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Giriş 

 

 

Değerli Okur, 

Günümüz okuryazarlıkları, teknolojinin ve farklı disiplinlerin hızlı gelişiminin bir sonucu olarak 

dijital okuryazarlık kavramının kapsamına girmektedir. Dijital okuryazarlık becerisine sahip 

bireyler, günlük yaşamın diğer tüm alanlarında olduğu gibi öğrenme-öğretme sürecinde de 

doğru bilgiyi kullanma ve üretme, doğru bilgiye erişme ve teknolojiyi kullanma becerisine 

sahiptir. 

Dijital okuryazarlık/yeterlilik, aynı zamanda, Avrupa Birliği Konseyi1 tarafından tanımlanan 

kişisel refah ve gelişim, istihdam edilebilirlik, toplumsal kapsayıcılık ve aktif vatandaşlık için 

herkesin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve tutumları içeren ve yaşam boyu öğrenme için 

gereksinim duyulan sekiz yeterlilikten biridir. 

Vatandaşların dijital yeterliliğini geliştirmek için bir araç olarak, DigComp2 olarak da bilinen ve 

beş dijital yeterlilik alanını tanımlayan Avrupa Dijital Yeterlilik Çerçevesi hazırlanmıştır. Bu 

dijital yeterlilik alanları şunlardır: Bilgi ve veri okuryazarlığı, İletişim ve işbirliği, Dijital içerik 

oluşturma, Güvenlik ve problem çözme. 

Üniversite öğrencilerinin dijital çağda hayatta kalma becerilerini geliştiren dijital okuryazarlık 

gereksinimlerini karşılamak üzere 2019 yılında E-DigiLit: Üniversite Öğrencilerinin Dijital 

Okuryazarlığını Artırma Projesi başlamıştır. Bu proje kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan 

finansman sağlanmıştır. Erasmus+ KA203 KA2- Yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için 

işbirliği; KA203- Yükseköğretim için Stratejik Ortaklıklar kapsamında gerçekleştirilen 2019-1-

TR01-KA203-076155 numaralı projenin amaçları şunlardır: 

- Dijital okuryazarlık becerilerine yönelik bir e-öğrenme ortamı geliştirmek, 

- Üniversite öğrencilerinin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek, 

- Üniversitelerin dijital okuryazarlık konusunda kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda 

bulunmak ve 

- Dijital okuryazarlıkla ilgili kaynaklara erişimi kolaylaştırmak. 

 

Proje kordinatörü Dokuz Eylül Üniversitesidir (Türkiye). Proje ortakları ise; Fundacion 

Unıversitaria San Antonio (İspanya), Coventry University (Birleşik Krallık) ve Zagreb University 

Faculty of Organization and Informatics ve APEC’dir.  

 

 
1 The Council of the European Union. (2018). Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for 

lifelong learning (Text with EEA relevance.). ST/9009/2018/INIT, OJ C 189, 4.6.2018, p. 1–13. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC 
2 Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., Van den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital 

Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg 
Publication Office of the European Union. EUR 27948 EN. doi:10.2791/11517 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digit
al%20competence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf 
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Kitabın ana üniteleri aşağıdaki gibidir: 

1. Bilgi, Veri ve İş Süreçlerini Yönetme – bu ünite arama motorlarını, çevrimiçi depoları 

ve derlenmiş koleksiyonları kullanma; dijital medya ortamında güvenilir olmayan 

bilgileri tespit etme; dijital ve çevrimiçi araçları kullanarak veri toplama ve bilgi 

kaynaklarını etik olarak kullanma (alıntılama, kaynak gösterme ve intihalden kaçınma) 

derslerini içermektedir. 

2. Paylaşma, İletişim ve İş birliği – bu ünite sektördeki kişilerle bağlantı kurmak ve 

profesyonel bir ağ oluşturmak için sosyal medyanın kullanımı, kurallar ve iletişim stilleri 

(internet etiği) ve grup çalışması, ortak görevler ve proje yönetimi için uygun çevrimiçi 

araçları seçme derslerini içermektedir. 

3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma – bu ünite WordPress ile basit bir web sitesi 

oluşturma, çevrimiçi portföy oluşturma, animasyon oluşturma, görsel-işitsel içerik 

geliştirme, Wiki-düzenleme ile öğrenme, açık içerik oluşturma ve içeriği yeniden 

kullanma ve (dijital) içeriği erişilebilir hale getirme derslerini içermektedir. 

4. Güvenlik & Sağlık – bu ünite dijital araçları kullanarak güçlü parolalar oluşturma ve 

üretme, çevrimiçi platformlarla 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, kendiniz veya başkaları hakkında çevrimiçi içerik yayınlamanın nasıl 

istenmeyen olumsuz sonuçlara yol açabileceğini anlama, çevrimiçi taciz veya tehdit ile 

karşılaştığınızda veya buna şahit olduğunuzda etkili ve güvenli olan yaklaşımı seçme 

ve ihtiyaç duyulan korumayı sağlamak için dijital teknolojilerde güncel kalmayı anlama 

derslerini içermektedir. 

5. Problem çözme – bu ünite çevrimiçi öğrenme ortamında bir sorunla karşılaşıldığında 

problem çözme aşamalarının nasıl uygulanacağı, dijital yazılımla ilgili basit teknik 

sorunları kendi başına çözme, karmaşık bir teknik zorlukla karşı karşıya kalındığında 

doğru kaynaktan destek alma [BT Yardım Masası], gerçek hayatta karşılaşılan 

sorunları çözmek için çevrimiçi bir ortamda diğer insanlarla veya arkadaşlarla işbirliği 

yapma derslerini içermektedir. 

Kitabın destek materyallerine (video, sunum, oyunlaşırma etkinlikleri 

vb.)  lms.edigilit.eu ve edigilit.eu adreslerinden ulaşılabilir.  Kitabın dijital okuryazarlık 

alanında kaynak teşkil etmesi temennisiyle, 

 

E-DigiLit projesinin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz! 

