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1. BÖLÜM: Özet  
 

Bu rapor, üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlık konusundaki acil ihtiyaçlarını ana hatlarıyla 

açıklayan, AB tarafından finanse edilen Erasmus+ Ana Eylem 2- “Üniversite Öğrencilerinin Dijital 

Okuryazarlığını Arttırma Projesi” başlıklı Stratejik Ortaklık projesi kapsamında hazırlanan bir çıktıdır. 

 

İhtiyaç analizi raporu, ortak ülkelerdeki farklı sınıflarda birçok farklı bölümde okuyan üniversite 

öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için ortak ülkelerde uygulanan anket sonuçlarını içerir. 

 

Projemizin hedef kitlesi olan üniversite öğrencileri, sosyalleşme ve eğlence için dijital teknolojileri yaygın 

olarak kullanmaktadır. Bu nedenle çoğu eğitim ve iş hayatlarını etkileyecek sürekli gelişen ve değişen 

teknolojileri takip edemezler. Aynı bölümde okuyan üniversite öğrencileri arasında dijital beceri edinme 

konusunda uçurum olduğu gözlemlenmektedir. Dijital teknolojileri tanımak ve kullanmak bireylerin 

sosyal, eğitimsel ve mesleki yaşamlarını etkin ve doğru bir şekilde kolaylaştırmakta ve hayattaki 

başarılarını artırmaktadır. Üniversitelerde çok sayıda kaliteli, sosyal ve bilimsel dersler sunulurken, 

gençlerin dijital okuryazarlık becerilerinin gelişimini destekleyecek sistematik, kapsamlı ve etkili araçlar 

yeterince geliştirilemiyor. Bu durum aynı üniversitede, aynı bölümde hatta aynı sınıfta okuyan öğrenciler 

arasında ciddi bir beceri farkı ve uyumsuzluklarına yol açmaktadır. E-DigiLit, bu ihtiyaçları karşılayacak 

bir müfredat geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu yeni müfredatı geliştirmeden önce üniversite 

öğrencilerinin dijital okuryazarlık konusundaki ihtiyaçlarını belirlemek gerekmektedir. Bu İhtiyaç Analizi 

Raporu, müfredat hazırlama süreci için güçlü bir temel oluşturacaktır. Bu nedenle, bu ihtiyaç analizi için 

anket, üniversite öğrencilerinin DigComp Çerçevesinin beş boyutu hakkındaki bilgi ve farkındalıklarını 

aşağıda listelendiği gibi değerlendirmek için tasarlanmıştır. 

 

 Bilgi ve Veri Okuryazarlığı Boyutu 

 İletişim ve İşbirliği Boyutu 

 Dijital İçerik (ve Medya) Oluşturulması Boyutu 

 Güvenlik (ve Öznel İyi Oluş) Boyutu 

 Problem Çözme Boyutu 
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Bu analiz, E-DigiLit projesi 

kapsamında muhtemelen yeni 

geliştirilen seçmeli dersi alacak 

üniversite öğrencilerinin eğitim 

ihtiyaçlarına öncelik vererek 

ortak üniversiteler ile diğer özel 

ve devlet üniversitelerine ışık 

tutacak bir çalışma olmuştur. 

E-DigiLit, üniversite 

öğrencilerine daha iyi eğitim 

fırsatları sağlamak amacıyla, Türkiye, İspanya, İngiltere ve Hırvatistan olmak üzere dört farklı ülkedeki 

üniversite öğrencilerinin bilgi ve becerilerini artırmak için gerekli bilgileri çerçevelemeyi amaçlamaktadır. 

 

Bu rapor aşağıda tanımlanan 6 bölümden oluşmaktadır. 

 

1.Bölüm ihtiyaç analizinin neyi ifade ettiğine dair kısa bir açıklama ile birlikte belge hakkında bilgi 

sağlayan özeti içerir. 

 

2.Bölüm, dijital okuryazarlık eğitimi ve eğitimin geleceği ve daha sonraki yaşam deneyimleri üzerindeki 

beklenen etkileri hakkında kısa açıklamalarla birlikte çalışmada gerçekleştirilen genel araştırma 

metodolojisine genel bir bakış içeren bir giriş sağlar. 

 

3.Bölüm, anket metodolojisini takip eden etkileşimler, hazırlık süreçleri ve "Google Formlar" çevrimiçi 

aracı aracılığıyla soruların derlenmesi, çevirileri ve anketlerin uygulanmasını ele alır. 

 

4.Bölüm, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU), Coventry Üniversitesi (COVUNI), Zagreb Üniversitesi 

(FOI) ve Fundacion Universitaria San Antonio (UCAM) dahil olmak üzere 4 ortak kuruluştaki 

örnekleme ile ilgili bilgi sağlar. Ankete 4 ortak kurumdan 881 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katıldı. 

Katılımcıların yaş, cinsiyet, öğrenim yılı, öğrenim gördükleri üniversite ve bölümün adı, uluslararası 

öğrenci olup olmadığı, internet erişim yolları ve çevrimiçi hizmetleri takip etme sıklığı gibi kişisel 

bilgilerine ilişkin istatistikler bu bölümde ele alınacaktır. 

 

5.Bölüm, daha derin veri analizi sürecini, metin yanıtlarını sayısal biçime kodlayan işaretler, verileri 

gruplama, ülkeleri karşılaştırma ve veri görselleştirme konularını ele alır. 
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6. Bölüm, hem genel olarak hem de her bir ortak kuruluşun örneklemesi temelinde analizin bir sonucu 

olarak ortaya çıkan en önemli ihtiyaçları tartışan bir sonuç ortaya koyar. 

 

İhtiyaç Analizi 

 

İhtiyaç Analizi aşağıdaki noktaları ele alır: 

 

   Üniversite öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarını belirleme, 

   Çevrimiçi hizmetlerin kullanımıyla ilgili seçenekleri tanımlama, 

   Yeni müfredatın genel öğrenme çıktılarının ne olması gerektiğini belirleme, 

   Müfredatın hazırlanması için bir veri tabanı oluşturmak için gerekli verileri ve dijital 

okuryazarlık üzerine yeni seçmeli dersin eğitim materyallerini toplamak, 

 Her ortak ülkedeki üniversite öğrencilerinin mevcut farkındalık ve bilgi seviyesinin belirleme. 
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2.Bölüm: Giriş  
 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler eğitim alanını olduğu kadar her alanı da etkilemiş ve 

öğrenme ortamını hızla değiştirmiştir. 21. yüzyılın en temel değeri bilgi olduğu için bilginin üretimi ve 

paylaşımı zorunlu hale geldi. Bilgi paylaşımı sürecinde okuryazarlık kavramı önemlidir. Teknolojinin ve 

farklı disiplinlerin hızlı gelişiminin bir sonucu olan günümüz okuryazarlığı, dijital okuryazarlık başlığı 

altında toplanmaktadır. Dijital okuryazarlık, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) okuryazarlığı, teknolojik 

okuryazarlık ve bilgi okuryazarlığı gibi önemli beceri kümeleri için bir şemsiye kavramdır. UNESCO'nun 

Herkes İçin Bilgi Programı (IFAP), dijital okuryazarlığı bir yaşam becerisi olarak tanımlar. Dijital çağda 

hayatta kalma yeteneği olarak tanımlanan bu okuryazarlığa sahip bireyler, yeni teknolojilere hızla adapte 

olan ve anlayan bireylerdir. Dijital okuryazarlık, eleştirel düşünme becerilerine ek olarak, çevrimiçi 

ortamlarda etik normları ve davranış standartlarını, ifadelerin sırasını ve uygunluğu da içerir. 

 

Dijital okuryazarlık becerisine sahip bireyler, doğru bilgiyi kullanma, erişme ve üretme ve öğrenme-

öğretme sürecinde teknolojiyi kullanma becerisine sahiptir. Dijital okuryazarlık, dijital çağda hayatta 

kalma becerisi olarak en önemli temel yetkinliklerden biri haline geldi. Avrupa Birliği'nin 8 temel 

yetkinliği arasında "Dijital yeterlilik" şunları içerir: 

- Teknolojiyi Etkili Bir Şekilde Uygulama: Bilgiyi araştırma, düzenleme, değerlendirme ve iletişim için 

bir araç olarak teknoloji. 

- Belirli bir ortamda başarılı bir şekilde çalışmak üzere bilgiye erişmek, yönetmek, entegre etmek, 

değerlendirmek ve oluşturmak için dijital teknolojileri, iletişim / ağ oluşturma araçlarını ve sosyal medyayı 

uygun şekilde kullanma. 

- Bilgi teknolojilerine erişim ve kullanımla ilgili etik ve yasal konuların temel anlayışı. 

 

Diğer bir deyişle dijital okuryazarlık, bu dijital çağda bir bireyin sahip olması gereken en önemli temel 

beceri olarak kabul edilmektedir. Bireyler dijital becerilerini sadece eğitim hayatlarında veya profesyonel 

yaşamlarında değil, günlük yaşamlarında da kullanmak zorundadır. Günümüzde akıllı telefonların çok 

ötesinde, dijital eğitim materyalleri, akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı arabalar, e-devlet uygulamaları, 

nesnelerin interneti gibi birçok dijital yenilik hayatımızın bir parçası haline geldi. Kullandığımız cep 

telefonlarına yeni bir uygulama eklemediğimizden bir gün geçmiyor. Üstelik dijital teknolojiler ve sosyal 

medya aracılığıyla iletişim kurmayı başardık. Kütüphaneye, markete veya bankaya gitmek yerine bilgiye 

dijital erişim, bankacılık ve alışveriş için dijital teknolojileri kullananların sayısı hızla artıyor. 

Sonuç olarak, bireyler dijital dünyadan kaçamazlar, bu nedenle kişisel tatmin ve gelişim, istihdam 

edilebilirlik, sosyal içerme ve aktif vatandaşlık için anahtar bir yetkinlik olan dijital okuryazarlık 

becerilerini geliştirmek zorundadırlar. Dijital okuryazarlığın geliştirilmesi AB'de ortak bir ihtiyaç haline 
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geldi. Bu proje, öğrencileri değişen işgücü piyasalarına ve daha çeşitli, mobil, dijital ve küresel toplumlarda 

aktif vatandaşlığa hazırlayacaktır. 

 

21. yüzyılda eğitim kurumları, dijital yetkinliklere sahip bireylerin yetiştirilmesinden sorumludur. Yapılan 

çalışmalar incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerilerinin eksikliğinin siteye 

üye olmak gibi şeyleri basitçe yapamayacağı açıklanmıştır. Dijital çağda öğrenciler genellikle eğlence, 

oyun oynama ve sanal dünyada sosyalleşme için dijital teknolojilerle vakit geçiriyorlar. Üniversite 

öğrencilerinden bu teknolojileri verimli bir şekilde kullanmaları ve karşılaştıkları sorunları bu teknolojiler 

aracılığıyla çözmeleri beklenmektedir. 

 

Üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek amacıyla E-DigiLit projesi 

kapsamında dijital okuryazarlık üzerine yeni bir seçmeli ders geliştirilecektir. Ağ cihazları (akıllı 

telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve masaüstü bilgisayarlar) aracılığıyla bilgi bulma, işleme, 

düzenleme, paylaşma, değerlendirme ve analiz etme süreci, dijital okuryazarlık seçmeli dersinin ana 

konusu olacaktır. 

 

DigComp olarak da bilinen Avrupa Dijital Yetkinlik Çerçevesi, vatandaşın dijital yetkinliğini geliştirmek 

için bir araç sunar. Günümüzde dijital olarak yetkin olmak, insanların DigComp'un tüm alanlarında 

yetkinliklere sahip olması gerektiği anlamına geliyor(ec.europa.eu/jrc/en/digcomp). DigComp 

çerçevesinde dijital okuryazarlık, "okyanusta yüzmeyi öğrenmek" olarak tanımlanmıştır. 
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Avrupa Komisyonu (2003: 3), dijital okuryazarlığın önemini şu şekilde vurgulamaktadır: “Dijital 

okuryazarlık, yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik için bir ön koşul haline gelmiştir ve bu olmadan 

vatandaşlar ne topluma tam olarak katılabilecek ne de 21'inci yüzyıl içinde yaşamak için gerekli bilgi ve 

becerileri edinebileceklerdir." 

 

Ayrıca, Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi (2020), “Dijital okuryazar olan bir kişi, bilgiyi bulmak ve 

değerlendirmek, başkalarıyla bağlantı kurmak ve işbirliği yapmak, orijinal içerik üretmek ve paylaşmak 

için teknolojiyi stratejik olarak kullanabilir ve birçok mesleki ve kişisel hedefe ulaşmak için İnternet ve 

teknoloji araçlarını kullanabilir. 

