN Kadın Erkek 31-40 +41

Tecrübe

5 ve
daha az

6-10
yıl

Çalışma 
durumu

Söz Kadro

1

2

3

4

5

83

83

77

87

80

73

80

80

80

80

100

93

100

67

73

100

80

80

90

80

91

89

91

80

80

79

75

67

83

75

96

80

84

92

80

80

83

73

80

73

87

87

83

78

78

91

82

86

86

86

86

86

86

81

81

88

84

82

82

78

+11
yıl

1: İht�yacım olan b�lg�ler� farklı b�lg� kaynaklarını araştırarak bulab�l�r�m | 2: İnternet üzer�nden er�ş�len b�lg�ler �çer�s�nde daha detaylı arama yapab�l�r�m | 3: Dersler�m�

hazırlayıp anlatırken b�lg�-�let�ş�m teknoloj�ler�nden faydalanab�lecek tekn�k becer�ye sah�b�m | 4: Dersler� hazırlarken ver� tabanları üzer�nden aramalar
gerçekleşt�reb�l�r�m | 5: Medya aracılığıyla bana gelen mesajların anlamlarını rahatlıkla çözeb�l�r�m | 6: Er�şt�ğ�m b�lg�ler�n doğruluğuna yanlışlığına nasıl karar
vereb�leceğ�m� b�l�r�m
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80
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20-30
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100
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Okul türü

Devlet Özel
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Farkındalık Bölümü

Öğrenci ÖğretmenVeli

Farklılığa
yönelik
anlayış

Biçimsel
farkındalık

Kaynak
sorgulama

Kod 
kategorileri

Eleştirel
düşünce

Tablo 12. Katılımcılara yöneltilen farkındalık ifadeleri ve kod grupları

Amaç
sorgulama

İnternete karşılaştığım �çer�klere
(Görsel, Yazı, V�deo, vs.) eleşt�rel b�r

bakış açısıyla bakarım

Medya aracılığıyla ulaştığım
b�lg�ler� eleşt�rel bakış aşısıyla

değerlend�r�r�m

Medya aracılığıyla ulaştığım
b�lg�ler� eleşt�rel b�r bakış
aşısıyla değerlend�r�r�m

B�lg� kaynaklarındak� farklı bakış
açıları ve farklı f�k�rler�n değerl�

olduğunu düşünürüm

B�lg� kaynaklarındak� farklı bakış
açıları ve farklı f�k�rler� değerl�

bulurum

B�lg� kaynaklarındak� farklı
bakış açıları ve farklı

f�k�rler� değerl� bulurum

B�lg�ler�n farklı �let�ş�m araçlarında
(TV, İnternet, K�tap, vb.) farklı
şek�llerde (Görsel, �ş�tsel, vb.)

oluşturulduklarını b�l�r�m

İçer�kler�n farklı kaynaklarda (TV,
İnternet, Gazete, vb.) farklı

b�ç�mlerde (Görsel, �ş�tsel, vb.)
oluşturulab�leceğ�n� b�l�r�m

İnternette karşılaştığım �çer�kler�n
hang� amaçlarla oluşturulduğunu

sorgularım (Sosyal sorumluluk,
satış, b�lg� verme, eğlend�rme, vb.)

B�lg�n�n ne amaçla üret�ld�ğ�n�
sorgularım (T�car� kazanç

sağlama, kamu yararı gütme,
eğlenmek, vb.)

B�lg�n�n ne amaçla üret�ld�ğ�n�
sorgularım (T�car� kazanç

sağlama, kamu yararı gütme,
eğlenmek, vb.)

İçer�ğ� oluşturan, b�lg�y� sunan
k�ş�ler�n k�m olduklarını

düşünürüm

Ed�nd�ğ�m b�lg�n�n kaynağına
yönel�k �nceleme yapar, �çer�ğ�n
k�m tarafından oluşturulduğuna

bakarım

Farkındalığa �l�şk�n �fadeler gruplar arası bütünsel b�r okumanın sağlanması �ç�n çeş�tl� kod
grupları altında özdeşleşt�r�lm�şt�r. Bu grupların oluşumunda yeterl�l�k bölümünde olduğu g�b�
UNESCO g�b� kurumların tanımlamaları temel alınmıştır (UNESCO, 2013). Öğrenc�, vel� ve
öğretmenler�n öz değerlend�rmeler�n�n yer aldığı bu bölümde �fadeler hedef örnekleme göre
anlamı bozmayacak b�ç�mde kurgulanmıştır. Katılımcılar kend�ler�ne yönelt�len �fadelere 1:
Kes�nl�kle katılmıyorum | 2: Katılmıyorum | 3: Kararsızım | 4: Katılıyorum | 5: Kes�nl�kle
katılıyorum şekl�nde puanlandırmalar gerçekleşt�rm�şlerd�r. 

B�lg�ler�n farklı kaynaklarda
(TV, İnternet, Gazete, vb.)
farklı b�ç�mlerde (Görsel,

�ş�tsel, vb.)
oluşturulab�leceğ�n� b�l�r�m

Ed�nd�ğ�m b�lg�n�n kaynağına
yönel�k �nceleme yapar,
�çer�ğ�n k�m tarafından

oluşturulduğuna bakarım
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Katılımcı grupların farkındalığa �l�şk�n gerçekleşt�rd�kler� öz değerlend�rmeler� �nceled�ğ�m�zde
öğrenc�ler�n, vel� ve öğretmenlere kıyasla anlamlı ölçüde daha düşük farkındalık düzey� ortaya
sundukları bel�rt�leb�l�r. Özell�kle de kaynak sorgulama noktasında er�ş�len �çer�ğ�n k�m
tarafından oluşturulduğuna yönel�k düşük b�r değerlend�rme ortaya sunmuşlardır (Ort: 3,40).
Vel� ve öğretmen farkındalıklarında �se �fadeler arası ayrımlar yaşanmakta. Vel�ler�n en yüksek
farkındalıkları farklı kaynaklarda farklı tür �çer�kler�n ayrımını yapmaya �l�şk�n (B�ç�msel
farkındalık) ortaya çıkarken (Ort: 4,39), öğretmenler er�ş�len b�lg�n�n amacını tesp�t etme
noktasında (Amaç sorgulama) yüksek b�r değerlend�rmede bulunmuşlardır (Ort: 4,39).

Gruplar arası ayrımdan z�yade kod kategor�ler� temel alınacak olduğunda �se eleşt�rel
düşünceye yönel�k değerlend�rmeler�n d�ğer �fadelerden görece daha düşük b�r ortalamaya
sah�p olduğu öne sürüleb�l�r (Öğrenc�: 3,59 | Vel�: 3,99 | Öğretmen: 4,24).

24

Şekil 5: Katılımcıların medya okuryazarlığına yönelik farkındalıkları
Anket �çer�s�nde farkındalık bölümüne �l�şk�n “Okuyacağım �fadelere ne kadar katılıp katılmadığınızı ben�mle paylaşab�l�r
m�s�n�z? " sorusuna ver�len 1 �le 5 arasındak� puanların ortalaması baz alınmıştır. 1: Kes�nl�kle katılmıyorum | 2: Katılmıyorum |
3: Kararsızım | 4: Katılıyorum | 5: Kes�nl�kle katılıyorum
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4,00

5,00

Eleşt�rel
Düşünce

Farkındalığa 
Yönel�k
Anlayış
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Farkındalık
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Sorgulama
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Sorgulama
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Daha önce öğrenc� yeterl�l�kler� noktasında düşük b�r görünüm sunan Ankara �l�,
farkındalıklara �l�şk�n de anlamlı derecede düşük b�r puanlamaya sah�p (1: %17  | 2: %25 | 3:
%25 | 4: %25 | 5: %8). Özell�kle de kaynak sorgulamaya yönel�k yanıtlandırma (İfade 5)
oldukça d�kkat çek�c� (%8). Er�ş�len b�lg�n�n k�m tarafından üret�ld�ğ� sorunsalı farklı değ�şken
düzeyler�nde de problemat�k olmayı sürdürüyor. C�ns�yet bazlı okumalarda erkek öğrenc�ler�n
en düşük değerlend�rme gerçekleşt�rd�kler� alan kaynak sorgulama (%44). Kız öğrenc�ler bu
noktada görece �y� b�r performans b�ld�r�rken (%65) er�ş�len b�lg�n�n amacını bel�rlemeye
(İfade 4) ve eleşt�rel düşünmeye (İfade 1) yönel�k düşük b�r �zlen�m ortaya koyuyorlar (%59).
Okul türü doğrultusunda raporlama gerçekleşt�r�ld�ğ�nde �se kaynak sorgulamanın özelden
devlete geç�şte anlamlı b�r artış gösterd�ğ� bel�rt�leb�l�r (Özel: %25 | Devlet: %58).