 

E-Digilit Proje Ekibi 

 

 

 

 

 

http://lms.edigilit.eu/
http://edigilit.eu/
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Ünite 1. Bilgi, Veri ve İş Süreçlerini Yönetme  

Ders 1.1. Arama motorlarını, çevrimiçi depoları ve derlenmiş 

koleksiyonları kullanma 

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrencilerin; bilgi ve kaynakları bulmak için 

yaygın kullanılan arama motorlarında, çevrimiçi kaynaklarda ve 

derlenmiş koleksiyonlarda bulunan gelişmiş işlevleri 

kullanabilmeleri beklenmektedir. 

Bu ders sonunda öğrenciler; 

 Arama motorlarının özelliklerini açıklayabilir. 

 Bilgi arama stratejisi belirleyebilir. 

 Özelleştirilmiş arama motorlarının farkına varabilir. 

 Dijital bilgi depolama araçlarını kullanabilir. 

Önerilen Ders Süresi 4 Saat 

Ders İçeriği 1.1.1. Bilgi arama stratejisi ve arama motorları 

1.1.1.1. Arama motorlarının tarihi 

1.1.1.2. Arama motorlarının çalışma prensipleri 

1.1.1.3. Yaygın arama motorları 

1.1.1.4. Arama motorlarının gelişmiş işlevleri 

1.1.1.4.1. Anahtar sözcüklerin işlevleri (+, “”, vs) 

1.1.1.4.2. Tarih ve dil filtreleri 

1.1.2. Özelleştirilmiş arama motorları 

1.1.2.1. Akademik 

1.1.2.2. Resimler 

1.1.2.3. Videolar 

1.1.2.4. Haberler 

1.1.2.5. Diğerleri 

1.1.3. Dijital Bilgi Depoları 

1.1.3.1. Dijital kütüphaneler 

1.1.3.2. Çevrimiçi kütüphane katalogları 

1.1.3.3. Çevrimiçi veri tabanları 

1.1.3.4. Diğer Çevrimiçi Kaynaklar 
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Öğretim Strateji, 

Yöntem ve Teknikleri  

 Anlatım 

 Araştırma-inceleme 

 Harmanlanmış Öğrenme 

Değerlendirme 

Yöntem ve Teknikleri 

 Odaklı Değerlendirme 

 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 Alan Çalışması 

 Sözlü 

 Proje-tabanlı Değerlendirme  

 Diğer 

Malzemeler ve 

Kaynaklar  

 Çalışma Kâğıdı 

 Video 

 Oyunlaştırma Araçları 

 Sunumlar  

 Somut Materyaller   
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 Ders İçeriği 

1.1.1. Bilgi Arama Stratejisi ve Arama Motorları 

 

Dünyada internet kullanımı hızla artıyor. Statista'ya (2020) göre, dünya çapında yaklaşık 4.13 

milyar insan, başka bir deyişle dünya nüfusunun yarısından fazlası, internet kullanıcısıdır. 

Merak edilen veya bulmak istenilen konuları internette araştırmak, internet kullanıcıları 

tarafından yapılan en yaygın işlemler arasında yer almaktadır. Bu işlemler arama motorları 

üzerinden gerçekleştirilir. Bilgiye erişim sürecinde arama motorları oldukça önemlidir. 

Arama motorları, aranan kelimeleri, web sitelerini veya sayfaları anında bulmaya yardımcı 

olan web siteleridir. Popüler arama motorlarına örnek Google, Yahoo, Bing, Yandex, 

DuckDuckGo vb. verilebilir. Arama motorları internete erişimi olan herkes için ücretsizdir ve 

aradığımız bilgileri, web sitelerini bulmak için kullanışlıdır. Ancak içeriklerde standart eksikliği, 

bilgi organizasyonunun olmaması, sürekli değişen bilgi ve arama sonuçlarının çok geniş 

kapsamlı oluşu gibi konular dikkate alınmalıdır (Illinois Library, 2021). 

Okuma becerisi Dijital okuryazarlık için önemli bir beceridir ve internetteki içeriğin birbirine 

nasıl bağlı olduğunu ve internet ortamında nasıl gezinmemiz gerektiğini anlamamızı sağlar. 

Kritik bir beceri olan okuma becerisi; arama, gezinme, sentezleme ve değerlendirme 

boyutlarına sahiptir (O’Byrne, 2018). 

 Anahtar kelimeleri ve soruları kullanarak aranan bilgileri bulmak için "Arama" 

 Çevrimiçi okuma sürecinin etkinliğine yönelik ağın temel yapısını anlamak için 

"Gezinme", 

 Farklı çevrimiçi kaynaklardan elde edilen bilgileri birleştirmek için "Sentezleme" 

 Çevrimiçi kaynaklarda sunulan bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini karşılaştırmak 

için "Değerlendirme" süreçleri önemlidir (Özarslan, 2018) . 

Her gün bilgi edinme gereksinimi ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu bilgileri bulmak, başka bir 

deyişle bilgi gereksinimini karşılamak için farklı türde bilgiye erişim sistemlerini kullanırız. Bu 

sistemler çoğunlukla çevrimiçi sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Case (2008), "bilgi 

ihtiyacını", "Bireyin mevcut bilgi durumundan rahatsız olduğunu fark ettiğinde ortaya çıkan 

varsayımsal bir durum" olarak tanımlamaktadır. Bilgi bulmanın/keşfetmenin başlıca iki yöntemi 

vardır. Bunlar; tarama (browsing) ve aramadır (searching). 