 

Ayrıca, Avrupa Komisyonu tarafından sunulan Dijital Gündem, Avrupa 2020 Stratejisinin yedi 

yapıtaşından birini oluşturmaktadır. Bunlardan biri "Dijital okuryazarlığı, becerileri ve katılımı teşvik 

etmektir". 

 

Bu kapsamda E-DigiLit, üniversite öğrencilerinin dijital çağda hayatta kalma yeteneklerini geliştirerek 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Bu proje, dijital okuryazarlık becerilerini planlı ve akademik bir 

yaklaşımla geliştirecek. E-DigiLit ayrıca şunları hedefler: 

- Dijital okuryazarlık becerileri için bir öğrenme ortamı geliştirme, 

- Üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirme, 
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- Öğretim kadrosunu eğiterek üniversitelerin dijital okuryazarlık kapasitesinin geliştirilmesine katkıda 

bulunma, 

- Proje web sitesinde çıktıları paylaşarak dijital okuryazarlıkla ilgili kaynaklara erişimi kolaylaştırma. 

 

Dijital okuryazarlık konusundaki bilgi ve farkındalık düzeyi her ülkede farklı olabileceğinden, bu analiz 

ülkeler arasındaki farklılıkları ortaya çıkararak proje çıktılarının geliştirilmesinde önemli bir projektör 

görevi görecektir. 
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3.Bölüm: Anket Metodolojisi  
 

E-DigiLit projesinin başlangıç toplantısında ortak kurumların üyeleri başlangıç toplantısında son teslim 

tarihlerini tartıştı ve İhtiyaç Analizi Anketi ile ilgili faaliyetleri planladı ve çevrimiçi toplantılarda pandemi 

nedeniyle faaliyetlerin son teslim tarihlerini güncelledi. 

 

İhtiyaç analizi için soruları hazırlamadan önce Dokuz Eylül Üniversitesi, G-Drive'daki anket havuzu için 

bir dosya ve doküman hazırladı. Her ortağın proje üyeleri, anket için birkaç soru tanımlayarak bu havuza 

katkıda bulundu. Çevrimiçi toplantılarda anket maddeleri tüm ortaklar tarafından tartışıldı ve güncellendi. 

Müfredatın hazırlık sürecine başlamadan önce, farklı paydaş türlerini destekleyebilmek için okuryazarlıktan 

akıcılığa dijital dönüşüm yelpazesinin değerlendirilmesi gerekiyordu. Paydaşlarımızın yelpazenin neresinde 

olduğunu yakalamak ve anlamak amacıyla bir anket aracı hazırlanmış, revize edilmiş, ortaklar tarafından 

tercüme edilerek karar vericilere ve akademik personele uygulanmıştır. APEC, verileri aldıktan sonra ilk 

“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK GEREKSİNİMLERİNİN KARAR 

VERİCİLERİN GÖZÜNDEN İNCELENMESİ” ihtiyaç analizi raporunu hazırladı. Bu rapor, ortakların 

paydaşlara ilgili içeriği sağlamasına ve ikinci anket aracını hazırlamasına yol açtı. Bu ilk raporun sonuçları, 

dijital okuryazarlık için neyin önemli olduğunu anlamamıza yardımcı oldu ve ihtiyaçları 

önceliklendirmemizi sağladı. Ortaklar ve koordinatör tarafından birkaç kez revize edildi ve güncellendi. 

 

Anket aracı, anadillere çevrildikten sonra, geçerlik ve güvenirliği test etmek için küçük bir üniversite 

öğrencisi grubuna uygulanmıştır. Anket aracı revize edildi ve test sonucuna göre ifadeler kısaltıldı. 

Koordinatör anket aracını sonlandırdı ve ana dillere tercüme etti. İkinci İhtiyaç Analizi raporu, ortakların 

verilerinden yararlanılarak hazırlandı. Türkiye'den DEU 425 öğrenciye, FOI 235 öğrenciye, UCAM 116 

öğrenciye ve COVUNI 106 öğrenciye ulaştı. 

 

Anket hazırlanırken “ne ölçülmeli / koşullar, hangi sorular sorulmalı, hangi ifadeler yazılmalı ve nasıl 

ölçülmeli” gibi konular anket aracının çerçevesini belirleyen en önemli unsurlar olarak ortaklar tarafından 

benimsenmiştir. 
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Anket 3 ana bölümden oluşuyordu: 

 

 1. Bölüm: bu bölüm, katılımcıya projenin amacı ve gizlilik, veri işleme, gönüllü Bilgi, Maliyet, Tazminat 

ve riskler ve faydalar, Veri Koruma ve Gizlilik ve Çerezler ile ilgili diğer bilgiler hakkında bilgi verir. 

 2. Bölüm: sahip oldukları dijital cihazların türü ve hangi sosyal medya aracını kullandıkları gibi 

demografik özellikler ve bilgiler  

 3. Bölüm: DigComp'un 5 boyutuyla ilgili ifadeler 

 

               

İhtiyaç Analizi Anketi iki farklı türde sorular içermektedir; Çoktan Seçmeli ve Likert Türü. Likert türünde 

cevaplar “1” den “5” e kadar verilmiştir ve anlamları aşağıdaki gibidir: 

 

0.- İfadeyi anlamadım 

1.- Kesinlikle katılmıyorum 

2.- Katılmıyorum  

3.- Ne katılıyorum ne katılmıyorum  

4.- Katılıyorum 

5.- Kesinlikle katılıyorum 

 

Bu dönemde analiz sürecini kolaylaştırmak için bazı soruların türleri değiştirildi. Bazı sorular nicel veri 

toplayacak şekilde yeniden düzenlendi. DEU, Google Drive üzerinde Google Dokümanlar hazırlayarak 

ifadeler ve bölümler üzerinde çalıştı ve anketleri cevaplama / analiz süreçlerini kolaylaştıracak şekilde 

sonuçlandırdı. 

 

Katılımcılar / Örnekleme 

 

Katılımcıları seçmek için Basit Rasgele Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır. Üniversiteler anket için 

üniversite yönetiminden gerekli izinleri aldıktan sonra anket linkini farklı bölümlerdeki ve farklı sınıflardaki 

üniversite öğrencilerine gönderdiler. Her ortak tarafından belirlenen sürede anketi çevrimiçi olarak 

doldurmaları istenmiştir. Ankete üniversite öğrencileri gönüllü olarak katıldı. Bazı sorular kişisel 

mahremiyet kapsamında olduğundan, bu soruların cevaplanması katılımcıların takdirine bırakılmıştır. 
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Katılımcı Sayısı 

  

4 farklı ülkeden sınırlı bir süre içerisinde toplam 881 üniversite öğrencisi İhtiyaç Analizi Anketine 

katılmıştır. Ortaklar anketi çevrimiçi araçları kullanarak uyguladılar. Araştırma süresi yaklaşık dört hafta 

sürdü. Toplam 881 form incelendi. 

 

Tablo 1: Üniversitelerden katılımcılar 

 n % 

COVUNI 106 12.0 

DEU 425 48.2 

UCAM 116 13.2 

ZAGREB 234 26.6 

Toplam 881 100.0 

 

 

Resim 1: Üniversitelerden katılımcıların sayısı 

 

İstatistiklerden de anlaşılacağı üzere Türkiye en çok katılımcıya sahip ülkedir ve 234 katılımcıyla 

Hırvatistan ikinci sırada yer almaktadır. İspanya ve İngiltere'de neredeyse aynı sayıda katılımcı var 
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Türkiye  
Katılımcı Sayısı: 425   
Katılımcılar toplam katılımcıların %48.2’sini oluşturur.      
 

Hırvatistan  
Katılımcı Sayısı: 234 

Katılımcılar toplam katılımcıların %26.5’ini oluşturur. 

 

İspanya     
Katılımcı Sayısı: 116  
Katılımcılar toplam katılımcıların %13.15’ini oluşturur. 

 

İngiltere  
Katılımcı Sayısı: 106  
Katılımcılar toplam katılımcıların 12%’sini oluşturur. 

 

.       
 

 
 

İhtiyaç Analizi Raporu 

Veri Analizi 

 

İhtiyaç Analizi Raporu, ihtiyaç analizi anketi sayesinde katılımcıların ihtiyaçlarının bulgularını sunmaktır. 

E-DigiLit, genel olarak katılımcıların dijital okuryazarlık becerilerini çok yüksek bir düzeyde geliştirmeleri 

gerektiğini gözlemledi. Katılımcılar arasında eğitim ihtiyacı oranları çok yüksek olduğundan, E-DigiLit esas 

olarak yanıtlar arasındaki küçük farklılıkları karşılaştırdı. 
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Bu sebeple: 

 

 Her bir madde için frekanslar incelenmiş ve SPSS ile veri setleri oluşturulmuştur. 

 Her ülkenin veri seti, 0'dan (İfadeyi anlamadım) 5'e (Kesinlikle katılıyorum) kadar bilgi düzeyini 

gösterecek şekilde yanıt sayısını içermiştir. 

 Her ifade için, E-Digilit, her ortak ülkenin veri setindeki "Kesinlikle katılmıyorum, Katılmıyorum, Ne 

katılıyorum ne katılmıyorum, Katılıyorum, Kesinlikle katılıyorum” seçeneklerinden kaç katılımcının 

seçtiğini göz önüne alabilir. 

 Toplam frekansların tüm katılımcıların genel eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkardığı kabul edildi, ancak 

tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve ayrıca üniversite öğrencileri için dijital okuryazarlık üzerine 

yeni seçmeli ders müfredatının aktarılabilirliğini sağlamak için ülkeye özgü ihtiyaçlar da belirlendi. 

 

 

 

Bulgular 

Bu raporda katılımcılara uygulanan anketin iki bölümü aşağıdaki başlıklarda incelenmiştir: 

 

Bölüm 1: Demografik özellikler ve genel bilgiler: Bu Bölümde, Yaş, Cinsiyet, Eğitim Yılı, Katılımcının 

halihazırda öğrenim gördüğü lisans bölümünün adı, uluslararası öğrenci olup olmadığı, Menşe ülkesi 

aşağıdaki sorularla birlikte sorulmuştur: 

 Evinizde internet erişimi var mı?    

 Telefonunuzda internet erişimi var mı?   

 Üniversitenizde internet erişimi var mı?   

 Hangi dijital cihazlara sahipsiniz: cep telefonu, tablet, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar 

 Aşağıdaki çevrimiçi hizmetleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz? 

 

Bölüm 2: DigComp’un 5 Boyutuyla ilgili İfadeler  

 

1- Bilgi ve Veri Okuryazarlığı Boyutu  

2- İletişim ve İşbirliği Boyutu 

3- Dijital İçerik (ve Medya) Oluşturulması Boyutu 

4- Güvenlik (ve Öznel İyi Oluş) Boyutu 

5- Problem Çözme Boyutu 



 

Enhancing Digital Literacy of University Students Project 

Needs Analysis Report 

 

Chapter 4: 
 

Bölüm 1 – DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE GENEL BİLGİLER: 
 

 Bu bölüm çoktan seçmeli olup, katılımcılardan kendileri için uygun bir seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. 

Tüm soruların tüm katılımcılar tarafından cevaplanması istenmiştir. 

 

A- Cinsiyet: 
 
Tablo 2: 4 ortak üniversiteden katılımcıların cinsiyeti  
                             

 Kadın Erkek Cinsiyetsiz Toplam 

COVUNI 62 43 1 106 

DEU 294 131 0 425 

UCAM 95 21 0 116 

ZAGREB 117 117 0 234 

Toplam 568 312 1 881 

Toplam %  %64.5 %35.4 %0.1 %100 

 

Resim 2: 4 ortak üniversiteden katılımcıların cinsiyeti 

 
 
                                                    

 

Katılımcıların oranlarına bakıldığında, katılımcıların %64,5'inin kadın, %35,4'ün erkek olduğu 

görülmektedir. Diğer bir deyişle 881 katılımcının 568'inin kadın, 312'sinin erkek olduğu görülmektedir. 
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B-  Yabancı öğrenci misiniz? 