Tablo 13. Öğrenci farkındalıklarının değişkenlere göre dağılımı

Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde farkındalık bölümüne �l�şk�n “Okuyacağım �fadelere ne kadar katılıp katılmadığınızı ben�mle paylaşab�l�r
m�s�n�z?" sorusuna ver�len T2B cevaplar baz alınmıştır

İl Okul TürüCinsiyet

İstanbul İzmir Ankara Adana Kadın Erkek Devlet Özel

Sınıf

7.sınıf 8.sınıf

SES

AB C1 C2DE

1

2

3

4

5

68

76

76

56

76

64

71

71

64

64

25

25

25

8

80

80

60

90

50

62

62

65

59

70

63

56

58

67

63

56

58

75

50

50

75

25

68

64

59

59

59

54

67

64

56

54

50

63

63

58

54

68

64

50

59

55

60

73

53

80

60

1: İnternete karşılaştığım �çer�klere eleşt�rel b�r bakış açısıyla bakarım | 2: B�lg� kaynaklarındak� farklı bakış açıları ve farklı f�k�rler�n değerl� olduğunu düşünürüm | 3:
B�lg�ler�n farklı �let�ş�m araçlarında farklı şek�llerde oluşturulduklarını b�l�r�m | 4: İnternette karşılaştığım �çer�kler�n hang� amaçlarla oluşturulduğunu sorgularım | 5:
İçer�ğ� oluşturan, b�lg�y� sunan k�ş�ler�n k�m olduklarını düşünürüm

59

44

17

59
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Farkındalığa �l�şk�n örneklem grupları arasındak� karşılaştırmada vel�ler 4 üzer� b�r ortalama
dağılımı gösterm�şlerd�r (Şek�l 5) ancak eleşt�rel düşünceye yönel�k farkındalıklarının d�ğer
kodlamalara oranla daha düşük seyrett�ğ� bel�rt�leb�l�r (Ort: 3,99). Medya aracılığıyla er�ş�len
b�lg�lere eleşt�rel b�r bakış açısı serg�leme farkındalığını (İfade 1) �l düzeyler�nde ele
aldığımızda �se en düşük değerlend�rmen�n Adana’dan gerçekleşt�r�ld�ğ� görülüyor (%50).
Sosyo-ekonom�k düzeyler�n de bu �fade özel�nde anlamlı b�r ayrım oluşturduğu düşünüleb�l�r.
Katılımcıların sosyo-ekonom�k düzeyler� arttıkça eleşt�rel düşünceye yönel�k farkındalık
değerlend�rmeler�nde de artış yaşanıyor (AB: %95 | C1: 69 | C2DE:59). Benzer b�r durum
eğ�t�m sev�yes�yle de �l�şk�l�. İlkokuldan l�sans düzey�ne �lerled�kçe eleşt�rel değerlend�rme
yüksel�yor (L�se altı: %54 | L�se: %75 | L�se üstü: %100). 

Tablo 14. Veli farkındalıklarının değişkenlere göre dağılımı

Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde farkındalık bölümüne �l�şk�n “Okuyacağım �fadelere ne kadar katılıp katılmadığınızı ben�mle
paylaşab�l�r m�s�n�z?" sorusuna ver�len T2B cevaplar baz alınmıştır

İl YaşCinsiyet

İstanbul İzmir Ankara Adana Kadın Erkek 31-40 +41

Eğitim

Lise
altı

Lise

SES

AB C1 C2DE

1

2

3

4

5

70

80

80

83

90

93

93

87

80

87

73

67

87

87

80

90

70

80

100

70

80

80

82

87

89

89

89

89

100

76

96

92

86

81

70

76

70

79

97

54

75

71

75

89

75

83

92

96

92

95

89

84

84

84

69

76

79

79

97

59

82

86

82

82

Lise
üstü

1: Medya aracılığıyla ulaştığım b�lg�ler� eleşt�rel bakış aşısıyla değerlend�r�r�m | 2: B�lg� kaynaklarındak� farklı bakış açıları ve farklı f�k�rler� değerl� bulurum | 3:
İçer�kler�n farklı kaynaklarda farklı b�ç�mlerde oluşturulab�leceğ�n� b�l�r�m | 4: B�lg�n�n ne amaçla üret�ld�ğ�n� sorgularım | 5: Ed�nd�ğ�m b�lg�n�n kaynağına yönel�k
�nceleme yapar, �çer�ğ�n k�m tarafından oluşturulduğuna bakarım

100

89

83

83

78

50
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Tablo 15. Öğretmen farkındalıklarının değişkenlere göre dağılımı

Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde farkındalık bölümüne �l�şk�n “S�ze okuyacağım �fadelere ne derece katıldığınızı b�z�mle paylaşab�l�r
m�s�n�z?" sorusuna ver�len T2B cevaplar baz alınmıştır

İl YaşCinsiyet

İST İZM ANK ADN Kadın Erkek 31-40 +41

Tecrübe

5 ve
daha az

6-10
yıl

Çalışma 
durumu

Söz Kadro

1

2

3

4

5

97

87

100

93

93

87

93

93

87

87

93

100

100

87

87

90

70

90

80

80

93

93

98

87

93

92

96

92

75

100

96

100

84

87

83

97

90

96

87

96

87

87

100

91

100

95

95

100

95

100

95

100

90

86

96

86

82

+11
yıl

1: Medya aracılığıyla ulaştığım b�lg�ler� eleşt�rel bakış aşısıyla değerlend�r�r�m | 2: B�lg� kaynaklarındak� farklı bakış açıları ve farklı f�k�rler� değerl� bulurum | 3: İçer�kler�n
farklı kaynaklarda farklı b�ç�mlerde oluşturulab�leceğ�n� b�l�r�m | 4: B�lg�n�n ne amaçla üret�ld�ğ�n� sorgularım | 5: Ed�nd�ğ�m b�lg�n�n kaynağına yönel�k �nceleme yapar,
�çer�ğ�n k�m tarafından oluşturulduğuna bakarım

84

88

96

84

80

20-30

93

87

93

93

Okul türü

Devlet Özel

92

89

97

89

86

100

83

100

100809687

83

Er�ş�len �çer�klere yönel�k b�ç�msel farkındalık (İfade 2) öğretmenler�n en yüksek öz
değerlend�rme gerçekleşt�rd�kler� kod grubu olmuştur (Şek�l 5). Ancak bu nokta �l - c�ns�yet
değ�şkenler� özel�nde �ncelend�ğ�nde Adana’dak� (%70) katılımcıların d�ğer �llere, erkek
katılımcıların �se (%79) kadınlara (%93) göre daha düşük b�r puanlama ortaya sundukları
gözlemlenm�şt�r. Çalışma durumu doğrultusunda �se sözleşmel� öğretmenler farkındalık
noktasında genel anlamda daha yüksek b�r değerlend�rmeye sah�pt�r. Kaynak sorgulamaya
yönel�k bel�rt�len puanlamalarda (İfade 5) �se c�ns�yetler arası anlamlı b�r ayrım söz konusu
(Kadın: %93 | Erkek: %75). 

79
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Tablo 16. Katılımcıların medya okuryazarlığı tanımlama örnekleri

Tanımlama Örnekleri

İnternet

Medya

K�tle �let�ş�m

Kod grupları

Sosyal medya
Sosyal medya tak�b�- Sosyal medya �çer�kler� doğru şek�lde
kullanab�lmek – Her gördüğüm her şeye �nanmamak

İnternet� okumak- İnternettek� kodları anlamak – İnternet� daha
düzgün kullanmak – İnternetten b�lg� ed�nmek – İnternet�n etk�s�

Medya, haber, gündem tak�b� – Medyadan nasıl yararlanab�leceğ�m�z�
öğrenmek – Medyayı sorgulamak – İncelemek, anlamak – Araştırmak
– Medyadan faydalanmak – Medyayı eleşt�rel gözle yorumlamak –
Medyanın olumsuz durumlarının farkına varmak

Telefon – Tablet – TV- Gazete – K�tap- Derg�

Araştırma �çer�s�nde katılımcıların medya okuryazarlığını nasıl tanımladıkları, neyle
�l�şk�lend�rd�kler� açık uçlu olarak sorulmuştur. Elde ed�len 201 cevabın (Öğrenc�: 61 | Vel�: 70 |
Öğretmen: 70) �çerd�kler� kel�meler ve tems�l ett�kler� anlamlar doğrultusunda dörtlü kod
grubu oluşturulmuş ve tanımlamalar bu gruplandırmalar doğrultusunda kategor�lend�r�lm�şt�r.
Aşağıdak� tablodan kod gruplarına yönel�k örnek cevaplar görüleb�l�r. 
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Anket �çer�s�nde “Medya okuryazarlığı den�ld�ğ�nde aklınıza neler gel�yor? S�zce medya okuryazarlığı ned�r? " sorusuna cevaplar baz alınmıştır