"Tarama" terimi, "ilgi veya beklentinin yol açtığı, ancak açıkça tanımlanmış bir hedef veya plan 

olmaksızın ortamın taranmasına ilişkin yaygın davranış" anlamına gelmektedir. (Case, 2008, 

sf. 329). Bawden'e (2011) göre, "gezinmenin aramadan ayrıştığı nokta, gezinmede genellikle 

aranan bilgi açısından ulaşılmak istenen son noktanın daha kötü tanımlanması ve aranan bilgi 

ile ilişki/alaka düzeyine sahip öğeleri bulmak için daha az yapılandırılmış bir yaklaşıma sahip 

olmasıdır." Arama resmi ve analitik iken, tarama gayri resmi ve sezgiseldir (Marchionini, 1995).  

“Bulana kadar ne istediğinizi bilmeme sanatıdır” sözü ile tarama konusuna vurgu 

yapılmaktadır (Cove & Walsh, 1988). 

Bawden (2011) ayrıca tarama amaçlarını şu şekilde ifade etmiştir: 

- “Göz atmanın tek uygun yöntem olduğu bir bağlamda bilgi bulmak, 

- Açıkça tanımlanmamış veya tam olarak tanımlanması zor konular hakkında bilgi 

bulmak, örneğin; bilgi ihtiyacının geniş ve yetersiz tanımlandığı durumlarda, 

- Bir koleksiyondaki bilgilere genel olarak göz atmak, 

- Tanımlanan bilgiye benzer veya farklı olan öğeleri bulmak, 
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- Çok az bildiği veya az ilgilendiği bir konuyla ilgili bilgi bulmak, 

- Konu ile "alakalı" geniş bir materyal koleksiyonundan "doğru" bilgileri seçmek, 

- İlham almak, yeni fikirler edinmek veya sadece ilginç bir şey aramak, başka bir deyişle 

tesadüflere izin vermek”. 

Harter’a göre (1986, s.13), arama süreci aşağıdaki bileşenlere ayrılabilir: 

(1) Bilgi ihtiyacını anlama, (2) arama hedefini tanımlama, (3) bir veya daha fazla veritabanı ve 

arama sistemini seçme (4) önemli kavramların ve bunların karşılıklı ilişkilerini tanımlama (5) 

bir bilgi problemini çözmek için genel, kapsamlı bir yaklaşım veya strateji seçme, (6) 

kavramları kelimeler, ifadeler, semboller vb. ile ifade etmenin alternatif biçimlerini belirleme, 

(7) seçilen veri tabanlarında aranacak kayıtların alanları belirtme, (8) (2) - (7). adımlarda alınan 

kararları arama motorunun komut dilinde kullanılan komutlara çevirme, (9) ilk denemelerin 

arama hedeflerini karşılamaması durumunda (2) - (7) adımlarının her biri için alternatifleri 

değerlendirip planlama, (10) seçilen arama sistemine giriş yapma ve (8). adımda formüle 

edilmiş birincil arama komutlarını girme, (11) arama sonuçlarını arama hedeflerine göre 

değerlendirilme, ve (12) süreci tekrarlama. 

Zins (2000), başarı stratejisini “başarılı bir bilgi araştırması için yedi aşama” olarak ifade 

etmektedir. Başarı stratejisinin gözden geçirilmiş versiyonu “görev, kaynaklar, kelimeler, 

yöntem ve değerlendirme” olmak üzere beş temel aşamadan ve yedi genel öneriden oluşur. 

Bu öneriler (1) görevi tanımlayın, (2) kaynakların yerini saptayın, (3) arama kelimelerini seçin, 

(4) yöntemi seçin, (5) aramayı yürütün, (6) sonuçları değerlendirin ve (7) eğer gerekiyorsa 

önceki kararlarınızı iyileştirerek aramayı tekrarlayın” şeklindedir. Ayrıca Zins’in adlandırdığı 

beş (temel) aşama da şöyledir: "5 W: Ne(What), Nerede(Where), Kelimeler(Words), İş(Work), 

Vay! (Wow!)". 

Önerilen Kaynaklar 

  Arama ve göz atma,  https://21cif.com/fullcircle/gettingstarted/searching-

browsing.html  

 systematic approach to searching: an efficient and complete method to develop 

literature searches. Journal of the Medical Library Association: JMLA, 106(4), 531. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6148622/  

  

https://21cif.com/fullcircle/gettingstarted/searching-browsing.html
https://21cif.com/fullcircle/gettingstarted/searching-browsing.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6148622/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6148622/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6148622/
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1.1.1. Arama Motorlarının Tarihi  

İnternetin gelişmesi ve yaygınlaşması ile artan web sayfalarına, kaynaklara ve içeriklere 

erişimde yaşanan zorluklar, geliştiricileri bu kaynaklara erişimi kolaylaştıracak yolları bulmaya 

yönlendirmiştir. Arama motorlarının ilk örneklerinden biri, 1990 yılında geliştirilen "Archie" dir. 

Bu arama motoru sadece üniversiteye ait bazı birimlerdeki FTP arşivlerini taramakta ve bir 

dosya listesi oluşturmaktaydı (Odabaşıoğlu, 2009). Bu tarihten sonra Vlib, Veronica gibi arama 

motorları geliştirildi ve 1990'ların sonlarına doğru Yahoo, Ask, MSN, Google gibi arama 

motorları ortaya çıktı. 2000'li yıllardan beri çeşitli arama motorları geliştirilmiş ve mevcut arama 

motorlarının çalışma biçiminde çeşitli iyileştirmeler yapılmıştır. 

         

            İlk arama motorunun (Archie) arayüzünü kontrol edin ve nasıl bir arayüze sahip 

olduğunu görün. 

1.1.2. Arama Motorlarının Çalışma Prensipleri 

Bir arama motoru, aradığınızı bulmak için web sayfası dizinini tarar ve sonuçları listeler. Arama 

motorları farklı algoritmalarla çalışır ve ziyaret ettikleri sayfalarla ilgili bilgileri depolar. Bu 

nedenle aynı kelime farklı arama motorlarında arandığında sonuçlar farklı sırayla listelenebilir. 

Arama motoru, kullanıcılara ve onların sorgularına bağlı ve bunlardan bağımsız olarak çalışan 

modülleri ve buna karşılık gelen veri dosyalarını kapsar (Langville & Meyer, 2011). 