 
Tablo 3: 4 ortak üniversiteden yabancı ve ulusal öğrenci sayısı ve oranı 

 Evet Hayır Toplam 

COVUNI 49 57 106 

DEU 30 395 425 

UCAM 5 111 116 

ZAGREB 6 228 234 

Toplam 90 791 881 

Toplam % %10.2 %89.8 %100 

 

Resim 3: 4 ortak üniversiteden yabancı ve ulusal öğrenci sayısı ve oranı 

 
  

Katılımcıların uluslararası öğrenci olup olmadıkları incelendiğinde istatistiklerden katılımcıların 

çoğunluğunun yabancı öğrenci olmadığı görülmektedir. 881 katılımcının 791'i yerli öğrencilerdir ve sadece 

90'ı yabancı öğrencilerdir. Diğer bir deyişle, ortakların %89,8'i aslen kendi ülkelerindendir. Ortak 

üniversiteler arasında en fazla yabancı öğrenci COVUNI'ye aittir. Öte yandan, en düşük yabancı öğrenci 

sayısı UCAM'a aittir. 

 

C-  Evinizde/Telefonunuzda/Üniversitenizde internet erişimi var mı? 

  
Tablo 4: İnternete evden, cep telefonundan ve üniversiteden erişen öğrenci sayısı 

 
Evinizde internet erişimi var 

mı? 

Telefonunuzda internet 
erişimi var mı? 

Üniversitenizde internet 
erişimi var mı? 
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        Resim 4: İnternete evinden erişim sağlayan öğrenci sayısı 

 
 

Tablo 4 ve Şekil 4'te 881 öğrencinin 796'sının evde internet erişimi olduğu görülmektedir. Evde internet 

erişimi olmadığını belirten DEU katılımcılarının sayısının diğer partnerlere göre önemli ölçüde daha yüksek 

olduğu görülmektedir. 

 

Resim 5: İnternete cep telefonundan erişim sağlayan öğrenci sayısı 

 Evet Hayır 
Topla
m Evet Hayır 

Topla
m Evet Hayır 

Topla
m 

COVUNI 106 0 106 105 1 106 106 0 106 

DEU 344 81 425 406 19 425 382 43 425 

UCAM 114 2 116 116 0 116 113 3 116 

ZAGREB 232 2 234 230 4 234 233 1 234 

Toplam 796 85 881 857 24 881 834 47 881 



 

Enhancing Digital Literacy of University Students Project 

Needs Analysis Report 

 

 
 

Tablo 4 ve Şekil 5'te 881 öğrencinin 857'sinin cep telefonundan internet erişimi olduğu görülmektedir. Cep 

telefonunda internet erişimi olmadığını belirten DEU katılımcı sayısının diğer partnerlere göre daha fazla 

olduğu görülmektedir. 

 

Resim 6: İnternete üniversiteden erişim sağlayan öğrenci sayısı 

 
 

 

Tablo 4 ve Şekil 6'da üniversitede 881 öğrencinin 834'ünün internet erişimi olduğu görülmektedir. 

Üniversitede internet erişimi olmadığını belirten DEÜ katılımcı sayısının diğer ortaklardan daha fazla 

olduğu görülmektedir. 
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D- Çevrimiçi hizmetleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz?  
 

Tablo 5: Wikipedia uygulamasını kullanan öğrenci sayısı 
 

 

Çevrimiçi hizmetleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz? [Wikipedia] 

Her gün Nadiren 
Hiçbir 

zaman 
Bazen Toplam 

COVUNI 9 41 8 48 106 

DEU 45 82 45 253 425 

UCAM 5 45 17 49 116 

ZAGREB 14 54 3 163 234 

Toplam 73 222 73 513 881 
 
 

Resim 7: Wikipedia uygulamasını kullanan öğrenci sayısı 

 

 

Tablo 5 ve Şekil 6'dan açıkça anlaşılmaktadır ki 513 üniversite öğrencisi bazı günler Wikipedia'yı takip 

ettiklerini belirtirken, 222'si Wikipedia'yı neredeyse hiç takip etmediklerini belirtmişlerdir. 881 üniversite 

öğrencisinden sadece 73'ü Wikipedia'yı her gün takip ettiğini belirttmiştir. Öte yandan Wikipedia'yı hiç takip 

etmeyen üniversite öğrencisi sayısı, onu her gün takip eden öğrenci sayısı ile aynı olduğu görülmektedir. 

Genel olarak Wikipedia'yı düzenli olarak takip etme oranı oldukça düşük görünüyor. 
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Tablo 6: Facebook uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 
 Çevrimiçi hizmetleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz? [Facebook]  

  

Her gün Nadiren Hiçbir 

zaman 

Bazen Total 

COVUNI 36 23 19 28 106 

DEU 39 133 201 52 425 

UCAM 36 18 40 22 116 

ZAGREB 182 17 4 31 234 

Total 293 191 264 133 881 

 

         Resim 8: Facebook uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 

 

Tablo 6 ve Şekil 8'den açıkça anlaşılmaktadır ki 293 üniversite öğrencisi her gün Facebook'u takip ettiğini 

belirtirken, 264'ü Facebook'u hiç takip etmediğini ifade etmiştir. 881 üniversite öğrencisinden sadece 133'ü 

bazı günler Facebook'u takip ettiğini belirtmiştir. Öte yandan, 191 üniversite öğrencisi Facebook'u neredeyse 

hiç takip etmediklerini belirtmiştir. Genel olarak, katılımcıların neredeyse yarısı Facebook'u düzenli 

olarak takip etmektedir. 
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Tablo 7: Instagram uygulamasını takip eden öğrenci sayısı  

 

Çevrimiçi hizmetleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz? [Instagram]  

  

Her gün Nadiren 
Hiçbir 

Zaman 
Bazen Toplam 

COVUNI 76 8 10 12 106 

DEU 327 25 26 47 425 

UCAM 95 3 12 6 116 

ZAGREB 191 8 25 10 234 

Toplam 689 44 73 75 881 

 

Resim 9: Instagram uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 

 

Tablo 7 ve Şekil 9'da 689 üniversite öğrencisi her gün Instagram'ı takip ettiğini belirtirken, 73'ünün 

Instagram'ı hiç takip etmediğini belirttiği görülmektedir. 881 üniversite öğrencisinden sadece 44'ü 

Instagram'ı neredeyse hiç takip etmediğini belirtmiştir. Öte yandan, 75 üniversite öğrencisi ise bazı günler 

Instagram'ı takip ettiklerini belirtmiştir. Genel olarak katılımcıların büyük çoğunluğunun Instagram'ı 

düzenli olarak takip ettiği anlaşılmaktadır. 
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Tablo 8: YouTube uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 

Çevrimiçi hizmetleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz? [YouTube]  

      

Her gün Nadiren 
Hiçbir 

Zaman 
Bazen Toplam 

COVUNI 81 2 0 23 106 

DEU 319 13 2 91 425 

UCAM 74 5 1 36 116 

ZAGREB 206 4 1 23 234 

Toplam 680 24 4 173 881 

 

Resim 10: YouTube uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 

 

Tablo 8 ve Şekil 10'da 680 üniversite öğrencisinin her gün YouTube'u takip ettiğini belirtirken sadece 4'ünün 

YouTube'u hiç takip etmediğini belirttiği görülmektedir. 881 üniversite öğrencisinden sadece 173'ü bazı 

günler YouTube'u takip ettiğini belirtmiştir. Öte yandan 24 üniversite öğrencisi YouTube'u neredeyse hiç 

takip etmediklerini belirtmiştir. Genel olarak katılımcıların çoğunun düzenli olarak YouTube'u takip 

ettiği anlaşılmaktadır. 
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Tablo 9: LinkedIn uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 

Çevrimiçi hizmetleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz? [LinkedIn]  

    

Her gün Nadiren 
Hiçbir 

zaman 
Bazen Toplam 

COVUNI 20 38 17 31 106 

DEU 7 87 299 32 425 

UCAM 0 18 94 4 116 

ZAGREB 6 55 140 33 234 

Toplam 33 198 550 100 881 

 
 
 

Figure 11: LinkedIn uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 
 

 

Tablo 9 ve Şekil 11'de 550 üniversite öğrencisi LinkedIn'i asla takip etmediğini belirtirken, sadece 33'ünün 

LinkedIn'i her gün takip ettiğini belirttiği görülmektedir. 881 üniversite öğrencisinden 198'i LinkedIn'i 

neredeyse hiç takip etmediğini belirtmiştir. Öte yandan 100 üniversite öğrencisi bazı günler LinkedIn'i takip 

ettiklerini belirtti. Genel olarak katılımcıların çoğunluğunun LinkedIn'i düzenli olarak takip etmediği 

anlaşılmaktadır. 
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Tablo 10: Whatsapp uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 

Çevrimiçi hizmetleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz? [Whatsapp]  

       

Her gün Nadiren 
Hiçbir 

zaman 
Bazen Toplam 

COVUNI 68 13 3 22 106 

DEU 404 3 0 18 425 

UCAM 115 0 0 1 116 

ZAGREB 142 17 25 50 234 

Toplam 729 33 28 91 881 

 

 

            Resim 12: Whatsapp uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 
 

Tablo 10 ve Şekil 12'de 729 üniversite öğrencisi her gün Whatsapp'ı takip ettiğini belirtirken, sadece 91'inin 

Whatsapp'ı bazı günler takip ettiğini belirttiği görülmektedir. 881 üniversite öğrencisinden sadece 28'i 

Whatsapp'ı hiç takip etmediğini belirtmiştir. Öte yandan 33 üniversite öğrencisi ise Whatsapp'ı neredeyse hiç 

takip etmediklerini belirtmiştir. Genel olarak katılımcıların büyük çoğunluğunun Whatsapp'ı düzenli 

olarak takip ettiği anlaşılmaktadır. 
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Tablo 11: Pinterest uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 Çevrimiçi hizmetleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz? [Pinterest]  

          

Her gün Nadiren Hiçbir 

zaman 

Bazen Toplam 

COVUNI 11 27 44 24 106 

DEU 32 127 156 110 425 

UCAM 10 34 33 39 116 

ZAGREB 11 43 129 51 234 

Toplam 64 231 362 224 881 

 

              Figure 13: Pinterest uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 
 

Tablo 11 ve Şekil 13'te 362 üniversite öğrencisi Pinterest'i hiç takip etmediğini belirtirken, sadece 64'ünün 

Pinterest'i her gün takip ettiğini belirttiği görülmektedir. 881 üniversite öğrencisinden 231'i Pinterest'i 

neredeyse hiç takip etmediğini belirtmiştir. Öte yandan 224 üniversite öğrencisi bazı günler Pinterest'i takip 

ettiklerini belirtmiştir. Genel olarak katılımcıların çoğunluğunun Pinterest'i düzenli olarak takip 

etmediği anlaşılmaktadır. 
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Table 12: Twitter uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 

 

Çevrimiçi hizmetleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz? [Twitter]  

      

Her gün Nadiren 
Hiçbir 

Zaman 
Bazen Toplam 

COVUNI 22 34 33 17 106 

DEU 147 78 116 84 425 

UCAM 30 21 41 24 116 

ZAGREB 7 56 154 17 234 

Toplam 206 189 344 142 881 

 

               Resim 14: Twitter uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 
 

Tablo 12 ve Şekil 14'te 344 üniversite öğrencisi Twitter'ı hiç takip etmediklerini belirtirken, sadece 206'sının 

her gün Twitter'ı takip ettiğini belirttiği görülmektedir. 881 üniversite öğrencisinden 189'u Twitter’ı 

neredeyse hiç takip etmediğini belirtmiştir. Öte yandan 142 üniversite öğrencisi ise Twitter'ı bazı günler takip 

ettiklerini belirtti. Genel olarak katılımcıların çoğunluğunun Twitter'ı düzenli takip etmediği 

anlaşılmaktadır. 
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Table 13: Snapchat uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 

 

Çevrimiçi hizmetleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz? [Snapchat]  

          

Her gün Nadiren 
Hiçbir 

zaman 
Bazen Toplam 

COVUNI 41 25 32 8 106 

DEU 36 99 235 55 425 

UCAM 5 32 69 10 116 

ZAGREB 27 36 135 36 234 

Toplam 109 192 471 109 881 

 

 

              Figure 15: Snapchat uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 
 

Tablo 13 ve Şekil 15'te 471 üniversite öğrencisi Snapchat'i asla takip etmediklerini belirtirken, sadece 

109'unun Snapchat'i her gün takip ettiğini belirttiği görülmektedir. 881 üniversite öğrencisinden 192'si 

Snapchat'i neredeyse hiç takip etmediklerini belirtmiştir. Öte yandan 109 üniversite öğrencisi ise bazı günler 

Snapchat'i takip ettiklerini belirtmiştir. Genel olarak katılımcıların çoğunluğunun Snapchat'i düzenli 

olarak takip etmediği anlaşılmaktadır. 
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Table 14: ResearchGate uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 

 

Çevrimiçi hizmetleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz? [ResearchGate] 

         

  

Hergün 
Neredeyse 

Hiç 
Hiç Bazı Günler Toplam 

COVUNI 7 27 39 33 106 

DEU 11 73 304 37 425 

UCAM 0 7 105 4 116 

ZAGREB 2 27 199 6 234 

Total 20 134 647 80 881 

 

              Resim 16: ResearchGate uygulamasını takip eden öğrenci sayısı 

 
 

Tablo 14 ve Şekil 16'da 647 üniversite öğrencisi hiçbir zaman ResearchGate'i takip etmediklerini belirtirken, 

sadece 20'sinin ResearchGate'i her gün takip ettiğini belirttikleri görülmektedir. 881 üniversite öğrencisinden 

134'ü ResearchGate'i neredeyse hiç takip etmediğini belirtmiştir. Öte yandan 80 üniversite öğrencisi ise bazı 

günler ResearchGate'i takip ettiklerini belirtti. Genel olarak, katılımcıların çoğunluğunun ResearchGate'i 

düzenli olarak takip etmediği anlaşılmaktadır. 
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Çevrimiçi hizmetler hakkında genel değerlendirme: 

 

 
 

Özetlemek gerekirse: 

 

- Katılımcıların % 8.2’si Wikipedia uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir. 