Şekil 6. Katılımcıların medya okuryazarlığı tanımlamaları

Katılımcıların medya okuryazarlığına �l�şk�n gerçekleşt�rd�kler� tanımlamalara baktığımızda �k�l�
b�r s�stem karşımıza çıkmakta. Kaynak olarak n�telend�reb�leceğ�m�z �lk adımda gazete, derg�,
telev�zyon g�b� k�tle �let�ş�m araçları, sosyal medya platformları, �nternet ortamı ve medya
kavramının kend�s� karşımıza çıkmakta (Medya kavramına �l�şk�n yapılan değerlend�rmede
kavramın katılımcılar tarafından kaynak b�r araç ya da ortam olmaktan z�yade k�m� zaman
haber mecrası olarak ele alınab�ld�ğ�n� de bel�rtmek gerek). Aks�yon olarak
n�telend�reb�leceğ�m�z �k�nc�l adımda �se kaynaktan yola çıkılarak gerçekleşt�r�len b�r eylem
söz konusudur. Bu eylem k�m� zaman �lg� çeken noktaları tak�p etme ve arzu ed�len b�lg�y�
bulma benzer� er�ş�msel doğrultuda seyredeb�leceğ� g�b�, �nceleme, tey�tleme, araştırma,
anlamı arama noktaları üzer�nden eleşt�rel düşünme doğrultusunda da şek�lleneb�l�r.
Katılımcıların medya okuryazarlığı kavramına yönel�k kaynaktan yola çıkarak aks�yonla
�l�şk�lend�rd�kler� tanımlamalar aşağıdak� görsel aracılığıyla resmed�lmekte. Bu noktada medya
okuryazarlığı kavramı katılımcılar �ç�n b�rb�rler�yle anlamsal �l�şk� bağına sah�p kaynaklardan
yola çıkarak b�lg�ye er�şme ve er�ş�len bu b�lg�ler�n eleşt�rel düşünceye tab�� tutulmasını tems�l
etmekted�r. 
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İl�şk� Bölümü

Cov�d-19 dönem� �çer�s�nde yen�den
şek�llenen hayat koşulları eğ�t�m�n yanı
sıra farklı b�rçok alışkanlık üzer�nde de
etk�l� olmuştur. Aşağıdak� graf�kte
öğrenc�ler�n onl�ne dersler har�c�nde
gerçekleşt�rd�kler� sosyal akt�v�teler�n
seyr� cov�d önces� ve sonrasına yönel�k
karşılaştırmalı b�ç�mde ele alınmıştır. Her
örneklem grubuna ayrı ayrı yönelt�len
soruların cevapları tek b�r noktada
b�rleşt�r�lm�şt�r. Öğrenc�ler kend�ler�,
vel�ler çocukları, öğretmenler �se
öğrenc�ler�ne yönel�k değerlend�rmelerde
bulunmuşlardır. Sonuçlara baktığımızda
öğrenc�ler�n çevr�m�ç� / çevr�mdışı d�j�tal
c�haz kullanımının cov�d sürec�yle b�rl�kte
arttığına yönel�k f�k�r b�rl�ğ� söz
konusudur. Ancak bu noktadak� artış
sev�yes� vel� ve öğretmenler�n gözünde
öğrenc�ler�n öz değerlend�rmeler�ne
kıyasla daha fazla (Öğrenc�: %67 | Vel�:
%86 | Öğretmen: %86). Yan� öğrenc�ler
artışın ebeveyn ve öğretmenler�n
düşündükler� kadar fazla olmadı
kanaat�nde. 

D�j�tal oyunlara yönel�k yapılan
değerlend�rmeler de benzer b�r tablo ortaya
sunuyor. Onl�ne oyunlara harcanan süren�n
cov�d-19 sonrasında arttığını bel�rten
vel�ler�n oranı %70 düzey�nde şek�llen�rken
öğretmenler de %63 �le yakın b�r yüzde öne
sürüyor. Öğrenc�lerde �se bu oran görece
daha düşük (%54). 

Öğretmenler c�haz kullanımı ve onl�ne
oyunların yanı sıra öğrenc�ler�n telev�zyon
�zleme süreler�nde de yüksek b�r artış
yaşandığı yönünde değerlend�rmede
bulunmuştur (%74). Vel� ve öğrenc�ler de
�zleme süres�nde b�r artış yaşandığını
bel�rtm�ş ancak bu yaklaşım çok daha düşük
sev�yelerde gerçekleşm�şt�r (Vel�: %41 |
Öğrenc�: %52). 

K�tap okuma akt�v�tes�ne yönel�k yaklaşımda
vel�ler büyük b�r düşüş yaşandığına yönel�k
değerlend�rmelerde bulunurken (%57)
öğrenc�ler herhang� b�r değ�ş�kl�ğ�n
olmadığını bel�rt�yor (%46). Öğretmenlerde
�se durum dengel� b�r dağılım gerçekleşt�rm�ş

vaz�yette (Arttı: %36 | Değ�ş�kl�k olmadı: %26
| Azaldı: %39). F�z�ksel akt�v�telere yönel�k 
 gruplar arası benzer b�r değerlend�rme söz
konusu. Öğrenc�ler çoğunlukla herhang� b�r
değ�ş�kl�ğ�n yaşanmadığı noktasında görüş
b�ld�r�rken (%44), vel�ler�n %46’sı ve
öğretmenler�n %43’ü düşüş yaşandığı
düşünces�nde. 
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Şek�l yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “Ş�md� senden onl�ne dersler dışındak� akt�v�telere ayırdığı sürey� düşünmen� �st�yorum. Cov�d-
19 önces� ve sonrasında bu akt�v�telere ayırdığın süre sence ne yönde değ�şt�?" ve “Ş�md� s�zden çocuğunuzun / öğrenc�ler�n�z�n Cov�d-19 dönem� ve
önces� onl�ne dersler dışında d�ğer akt�v�telere ayırdığı sürey� karşılaştırmanızı �st�yorum. Çocuğunuzun / öğrenc�ler�n�z�n onl�ne dersler dışındak�
akt�v�telere ayırdığı süre s�zce ne yönde değ�şt�?Sorularına ver�len 1 �le 3 arasındak� puanlar baz alınmıştır. (-): Azaldı | (0): Değ�ş�kl�k olmadı | (+): Arttı

Şekil 7. Öğrencilerin Covid-19 dönemindeki aktivite değişimi

13Öğrenc� (-)

Öğrenc� (0)

Öğrenc� (+)

Vel� (-)

Vel� (0)

Vel� (+)

Öğretmen (-)

Öğretmen (0)

Öğretmen (+)

31 36

30 34 38 44 46

67 52 54 25 18

24 46 57

13 34 21 27 27

86 41 70 27 16

43 39

14 23 36 30 26

86 74 63 26 36

K�tap okuma süres�

Çevr�m�ç�/Çevr�mdışı d�j�tal c�haz kullanımı Telev�zyon �zleme süres� Onl�ne/d�j�tal oyun oynama

F�z�ksel akt�v�te �ç�n harcanan zaman

Aşağıdak� şekl�de de görüleceğ� üzere vel�ler�n %53’ü öğrenc�ler�n onl�ne dersler har�c�nde
teknoloj�k c�haz kullanımı ve �nternete 3-6 saat arasında vak�t ayırdığını düşünüyor. %33’lük
b�r kısım �se kullanım süres�n� 1-3 saat olarak bel�rtmekte.

Şekil 8. Velilere göre öğrencilerin teknolojik cihaz ve internette geçirdikleri süre
Şek�l yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “Çocuğunuz onl�ne dersler har�c�nde teknoloj�k c�hazlar ve �nternette ne kadar vak�t
geç�r�yor?” sorusuna cevaplar baz alınmıştır. 1: 1 saatten az | 2: 1-3 saat arası | 3: 3-6 saat arası | 4: 7-9 saat arası | 5: 9 saat ve üzer�

1 saatten az

1-3 saat arası

3-6 saat arası

7-9 saat arası

9 saat ve üzer�

53%

33%

9%
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İstanbul İzmir Ankara Adana Kadın Erkek 31-40 +41 Lise
altı
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SES

AB C1 C2DE
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Tablo 17. Velilere göre öğrencilerin teknolojik cihaz ve internette geçirdikleri süre

Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “Çocuğunuz onl�ne dersler har�c�nde teknoloj�k c�hazlar ve �nternette ne kadar vak�t geç�r�yor?”
sorusuna  ver�len  T2B cevaplar baz alınmıştır

İl Eğitim

1

2

3

4

5

3

33

50

3

10

0

40

47

7

7

7

13

73

0

7

50

40

0

10

3

34

51

3

8

0

22

67

0

11

3

30

51

5

11

3

36

55

0

6

36

46

0

11

0

17

67

4

13

37

53

5

5

0

21

62

0

17

9

45

5

41

0

Lise
üstü

1: 1 saatten az | 2: 1-3 saat arası | 3: 3-6 saat arası | 4: 7-9 saat arası | 5: 9 saat ve üzer�

0

50

44

0

6

0 7 0

Öğrenc�ler�n kullanım süreler�ne yönel�k vel� görüşler�n� değ�şkenler özel�nde �nceled�ğ�m�zde
AB ve C1 sosyo-ekonom�k düzey�ndek� katılımcıların kullanımı süres�n� ağırlıklı olarak 3-6 saat
şekl�nde bel�rtt�kler� görülüyor (AB: %53 | C1: %62). C2DE düzey�nde �se daha dengel� b�r
dağılım söz konusu (1-3 saat: %45 | 3-6 saat: %41). 
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Cov�d-19 önces� ve sonrasında yaşanan akt�v�te değ�ş�kl�ğ�ne yönel�k öğrenc�-vel� görüş
ayrılıkları (Şek�l 8) �nternet kullanım amaçları noktasında daha da bel�rg�nleşmekte. Araştırma
�çer�s�nde vel�lerden kend� �nternet kullanım amaçlarının yanı sıra çocuklarına yönel�k
değerlend�rmelerde bulunmaları �stenm�şt�r. Aşağıdak� şek�lde vel�ler�n bu beyanları
öğrenc�ler�n değerlend�rmeler�yle karşılaştırılmıştır. Sonuçlara baktığımızda oyun oynama
amacının (Öğrenc�: %66 | Vel�: %69) dışında kalan bütün alternat�flerde büyük b�r ayrım
ortaya çıkmış durumda. 