Sorgudan bağımsız modüller: 

- Gezgin modülü (Arama Robotu) – web belgelerini toplayan ve sınıflandıran ve bu iş 

için sanal robotlar - örümcekler oluşturan yazılımı içerir. Bu sanal robotlar-örümcekler, 

Web'i sürekli tarar ve yeni bilgileri ve web sayfalarını toplayarak bunları merkezi bir 

saklama alanında depolamak için geri döner; 

- Sayfa Deposu – örümcekler tarafından toplanıp getirilen yeni web sayfalarının, 

indeksleme modülüne gönderinceye kadar geçici olarak tam, eksiksiz web sayfaları 

olarak saklandığı depodur (sorgulara cevap vermek için tekrar tekrar kullanılan bazı 

popüler web sayfaları daha uzun süre, bazen de süresiz olarak, saklanır) 

- Dizin oluşturma modülü – Bu modül, sıkıştırılmamış yeni web sayfalarını alır ve 

yalnızca önemli tanımlayıcıları ayıklar ve sayfanın çeşitli dizinlerde depolanan, 

sıkıştırılmış bir açıklamasını oluşturur ve bu sıkıştırılmamış sayfa popüler olmazsa 

sayfa deposundan atılır ve sayfa deposuna döndürülür; ve 

- Dizinler – her web sayfası için aşağıdaki sıkıştırılmış bilgileri içerir. 

o Ters dosya yapısı kullanılarak, sıkıştırılmış bir biçimde saklanan anahtar 

kelime, başlık ve bağlantı metni biçimindeki içerik (içerik dizini) 

o Köprülerin yapısı (yapı dizini) ve 

o Görüntü dizini ve PDF dizini gibi özel amaçlı dizinler oluşturmak için diğer bazı 

bilgiler. 

Sorguya bağlı modüller şunları içerir: 

- Sorgu modülü – bir kullanıcının doğal dil sorgusunu, arama sisteminin anlayabileceği 

bir dile (genellikle sayılar) dönüştürür ve sorguya yanıt vermek için çeşitli dizinlere 

başvurur. Sorgu terimlerini kullanan alakalı sayfaları bulmak için içerik indeksine ve 
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ters çevrilmiş dosyasına başvurur ve bulduğu ilgili sayfaları sıralama modülüne aktarır; 

ve 

- Sıralama modülü – bulunan ilgili sayfa kümesini alır ve bunları bazı kriterlere göre 

sıralar ve web sayfalarının sıralı bir listesini, kullanıcının istediği gibi olma olasılığı en 

yüksek olan web sayfaları en üste yakın olacak şekilde listeler. 

En önemli bileşenlerden biri sıralama modülüdür, çünkü sorgu modülü sonuçları genellikle 

kullanıcının analiz etme yeteneğinin ve hazırlık durumunun ötesine geçen çok sayıda ilgili 

sayfa içermektedir. Sıralama, genel bir puanı oluşturan içerik ve popülerlik puanının 

kombinasyonuna dayanmaktadır. İçerik puanı oluştururken sayfanın başlığında veya 

açıklamasında sorgu kelimelerinin bulunması, web sayfasının içinde bulunmasına göre daha 

önemlidir (yüksek puan ile derecelendirilir). Popülerlik puanı, Web'in köprü yapısının bir analizi 

yapılarak belirlenir. 

Google'ın PageRank ve Jon Kleinberg tarafından geliştirilen HITS en çok bilinen arama 

sıralama algoritmalarıdır. 

             

               Google'ın PageRank ve Klainberg’in HITS algoritmalarının nasıl çalıştığını 

anlatan bazı kaynaklar bulun. Bu algoritmaların bir web sayfasının popülerliğini/ilgi 

düzeyini belirlemek için hangi kriterleri kullandıklarını öğreniniz.  

1.1.3. Yaygın arama motorları  

Statcounter (2020) verilerine göre en çok kullanılan ve en büyük pazar payına sahip arama 

motorları sırasıyla Google, Bing, Yahoo!, Baidu, Yandex, DuckDuckGo'dur. Bu arama 

motorları ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Google: Google arama motorunun sonuç sıralama sistemi tek bir algoritma değil, bir dizi 

algoritmadan oluşur. Bu arama algoritmaları anahtar kelimeler, sayfaların ilgisi, kaynakların 

uzmanlığı, konum ve ayar gibi birçok değişkeni dikkate alır ve sonuçları sıralar (Google, 2021).  

Bing: 2009 yılında Microsoft tarafından geliştirilmiştir. Bulunan sonuçların ilgili web sitesine 

bağlantı olarak sunulmasının yanı sıra, bilgileri alt başlıklar altında listelemek ve bir kurum 

içinde paylaşılan (Office 365 kullanıcıları tarafından) dosyalarda çeşitli aramalar yapmak gibi 

özellikleriyle öne çıkmaktadır (Microsoft, 2021).  

Yahoo!: Yahoo arama motoru 1994 yılında Yahoo Company'nin hizmetlerinden biri olarak 

kuruldu. Yahoo ilk olarak farklı sitelerin bir web dizini olarak başladı. 2003 yılından beri 

geliştirilmiş ve kendi başına bir arama aracı haline gelmiştir (Azzez, 2017).  

Yandex: 1997 yılında öncelikli olarak Rusça konuşan kitleye odaklanan bir İnternet portalı ve 

arama motoru olarak geliştirilmiştir. Zamanla farklı ülke ve dillerde hizmet vermeye başlamıştır 

(Azzez, 2017; İnce 2012). Benzer şekilde, Baudi, Çin dilinde kullanılan en yaygın arama 

motorlarından biridir.  