- Katılımcıların %29.9’u Facebook uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir, 

- Katılımcıların %8.2’si Instagram uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir,  

- Katılımcıların %0.4’ü YouTube uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir, 

- Katılımcıların %62.4’ü LinkedIn uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir,  

- Katılımcıların %3.1’i Whatsapp uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir,  

- Katılımcıların % 41’i Pinterest uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir, 

- Katılımcıların %39’u Twitter uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir,  

- Katılımcıların %53.4’ü Snapchat uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir ve 

- Katılımcıların %73.4’ü “Hiçbir zaman” seçeneğini işaretşeyerek Researchgate uygulamasını 

kullanmadığını belirtmiştir. 

 

Diğer yandan, 

 

- Katılımcıların %8.2’si Wikipedia uygulamasını her zaman kullandığını belirtmiştir, 

- Katılımcıların %29.3’ü Facebook uygulamasını her zaman kullandığını belirtmiştir, 

- Katılımcıların %78.2’si Instagram uygulamasını her zaman kullandığını belirtmiştir,  
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- Katılımcıların %77.1’i YouTube uygulamasını her zaman kullandığını belirtmiştir, 

- Katılımcıların %3.7’si LinkedIn uygulamasını her zaman kullandığını belirtmiştir,  

- Katılımcıların %82.7’si Whatsapp uygulamasını her zaman kullandığını belirtmiştir,  

- Katılımcıların % 7.2’si Pinterest uygulamasını her zaman kullandığını belirtmiştir, 

- Katılımcıların %23.3’ü Twitter uygulamasını her zaman kullandığını belirtmiştir,  

- Katılımcıların %12.3’ü Snapchat uygulamasını her zaman kullandığını belirtmiştir ve  

- Katılımcıların %2.2’si “Her gün” seçeneğini işaretleyerek Researchgate uygulamasını her zaman 

kullandığını belirtmiştir. 

 

Bu ankete katılanlar arasında en sık kullanılan çevrimiçi hizmetlerin Instagram, YouTube ve Whatsapp 

olduğu istatistiklerle vurgulanmıştır. Ancak ResearchGate, Snapchat ve LinkedIn, bu anketin 

katılımcıları arasında daha az kullanılan çevrimiçi hizmetlerdir. 
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Chapter 5: 

BÖLÜM 2 –DigComp’un 5 Boyutuyla ilgili İfadeler: 
 
 

Ülkeye Göre Veri Analizi 
 

 

İHTİYAÇ ANALİZİ ANKETİ SONUÇLARI-COVUNI-İNGİLTERE: 
 
 

Tanımlayıcı İstatistikler 

 n Min Max x̄ sd 

13. 1 – Bilgi ve Veri Okuryazarlığı 0     

13.1. 1. Google ve diğer arama motorlarının ileri düzey 

arama özelliklerini kullanmayı bilirim. 
106 0 5 3.74 1.198 

13.2. 2. İnternette bulduğum bilginin doğru olup 

olmadığını kolaylıkla anlayabilirim. 
106 0 5 3.41 1.012 

13.3. 3. Dijital teknolojilerin (örn. arama motorları) 

ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi bazı önyargıları 

destekleyebileceğinin farkındayım. 

106 0 5 3.77 1.416 

13.4. 4. Tekrar ihtiyacım olduğunda kolayca ulaşmak için 

web sitelerini düzenli olarak işaretlerim(bookmark).. 
106 0 5 3.62 1.521 

13.5. 5. Kişisel ve akademik amaçla bulut bilişim 

hizmetlerini (Google drive, Microsoft one drive gibi) 

kullanmayı bilirim. 

106 0 5 3.92 1.147 

14. 2 – İletişim ve İşbirliği 0     

14.1. 6. Sosyal medyayı uzmanlık alanımla ilgili 

kullanırım (örneğin, çalıştığım veya çalışmak istediğim 

insanlarla bağlantı kurmak için) 

106 0 5 3.02 1.401 

14.2. 7. Alanımla ilgili uzmanlaşma veya ders çalışma 

amacıyla çevrimiçi görüşmelere katılmak benim için 

kolaydır. 

106 0 5 2.92 1.364 

14.3. 8. Grup çalışmalarında çevrimiçi araçları kullanırım 

(örneğin, iş birlikli belge yönetimi veya proje yönetimi) 
106 1 5 3.46 1.251 

14.4. 9. Kendim veya başkaları hakkında çevrimiçi 

içerik yayınlamanın istenmeyen olumsuz sonuçlara yol 

açabileceğinin farkındayım. 

106 0 5 4.26 1.165 

15. 3 - Dijital İçerik (ve Medya) Oluşturulması 0     
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15.1. 10. Bir web sayfasının nasıl oluşturulacağını 

bilirim. 
106 0 5 2.19 1.500 

15.2. 11. Öğrenmelerimi yansıtan ve/veya çalışmalarını 

gösteren bir çevrimiçi portfolyo hazırlama deneyimine 

sahibim. 

106 0 5 2.38 1.737 

15.3. 12. Bir videonun nasıl oluşturulacağını bilirim. 106 0 5 2.99 1.457 

15.4. 13. Görsel işitsel içeriklerin nasıl düzenleneceğini 

bilirim. 
106 0 5 2.41 1.554 

15.5. 14. Komik mizah içerikli (CAPS) resimler 

oluşturmayı bilirim. 
106 0 5 2.68 1.682 

15.6. 15. Wikipedia’da oluşturulan içeriklerin nasıl 

düzenleneceğini bilirim. 
106 0 5 2.56 1.537 

15.7. 16. İçerik paylaşma (Creative Commons) 

lisanslarını bilirim. 
106 0 5 1.83 1.489 

16. 4 - Güvenlik (ve Öznel İyi Oluş) 0     

16.1. 17. Güçlü şifreler kullandığımdan emin olmak ve 

kolayca hatırlamak için LastPass, Keypass, Lockwise gibi 

araçlar kullanırım. 

106 0 5 2.25 1.685 

16.2. 18. Nasıl güçlü şifre oluşturacağımı bilirim. 
106 1 5 4.28 .993 

16.3. 19. Çevrimiçi platformları kullanırken dijital ayak  

izi bırakmaktan nasıl korunacağımı bilirim ( örneğin; 

çerezleri engelleme, Facebook container kullanma). 

106 0 5 2.71 1.493 

16.4. 20. Çevrimiçi taciz ve tehditle karşılaşırsam, 

nereden yardım alacağımı bilirim. 106 0 5 2.83 1.558 

16.5. 21. Dış etkenler (gelen bildirimler) dikkatimi 

dağıtmadan  okuma veya yazma  gibi işlerim için kendimi 

kolayca kapatıp odaklanabilirim. 
106 0 5 key 1.470 

17. 5 - Problem Çözme 
0     

17.1. 22. Dijital cihazımla (telefon, bilgisayar gibi) ilgili 

teknik sorunları çözmek için genellikle yardım almak 

zorunda kalırım. 
106 0 5 2.03 1.341 

17.2. 23. Kendi alanımla ilgili  uzmanlığıma ve/veya  

ders çalışmama yardım edecek  yeni araçları araştırırım. 
106 0 5 3.36 1.311 

Valid N (listwise) 0     
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DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE İLİŞKİN SONUÇLAR: 

 

106 katılımcı ile ihtiyaç analizi anketi gerçekleştirilmiştir. 

COVUNI’nin anket çalışmasını tamamlayan katılımcılar farklı fakültelerden ve farklı sınıf seviyelerindendir. 

Katılımcıların ortalama yaşı 22.14’tür. Cinsiyet açısından katılımcıların %40,6 erkek, %58,5 kadın ve %9’u 

cinsiyetsizdir. %46.2’si yabancı öğrencidir. Katılımcıların %100 evde, %99.1’I cep telefonunda ve %100’ü 

üniversitede internet erişimi vardır. Öte yandan katılımcıların %50.9’unun hem cep telefonu hem de dizüstü 

bilgisayarı vardır. 

Katılımcıların çevrimiçi hizmet kullanım sıklığına ilişkin verilerin dağılımı incelendiğinde, %45,3'ünün 

Wikipedia'yı "bazen" kullandığı görülmüştür. %71,7'sinin Instagram, %34,07'sinin Facebook, % 4'ünün 

Youtube, % 64,2'sinin Whatsapp, % 20,8'inin Twitter, % 38,7'sinin Snapchat uygulamasını her gün 

kullandığı görülmüştür.  

Ayrıca,  

- Katılımcıların %35.8’i Linkedin uygulamasını nadiren kullandığını belirtmiştir, 

- Katılımcıların %41.5’i Pinterest uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir, 

- Katılımcıların %36.8’i “Hiçbir zaman” seçeneğini işaretleyerek Researchgate uygulamasını kullanmadığını 

belirtmiştir. 

   

ALT BOYUTLAR BAĞLAMINDA İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI 

 

Bilgi ve Veri Okuryazarlığı Boyutu: 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Google ve diğer arama motorlarının ileri düzey arama özelliklerini kullanmayı bilirim: x̄=3.74; 

2. İnternette bulduğum bilginin doğru olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirim: x̄=3.41; 

3. Dijital teknolojilerin (örn. arama motorları) ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi bazı önyargıları 

destekleyebileceğinin farkındayım: x̄ = 3.77 

4. Tekrar ihtiyacım olduğunda kolayca ulaşmak için web sitelerini düzenli olarak 

işaretlerim(bookmark): x̄=3.62; 

5. Kişisel ve akademik amaçla bulut bilişim hizmetlerini (Google drive, Microsoft one drive gibi) 

kullanmayı bilirim: x̄=3.92; 

Yanıtların dağılımı 3 ile 4 arasında değişmektedir. Bu boyutta, internette bulunan bilgilerin doğruluğu en 

düşük ortalamaya sahipken, bulut bilişim hizmetlerinin kullanımı yüksektir. 
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İletişim ve İşbirliği Boyutu 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

 

1. Sosyal medyayı uzmanlık alanımla ilgili kullanırım: x̄=3.02;  

2. Alanımla ilgili uzmanlaşma veya ders çalışma amacıyla çevrimiçi görüşmelere katılmak benim için 

kolaydır: x̄=2.92; 

3. Grup çalışmalarında çevrimiçi araçları kullanırım: x̄=3.46;  

4. Kendim veya başkaları hakkında çevrimiçi içerik yayınlamanın istenmeyen olumsuz sonuçlara yol 

açabileceğinin farkındayım: x̄=4.26 

Çevrimiçi işbirliği için katılımcıların ortalamasının düşük olduğu görülüyor  

 

Dijital İçerik (ve Medya) Oluşturulması Boyutu  

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Bir web sayfasının nasıl oluşturulacağını bilirim: x̄=2.19; 

2. Öğrenmelerimi yansıtan ve/veya çalışmalarını gösteren bir çevrimiçi portfolyo hazırlama 

deneyimine sahibim: x̄=2.38; 

3. Bir videonun nasıl oluşturulacağını bilirim: x̄=2.99;  

4. Görsel işitsel içeriklerin nasıl düzenleneceğini bilirim: x̄=2.41; 

5. Komik mizah içerikli (CAPS) resimler oluşturmayı bilirim: x̄=2.68; 

6. Wikipedia’da oluşturulan içeriklerin nasıl düzenleneceğini bilirim: x̄= 2.56; 

7. İçerik paylaşma (Creative Commons) lisanslarını bilirim: x̄=1.83 

Katılımcıların %54,7'sinin web sitesi oluşturma deneyimi olmadığı, %55,7'sinin protfolio oluşturma 

deneyimi olmadığı, %34,9'unun video oluşturma deneyimi olmadığı, %53,8'inin görsel içerik oluşturma 

deneyimi olmadığı, %45,3'ünün Caps (meme) oluşturma deneyimi olmadığı, %49,1'inin wikipedia içeriğini 

düzenleme deneyimi olmadığı, %66,0'ının Creative commons lisansları konusunda deneyiminin olmadığı 

belirlendi. 