Özell�kle �nternet�n derslere ve ödevlere yardımcı olması amacıyla kullanımına yönel�k
düşüncelerde fark %36 sev�yes�ne çıkıyor. Öğrenc�ler�n %77’s� �nternet� bu yönde b�r amaçla
kullandığını bel�rt�rken, çocuğunun bu yönde b�r kullanım gerçekleşt�rd�ğ�n� düşünen vel�ler�n
oranı sadece %41. Benzer b�ç�mde sosyal medya kullanımına yönel�k yaklaşımda öğrenc�ler
%31’l�k b�r yüzdeye sah�pken vel�lerde bu oranın %64 sev�yes�ne yükseld�ğ� görülüyor. 

Şekil 9. Öğrencilerin internet kullanım amaçlarına yönelik karşılaştırma
Şek�l yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “S�zce çocuğunuz teknoloj�k araçları ve �nternet� genelde hang� amaçlarla kullanıyor?” sorusuna
cevaplar baz alınmıştır

0% 20% 40% 80%60%

İçer�k paylaşmak

D�z�/f�lm �zlemek

Müz�k d�nlemek

Sosyal çevreyle �let�ş�m

B�lg� ed�nmek / yen�

şeyler keşfetmek

Sosyal medyada vak�t

geç�rmek

Derse-ödeve yardım

almak

Oyun oynamak

Vel�n�n görüşü Öğrenc�

11
46

11
36

14

23

27

31

41

69
66

77

64

52

49

46
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Veli Öğretmen

Yeterlilik

Farkındalık

Teyit

Kod 
kategorileri

Erişim

Tablo 18. Öğrenci - teknoloji ilişkisi ifadeleri ve kod grupları

Kaynak

Çocuğum �ht�yacı olan b�lg�ye kolayca
er�ş�m sağlayab�l�yor

Öğrenc�ler�m �ht�yaçları olan
b�lg�ye kolayca er�ş�m

sağlayab�l�yorlar

Teknoloj�k c�hazların (Tablet,
b�lg�sayar, vb.) kullanımına yönel�k

gerekl� b�lg�lere sah�p

Teknoloj�k c�hazların kullanımına
yönel�k gerekl� b�lg�lere sah�pler

Medya aracılığıyla (TV, İnternet,
Gazete, vb.) er�şt�ğ� �çer�klere

eleşt�rel gözle bakab�l�yor

Medya aracılığıyla er�şt�kler�
mesajlara eleşt�rel gözle

bakab�l�yorlar

Çocuğum farklı kaynaklar (TV,
İnternet, K�tap, vb.) üzer�nden

b�lg�ye er�ş�m sağlayab�l�yor

Öğrenc�ler�m farklı kaynaklar (TV,
İnternet, K�tap, vb.) üzer�nden
b�lg�ye er�ş�m sağlayab�l�yorlar

Ulaştığı b�lg�ler�n doğruluğuna ya
da yanlışlığına kend�s� karar

vereb�l�yor

Ulaştıkları b�lg�ler�n doğruluğunu
ya da yanlışlığını tey�t

edeb�l�yorlar

Öğrenc�ler�n teknoloj�yle olan �l�şk�ler�nde bütünsel b�r yaklaşımın ed�n�leb�lmes� �ç�n kend� öz
değerlend�rmeler�n�n yanı sıra vel� ve öğretmenlerden de öğrenc�lere yönel�k görüşler
�stenm�şt�r. Yeterl�l�k, farkındalık bölümler�ndek� g�b� �fadeler�n kod grupları altında
b�rleşt�r�lmes�ne da�r �zlen�len yöntem �l�şk� düzey� �ç�n de kurgulanmıştır. Böylece �fade
b�ç�mler� anlamları bozulmadan örneklem�n özell�kler�ne göre şek�llend�r�lerek katılımcılara
yönelt�lm�şt�r. 
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Şekil 10. Öğrencilerin teknolojiyle ilişkilerine yönelik öğretmen-veli görüşleri
Anket �çer�s�nde “Ş�md� s�ze öğrenc�ler�n�z�n teknoloj�yle �l�şk�ler�ne da�r bazı �fadeler okuyacağım. Bu �fadelere ne derece katıldığınızı b�z�mle paylaşab�l�r
m�s�n�z?” ve “Ş�md� s�ze çocuğunuzun teknoloj�yle �l�şk�s�ne yönel�k bazı �fadeler okuyacağım. Bu �fadelere ne derece katıldığınızı b�z�mle paylaşab�l�r m�s�n�z?"
sorularına ver�len 1 �le 5 arasındak� puanların ortalaması baz alınmıştır. 1: Kes�nl�kle katılmıyorum | 2: Katılmıyorum | 3: Kararsızım | 4: Katılıyorum | 5: Kes�nl�kle
katılıyorum

Sonuçlara bakıldığında vel� ve öğretmen gözünde gerçekleşt�r�len öğrenc�
değerlend�rmeler�n�n anlamlı ölçüde farklılaştığı bel�rt�leb�l�r. Vel�ler�n değerlend�rmeler�nde
öğrenc�ler bütün kod grupları özel�nde öğretmen değerlend�rmeler�nden daha �y� b�r prof�l
ç�zm�şt�r. 

Görüş ayrılıkları ortalamalar arası 1,23 puan farkı �le er�ş�m noktasında der�nl�k kazanmakta.
Vel�ler öğrenc�ler�n �ht�yaçları olan b�lg�lere kolayca er�ş�m sağlayab�ld�kler� ön görüsünde
bulunurken (Ort:4,47) bu durum öğretmen görüşler�ne yansımamıştır (Ort: 3,24). Ancak her �k�
grup öğrenc�ler�n farkındalıklarına �l�şk�n kes�ş�m göstermekte. En düşük puanlamalar bu
alanda gerçekleşm�şt�r (Vel� ort: 3,26 | Öğretmen ort: 3,21). Hem vel�ler hem de öğretmenler,
öğrenc�ler�n medya aracılığıyla er�şt�kler� �çer�klere eleşt�rel b�r gözle baktıklarına �l�şk�n
�fadeye düşük katılım düzey� serg�lem�şlerd�r. 

Öğretmenler tey�tlemeye da�r benzer b�r tutum ortaya sunmakta (Ort: 3,21). Öğrenc�ler�n
b�lg�n�n doğruluğunu ya da yanlışlığını bel�rleyeb�ld�kler� �fades�ne tam anlamıyla katılım
gösteremey�p kararsıza yakın b�r değerlend�rmede bulunmaktalar. 
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Araştırmanın �lg�l� bölümünde vel�ler�n teknoloj�yle olan �l�şk�s� çocuk bakımı üzer�nden
anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda katılımcılara teknoloj�k c�hazların ve �nternet�n
çocuk bakımını kolaylaştıran ve zorlaştıran yönler� ayrı ayrı sorulup ver�len cevaplar aşağıdak�
şek�lde b�rleşt�r�lm�şt�r. 

Olumlu yönlere yönel�k serg�lenen tutum �ncelend�ğ�nde c�haz ve �nternet kullanımının çocuğun
eğ�t�m� �ç�n faydalı b�r kolaylaştırıcı olab�leceğ� düşünces� ön plana çıkmakta (%44). İç�nde
bulunduğumuz Cov�d-19 sürec�nde eğ�t�m�n onl�ne olarak gerçekleşt�r�lmes� vel�ler�n bu
düşüncey� ben�msemes�nde etk�l� olduğu öne sürüleb�l�r. Aranılan b�lg�ye er�ş�m�n kolaylaşması
da (%23) y�ne vel�ler�n poz�t�f yönde bel�rtt�kler� özell�kler�n başında gelmekte. 

Teknoloj� ve çocuk �l�şk�s�ndek� bağımlılık düzey� �se en etk�l� negat�f söylem. Vel�ler�n
neredeyse yarısı (%49) �nternet ve teknoloj�k c�hazların çocukları bağımlı hale get�rd�kler�nden
ş�kayetç� durumda. Çocukların teknoloj�ye yönel�k bu orantısız kullanımlarının sağlık açısından
b�r tehd�t olduğu düşünces� de y�ne negat�f yöndek� tutumlar arasında d�kkat çek�yor (%24). 

Şekil 11. Teknoloji ve çocuk bakımı ilişkisine yönelik veli görüşleri
Şek�l yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “S�zce teknoloj�k c�hazlar ve �nternet kullanımının çocuk bakımını kolaylaştıran / zorlaştıran yönler�
ned�r/nelerd�r?” sorularına ver�len cevaplar baz alınmıştır
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Davranış Bölümü

Araştırma bulgularına göz attığımızda öğrenc�ler�n %16’sının er�şt�kler� b�lg�n�n güven�l�r olup
olmadığına yönel�k herhang� b�r kontrol sağlamadıkları ortaya çıkıyor. Kontrol sağlayanlar
�çer�s�nde �se kaynağa atfed�len önem�n ön planda yer aldığını görmektey�z (%72). Buna göre
er�ş�len b�lg�n�n k�m tarafından üret�ld�ğ� / paylaşıldığı, bu k�ş� ya da kurumun güven�l�r b�r
prof�l olup olmadığı öğrenc�ler açısından bel�rley�c� b�r özell�k. Er�ş�len �çer�kte kullanılan d�l,
seç�len görseller g�b� met�nsel özell�kler (%69) ve farklı kaynaklar arası tutarlılık da (%70)
�çer�ğe güven duyma noktasında etk�l�. 