DuckDuckGo: 2008'de kurulan DuckDuckGo, karmaşık olmayan yapısı ve gerçek anlamda 

gizlilik sağlayan arama yetenekleriyle öne çıkmaktadır (DuckDuckGo, 2021; Parsania ve 

diğerleri, 2016). Bunların yanı sıra Ask, Naver, AOL, Ecosia gibi farklı arama motorları da 

bulunmaktadır. 

           Bu arama motorlarını kullanarak, seçtiğiniz bir anahtar kelime sorgusunu arayın 

ve sonuçları karşılaştırın. 
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1.1.1.4. Arama Motorlarının Gelişmiş İşlevleri 

Arama süreci, uygun sorular veya anahtar kelimeler seçilerek başlatılmalıdır. Arama 

tekniklerini bilmek, sorgulama yaparken doğru anahtar kelimeleri kullanmak ve arama 

motorlarının gelişmiş özelliklerini kullanmak önemlidir. 

Anahtar sözcüklerin sonuçlarının bulunduğu listedeki köprüler bir dizi kaynak arasında 

gezinmeye izin verir. Bu süreçte içerikleri konulara göre sınıflandıran arama motoru özellikleri 

ön plana çıkmaktadır. Arama sonuçlarındaki farklı kaynaklarda ortaya çıkan farklı bilgileri 

birleştirerek bilgiyi anlamlı hale getirmek gerekir. Bu nedenle, bireyler kaynakları sorgulamalı 

ve erişilen bilginin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği açısından sonuçları değerlendirmelidir. 

Bu durumlar göz önünde bulundurularak arama yapılması ve arama motorlarının gelişmiş 

özelliklerinin kullanılması tavsiye edilmektedir. 

1.1.1.4.1. Anahtar Sözcük İşlevleri  

Arama motorları ile yapılan aramalarda etkili sonuçlara ulaşmak için soru veya problem 

tanımlanmalıdır. Uygun anahtar kelimeleri seçmek, arama motorunun diline uygun bir sorgu 

oluşturmak ve arama seçeneklerine karar vermek önemlidir. Arama yaparken doğru, kolay ve 

hızlı sonuç almak için tüm arama motorlarında kullanılan birkaç temel operatör vardır. Bu 

operatörlerden bazıları arama motorlarında aramayı genişletmek veya daraltmak için kullanılır 

(Özarslan, 2018) Örneğin, “VE” aramayı daraltır. İki kelimenin her ikisini de içeren sayfaları 

tarar. “VEYA” aramayı genişletir. Verilen sözcüklerden herhangi birini içeren sayfaları tarar. 

"DEĞİL", kendinden sonra gelen kelimeleri aramaz (Zavrak, Bodur & Yılmaz, 2016). Bu 

operatörlerle ilgili detaylı bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Yaygın arama motoru operatörleri 

Operatör İşlev Örnek Sonuç 

AND (+) Aramayı daraltır Kitaplar AND dergiler Aynı anda içeriğinde hem 

“kitaplar” hem de “dergiler” 

kelimeleri bulunan sayfaları 

tarar. 

OR Aramayı genişletir Kitaplar OR dergiler İçeriğinde “kitaplar” veya 

“dergiler” kelimelerinden en 

az biri bulunan sayfaları 

tarar. 

NOT (-) belirli kelimeleri 

taramaz 

Kitaplar – dergiler İçeriğinde “kitaplar” kelimesi 

bulunan sayfaları tarar fakat 

"dergiler" kelimesi 

bulunanları taramaz. 
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“ ”  

Tam kelimeleri tarar “akademik kitaplar” İçeriğinde tam olarak 

“akademik kitaplar” ifadesi 

bulunan sayfaları tarar 

@ 

sosyal medya 

etiketlerini tarar 

@digitalliteracy “digital literacy” kelimesinin 

bulunduğu sosyal medya 

etiketlerini veya sayfaları 

tarar 

# 
hashtag'leri tarar #digitalliteracy “digital literacy” kelimesini 

içeren hashtag'leri tarar 

* 

joker karakterler 

ekler 

digital literacy * (*) yerine kullanılabilecek 

tüm alternatif olasılıkları 

tarar 

 

          Üç kelimeli anahtar kelimeler seçin (x, y ve z). Farklı arama motorlarında, "x" 

veya "y" kelimelerini içeren ve "z" kelimesini içermeyen sorguyu aratın. 

Google arama motoru, dizinlerde bulunan çeşitli alanları aramak için operatörler sunmaktadır. 

Bunlardan bazıları şunlardır: 

 allinanchor: bağlantı metni 

 allintext: sayfa içeriği 

 allintitle: sayfa başlığı 

 allinurl: sayfa url’si 

 author: sayfanın yazarı 

 cache: sayfanın önbelleğe alınmış sürümü 

 group: grup sayfaları 

 inanchor: sayfa filtreleme 

 info: web sitesi bilgileri 

Örnek: allintitle: dijital okuryazarlık -> dijital okuryazarlık ifadesini içeren sayfa başlıklarını 

tarar 

1.1.1.4.2. Tarih ve Dil Filtreleri 

Arama motorlarının sonuçları filtreleme özellikleri vardır. Arama tarihi filtreleri hepsinde 

aynıdır. Dil seçeneği genellikle İngilizce olmayan arayüzlerde görünür. İngilizce dışında bir 

dilde arama yaparken, yalnızca o dilde veya İngilizce olan sonuçları listeleme seçeneği vardır. 

Farklı arama motorlarında bulunan filtreleme özelliği örnekleri Tablo 2'de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Farklı arama motorlarında filtreleme özelliği örnekleri 

 

Tarih filtresi, Google'da 

"araçlar" altında açılır. Tarih 

seçeneğine tıklandığında 

sayfaların yayınlanma 

tarihine göre uygun 

sonuçlar listelenir. Ayarlar 

kullanılarak dil 

değiştirilebilir. 

 

Bing arama motorunun 

tarih, dil ve bölge 

seçenekleri vardır. 