 

 Güvenlik (ve Öznel İyi Oluş) Boyutu 

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 
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1. Güçlü şifreler kullandığımdan emin olmak ve kolayca hatırlamak için LastPass, Keypass, Lockwise 

gibi araçlar kullanırım: x̄=2.25; 

2. Nasıl güçlü şifre oluşturacağımı bilirim: x̄=4.28; 

3. Çevrimiçi platformları kullanırken dijital ayak  izi bırakmaktan nasıl korunacağımı bilirim ( örneğin; 

çerezleri engelleme, Facebook container kullanma): x̄=2.71; 

4. Çevrimiçi taciz ve tehditle karşılaşırsam, nereden yardım alacağımı bilirim: x̄=2.83; 

5. Dış etkenler (gelen bildirimler) dikkatimi dağıtmadan  okuma veya yazma  gibi işlerim için kendimi 

kolayca kapatıp odaklanabilirim: x̄=3.14 

 

Bu boyutta, katılımcıların %57,5'inin güçlü parola araçlarını kullanma tecrübesine sahip olmadığı ve 

%41,5'inin kendilerini dijital ayak izi bırakmaktan koruma tecrübesine sahip olmadığı görülmüştür. 

 

Problem Çözme Boyutu 

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Dijital cihazımla (telefon, bilgisayar gibi) ilgili teknik sorunları çözmek için genellikle yardım almak 

zorunda kalırım: x̄=2.03; 

2. Kendi alanımla ilgili uzmanlığıma ve/veya ders çalışmama yardım edecek yeni araçları araştırırım: 

x̄=3.36 

 

Bu boyutta katılımcıların %65,1'inin teknik problemleri çözme konusunda tecrübesi olmadığı görülmüştür. 

 

İHTİYAÇ ANALİZİ ANKETİ SONUÇLARI -UCAM – İSPANYA: 
 

Tanımlayıcı İstatistikler 

 n Min Max x̄ sd 

1.1 BİLGİ VE VERİ OKURYAZARLIĞI      

[Google ve diğer arama motorlarının ileri düzey arama 

özelliklerini kullanmayı bilirim.] 
116 0 5 3.31 1.254 

[İnternette bulduğum bilginin doğru olup olmadığını kolaylıkla 

anlayabilirim.] 
116 0 5 2.95 1.193 

[Dijital teknolojilerin (örn. arama motorları) ırkçılık ve 

cinsiyetçilik gibi bazı önyargıları destekleyebileceğinin 

farkındayım.] 

116 0 5 3.51 1.411 

[Tekrar ihtiyacım olduğunda kolayca ulaşmak için web sitelerini 

düzenli olarak işaretlerim(bookmark).] 
116 0 5 3.42 1.522 
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[Kişisel ve akademik amaçla bulut bilişim hizmetlerini (Google 

drive, Microsoft one drive gibi) kullanmayı bilirim.] 
116 1 5 3.89 1.207 

2.6 İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ      

[Sosyal medyayı uzmanlık alanımla ilgili kullanırım (örneğin, 

çalıştığım veya çalışmak istediğim insanlarla bağlantı kurmak 

için).] 

116 0 5 2.72 1.291 

[Alanımla ilgili uzmanlaşma veya ders çalışma amacıyla 

çevrimiçi görüşmelere katılmak benim için kolaydır.] 
116 0 5 2.52 1.329 

[Grup çalışmalarında çevrimiçi araçları kullanırım (örneğin, iş 

birlikli belge yönetimi veya proje yönetimi).] 
116 0 5 4.02 1.142 

[Kendim veya başkaları hakkında çevrimiçi içerik yayınlamanın 

istenmeyen olumsuz sonuçlara yol açabileceğinin farkındayım.] 
116 0 5 4.34 1.143 

[Bir web sitesini nasıl oluşturacağımı biliyorum] 116 0 5 2.31 1.552 

3.11 DIJITAL İÇERİK (VE MEDYA) OLUŞTURULMASI      

[Öğrenmelerimi yansıtan ve/veya çalışmalarını gösteren bir 

çevrimiçi portfolyo hazırlama deneyimine sahibim.] 
116 0 5 1.70 1.584 

[Bir videonun nasıl oluşturulacağını bilirim.] 116 0 5 3.02 1.610 

[Görsel işitsel içeriklerin nasıl düzenleneceğini bilirim.] 116 0 5 2.84 1.524 

[Komik mizah içerikli (CAPS) resimler oluşturmayı bilirim.] 116 0 5 2.68 1.787 

[Wikipedia’da oluşturulan içeriklerin nasıl düzenleneceğini 

bilirim.] 
116 0 5 2.26 1.621 

[İçerik paylaşma (Creative Commons) lisanslarını bilirim] 116 0 5 1.36 1.453 

4.17 GÜVENLİK (VE ÖZNEL İYİ OLUŞ)      

[Güçlü şifreler kullandığımdan emin olmak ve kolayca 

hatırlamak için LastPass, Keypass, Lockwise gibi araçlar 

kullanırım.] 

116 0 5 1.99 1.722 

[Nasıl güçlü şifre oluşturacağımı bilirim.] 116 0 5 3.40 1.576 

[Çevrimiçi platformları kullanırken dijital ayak  izi bırakmaktan 

nasıl korunacağımı bilirim ( örneğin; çerezleri engelleme, 

Facebook container kullanma).] 

116 0 5 2.00 1.626 

[Çevrimiçi taciz ve tehditle karşılaşırsam, nereden yardım 

alacağımı bilirim] 
116 0 5 3.27 1.633 

[Dış etkenler (gelen bildirimler) dikkatimi dağıtmadan  okuma 

veya yazma  gibi işlerim için kendimi kolayca kapatıp 

odaklanabilirim.] 

116 0 5 3.09 1.383 

5.23 PROBLEM ÇÖZME      
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[Dijital cihazımla (telefon, bilgisayar gibi) ilgili teknik sorunları 

çözmek için genellikle yardım almak zorunda kalırım.] 
116 0 5 2.30 1.539 

[Kendi alanımla ilgili  uzmanlığıma ve/veya  ders çalışmama 

yardım edecek  yeni araçları araştırırım.] 
116 0 5 3.34 1.332 

Valid N (listwise) 116     
 
 
 
 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE İLİŞKİN SONUÇLAR 

 

İhtiyaç analizi anketi 116 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 

UCAM’ın anket çalışmasını tamamlayan katılımcılar farklı fakültelerden ve farklı sınıf seviyelerindendir. 

Cinsiyet açısından katılımcıların % 18,1’i erkek,% 81,9’u kadındır. Katılımcıların% 4,3'ü yabancı 

öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların %98,3'ü evde, % 100'ü telefonda ve %97,4'ü üniversite içinde 

internet erişimine sahiptir. 

Öte yandan, katılımcıların %26,7'sinin hem telefonu hem de dizüstü bilgisayarı vardır. 

Katılımcıların çevrimiçi hizmet kullanım sıklığına ilişkin verilerin dağılımı incelendiğinde, %42,2'sinin bazı 

günlerde Wikipedia'yı kullandığı görülmüştür. % 81,9'u Instagram, %31,0'ı Facebook,% 63,8'i Youtube, % 

99,1'i Whatsapp ve %25,9'u Twitter'ı her gün kullandığı görülmüştür. 

 

Bununla birlikte,  

- Katılımcıların % 81.0 Linkedin uygulamasını kullandığını belirtmiştir, 

- Katılımcıların %59.5’i Snapchat uygulamasını kullandığını belirtmiştir, 

- Katılımcıların %28.4’ü Pinterest uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir,  

- Katılımcıların %90.5’i “Hiçbir zaman” seçeneğini işaretleyerek Researchgate uygulamasını kullanmadığını 

belirtmiştir. 

   

ALT BOYUTLAR BAĞLAMINDA İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI 

 

Bilgi ve Veri Okuryazarlığı Boyutu 

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Google ve diğer arama motorlarının ileri düzey arama özelliklerini kullanmayı bilirim: x̄=3.31; 

2. İnternette bulduğum bilginin doğru olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirim: x̄=2.95; 
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3. Dijital teknolojilerin (örn. arama motorları) ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi bazı önyargıları 

destekleyebileceğinin farkındayım: x̄ = 3.51; 

4. Tekrar ihtiyacım olduğunda kolayca ulaşmak için web sitelerini düzenli olarak işaretlerim(bookmark): 

x̄=3.42; 

5. Kişisel ve akademik amaçla bulut bilişim hizmetlerini (Google drive, Microsoft one drive gibi) 

kullanmayı bilirim: x̄=3.89; 

Yanıtların dağılımı 2 ile 4 arasında değişmektedir. Bu boyutta internette bulunan bilgilerin doğruluğu en 

düşük ortalamaya sahipken, bulut bilişim hizmetlerinin kullanımı yüksektir. 

 

İletişim ve İşbirliği Boyutu 

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Sosyal medyayı uzmanlık alanımla ilgili kullanırım: x̄=2.72;  

2. Alanımla ilgili uzmanlaşma veya ders çalışma amacıyla çevrimiçi görüşmelere katılmak benim için 

kolaydır: x̄=2.52; 

3. Grup çalışmalarında çevrimiçi araçları kullanırım: x̄=4.02;  

4. Kendim veya başkaları hakkında çevrimiçi içerik yayınlamanın istenmeyen olumsuz sonuçlara yol 

açabileceğinin farkındayım: x̄=4.34; 

5. Online işbirliğini kullanan katılımcıların ortalamasının düşük olduğu görülmektedir. 

Dijital İçerik (ve Medya) Oluşturulması Boyutu  

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Bir web sayfasının nasıl oluşturulacağını bilirim: x̄=2.31; 

2. Öğrenmelerimi yansıtan ve/veya çalışmalarını gösteren bir çevrimiçi portfolyo hazırlama deneyimine 

sahibim: x̄=1.70; 

3. Bir videonun nasıl oluşturulacağını bilirim: x̄=3.02;  

4. Görsel işitsel içeriklerin nasıl düzenleneceğini bilirim: x̄=2.84 ; 

5. Komik mizah içerikli (CAPS) resimler oluşturmayı bilirim: x̄=2.68; 

6. Wikipedia’da oluşturulan içeriklerin nasıl düzenleneceğini bilirim: x̄= 2.26; 

7. İçerik paylaşma (Creative Commons) lisanslarını bilirim: x̄=1.36; 

 

Katılımcıların %53,4'ünün web sitesi oluşturma deneyimi olmadığı, %72,4'ünün protfolio oluşturma 

deneyimi olmadığı, %33,6'sının video oluşturma deneyimi olmadığı,% 39,7'sinin ise görsel içerik oluşturma 
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deneyimine sahip olmadığı, %50.0'inin Caps (meme) oluşturma deneyimi olmadığı, % 60.3'ünün wikipedia 

içeriğini düzenleme deneyimi olmadığı, %79.3'ünün Creative commons lisanslarında deneyimi olmadığı 

belirlenmiştir. 

 

 Güvenlik (ve Öznel İyi Oluş) Boyutu 

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Güçlü şifreler kullandığımdan emin olmak ve kolayca hatırlamak için LastPass, Keypass, Lockwise 

gibi araçlar kullanırım: x̄=1.99; 

2. Nasıl güçlü şifre oluşturacağımı bilirim: x̄=3.40; 

3. Online platformlarla etkileşime geçtiğimde izlenmeden nasıl kurtulacağımı biliyorum: x̄=2.00; 

4. Çevrimiçi taciz ve tehditle karşılaşırsam, nereden yardım alacağımı bilirim: x̄=3.27; 

5. Dış etkenler (gelen bildirimler) dikkatimi dağıtmadan okuma veya yazma  gibi işlerim için kendimi 

kolayca kapatıp odaklanabilirim: x̄=3.09 

 

Bu boyutta, katılımcıların %62,9'unun güçlü şifre araçlarını kullanma deneyimi olmadığı ve %63,8'inin 

kendilerini dijital ayak izi bırakmaktan koruma konusunda deneyime sahip olmadığı görülmüştür. 