Bu noktada öğrenc�ler açısından er�ş�len b�r �çer�ğe duyulan güven�n o �çer�ğ�n b�ç�msel
özell�kler�, kaynak a�d�yet� ve tutarlılığı çerçeves�nde şek�llend�ğ� bel�rt�leb�l�r.

Şekil 12. Öğrencilerin teyit mekanizmaları
Şek�l yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “Geçt�ğ�m�z son b�r ay �ç�nde telev�zyonda �zled�ğ�n, �nternette, sosyal medyada
gördüğün ya da benzer� şek�llerde karşılaştığın b�r b�lg�n�n güven�l�rl�ğ�n� kontrol etmek �sted�ğ�nde nasıl b�r yol �zled�n?” sorusuna ver�len evet
cevapları baz alınmıştır
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Öğrenc�ler�n �ht�yaçları olan b�lg�ye ulaşmak ya da sorun karşısında çözüme ulaşmak �ç�n nasıl
b�r yol �zled�kler�ne baktığımızda onl�ne kanalların çevr�mdışı aks�yonların önüne geçt�ğ�n�
söyleyeb�l�r�z. Arama motorlarına başvurmak %92 �le �lk sırada yer alıyor. İk�nc� sırada �se
sosyal medya ve a�le faktörler� %80 oranıyla karşımıza çıkmakta. 

38

Şekil 13. Öğrencilerin bilgiye erişim noktasında gerçekleştirdikleri aksiyonlar
Şek�l yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “Daha önce b�r sorunla karşılaştığında ya da aradığın b�r b�lg�y� bulamadığında,
sana sayacağım �fadelerden hang�ler�n� gerçekleşt�rd�n?” sorusuna ver�len evet cevapları baz alınmıştır
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Hayatın hemen her köşes�n�n teknoloj�ye entegre olduğunu görmek mümkün. Bu durum
çocukların gel�ş�m serüvenler�yle de der�nden �l�şk�l�. B�lg� teknoloj�ler�yle b�rl�kte büyüyen ve
zamanının öneml� b�r kısmını çevr�m �ç� olarak geç�ren (Şek�l 8) çocukların s�ber
güvenl�kler�n�n sağlanması, onların d�j�tal alanlarda güvenl� şek�lde hareket etmeler� �ç�n
önlemler�n alınması artık b�r gerekl�l�k. Araştırma �çer�s�nde vel�ler�n bu yönde nasıl b�r tutum
serg�led�kler�, �nternet�n güvenl� kullanımına �l�şk�n yardıma �ht�yaç duyduklarında hang�
aktörlere başvurdukları �ncelenm�şt�r. Bulguları ele aldığımızda katılımcıların %29’luk
kısmının bu konuya yönel�k herhang� b�r yardım almadıkları gözlemlenm�şt�r. Bu oran
çocukların çevr�m �ç� dünyadak� güvenl�ğ� �ç�n oldukça end�şe ver�c�. Yardım alan katılımcıların
�se büyük oranda kend� sosyal çevreler� �çer�s�nde hareket ett�kler� ortada. Ebeveynler�n �lk
başvurdukları nokta genell�kle a�le �çer�s�ndek� d�ğer üyeler (%50). Başvurulan bu üyeler�n
çoğunlukla çocuk bakımından sorumlu olan d�ğer ebeveyn olduğu düşünüleb�l�r. Arkadaşlara
başvurma oranı �se %31 sev�yes�nde. 

Şekil 14. Güvenli internet kullanımına yönelik başvurulan noktalar
Şek�l yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “İnternet�n güvenl� ve sağlıklı kullanımı konusunda çocuğunuza tavs�yelerde bulunurken
nerelerden/k�mlerden yardım alıyorsunuz?” sorusuna ver�len cevaplar baz alınmıştır
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Bulgulara baktığımızda dersler�nde kullanmak üzere sıklıkla d�j�tal �çer�k üreten
öğretmenler�n oranı %33’tür. Katılımcıların %6’sı bu yönde b�r aks�yon
gerçekleşt�rmed�kler�n� bel�rt�rken, en yüksek düzey %66 �le bazen seçeneğ� olmuştur. 

Şekil 15. Öğretmenlerin derste kullanmak üzere dijital içerik üretme sıklığı

Şek�l yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “Ders�n�zde kullanmak üzere ne sıklıkta d�j�tal �çer�k üret�yorsunuz?”
sorusuna ver�len cevaplar baz alınmıştır
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Şekil 16. Öğretmenlerin derste kullanmak üzere ürettikleri içerik türleri

Şek�l yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “Derste kullanmak üzere ne tür �çer�kler üret�yorsunuz?”sorusuna
ver�len cevaplar baz alınmıştır

Dersler�nde kullanmak üzere d�j�tal �çer�k ürett�ğ�n� bel�rten katılımcılara (Şek�l 15 – Sık sık:
%33 | Bazen: %66) ne türde üret�m gerçekleşt�rd�kler� sorusu yönelt�lm�şt�r. Bulgulara
baktığımızda ders�n konusunu destekley�c� v�deo (%82) ve görsel (%80) �çer�kler�n ön plana
çıktığı bel�rt�leb�l�r. Met�nsel (%52) ve �ş�tsel (%21) ögeler �se görece düşük b�r orana sah�p.
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Derste �çer�k kullanımında bulunan öğretmenler�n bu üret�m� nerede gerçekleşt�rd�kler�ne
baktığımızda �se b�lg�sayar, tablet, telefon g�b� akıllı c�hazlara �nd�r�len uygulamalar %76’lık
b�r orana sah�p. Bu noktadan yola çıkarak öğretmenler�n derse yönel�k destekley�c� �çer�kler
hazırlarken çevr�m �ç� platformlarda z�yade c�hazlarda yer alan uygulamaları terc�h ett�kler�
ön görüleb�l�r (Onl�ne s�teler: %65). 

Araştırma �çer�s�nde ders� destekley�c� �çer�kler üretmen�n yanı sıra ek�pman kullanımına
yönel�k de b�r �nceleme gerçekleşt�r�lm�şt�r. Sonuçlar �çer�s�nde d�kkat çeken nokta �se
öğretmenler�n akıllı tahta kullanımından daha çok b�lg�sayar kullanımına yönelmeler�
(B�lg�sayar: %83 | Akıllı tahta: %81). Geleneksel medya araçlarının kullanımı �se
karşılaştırmada çok daha düşük kullanım oranı elde etm�şlerd�r (Telev�zyon: %19 | Gazete-
Derg�: %46). 

Şekil 17. Öğretmenlerin içerik üretmek için başvurduğu yöntemler

Şek�l yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “Ürett�ğ�n�z bu �çer�kler� nasıl oluşturuyorsunuz?”sorusuna ver�len cevaplar baz alınmıştır
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Şekil 18. Öğretmenlerin ders içerisinde kullandıkları ekipmanlar
Şek�l yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde “Ş�md� s�ze sayacağım ek�pmanlardan hang�ler�n� ders ver�rken kullanıyorsunuz?” sorusuna ver�len
evet cevapları baz alınmıştı
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Öğrenc�ler�n k�tle �let�ş�m araçlarını kullanırken gerçekleşt�rd�kler� davranışlara baktığımızda
�lg� çeken b�r �çer�ğ�n farklı kaynaklarda tekrar �ncelenmes�n�n ön plana çıktığı görülüyor (Ort:
3,75). Bu noktada öğrenc�ler�n, d�kkatler�n� çeken unsurlar özel�nde k�tle �let�ş�m araçlarına
bütünsel b�r yaklaşım gel�şt�rd�kler� öne sürüleb�l�r. İnternet�n olumsuzluklarına karşı b�l�nç
düzey� yüksek b�r değerlend�rme gerçekleşt�ren öğrenc�ler çevreler�yle �let�ş�me geçerek bu
konuya yönel�k d�kkat çekt�kler�n�, olumsuzluklardan korunmaya yönel�k öner�ler
gel�şt�rd�kler�n� bel�rtm�şlerd�r (Ort: 3,58). K�tle �let�ş�m araçlarıyla er�ş�len �çer�klere sunulan
tepk� �se d�ğer �fadelerden görece düşük seyrett�ğ� ortada (Ort: 3,40). 