 

Bölge, arama modu ve tarih 

filtreleri DuckDuckGo ile 

arama yaparken 

kullanılabilecek arama 

filtreleridir. Bölge seçeneği 

ile, arama sonuçları belirli 

bir ülkeye göre filtrelenebilir. 

Bu arama motorunun 

güvenli arama seçenekleri 

vardır (orta, katı ve kapalı). 

Dil değiştirme seçeneği 

ayar düğmesinin altındadır. 

 

 

 



 
 

 

Sayfa 22  
 

 

1.1.2. Özel Arama Motorları 

1.1.2.1. Akademik 

Yükseköğretimde hem öğrenciler hem de öğretmenlerin geçerli ve güvenilir akademik/bilimsel 

çalışmalar ve veriler bulması gerekir. Akademik arama motorları, akademik dergilerde, 

makalelerde, kurumsal bilgi kaynaklarında, arşivlerde veya diğer bilimsel koleksiyonlarda 

makale bulmak ve bunlara erişmek için kullanılabilen akademik amaçlara hizmet eden özel 

arama motorlarıdır. 

Ortega (2014) arama motorlarının “araştırma için kullanılabilecek katma değerli unsurları 

(alıntılar, göstergeler vb.) içeren web arama hizmetleri barındırması gereken "arama 

hizmetleri" olduğunu, ayrıca, internette bulunan ön baskılar, patentler, sunumlar veya öğretim 

materyalleri gibi farklı araştırma sonuçları tipolojilerine açık olması gerektiğini” belirtmiştir. 

Akademik arama motorlarının arama sonuçları arasındaki örtüşmenin önemli ölçüde düşük 

olduğu ve bundan dolayı da kullanıcıların ilgili araştırma literatürünü bulmak için birden fazla 

akademik arama motoruna bakmaları gerektiği vurgulanmalıdır (Mitra ve Awekar, 2017). 

Web tabanlı bir ticari referans yönetim yazılımı olan Paperpile’e göre 

(https://paperpile.com/g/academic-search-engines/), en iyi akademik arama motorları Google 

Scholar, Microsoft Academic, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), CORE, 

Science.gov, Semantic Scholar ve Baidu'dur. Tipik arama işlevlerinin yanı sıra, bahsedilen 

arama motorlarından bazıları (BASE, AcademicInfo vb.) tarama imkânı sunar. 

Aşağıdaki bölümlerde Google Scholar daha ayrıntılı olarak açıklanırken, Microsoft Academic 

ve BASE’de bulunan bazı öne çıkan özellikler vurgulanmıştır. 

Google Akademik (https://scholar.google.com/), makale, tez, kitap, özet vb. çalışmaları 

bulmak için farklı disiplin ve kaynakta bilimsel/akademik alan yazında arama yapmak için basit 

bir yol sunar. Google'ın 2014'ten bu yana devam eden bir hizmetidir.  Arama yaparken 

akademik yayıncılardan, profesyonel topluluklardan, çevrimiçi havuzlardan, üniversitelerden 

ve diğer web sitelerinden faydalanır. 

Arama motorlarının evrimi 1997'de bilimsel bilgilere web üzerinden erişilebilmesi amacıyla 

tasarlanmış ilk arama motoru CiteSeer (şimdi CiteSeerx) ile başlamıştır. 

Google Scholar'da şunları yapabilirsiniz: 

- Basit ve gelişmiş bilimsel alanyazın araştırması yapma, 

- İlgi alanınızdaki bir çalışma ile bağlantılı alternatif kaynakları (versiyonları) görme, 

- İlgi alanınızdaki bir çalışmadan kaç kez alıntı yapıldığını görme,   

- Arama sonuçlarınızı kitaplığınıza bazı etiketler/kategoriler altında kaydetme, 

- Bir yazarın ve çalışmasının kaç kez alıntı yapıldığını ve ilgilendiğiniz bir alanda en 

çok atıf alan yazarların kim olduğunu öğrenme, 

- Google Akademik'te yaptığınız arama sonuçlarının tam alıntısını bibliyografyaya, 

istenilen alıntı biçiminde aktarma veya alıntıyı önerilen biçimde kopyalama (MLA, 

APA, Chicago, Harvard veya Vancouver), 

https://paperpile.com/g/academic-search-engines/
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://academic.microsoft.com/
https://academic.microsoft.com/
https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/
https://core.ac.uk/
https://core.ac.uk/
https://www.semanticscholar.org/
https://www.semanticscholar.org/
https://www.baidu.com/
https://www.base-search.net/Browse/Home
http://www.academicinfo.net/subject-guides
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- Başkalarının çalışmanızı bulabilmesi için yayınlarınızı (ve bunlardan yapılan 

alıntıları) karşılaştırmak için bir Google Akademik profili oluşturma (bir Google 

hesabına sahip olmak ön koşuldur). 

 

Şekil 2. Google Akademik- Gelişmiş arama ve Alıntı özellikleri 

 

          Kendi Google Akademik profilinizi oluşturun ve her birinde 2 

araştırma/makale bulunan en az 2 etiketle kendi kitaplığınızı oluşturun. 

Microsoft Academic (https://academic.microsoft.com/), Microsoft Research tarafından 

geliştirilen ve 2016'da yeniden başlatılan (daha önce Microsoft Academic Search olarak 

adlandırılmaktaydı) akademik literatür için kullanılan açık ve ücretsiz bir web arama 

motorudur. 

Microsoft Academic'de şunlar yapılabilir. 