 

Problem Çözme Boyutu 

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1. Dijital cihazımla (telefon, bilgisayar gibi) ilgili teknik sorunları çözmek için genellikle yardım almak 

zorunda kalırım: x̄=2.30; 

2. Kendi alanımla ilgili  uzmanlığıma ve/veya  ders çalışmama yardım edecek  yeni araçları araştırırım: 

x̄=3.34 

 

Bu boyutta katılımcıların % 58,6'sının teknik problemleri çözme tecrübesine sahip olmadığı görülmüştür. 

 

İHTİYAÇ ANALİZİ ANKETİ SONUÇLARI-ZAGREB 
 

 

Tanımlayıcı İstatistikler 

 n Min Max x̄ sd 

1.1 BİLGİ VE VERİ OKURYAZARLIĞI      
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 [Google ve diğer arama motorlarının ileri düzey arama 

özelliklerini kullanmayı bilirim.] 
234 0 5 4.19 .907 

 [İnternette bulduğum bilginin doğru olup olmadığını kolaylıkla 

anlayabilirim.] 
234 1 5 3.91 .844 

 [Dijital teknolojilerin (örn. arama motorları) ırkçılık ve 

cinsiyetçilik gibi bazı önyargıları destekleyebileceğinin 

farkındayım.] 

234 0 5 3.35 1.560 

 [Tekrar ihtiyacım olduğunda kolayca ulaşmak için web sitelerini 

düzenli olarak işaretlerim(bookmark). ] 
234 0 5 3.44 1.423 

 [Kişisel ve akademik amaçla bulut bilişim hizmetlerini (Google 

drive, Microsoft one drive gibi) kullanmayı bilirim.] 
234 1 5 4.16 1.031 

2.6 İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ      

 [Sosyal medyayı uzmanlık alanımla ilgili kullanırım (örneğin, 

çalıştığım veya çalışmak istediğim insanlarla bağlantı kurmak 

için)] 

234 1 5 3.15 1.227 

 [Alanımla ilgili uzmanlaşma veya ders çalışma amacıyla 

çevrimiçi görüşmelere katılmak benim için kolaydır.] 
234 0 5 3.35 1.221 

 [Grup çalışmalarında çevrimiçi araçları kullanırım (örneğin, iş 

birlikli belge yönetimi veya proje yönetimi)] 
234 0 5 3.42 1.299 

 [Kendim veya başkaları hakkında çevrimiçi içerik yayınlamanın 

istenmeyen olumsuz sonuçlara yol açabileceğinin farkındayım. ] 
234 0 5 4.45 .898 

 [Bir web sitesini nasıl oluşturacağımı biliyorum] 234 0 5 3.05 1.461 

3.11 DİJİTAL İÇERİK (VE MEDYA) OLUŞTURULMASI      

[Öğrenmelerimi yansıtan ve/veya çalışmalarını gösteren bir 

çevrimiçi portfolyo hazırlama deneyimine sahibim.] 
234 0 5 1.94 1.477 

[Bir videonun nasıl oluşturulacağını bilirim.] 234 0 5 3.72 1.273 

 [Görsel işitsel içeriklerin nasıl düzenleneceğini bilirim.] 234 1 5 3.35 1.366 

 [Komik mizah içerikli (CAPS) resimler oluşturmayı bilirim.] 234 0 5 3.78 1.438 

 [Wikipedia’da oluşturulan içeriklerin nasıl düzenleneceğini 

bilirim.] 
234 0 5 3.26 1.472 

 [İçerik paylaşma (Creative Commons) lisanslarını bilirim.] 234 0 5 1.89 1.624 

4.17 GÜVENLİK (VE ÖZNEL İYİ OLUŞ)      

 [Güçlü şifreler kullandığımdan emin olmak ve kolayca 

hatırlamak için LastPass, Keypass, Lockwise gibi araçlar 

kullanırım.] 

234 0 5 1.71 1.329 

 [Nasıl güçlü şifre oluşturacağımı bilirim.] 234 0 5 4.13 1.127 

 [Çevrimiçi platformları kullanırken dijital ayak  izi bırakmaktan 

nasıl korunacağımı bilirim ( örneğin; çerezleri engelleme, 

Facebook container kullanma).] 

234 0 5 3.56 1.293 
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 [Çevrimiçi taciz ve tehditle karşılaşırsam, nereden yardım 

alacağımı bilirim.] 
234 0 5 3.70 1.312 

[Dış etkenler (gelen bildirimler) dikkatimi dağıtmadan  okuma 

veya yazma  gibi işlerim için kendimi kolayca kapatıp 

odaklanabilirim.] 

234 0 5 3.29 1.323 

 5.23 PROBLEM ÇÖZME       

[Dijital cihazımla (telefon, bilgisayar gibi) ilgili teknik sorunları 

çözmek için genellikle yardım almak zorunda kalırım.] 
234 0 5 1.47 .959 

 [Kendi alanımla ilgili uzmanlığıma ve/veya ders çalışmama 

yardım edecek  yeni araçları araştırırım.] 
234 0 5 3.12 1.200 

Valid N (listwise) 234     

 

 

 

 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE İLİŞKİN SONUÇLAR 

 

İhtiyaç analizi anketi 234 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 

ZAGREB Üniversitesi’nin anket çalışmasını tamamlayan katılımcılar farklı fakültelerden ve farklı sınıf 

seviyelerindendir. Cinsiyet açısından, katılımcıların %50’si erkek, % 50’si kadındır. Katılımcıların %2.6'sı 

yabancı öğrencidir. Katılımcıların %99,1'i evde, %98,3'ü telefonda ve %99,6'sı üniversite içinde internet 

erişimine sahiptir. Öte yandan, katılımcıların %46,6'sı hem telefon hem de dizüstü bilgisayara sahiptir. 

Katılımcıların çevrimiçi hizmet kullanım sıklığına ilişkin verilerin dağılımı incelendiğinde, %69,7'sinin 

bazen Wikipedia'yı kullandığı görülmüştür. Her gün %81,6'sının Instagram, %77,8'inin Facebook, 

%88,0'ının Youtube, % 60,7'sinin Whatsapp kullandığı görülmüştür. 

Bununla birlikte,  

- Katılımcıların %65.8’i Twitter uygulamasını kullandığını belirtmiştir, 

- Katılımcıların %59.8’i Linkedin uygulamasını kullandığını belirtmiştir, 

- Katılımcıların %57.7’si Snapchat uygulamasını kullandığını belirtmiştir, 

- Katılımcıların %55.1’i Pinterest uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir,  

- Katılımcıların %85.0’i “Hiçbir zaman” seçeneğini işaretleyerek Researchgate uygulamasını kullanmadığını 

belirtmiştir. 
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ALT BOYUTLAR BAĞLAMINDA İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI 

 

Bilgi ve Veri Okuryazarlığı Boyutu 

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1- Google ve diğer arama motorlarının ileri düzey arama özelliklerini kullanmayı bilirim: x̄=4.19; 

2- İnternette bulduğum bilginin doğru olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirim: x̄=3.91; 

3- Dijital teknolojilerin (örn. arama motorları) ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi bazı önyargıları 

destekleyebileceğinin farkındayım: x̄ = 3.35; 

4- Tekrar ihtiyacım olduğunda kolayca ulaşmak için web sitelerini düzenli olarak 

işaretlerim(bookmark): x̄=3.44; 

5- Kişisel ve akademik amaçla bulut bilişim hizmetlerini (Google drive, Microsoft one drive gibi) 

kullanmayı bilirim: x̄=4.16; 

Yanıtların dağılımı 3 ile 4 arasında değişmektedir. Bu boyutta, İnternette bulunan bilgilerin doğruluğu en 

düşük ortalamaya sahipken, bulut bilişim hizmetlerinin kullanımı yüksektir. 

 

İletişim ve İşbirliği Boyutu 

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1- Sosyal medyayı uzmanlık alanımla ilgili kullanırım: x̄=3.15;  

2- Alanımla ilgili uzmanlaşma veya ders çalışma amacıyla çevrimiçi görüşmelere katılmak benim için 

kolaydır: x̄=3.35; 

3- Grup çalışmalarında çevrimiçi araçları kullanırım: x̄=3.42;  

4- Kendim veya başkaları hakkında çevrimiçi içerik yayınlamanın istenmeyen olumsuz sonuçlara yol 

açabileceğinin farkındayım: x̄=4.45; 

5- Katılımcıların sosyal medya hesaplarını profesyonel amaçlı kullanma ortalamasının düşük olduğu 

görülmüştür. 

Dijital İçerik (ve Medya) Oluşturulması Boyutu 

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1- Bir web sayfasının nasıl oluşturulacağını bilirim: x̄=3.05; 
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2- Öğrenmelerimi yansıtan ve/veya çalışmalarını gösteren bir çevrimiçi portfolyo hazırlama deneyimine 

sahibim: x̄=1.94; 

3- Bir videonun nasıl oluşturulacağını bilirim: x̄=3.72;  

4- Görsel işitsel içeriklerin nasıl düzenleneceğini bilirim: x̄=3.35; 

5- Komik mizah içerikli (CAPS) resimler oluşturmayı bilirim: x̄=3.78; 

6- Wikipedia’da oluşturulan içeriklerin nasıl düzenleneceğini bilirim: x̄= 3.26; 

7- İçerik paylaşma (Creative Commons) lisanslarını bilirim: x̄=1.89; 

 

Creative Commons lisanslarının ve web sitesi oluşturma yöntemlerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. 

 

 Güvenlik (ve Öznel İyi Oluş) Boyutu 

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1- Güçlü şifreler kullandığımdan emin olmak ve kolayca hatırlamak için LastPass, Keypass, Lockwise 

gibi araçlar kullanırım: x̄=1.71; 

2- Nasıl güçlü şifre oluşturacağımı bilirim: x̄=4.13; 

3- Çevrimiçi platformları kullanırken dijital ayak izi bırakmaktan nasıl korunacağımı bilirim (örneğin; 

çerezleri engelleme, Facebook container kullanma).: x̄=3.56; 

4- Çevrimiçi taciz ve tehditle karşılaşırsam, nereden yardım alacağımı bilirim: x̄=3.70; 

5- Dış etkenler (gelen bildirimler) dikkatimi dağıtmadan okuma veya yazma gibi işlerim için kendimi 

kolayca kapatıp odaklanabilirim: x̄=3.29 

 

Bu boyutta, katılımcıların %78,2'sinin güçlü parola araçlarını kullanma tecrübesine sahip olmadığı, 

%29,1'inin dış etkenler (gelen bildirimler) dikkatini dağıtmadan okuma veya yazma gibi işler için kendini 

kolayca kapatıp odaklanma deneyimi olmadığı ve katılımcıların %24,4'ü kendilerini dijital ayak izi 

bırakmaktan koruma konusunda tecrübeye sahip olmadığı görülmüştür. 

 

Problem Çözme Boyutu 

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1- Dijital cihazımla (telefon, bilgisayar gibi) ilgili teknik sorunları çözmek için genellikle yardım almak 

zorunda kalırım: x̄=1.47; 
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2- Kendi alanımla ilgili  uzmanlığıma ve/veya  ders çalışmama yardım edecek  yeni araçları araştırırım: 

x̄=3.12 

 

Bu boyutta katılımcıların %88.0'inin teknik problem çözme tecrübesine sahip olmadığı görülmüştür. 

 

İHTİYAÇ ANALİZİ ANKET SONUÇLARI–DEU-TÜRKİYE 
 

Tanımlayıcı İstatistikler 

 n Min Max x̄ sd 

1.1 BİLGİ VE VERİ OKURYAZARLIĞI      

 [Google ve diğer arama motorlarının ileri düzey arama 

özelliklerini kullanmayı bilirim.] 
425 0 5 3.56 1.247 

 [İnternette bulduğum bilginin doğru olup olmadığını kolaylıkla 

anlayabilirim.] 
425 0 5 3.54 1.098 

 [Dijital teknolojilerin (örn. arama motorları) ırkçılık ve 

cinsiyetçilik gibi bazı önyargıları destekleyebileceğinin 

farkındayım.] 