Şekil 19. Öğrencilerin kitle iletişim araçlarına yönelik davranışları

Anket �çer�s�nde “Ş�md� sana k�tle �let�ş�m araçlarına yönel�k bazı �fadeler okuyacağım. Son b�r ay �ç�ndek� medya kullanımını düşündüğünde bu
�fadelere ne derece katıldığını ben�mle paylaşab�l�r m�s�n?” sorusuna ver�len cevapların ortalamaları baz alınmıştır. 1: Kes�nl�kle katılmıyorum | 2:
Katılmıyorum | 3: Kararsızım | 4: Katılıyorum | 5: Kes�nl�kle katılıyorum
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Öğrenc� davranışlarını değ�şkenler doğrultusunda ele aldığımızda, özel okuldak� katılımcıların
devlet öğrenc�ler�ne kıyasla genel anlamda daha düşük b�r aks�yon gerçekleşt�rd�kler�
bel�rg�nleş�yor. Sınıf düzeyler�nde �lg� çeken �çer�kler�n araştırılması her �k� grup �ç�n de yüksek
b�r katılım oranına sah�pken, 7.sınıflarda olumsuzluklardan korunmaya yönel�k öner�lerde
bulunma, 8.sınıflarda �se sosyal çevreye b�lg�ye er�ş�m noktasında yardımcı olma davranışları
ayrıca önem kazanıyor. İl bazlı �ncelemelerde davranışları gerçekleşt�rmeye yönel�k katılım
düzeyler�n�n Ankara’da oldukça düşük seyretmes� d�kkat çekerken, kız öğrenc�ler�n�n k�tle
�let�ş�m araçlarına yönel�k davranışlarda erkeklerden daha yüksek b�r puanlama
gerçekleşt�rd�kler� gözlenmekted�r. 
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Tablo 19. Öğrenci davranışlarının değişkenlere göre dağılımı

Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde davranış bölümüne �l�şk�n “Ş�md� sana k�tle �let�ş�m araçlarına yönel�k bazı �fadeler okuyacağım.
Son b�r ay �ç�ndek� medya kullanımını düşündüğünde bu �fadelere ne derece katıldığını ben�mle paylaşab�l�r m�s�n?” sorusuna ver�len T2B cevaplar baz
alınmıştır
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Araştırma �çer�s�nde, �nternet�n güvenl� kullanımına yönel�k gerçekleşt�r�len vel�
değerlend�rmeler�nde olduğu g�b�, öğretmenlerden de f�k�rler�n� paylaşmaları �stenm�şt�r.
Ancak bu noktada güvenl�k �l�şk�s� gen�şlet�lerek �nternete da�r daha kapsamlı b�r çerçeve
ç�z�lm�şt�r. Ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda öğretmenler�n, �nternet kullanımı ve b�lg�ye
er�ş�m g�b� konularda öğrenc�ler�n kend�ler�ne danıştıkları problemler� çözerken d�ğer
meslektaşlarına başvurmakta oldukları görüleb�l�r (%89). Problem�n kaynağı olan �nternet
çözüm noktasında da kend�s�ne yer bulmakta. Öğretmenler�n meslektaşlarından sonra
başvurdukları �k�nc�l nokta �nternet (%74). Geleneksel medya kanallarının ve daha gen�ş
sosyal çevren�n yardım alınan aktörler �çer�s�nde daha düşük paya sah�p oldukları ön
görüleb�l�r. 

Şekil 20. Öğretmenlerin öğrencilere yardımcı olurken başvurdukları noktalar

Şek�l yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır“İnternet kullanımı ve b�lg�ye er�ş�m g�b� noktalarda öğrenc�ler�n�ze tavs�yelerde bulunurken
nerelerden/k�mlerden yardım alıyorsunuz?”sorusuna ver�len cevaplar baz alınmıştır
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Vel�ler, öğrenc�ler�n teknoloj�yle olan �l�şk�ler� ve medya tüket�mler� noktasında etk�n b�rer
aktör olarak karşımıza çıkmakta. Araştırma �çer�s�nde bu konulara yönel�k vel�lerle çeş�tl�
�fadeler paylaşılmış ve bu �fadelere olan katılım düzeyler� �ncelenm�şt�r. Sonuçlara
baktığımızda vel�ler�n çocuğun �nternet kullanımına yönel�k gözlemc� poz�syonunda
konumlandığı ortaya çıkmakta (Ort: 4,51). Vel�ler�n büyük b�r çoğunluğunun “Kes�nl�kle
katılıyorum” düzey�ne yakın b�r değerlend�rmede bulunduğu gözlemleme �fades�, vel�ler�n
çocuk-teknoloj� �l�şk�s�nde b�r denet�m mekan�zması �şlev� gördüğü düşünces�n� ortaya
sunuyor. İncelemeye devam ett�ğ�m�zde benzer yaklaşımların tey�tleme (İfade 2, Ort:4,39),
açıklama (İfade 3, Ort: 4,36) g�b� davranışlarda da geçerl� olduğu görülüyor. 

Davranışları ele almaya devam ett�ğ�m�zde �l�şk� �çer�s�ndek� etk�leş�m�n düşüklüğü d�kkat
çekmekte. Zamanlarının çoğunu çevr�m �ç� geç�ren öğrenc�ler bu ortamda ebeveynler�yle
ortak akt�v�telerde bulunamıyor. Onl�ne mecralarda çocuklarla beraber oyun oynama, f�lm-
d�z� �zleme g�b� davranış �fades�ne katılım ortalaması 3,49 olarak karşımıza çıkmakta. Sonuç
olarak vel�ler�n çocuk-teknoloj� �l�şk�s�n� b�r parçası olmaktansa, bu �l�şk�n�n dışında yer alan
düzenley�c�-denetley�c� b�r mekan�zma �şlev� gördükler� öne sürüleb�l�r.

Şekil 21. Velilerin çocuklarına yönelik gerçekleştirdikleri davranışlar
Anket �çer�s�nde davranış bölümüne �l�şk�n“S�ze bazı �fadeler okuyacağım. Çocuğunuzla olan �l�şk�n�zdek� son üç ayı düşünerek bu �fadelere ne derece
katıldığınızı b�z�mle paylaşab�l�r m�s�n�z?" sorusuna ver�len 1 �le 5 arasındak� puanların ortalaması baz alınmıştır. 1: Kes�nl�kle katılmıyorum | 2:
Katılmıyorum | 3: Kararsızım | 4: Katılıyorum | 5: Kes�nl�kle katılıyorum
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Vel�ler�n davranışları �çer�s�nde ön plana çıkan gözlemleme �fades�n�n sosyo-ekonom�k
düzeyle paralell�ğe sah�p olduğu bel�rt�leb�l�r. Düzeyler arası kırılımlara baktığımızda sosyo-
ekonom�k durum yükseld�kçe gözet�m sev�yes�nde düşüş yaşanmaktadır (AB: %84 | C1: 90 |
C2DE: 100). C�haz kullanımı ve �nternete er�ş�m noktasında kısıtlamalarda bulunma
durumuna baktığımızda �se erkek katılımcıların kadın vel�lerden daha yüksek b�r oranda
davranış serg�led�ğ� anlaşılıyor (Erkek: %78 | Kadın: %64). K�tle �let�ş�m araçlarındak�
�çer�klere da�r çocukla gerçekleşt�r�len sohbetlerde �se kadınlar devrede (Kadın: %84 | Erkek:
%67). Gözlemc� davranışta da benzer b�r durum seyred�yor (Kadın: %93 | Erkek: %78)

Tablo 20. Veli davranışlarının değişkenlere göre dağılımı

Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde davranış bölümüne �l�şk�n “S�ze bazı �fadeler okuyacağım. Çocuğunuzla olan �l�şk�n�zdek� son üç
ayı düşünerek bu �fadelere ne derece katıldığınızı b�z�mle paylaşab�l�r m�s�n�z?”sorusuna ver�len T2B cevaplar baz alınmıştır
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Öğretmenler�n öğrenc�lere �l�şk�n görüşler�nde ulaşılan b�lg�n�n doğruluğunun ya da
yanlışlığının bel�rlenmes�ne yönel�k düşük b�r değerlend�rmen�n söz konusu olduğu ortaya
çıkmıştı (Şek�l 10). Öğretmen davranışları �çer�s�nde bu görüşün �zler�n� görmek mümkün.
B�lg�n�n tey�t ed�lmes�ne yönel�k gerçekleşt�r�len yönlend�rmeler davranışlar arasında ön
plana çıkmış durumda (İfade 2, Ort: 3,86). İnternette yaşanan sorunlara da�r çözüm sunmak
ve b�lg�ye er�ş�m noktasında farklı kaynakları göstererek er�ş�m� kolaylaştırmak g�b�
davranışlar da eş güdümlü olarak �k�nc� sırada yer alıyor (İfade 4, Ort: 3,83 | İfade 5, Ort:
3,83). Öğrenc�lere kend� �çer�kler�n� üretmeler� �ç�n yardımcı olma, medya �çer�kler�n� sınıf
ortamında topluluk olarak değerlend�rme g�b� konularda �se düşük b�r ortalama
gerçekleşmekte (İfade 6, Ort: 3,57 | İfade 8, Ort: 3,56). Teknoloj�-çocuk �l�şk�s�nde vel�ler
nasıl k� denetley�c�-düzenley�c� b�r mekan�zma olarak konumlanıyorsa öğretmenler�n de yol
gösteren-tey�tleyen b�r aktör olarak karşımıza çıktığı bel�rt�leb�l�r. 
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Şekil 22. Öğretmenlerin öğrencileriyle olan ilişkilerindeki davranışlar
Anket �çer�s�nde davranış bölümüne �l�şk�n “Ş�md� s�ze bazı �fadeler okuyacağım. Bu �fadelere ne derece katıldığınızı son üç aydak� dersler�n�z sırasında
öğrenc�ler�n�zle olan �l�şk�ler�n�z� düşünerek yanıtlamanızı �st�yorum.” sorusuna ver�len 1 �le 5 arasındak� puanların ortalaması baz alınmıştır. 1: Kes�nl�kle
katılmıyorum | 2: Katılmıyorum | 3: Kararsızım | 4: Katılıyorum | 5: Kes�nl�kle katılıyorum
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Ankara’dan katılım gösteren öğretmenler�n kend� �çer�kler�n� üretmeler� noktasında
öğrenc�ler� teşv�k etmed�kler� gözlemlenmekte (%0). Davranış puanlamaları da genel
anlamda düşük seyretm�şt�r. C�ns�yet bazlı yaklaşımlarda �se �nternet kullanımına yönel�k
kontrol (İfade 1, Kadın: %74 | Erkek: %58) ve karşılaşılan sorunlara destek (İfade 4, Kadın:
%76 | Erkek: %58) kadın öğretmenlerde erkeklerden daha yüksekt�r. Sosyal medya
platformlarının yönet�m�ne �l�şk�n öner�lerde bulunma noktasında da benzer b�r yaklaşım
mevcut (İfade 7, Kadın: %74, Erkek: %50). 
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Tablo 21. Öğretmen davranışlarının değişkenlere göre dağılımı
Tablo yüzdel�k (%) değerlerle hazırlanmıştır. Anket �çer�s�nde davranış bölümüne �l�şk�n “Ş�md� s�ze bazı �fadeler okuyacağım. Bu �fadelere ne derece
katıldığınızı son üç aydak� dersler�n�z sırasında öğrenc�ler�n�zle olan �l�şk�ler�n�z� düşünerek yanıtlamanızı �st�yorum.”sorusuna ver�len T2B cevaplar baz
alınmıştır