 En iyi ve trend olan yazarları, en iyi konferansları, en iyi kurumları, en iyi dergileri 

bulabilirsiniz (veya daha önce belirtilen kategorilerde en iyileri bulmak için sadece 

"en iyi yayın" seçeneğini kullanın), ayrıca, ilgilendiğiniz (aradığınız) konuyla ilgili 

trend olan konu başlıklarını da bulabilirsiniz. 
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Şekil 4. Microsoft Academic - Okuma ve Atıf listesi özellikleri 

   

Şekil 5. Microsoft Academic - Diğer özellikleri keşfedin 

Önerilen Kaynaklar 

              Microsoft Academic (3:44) https://youtu.be/2NlzeqhC10o 

              Microsoft Academic - Darrin'in hikayesi (2:21)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ki9B4dmbBak 

https://youtu.be/2NlzeqhC10o
https://youtu.be/2NlzeqhC10o
https://www.youtube.com/watch?v=Ki9B4dmbBak
https://www.youtube.com/watch?v=Ki9B4dmbBak
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Bielefeld Akademik Arama Motoru (BASE) (https://www.base-search.net/) “özellikle akademik 

web kaynaklarını bulmak için kullanılabilecek dünyanın en geniş kapasiteye sahip arama 

motorlarından biridir” ve Bielefeld Üniversite Kütüphanesi tarafından işletilmektedir. 

Diğer arama motorlarıyla ortak özelliklerin yanı sıra BASE kullanarak şunları yapabilirsiniz: 

 Gelişmiş arama altında bulunan Erişim, Dil Araçları, İçerik Sağlayıcılar ve Yayın Yılı 

seçeneklerini kullanarak, birçok Belge Türüne ve Yeniden Kullanım 

Koşullarına/Lisanslarına ve göre kaynakları seçmek/bulmak mümkündür (Şekil 6) 

 

 Tarama (Browsing) sekmesi altında bulunan; Dewey Ondalık Sınıflandırması (DDC), 

Belge Türleri, Yeniden Kullanım Koşulları/ Lisanslar veya Erişim seçeneklerini 

kullanarak kaynaklara göz atabilirsiniz (Şekil 7). 

 

 

Şekil 6. BASE – Gelişmiş Arama özellikleri 
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Şekil 7. BASE – Tarama Seçenekleri 

  

Şekil 8. BASE – (20.1.2021 itibariyle) BASE tarama (browsing) sekmesi (Dewey 

Ondalık Sınıflandırması (DDC)) kullanılarak elde edilen sonuçlar: 2020'de, İngilizce 

olarak yayınlanan, Yüksek öğrenimle ilgili kitaplar 
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         BASE tarama (browsing) sekmesi (Dewey Ondalık Sınıflandırması (DDC)) 

kullanarak 2020'de, İngilizce olarak yayınlanan, Yüksek öğrenimle ilgili kitapları 

bulun. 

1.1.2.2. Görseller 

İnternette bir görsel aramak veya mevcut bir görselin kaynağına ulaşmak için arama 

motorlarının "görseller" özellikleri kullanılabilir. Bir anahtar kelime bir görsel olarak 

arandığında, sonuçlar çeşitli özellikler açısından filtrelenebilir. Bu filtreler, arama motorlarında 

araçlar seçeneğinin altındaki görsel aramaya tıkladığınızda otomatik olarak açılır. 

Boyut: Görsel aramada boyut seçeneği genellikle simge, küçük, orta ve büyük görseller olarak 

sınıflandırılır. Bu seçenek, resim ararken boyut önemliyse kullanılır. 

Renk: Bu seçenek altındaki listeden bir renk seçildiğinde listelenen sonuçlarda o rengin baskın 

olduğu görseller bulunur. 

Tür: Görüntü türleri (gif, çizim vb.) seçenekleri seçilebilir. 

Düzen: Düzen olarak kare, geniş, uzun gibi seçeneklerle resim düzenleri belirtilebilir. 

Saat/Tarih: Arama, resmin paylaşıldığı tarihe göre filtrelenebilir. Örneğin: son 24 saat, geçen 

hafta, geçen ay vb. 

Lisans/Haklar: Bu seçenek altında,Creative commons lisansları, ticari ve diğer lisanslar vardır, 

ayrıca kullanımı serbest olan görüntüler de bulunur.  

Yaygın olarak kullanılan arama motorlarında (Google, Bing, DuckDuckGo, Yandex ve Yahoo) 

görsel arama arayüzleri ve filtreleri Şekil 9'da sunulmuştur. 
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Şekil 9. Yaygın arama motorlarında görsel arama 

Görsel arama ve filtreleme özelliklerine ek olarak, bazı arama motorları içeriğe dayalı geri arama 

(görsel arama) özelliklerine sahiptir. Bu seçenek, mevcut bir görüntünün ve benzer görüntülerin 

kaynağını bulmak veya görüntünün orjinalliğini kontrol etmek için kullanılabilir. Bu özellik Google, 

Yandex ve Bing'de mevcuttur. Bing Görsel Arama'nın bir örneği Şekil 10'da sunulmuştur. 

 

Şekil 10. Bing Görsel Arama 

Görsel Arama özelliğinde mevcut bir resim yüklenebilir veya anlık görüntü alınabilir. Yüklenen 

görüntünün özelliklerine benzer sonuçlar listelenir. Görüntüleri aramak için farklı 2B ve 3B 

kaynaklar da vardır. Bu konu, "Diğer kaynaklar" başlığı altında sunulmuştur. 

       Bing veya Google'ın görsel arama özelliğini kullanarak bir resim arayın.  
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1.1.2.3. Videolar 

Arama motorlarında bulunan video özelliği ile sadece anahtar kelime ile ilgili videolar sonuç 

olarak listelenmektedir. Video arama için sık kullanılan filtreler aşağıda sunulmuştur. 

Süre / Uzunluk: Video süresine göre filtrelenebilir bu özellik altında dakikalarla sınırlı (0-4 dk, 

4-20 dk vb.) sınıflandırmalar veya kısa, orta, uzun gibi sınıflandırmalar bulunmaktadır. 

Tarih: Bu filtre, videonun yaklaşık olarak paylaşıldığı tarihi (geçen hafta, geçen yıl vb.) 

kullanarak arama yapmak için kullanılabilir. 

Çözünürlük / Kalite: Videonun çözünürlüğü ile ilgili olan bu filtrede; yüksek, standart (Google 

ve DuckDuckGo), HD (Yandex), 360p veya üstü, 480p veya üstü (Bing ve Yahoo) gibi 

seçenekler mevcuttur. 