425 0 5 3.62 1.377 

 [Tekrar ihtiyacım olduğunda kolayca ulaşmak için web sitelerini 

düzenli olarak işaretlerim(bookmark). ] 
425 0 5 3.56 1.505 

 [Kişisel ve akademik amaçla bulut bilişim hizmetlerini (Google 

drive, Microsoft one drive gibi) kullanmayı bilirim.] 
425 0 5 3.73 1.333 

2.6 İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ      

 [Sosyal medyayı uzmanlık alanımla ilgili kullanırım (örneğin, 

çalıştığım veya çalışmak istediğim insanlarla bağlantı kurmak 

için)] 

425 0 5 3.16 1.444 

 [Alanımla ilgili uzmanlaşma veya ders çalışma amacıyla 

çevrimiçi görüşmelere katılmak benim için kolaydır.] 
425 0 5 3.34 1.359 

 [Grup çalışmalarında çevrimiçi araçları kullanırım (örneğin, iş 

birlikli belge yönetimi veya proje yönetimi)] 
425 0 5 3.06 1.456 

 [Kendim veya başkaları hakkında çevrimiçi içerik yayınlamanın 

istenmeyen olumsuz sonuçlara yol açabileceğinin farkındayım. ] 
425 0 5 3.86 1.303 

3.11 DİJİTAL İÇERİK (VE MEDYA) OLUŞTURULMASI       

[Bir web sayfasının nasıl oluşturulacağını bilirim.] 425 0 5 1.96 1.550 

[Öğrenmelerimi yansıtan ve/veya çalışmalarını gösteren bir 

çevrimiçi portfolyo hazırlama deneyimine sahibim.] 
425 0 5 2.15 1.627 

[Bir videonun nasıl oluşturulacağını bilirim.] 425 0 5 2.82 1.564 

 [Görsel işitsel içeriklerin nasıl düzenleneceğini bilirim.] 425 0 5 2.90 1.524 

 [Komik mizah içerikli (CAPS) resimler oluşturmayı bilirim.] 425 0 5 2.66 1.653 
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 [Wikipedia’da oluşturulan içeriklerin nasıl düzenleneceğini 

bilirim.] 
425 0 5 2.30 1.481 

 [İçerik paylaşma (Creative Commons) lisanslarını bilirim.] 425 0 5 1.82 1.489 

4.17 GÜVENLİK (VE ÖZNEL İYİ OLUŞ)      

 [Güçlü şifreler kullandığımdan emin olmak ve kolayca 

hatırlamak için LastPass, Keypass, Lockwise gibi araçlar 

kullanırım.] 

425 0 5 1.59 
1.512 

 

 [Nasıl güçlü şifre oluşturacağımı bilirim.] 425 0 5 3.24 1.616 

 [Çevrimiçi platformları kullanırken dijital ayak izi bırakmaktan 

nasıl korunacağımı bilirim (örneğin; çerezleri engelleme, 

Facebook container kullanma).] 

425 0 5 2.60 1.683 

 [Çevrimiçi taciz ve tehditle karşılaşırsam, nereden yardım 

alacağımı bilirim.] 
425 0 5 3.18 1.573 

[Dış etkenler (gelen bildirimler) dikkatimi dağıtmadan okuma 

veya yazma gibi işlerim için kendimi kolayca kapatıp 

odaklanabilirim.] 

425 0 5 

3.07 

 

 

1.470 

 

 5.23 PROBLEM ÇÖZME       

[Dijital cihazımla (telefon, bilgisayar gibi) ilgili teknik sorunları 

çözmek için genellikle yardım almak zorunda kalırım.] 
425 0 5 2.81 1.480 

 [Kendi alanımla ilgili uzmanlığıma ve/veya ders çalışmama 

yardım edecek  yeni araçları araştırırım.] 
425 0 5 3.63 

1.326 

 

 

 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE İLİŞKİN SONUÇLAR 

 

İhtiyaç analizi anketi 430 katılımcı ile gerçekleştirildi. Yanlış veya eksik görüş bildirdiği tespit edilen 

katılımcılar analizden çıkarıldı. Toplamda 425 katılımcının verileri analiz edildi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin anket çalışmasını tamamlayan katılımcılar farklı fakültelerden ve farklı sınıf 

seviyelerindendir. Katılımcıların yaş ortalaması 21.30'dur. Cinsiyet açısından, %30,8'i erkek,% 69,2'si 

kadındır. Katılımcıların %92,7'si Türk vatandaşıdır. Katılımcıların %80,9'u evde, %95,5'i telefonda ve 

%89,92'si üniversite içinde internet erişimine sahiptir. Öte yandan, katılımcıların % 45'inin hem telefonu 

hem de dizüstü bilgisayarı var. 

 



 

Enhancing Digital Literacy of University Students Project 

Needs Analysis Report 

 

Katılımcıların çevrimiçi hizmet kullanım sıklığına ilişkin verilerin dağılımı incelendiğinde, %59,5'inin 

Wikipedia'yı "bazen" kullandığı görülmüştür. Her gün %76,9'unun Instagram, %75,1'inin Youtube, 

%95,1'inin Whatsapp ve %34,6'sının Twitter kullandığı görüldü. 

 

Ayrıca,  

- Katılımcıların % 47.3’ü Facebook uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir,  

- Katılımcıların %70.4’ü Linkedin uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir, 

- Katılımcıların %36.7% Pinterest uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir,  

- Katılımcıların %55.3% SnapChat uygulamasını kullanmadığını belirtmiştir ve  

-Katılımcıların %71.52% “Hiçbir zaman” seçeneğini işaretleyerek Researchgate uygulamasını 

kullanmadığını belirtmiştir. 

Ayrıca katılımcılar günlük olarak çoğunlukla Zoom, Microsoft Teams ve Sakai uygulamalarını 

kullandıklarını belirtmişlerdir. 

 

ALT BOYUTLAR BAĞLAMINDA İHTİYAÇ ANALİZİ ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI 

 

Bilgi ve Veri Okuryazarlığı Boyutu 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1- Google ve diğer arama motorlarının ileri düzey arama özelliklerini kullanmayı bilirim: x̄=3.56; 

2- İnternette bulduğum bilginin doğru olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirim: x̄=3.54; 

3- Dijital teknolojilerin (örn. arama motorları) ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi bazı önyargıları 

destekleyebileceğinin farkındayım: x̄ = 3.62 

4- Tekrar ihtiyacım olduğunda kolayca ulaşmak için web sitelerini düzenli olarak 

işaretlerim(bookmark): x̄=3.56; 

5- Kişisel ve akademik amaçla bulut bilişim hizmetlerini (Google drive, Microsoft one drive gibi) 

kullanmayı bilirim: x̄=3.73; 

Yanıtların dağılımı 3 ile 4 arasında değişmektedir. Bu boyutta internette bulunan bilgilerin doğruluğu en 

düşük ortalamaya sahipken, bulut bilişim hizmetlerinin kullanımı yüksektir. 
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İletişim ve İşbirliği  

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1- Sosyal medyayı uzmanlık alanımla ilgili kullanırım (örneğin, çalıştığım veya çalışmak istediğim 

insanlarla bağlantı kurmak için): x̄=3.16;  

2- Alanımla ilgili uzmanlaşma veya ders çalışma amacıyla çevrimiçi görüşmelere katılmak benim için 

kolaydır: x̄=3.34; 

3- Grup çalışmalarında çevrimiçi araçları kullanırım: x̄=3.06;  

4- Kendim veya başkaları hakkında çevrimiçi içerik yayınlamanın istenmeyen olumsuz sonuçlara yol 

açabileceğinin farkındayım: x̄=3.86 

Katılımcıların ortalamasının çevrimiçi işbirliği için düşük olduğu görülüyor 

 

Dijital İçerik (ve Medya) Oluşturulması Boyutu 

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1- Bir web sayfasının nasıl oluşturulacağını bilirim: x̄=1.96; 

2- Öğrenmelerimi yansıtan ve/veya çalışmalarını gösteren bir çevrimiçi portfolyo hazırlama 

deneyimine sahibim: x̄=2.15; 

3- Bir videonun nasıl oluşturulacağını bilirim: x̄=2.82;  

4- Görsel işitsel içeriklerin nasıl düzenleneceğini bilirim: x̄=2.90; 

5- Komik mizah içerikli (CAPS) resimler oluşturmayı bilirim: x̄=2.66; 

6- Wikipedia’da oluşturulan içeriklerin nasıl düzenleneceğini bilirim: x̄= 2.30; 

7- İçerik paylaşma (Creative Commons) lisanslarını bilirim: x̄=1.82 

Katılımcıların %64,4'ünün web sitesi oluşturma deneyimi olmadığı, %60,7'sinin portfolyo oluşturma 

deneyimi olmadığı, %42,1'inin video oluşturma deneyimi olmadığı, %38,1'inin görsel içerik oluşturma 

deneyimi olmadığı, %46,8'inin Caps oluşturma deneyimi olmadığı, %56'sının wikipedia içeriğini düzenleme 

deneyimi olmadığı, %68,2'sinin Creative commons lisansları konusunda deneyimi olmadığı tespit edilmiştir. 

 

 Güvenlik (ve Öznel İyi Oluş) Boyutu 

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1- Güçlü şifreler kullandığımdan emin olmak ve kolayca hatırlamak için LastPass, Keypass, 

Lockwise gibi araçlar kullanırım: x̄=1.59; 
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2- Nasıl güçlü şifre oluşturacağımı bilirim: x̄=3.24; 

3- Çevrimiçi platformları kullanırken dijital ayak izi bırakmaktan nasıl korunacağımı bilirim: 

x̄=2.60; 

4- Çevrimiçi taciz ve tehditle karşılaşırsam, nereden yardım alacağımı bilirim: x̄=3.18; 

5- Dış etkenler (gelen bildirimler) dikkatimi dağıtmadan okuma veya yazma gibi işlerim için 

kendimi kolayca kapatıp odaklanabilirim: x̄=3.07 

 

Bu boyutta, katılımcıların %76,2'sinin güçlü şifre araçlarını kullanma deneyimi olmadığı ve %46,1'inin 

kendilerini dijital ayak izi bırakmaktan koruma deneyimi olmadığı görülmüştür. 

 

Problem Çözme Boyutu 

 

Aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

1- Dijital cihazımla (telefon, bilgisayar gibi) ilgili teknik sorunları çözmek için genellikle yardım 

almak zorunda kalırım: x̄=2.81; 

2- Kendi alanımla ilgili uzmanlığıma ve/veya ders çalışmama yardım edecek yeni araçları araştırırım: 

x̄=3.63  

 

Bu boyutta, katılımcıların %41,6'sının teknik problem çözme tecrübesine sahip olmadığı görülmüştür. 
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BOYUTLARA GÖRE GENEL VERİ ANALİZİ: 

 

 
COVUNI DEU UCAM ZAGREB 

BİLGİ VE VERİ OKURYAZARLIĞI 
x̄ sd x̄ sd x̄ sd x̄ sd 

1. Google ve diğer arama motorlarının 

ileri düzey arama özelliklerini 

kullanmayı bilirim. 
3.74 1.247 3.56 1.247 3.31 1.254 4.19 .907 

2. İnternette bulduğum bilginin doğru 

olup olmadığını kolaylıkla 

anlayabilirim. 

3.41 1.012 3.54 1.098 2.95 1.193 3.91 .844 

3. Dijital teknolojilerin (örn. arama 

motorları) ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi 

bazı önyargıları destekleyebileceğinin 

farkındayım. 

3.77 1.416 3.62 1.377 3.51 1.411 3.35 1.560 

4. Tekrar ihtiyacım olduğunda kolayca 

ulaşmak için web sitelerini düzenli 

olarak işaretlerim(bookmark). 

3.62 1.521 3.56 1.505 3.42 1.522 3.44 1.423 

5. Kişisel ve akademik amaçla bulut 

bilişim hizmetlerini (Google drive, 

Microsoft one drive gibi) kullanmayı 

bilirim. 

3.92 1.147 3.73 1.333 3.89 1.207 4.16 1.031 

 

Yanıtların dağılımı 2,95 ile 4,19 arasında değişmektedir. Bu boyutta, “İnternette bulduğum bilginin doğru 

olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirim” en düşük ortalamaya sahipken, bulut bilişim hizmetlerinin 

kullanımı ve gelişmiş arama işlevlerinin kullanımı yüksektir. Bu boyutta en yüksek puanın Zagreb, en 

düşük puanın UCAM olduğu görülmektedir. 

 

 COVUNI DEU UCAM ZAGREB 

İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ x̄ sd x̄ sd x̄ sd x̄ sd 

6. Sosyal medyayı uzmanlık alanımla 

ilgili kullanırım (örneğin, çalıştığım 

veya çalışmak istediğim insanlarla 

bağlantı kurmak için). 

3.02 1.401 3.16 1.444 2.72 2.72 3.15 1.227 

7. Alanımla ilgili uzmanlaşma veya ders 

çalışma amacıyla çevrimiçi görüşmelere 

katılmak benim için kolaydır. 

2.92 1.364 3.34 1.359 2.52 1.329 3.35 1.221 

8. Grup çalışmalarında çevrimiçi 

araçları kullanırım (örneğin, iş birlikli 

belge yönetimi veya proje yönetimi). 