İl YaşCinsiyet

İST İZM ANK ADN Kadın Erkek 31-40 +41

Tecrübe

5 ve
daha az

6-10
yıl

Çalışma 
durumu

Söz Kadro

1

2

3

4

5

70

63

60

70

80

93

87

87

87

53

87

27

40

60

70

70

90

80

74

83

59

76

58

63

58

71

64

64

60

76

67

87

60

60

78

78

65

74

70

59

64

50

82

68

76

76

71

81

76

65

80

55

65

71

+11
yıl

1: Öğrenc�ler�m�n �nternet� nasıl kullandıklarını kontrol ett�m | 2: Öğrenc�ler�m� b�lg�y� tey�t etmeye yarayan platformları kullanmaya yönlend�rd�m | 3: İçer�ğ� onlara
uygun olmayan web s�teler�n� nasıl engelleyecekler�ne da�r öğrenc�ler�me veya a�leler�ne açıklamalarda bulundum | 4: İnternette b�r sorunla karşılaştıkları zaman bana
gelmeler� konusunda onları teşv�k ett�m | 5: Öğrenc�ler�me b�lg�ye farklı yollardan er�şeb�lecekler�ne da�r öner�lerde bulundum | 6: Öğrenc�ler�m�n kend� �çer�kler�n�
oluşturmalarına (Blog, podcast, görsel, vb.) yardım ett�m | 7: Öğrenc�ler�me sosyal medya kullanımlarını nasıl yönetecekler� konusunda öner�lerde bulundum | 8:
Öğrenc�ler�mle medyada yer alan b�lg�ler�n nasıl değerlend�r�lmes� (Anal�z ed�lmes�) konusunda sınıf �ç� etk�nl�kler gerçekleşt�rd�m)

68

92

64

56

80

20-30

80

87

60

80

Okul türü

Devlet Özel

72

80

64

72

75

33

67

17

50806867

50

71

74

90

S�ber güvenl�ğe �l�şk�n öğrenc�ler�n ve a�leler�n�n b�l�nçlenmes�ne da�r adımların atılması
(İfade 3, Özel: %17 | Devlet: %64), �çer�k oluşumunun desteklenmes� (İfade 6, Özel: %17 |
Devlet: %64), medya mesajlarının anal�z� (İfade 8, Özel: %33 | Devlet: %64), ve �nternete
yönel�k kontrol (İfade 1, Özel: %33 | Devlet: %72), davranışları okul türler� arasında anlamlı
ölçüde farklılaşmakta, özel okuldak� katılımcılar daha düşük b�r değerlend�rme sunmaktadır. 

Sözleşmel� öğretmenler�n �se davranışlarda genel anlamda daha etk�n oldukları bel�rt�leb�l�r.

70

6

7

8

70 80

4080

87

63

67

0

13

90

90

80

63

74

67

68

54 53

8050

50 73

68

60

67

57

57

57

64

64

17

50

33

65

74

74

59

64

50

56

60

60

62 59

81 59

5771



Medya Okuryazarlığı
Araştırması

49

Sonuç
Türk�ye’dek� medya okuryazarlığını öğrenc�, vel� ve öğretmen grupları özel�nde farklı
boyutlandırmalarla bütünsel b�r b�ç�mde ele alan araştırmamızda, ülken�n çeş�tl� �ller�nden
toplamda 201 katılımcı konuya �l�şk�n değerlend�rmeler�n� b�z�mle paylaştı. B�lg�sayar destekl�
telefon görüşmeler�yle gerçekleşt�r�len anket çalışmasında er�ş�m, yeterl�l�k, davranış, �l�şk� ve
farkındalık düzeyler�ne yönel�k k�m� noktalarda kes�ş�mler k�m� �fadelerde �se farklı
değerlend�rmeler gözlemlenm�şt�r. Bulgular genel�nde ön plana çıkan resme baktığımızda
öğrenc�ler�n kend� öz değerlend�rmeler� �le vel� ve öğretmenler�n onlara yönel�k sundukları
görüşler arasında farklılaşma ortaya çıkmakta. Özell�kle de farkındalığa �l�şk�n yapılan
paylaşımların öğrenc�ler nezd�nde oldukça düşük seyrett�ğ� görülüyor. Bulguları araştırma
bölümler� özel�nde değerlend�rd�ğ�m�zde aşağıdak� başlıklar ön plana çıkmakta:

“Farklı amaçlarla benzer kullanımlar” 
 

C�haz sah�pl�ğ� noktasında Akıllı cep
telefonları ve b�lg�sayarların bütün gruplar
�ç�n kes�ş�m kümes� n�tel�ğ� taşıdığı ortada.
Ancak c�hazların kullanım sıklıklarına yönel�k
farklı yaklaşımlar mevcut. Bu yaklaşımlar
kullanım amaçları özel�nde daha da
der�nleşmekte. Öğretmenler �çer�k paylaşımı
ve gündem tak�b�, vel�ler �se sosyal medyada
vak�t geç�rmek g�b� güdülerle kullanım
gerçekleşt�r�yor. Öğrenc�ler�n kullanım
b�ç�mler� �se tartışmalı b�r prof�le sah�p.
Vel�ler öğrenc�ler�n �nternete oyun oynama
amacıyla yaklaştığını bel�rt�rken, öğrenc�ler
kend� öz değerlend�rmeler�nde derslere
yardım alma amacını ön plana çıkartıyor. 

“F�yatlar herkes� etk�l�yor, zaman ve
güvenl�kse görecel�”

 

Katılımcı grupların �nternete yönel�k bakış
açılarında f�k�r b�rl�ğ�ne varıldığı
görülmekte. B�lg� teknoloj� ürünler� ve
�nternet er�ş�m� noktasında var olan f�yatlar
öğrenc�, vel� ve öğretmenler �ç�n ortak
b�ç�mde yüksek olarak değerlend�r�l�yor.
İnternet kullanımı �ç�n yeterl� zamana
sah�pl�k düzey� �se öğretmenlerde düşük
seyrederken öğrenc�lerde görece daha
yüksek. K�ş�sel b�lg�ler�n kullanıma açılması
g�b� güvenl�ğe �l�şk�n değerlend�rmelere
baktığımızda öğrenc�ler end�şe taşımazken
b�r üst jenerasyonda konuya da�r kaygı
sev�yeler�n�n yükseld�ğ� ortada. 
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“Eleşt�rel düşünceye yönel�k farkındalık, eğ�t�m düzey� ve sosyo-ekonom�k arka planla �l�şk�l�”
 

Farkındalığa da�r vel� ve öğretmenlerden genel olarak anlamlı ölçüde düşük b�r yaklaşım
serg�leyen öğrenc�ler, özell�kle de er�ş�len �çer�ğ�n kaynağını sorgulama, b�lg�n�n k�m tarafından
üret�ld�ğ�ne yönel�k okuma yapma noktasında düşük b�r farkındalık düzey�ne sah�p. Vel�ler
eleşt�rel düşünceye da�r sıkıntı yaşarlarken, öğretmenler�n b�ç�msel farkındalıklarının güçlü
olduğu bel�rt�leb�l�r. Vel� değerlend�rmeler�ndek� eleşt�rel düşünceye da�r gerçekleşt�r�len
yaklaşım detaylı �ncelend�ğ�nde sosyo-ekonom�k arka plan ve eğ�t�m düzey� �le paralell�k tesp�t
ed�lm�şt�r. B�reyler�n bu noktalardak� prof�ller� artış gösterd�kçe eleşt�rel düşünceye yönel�k
katılımları da artmıştır. 