3.46 1.251 3.06 1.456 4.02 1.142 3.42 1.299 
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9. Kendim veya başkaları hakkında 

çevrimiçi içerik yayınlamanın 

istenmeyen olumsuz sonuçlara yol 

açabileceğinin farkındayım. 

4.26 1.165 3.86 1.303 4.34 

 

1.143 

 

4.45 .898 

 

 

İletişim ve işbirliği boyutunda yanıtların dağılımı 2,52 ile 4,45 arasında değişmektedir. Tüm katılımcılar 

için çevrimiçi tartışmaları kullanma ortalamasının düşük olduğu görülmektedir. "Kendim veya başkaları 

hakkında çevrimiçi içerik yayınlamanın istenmeyen olumsuz sonuçlara yol açabileceğinin farkındayım" 

daha yüksektir. 

 

 

 COVUNI DEU UCAM ZAGREB 

DİJİTAL İÇERİK (VE MEDYA) 

OLUŞTURULMASI 
x̄ sd x̄ sd x̄ sd x̄ sd 

10. Bir web sayfasının nasıl 

oluşturulacağını bilirim. 
2.19 1.500 1.96 1.550 2.31 1.552 3.05 1.461 

11. Öğrenmelerimi yansıtan ve/veya 

çalışmalarını gösteren bir çevrimiçi 

portfolyo hazırlama deneyimine 

sahibim. 

2.38 
1.737 

 
2.15 1.627 1.70 1.584 1.94 

1.477 

 

12. Bir videonun nasıl oluşturulacağını 

bilirim. 
2.99 1.457 2.82 1.564 3.02 1.610 3.72 1.273 

13. Görsel işitsel içeriklerin nasıl 

düzenleneceğini bilirim. 
2.41 1.554 2.90 1.524 2.84 1.524 3.35 1.366 

14. Komik mizah içerikli (CAPS) 

resimler oluşturmayı bilirim. 
2.68 1.682 2.66 1.653 2.68 1.787 3.78 1.438 

15. Wikipedia’da oluşturulan 

içeriklerin nasıl düzenleneceğini 

bilirim. 

2.56 1.537 2.30 1.481 2.26 1.621 3.26 1.472 

16. İçerik paylaşma (Creative 

Commons) lisanslarını bilirim. 
1.83 1.489 1.82 1.489 1.36 1.453 1.89 1.624 

 

 

" İçerik paylaşma (Creative Commons) lisanslarını bilirim" ve " Bir web sayfasının nasıl oluşturulacağını 

bilirim."  İfadelerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Genel olarak bu boyuttaki yanıtların dağılımı 1.36 ile 

3.78 arasında değişmektedir. Aynı zamanda, bu boyut diğer boyutlardan daha düşük puan almıştır. Tüm 

katılımcılar için dijital içerik (ve medya) oluşturmanın düşük olduğu söylenebilir. 
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 COVUNI DEU UCAM ZAGREB 

GÜVENLİK (VE ÖZNEL İYİ 

OLUŞ) 
x̄ sd x̄ sd x̄ sd x̄ sd 

17. Güçlü şifreler kullandığımdan 

emin olmak ve kolayca hatırlamak 

için LastPass, Keypass, Lockwise 

gibi araçlar kullanırım. 

2.25 

 

1.685 

 

1.59 

 

1.512 

 

1.99 1.722 1.71 

 

1.329 

 

18. Nasıl güçlü şifre 

oluşturacağımı bilirim. 
4.28 .993 3.24 1.616 3.40 1.576 4.13 1.127 

19. Çevrimiçi platformları 

kullanırken dijital ayak  izi 

bırakmaktan nasıl korunacağımı 

bilirim ( örneğin; çerezleri 

engelleme, Facebook container 

kullanma). 

2.71 1.493 2.60 1.683 2.00 1.626 3.56 1.293 

20. Çevrimiçi taciz ve tehditle 

karşılaşırsam, nereden yardım 

alacağımı bilirim. 

2.83 

 

1.558 

 

3.18 1.573 

 

3.27 

 

1.633 3.70 

 

1.312 

 

21. Dış etkenler (gelen bildirimler) 

dikkatimi dağıtmadan  okuma 

veya yazma  gibi işlerim için 

kendimi kolayca kapatıp 

odaklanabilirim. 

3.14 

 

1.470 

 

 

3.07 

 

 

1.470 

 

3.09 

 

1.383 

 

3.29 1.323 

 

Bu boyutta, "Güçlü şifreler oluşturmak ve onları hatırlamaya ihtiyaç duymamak için bazı araçlar 

kullanırım" ifadesinin düşük olduğu, "Nasıl güçlü şifre oluşturacağımı biliyorum" ifadesinin yüksek olduğu 

görülmüştür. Ayrıca ayak izi, güvenlik, refah boyutlarının 1.59 ile 4.13 arasında değiştiği görülmektedir. 

 

 COVUNI DEU  UCAM ZAGREB 

PROBLEM ÇÖZME x̄ sd x̄ sd x̄ sd x̄ sd 

22. Dijital cihazımla (telefon, 

bilgisayar gibi) ilgili teknik sorunları 

çözmek için genellikle yardım almak 

zorunda kalırım 

2.03 

 

1.341 2.81 1.480 2.30 1.539 1.47 .959 

23. Kendi alanımla ilgili 

uzmanlığıma ve/veya  ders 

çalışmama yardım edecek  yeni 

araçları araştırırım. 

3.36 

 

1.311 3.63 1.326 

 

3.34 1.332 3.12 1.200 

 

 

Bu boyutta katılımcıların teknik problemleri çözme deneyiminin tüm üniversiteler için daha düşük olduğu 

görülmüştür. 
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6.Bölüm – SONUÇ 
 

İstatistik sonuçlarına gelince, boyutlara göre müfredatın önerilen öğrenme çıktıları aşağıda listelenmiştir: 

 

1. Bilgi, veri ve iş süreçlerini yönetme 

En popüler web arama motorlarında [Google, Bing, DuckDuckGo, Ecosia] gelişmiş işlevleri kullanma 

Alakalı bilgi ve kaynakları bulmak için uzman arama motorlarını, çevrimiçi depoları ve seçilmiş 

koleksiyonları kullanma [Google Scholar, Scopus, Web of Science, LinkedIn Learning] 

Bilginin geçerliliğini ve kaynakların güvenilirliğini değerlendirmek (ör. Sahte haberleri tespit etmek, 

doğruluk kontrolü) [haber sitesi, sosyal medya mesajları, Wikipedia] 

Çevrimiçi anketler ve anket araçları [Google Formlar, O365 Forms, Mentimeter, Kahoot] aracılığıyla 

veri toplama 

Algoritmaların nasıl çalıştığını ve dijital teknolojilerin dünya görüşlerimizi nasıl sınırlayabileceğini ve 

kalıp yargıları veya önyargıları teşvik edebileceğini anlamak (örneğin, ırkçılığı veya cinsiyetçiliği 

güçlendiren arama motorları) 

Gerektiğinde hızlı bir şekilde erişebilmek için web sitelerine ve çevrimiçi kaynaklara yer işareti koymak 

ve/veya bunları kaydetmek için araçlar kullanmak [web tarayıcıları, Zotero, Diigo, Wakelet, Pocket, 

Wallabag] 

Neden ve ne zaman alıntı yapılacağını anlamak ve bibliyografik verileri depolamak ve eserlere atıfta 

bulunmak için referans yönetim sistemlerini kullanmak [Zotero, EndNote, RefWorks] - 

Dosyaları ve notları cihazlar arasında depolamak, sıralamak, erişmek ve eşitlemek için bulut teknolojilerini 

kullanma [Google Drive, O365 One Drive, OneNote] 

 

 

2. Paylaşım, İletişim ve İşbirliği 

Sektördeki kişilerle bağlantı kurmak ve profesyonel bir ağ oluşturmak için sosyal medyayı kullanma 

[Twitter, LinkedIn, Research Gate] 

E-posta veya diğer kanallar aracılığıyla iletişim kurarken uygun kuralları ve iletişim tarzlarını (İnternet 

Görgü Kuralları) kullanmak. 

Grup çalışması, ortak görevler ve proje yönetimi için uygun çevrimiçi araçları seçme [O365 işbirliği 

işlevleri, Planner, Teams, Wikis] 

Üçüncü-parti platformlar ve sistemler aracılığıyla içerik paylaşma [Youtube, Prezi, Zenodo, Medium, 

Slideshare, OER Commons, Flickr, Archive.org] 

Büyük dosyaları güvenli bir şekilde paylaşma [Wetransfer, O365 OneDrive, Firefox Send] 
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İkna edici, kendinden emin ve anlamlı bir şekilde iletişim kurmak için farklı dijital araçları ve hizmetleri 

birleştirmek. 

Ülkenizdeki telif hakkı yasalarını ve Creative Commons gibi kamu lisanslarının nasıl çalıştığını anlamak 

Telif hakkı mevzuatını ve Kamu lisansını anlama (ör. Creative Commons) 

 

 

3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma 

Kişisel bir portföy oluşturma (ör. Portföy, blog) [Blogger] 

Basit bir web sayfası tasarlama [Üniversite alanları, WP] 

Animasyonlar oluşturma [animasyonlu Gif'ler, Scribe, Adobe After Effects] 

Görsel-işitsel içerik geliştirme (sunum, ses ve video vb.) 

İyileştirmek için mevcut kaynaklara yeni dijital içerik entegre etme ve yayınlama [Wikipedia, Wikidata, 

Wikimedia Commons, vb.] 

Başkaları tarafından oluşturulan içeriği yeniden kullanırken telif hakkını nasıl ihlal etmeyeceğinizi 

anlama [Creative Commons lisansları, CLA lisansı, adil işlem istisnaları] 

Yeni oluşturulan dijital bilgi ve içerik için telif hakkı ve / veya lisansları Analiz / Uygulama / Seçme / 

Önerme (örneğin Telif Hakkı, Creative Commons, GPL) 

Sosyal medya ortamları için kapak oluşturma. 

Farklı programlama dillerinin temel mantığının açıklanması. 

 

 

4.  Güvenlik ve Sağlık 

Dijital araçları [LastPass, KeyPass, Firefox Lockwise] kullanarak güçlü parolalar oluşturma ve üretme 

Çevrimiçi platformlarla [web tarayıcısı gizlilik ayarları, Privacy Badger, Firefox Kapsayıcıları] 

etkileşimde bulunurken izlenmekten (dijital ayak izi) kaçınmak için çevrimiçi izleyicilerin (ör. 

Tanımlama bilgileri) nasıl çalıştığını anlama 

Bilgileri çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde paylaşmak için Sanal Özel Ağ (VPN) kullanma 

Kendimiz veya başkaları hakkında çevrimiçi içerik yayınlamanın nasıl istenmeyen olumsuz sonuçlara 

yol açabileceğini anlamak. 

Bir tür çevrimiçi taciz veya sindirmeye maruz kalma veya tanık olma durumunda etkili ve güvenli bir 

yaklaşım seçmek 

Dikkatimizi diğer aktivitelerle (örneğin gelen mesajlar) meşgul etmeden okuma veya yazma gibi 

görevlere odaklamak ve/veya kendimizi bu aktivitelere kapatmak 
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5. Problem Çözme 

Çevrimiçi öğrenme ortamında bazı problemlerle karşılaşıldığında problem çözme aşamalarını uygulama  

Dijital cihazlarım veya yazılımımla ilgili basit teknik sorunları kendi başına çözmenin yollarını bulmak. 

Daha karmaşık bir teknik zorlukla karşılaşıldığında doğru kaynaktan destek alma [IT HelpDesk] 

Çevrimiçi dijital araçlar veya yazılımlar (Teamviewer, Anydesk) yardımıyla bireysel veya yardımlaşarak 

teknik sorunları çözmek 

Bazı gerçek hayatta karşılaşılan problemleri veya diğer problemleri çözmek için çevrimiçi ortamda 

arkadaşlarla veya diğer insanlarla işbirliği yapmak (Forumlar, yeni cihazlar satın almak vb.) 

Dijital ortamda sorunları çözmeyi destekleyen araçlar ve teknolojiler bulmak 

Dijital yetkinliklerin sürekli iyileştirilmesi için kişisel bir strateji geliştirmek 

 

Çoklu görev tanımını açıklamak ve çalışırken çoklu görevleri yönetmek. 

Kötü amaçlı yazılımların ve diğer tehditlerin özelliklerini ve tehlikelerini fark etmek 

Gerekli korumayı sağlamak için dijital teknolojilerle güncel kalmanın önemini anlamak. 