“Medya okuryazarlığı kavramı kaynaktan yola çıkan aks�yonlarla �l�şk�lend�r�l�yor”
 

Medya okuryazarlığı kavramı katılımcılar tarafından medya araçları ve
platformlarından b�lg� ed�nme ve bu b�lg�y� değerlend�rmeye yönel�k atılan adımlar
eks�n�nde şek�llen�yor.

“Öğrenc�ler tekn�k becer�lerde zorlanıyor”
 

Medya okuryazarlığının yeterl�l�k boyutuna
yönel�k gerçekleşt�r�len değerlend�rmelerde
vel� ve öğretmenler yüksek sev�yeler
sunmakta. Er�ş�m, tekn�k, anlam, becer� ve
tey�t g�b� konular doğrultusunda şek�llenen
yaklaşımda öğrenc�ler düşük b�r prof�l
ç�z�yor. Özell�kle de b�lg� teknoloj�ler�
üzer�nden sunum, v�deo, yazı benzer�
�çer�kler üretme noktasında becer� eks�kl�ğ�
karşımıza çıkmakta. Okul türündek� özel-
devlet ayrımı �le öğrenc�ler�n yeterl�l�k
düzeyler� arasında anlamlı b�r �l�şk�
göreb�lmek mümkün. Araştırma sonuçlarına
göre özel okul öğrenc�ler� devlet okulundak�
katılımcılara göre daha yüksek
değerlend�rmelerde bulunmakta. 
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“Cov�d-19 dönem� öğrenc� akt�v�teler�n�
yen�den şek�llend�rd�”

 

Öğrenc�ler�n Cov�d-19 dönem� önces� ve
sonrası akt�v�te şemalarında yaşanan
değ�ş�klere yönel�k gruplar arası f�k�r ayrılıkları
mevcut. Vel�ler çocuklarının k�tap okuma
alışkanlıkları ve f�z�ksel akt�v�te süreler�nde
cov�d dönem�yle beraber büyük b�r düşüş
yaşandığını bel�rtmekte. Öğrenc�ler �se
herhang� b�r değ�ş�kl�k yaşanmadığını
savunuyor. Ancak hem öğrenc�ler hem vel� ve
öğretmenler c�haz kullanımı, telev�zyon
karşısında geç�r�len süre ve onl�ne oyun
oynama sayılarında artış yaşandığı konusunda
anlaşmakta. 

“Vel�ler öğrenc�-teknoloj� �l�şk�s�ne �y�mser
yaklaşırken öğretmenler aynı f�k�rde değ�l” 

 

Öğrenc�ler�n teknoloj� noktasındak� mevcut
durumlarına yönel�k yapılan vel� ve öğretmen
değerlend�rmeler�nde öğretmenler�n görece
daha karamsar b�r tablo ortaya sunduklarını
söylemek mümkün. Öğretmenler, öğrenc�ler�n
�ht�yaçları olan b�lg�ye er�ş�m sağlayab�ld�kler�
düşünces�ne kararsız b�r tavır serg�lerken
yeterl�l�k noktasında da vel�ler�n bakış
açılarından oldukça düşük b�r yaklaşım
sunuyorlar. Ancak her �k� grup da öğrenc�ler�n
eleşt�rel düşünme noktasındak�
farkındalıklarına �l�şk�n düşük
değerlend�rmeler de bulunmakta. 

“Tehl�kel� fayda”
 

Vel�ler �nternet�n ve teknoloj�k c�hazların
çocuğun eğ�t�m�ne yönel�k fayda
sağlayab�leceğ�n� düşünürken onları bağımlı
hale get�rmes�nden kaynaklı çek�nceler� de söz
konusu. Teknoloj� çocukların f�z�ksel
gel�ş�mler� �ç�n de zararlı b�r etken olarak
görülürken b�lg�ye er�ş�m açısından b�r
kolaylaştırıcı olarak karşımıza çıkıyor. 

“Kaynağa atfed�len önem öğrenc�ler �ç�n
bel�rley�c�”

 

Er�ş�len b�lg�n�n güvenl�ğ�n� kontrol etmeye
yönel�k herhang� b�r doğrulama
gerçekleşt�rmeyen öğrenc�ler�n varlığı soru
�şaretler� oluşturuyor. Hayatlarının büyük b�r
kısmını onl�ne platformlarda çeş�tl� �çer�klere
maruz kalarak geç�ren bu grubun eleşt�rel
düşünceden ve kontrolden yoksun b�r tüket�m
gerçekleşt�r�yor olması tehl�keler� beraber�nde
get�rmekte. Güvenl�ğe �l�şk�n tutum
serg�leyenler �ç�nse kaynağa yönel�k
değerlend�rmeler�n ön plana çıktığı, b�lg�n�n
k�m tarafından nasıl paylaşıldığına da�r
sorgulamaların öneml� olduğu görülüyor.
Er�ş�len �çer�ktek� met�nsel-görsel ögeler�n
kullanım şekl�, �çer�ğ�n farklı kaynaklarda
tutarlı b�ç�mde aktarılması g�b� noktalar
öğrenc�ler�n �çer�ğe yönel�k güven�n� bel�rley�c�
etkenler arasında karşımıza çıkmakta. 
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“A�le faktörü d�kkat çek�yor” 
 

Öğrenc�ler�n b�lg�y� doğrulama aks�yonları �çer�s�nde
sosyal çevre etk�s�n�n altını ç�zmek gerek. Teknoloj�yle
bu kadar �ç �çe olan ve hayatlarının büyük b�r bölümünü
burada geç�ren öğrenc�ler b�lg�y� doğrulamaya yönel�k
�lk olarak Google’a başvurmanın ardından yüksek b�r
oranda a�leye danışma davranışı serg�l�yor. İnternet
kullanımına �l�şk�n a�len�n rolü sadece çocuğun bakışıyla
sınırlı değ�l. A�le üyeler� �nternet�n güvenl� kullanımına
yönel�k atılacak adımlarda da b�rb�rler�yle etk�leş�me
geç�p, yardımlaşmaktalar.

“Öğretmenler yol gösteren b�rer tey�tç�”
 

Problem çözümler�, b�lg�ye er�ş�m yolları, tey�t etme
adresler� g�b� noktalarda öğrenc�lere yardımcı olmaya
yönel�k yaklaşım serg�leyen öğretmenler, tıpkı
vel�lerdek� g�b�, öğrenc�-teknoloj� �l�şk�s�n�n dışarısında
konumlanıp �çer�ye yönel�k müdahalelerde bulunan b�r
aktör olarak karşımıza çıkıyor. 

“Vel�ler denetley�c�-düzenley�c� b�r mekan�zma �şlev�
görüyor”

 

Vel�ler�n çocuk-teknoloj� �l�şk�s�ne yönel�k
gerçekleşt�rd�kler� davranışlarda gözlemleme ön plana
çıkıyor. Vel�ler�n b�rçoğu çocuklarının �nternet� nasıl
kullandıklarına �l�şk�n gözlemleme gerçekleşt�rmekte.
Er�ş�len �çer�klere yönel�k konuşmalar gerçekleşt�r�p
açıklamalarda bulunmak, doğrulama yollarını �şaret
etmek vel�ler�n başvurduğu d�ğer davranışlar arasında.
Ancak açıklamalarda bulunmanın yanı sıra onl�ne
dünyaya �l�şk�n ortak akt�v�telerde bulunma durumu
oldukça düşük. 



Thoman, E. & Jolls, T. (2003) L�teracy fort the 21st Century: An Overv�ew and Or�entat�on
Gu�de to Med�a L�teracy Educat�on. Center for Med�a L�teracy: Med�aL�t.
http://www.med�al�t.org/s�tes/default/f�les/01_MLKor�entat�on.pdf

Aufderhe�de, P. (1993). Med�a L�teracy: A Report of The Nat�onal Leadersh�p Conference on
Med�a L�teracy. Wash�ngton, DC, Aspen Inst�tute.

Erdem, C. (2018). Medya Okuryazarlığı Araştırmalarında Eğ�l�mler: L�sansüstü Tezlere Yönel�k
B�r İçer�k Anal�z�. Kuramsal Eğ�t�mb�l�m Derg�s�, 11(4), 693-717

RTÜK. (2016). Medya Okuryazarlığı Araştırması, Ankara. Er�ş�r�m tar�h�: 28.03.2021.
https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icer�k/AltS�teler/medya-okuryazarl�g�-arast�rmas�.pdf

Türk�ye İstat�st�k Kurumu (TÜİK). (2021). Hanehalkı B�l�ş�m Teknoloj�ler� (BT) Kullanım
Araştırması. Er�ş�m tar�h�: 07.11.2021. Er�ş�m adres�: https://data.tu�k.gov.tr/Bulten/Index?
p=Survey-on-Informat�on-and-Commun�cat�on-Technology-(ICT)-Usage-�n-Households-
and-by-Ind�v�duals-2021-37437

Un�ted Nat�ons Cultural Organ�zat�on (UNESCO). (2013). Med�a and Informat�on L�teracy -
Pol�cy and Strategy Gu�del�nes.

Medya Okuryazarlığı
Araştırması

53

Kaynakça

http://www.medialit.org/sites/default/files/01_MLKorientation.pdf
https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/medya-okuryazarligi-arastirmasi.pdf