Kaynak: Sonuçları YouTube, Vimeo, Dailymotion gibi popüler video paylaşım sitelerinden 

listeme olanağı sağlar. 

Lisans: Bu özellik, paylaşılan videonun lisans durumu ile ilgili filtreleme yapmayı sağlar. 

Örneğin ücretsiz, creative commons veya Youtube lisansı vb. Yaygın arama motorlarındaki 

(Google, Bing, DuckDuckGo, Yandex ve Yahoo) video arama arayüzleri Şekil 11'de 

sunulmuştur. 

 

 Şekil 11. Yaygın arama motorlarındaki video arama arayüzleri 

          Dijital okuryazarlık hakkında ortalama 4 dakika uzunluğa sahip, Creative 

commons lisanslı ve yüksek çözünürlüklü bir video bulun.  
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1.1.2.4. Haberler 

Haber arama, anahtar kelimenin yalnızca haber sayfalarında aranmasını sağlar. Konuyla ilgili 

haber makaleleri, görseller veya videolar sonuç olarak listelenir. Haber arama özelliği, diğer 

arama türleri (resimler veya videolar) gibi kapsamlı filtrelere sahip değildir. Örneğin, Google'da 

tahmini saat ve liste biçimi şeklinde (tarihe veya alaka düzeyine göre) arama filtreleri vardır. 

Yahoo'da haber arama için bir filtre bulunmazken, DuckDuckGo'da zaman ve dil filtreleri 

vardır. Bing ise; tarih, en iyi eşleşme, en yeni ve popüler gazete filtrelerine sahiptir. Yaygın 

arama motorlarındaki (Google, Bing, DuckDuckGo ve Yahoo) haber arama arayüzleri Şekil 

12'de sunulmuştur. 

 

Şekil 12. Yaygın arama motorlarındaki haber arama arayüzleri 

 

           Bir önceki gün bölgenizde gerçekleşen haberleri listelemek için kendi 

seçtiğiniz bir arama motorunu kullanın. 

1.1.2.5. Diğer Arama Motoru İşlevleri 

Arama motorlarının başka arama işlevleri de vardır. Bunlardan bazıları aşağıda sunulmuştur: 

Haritalar: Haritalarda bir alanı aramak veya bir adres bulmak için kullanılır. Ayrıca harita 

üzerindeki konumlar derecelendirilip yorumlanabilir, yol durumu hakkında anlık bilgi alınabilir. 

Google, Yandex, DuckDuckGo, Bing ve Yahoo'nun harita işlevleri vardır. 

Alışveriş: Alışveriş sitelerinde bir ürünü taramak için kullanılır. Fiyat karşılaştırması, sıralama, 

satıcı bilgisi gibi seçeneklere sahiptir. Google, Bing ve Yahoo'nun alışveriş işlevleri vardır. 
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Kitaplar: Google'ın kitaplar işlevi vardır. Google Kitaplar'daki anahtar kelimeleri tarar. 

Uçuşlar: Google ve Yandex gibi arama motorlarının Uçuşlar işlevi vardır. Ayrıca Skyscanner, 

Kiwi gibi bazı web siteleri de aynı şekilde uçuşları taramak için kullanılabilir. Kalkış tarihi, 

kalkış ülkesi ve varış ülkesi bilgileri girdikten sonra havayolu veri tabanları taranır ve uygun 

sonuçlar listelenir. 

1.1.3. Dijital Havuzlar 

Dijital havuzlar, dijital içeriği alan, depolayan, yöneten, koruyan ve bunlara erişim sağlayan 

bilgi sistemleridir (Xie & Matusiak, 2016). 

Geniş anlamda, dijital kütüphanelerden, çevrimiçi veri tabanlarına ve diğer dijital depolara 

kadar her türlü dijital koleksiyonu ifade ederken bu terim kullanılır. Dijital havuzlar genellikle 

birbiriyle iç içe geçmiş ve örtüşen işlev ve özelliklere sahip olduklarından ayırt etmek ve 

kategorilere ayırmak zordur. 

1.1.3.1. Dijital Kütüphaneler 

Dijital kütüphaneler, orijinali dijital olarak üretilmiş veya dijitalleştirilmiş çevrimiçi dijital 

havuzlar, dijital nesne koleksiyonlarıdır (metin, görüntüler, ses veya video kayıtları, kitap, dergi 

gibi dijital belgeler). Dijital kütüphaneler geleneksel kütüphanelere benzer şekilde, "kütüphane 

koleksiyonlarının veya materyallerinin toplanması, seçilmesi, erişilmesi, organize edilmesi, 

depolanması, yayılması, korunması gibi" hizmetler sunar (Shem, 2015). Aradaki fark, dijital 

koleksiyonların dijital formlarda olması, teknoloji odaklı olması, daha az alan gerektirmesi, 

kütüphane materyallerine her yerden (ve her zaman) erişebilmesi, dijital hizmetler sunma 

araçları olarak bilgisayarların kullanılmasıdır (Shem, 2015). 

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu - IFLA'ya (https://www.ifla.org/) 

göre “dijital bir kütüphane, uluslararası kabul görmüş bir şekilde oluşturulan veya toplanan ve 

yönetilen, kalite onaylı dijital nesnelerin çevrimiçi bir koleksiyonudur. Tutarlı ve sürdürülebilir 

bir şekilde erişilebilir durumdadır, kullanıcıların kaynakları almasına ve kullanmasına olanak 

sağlamak için gerekli hizmetlerle desteklenir ” (IFLA- IFLA/UNESCO Manifesto for Digital 

Libraries, 2018). 

Dijital kütüphaneler büyüklükleri ve kapsamları bakımından farklılık gösterir, bireyler veya 

kurumlar / kuruluşlar tarafından işletilebilir / sahiplenebilir, ulusal veya "dünya çapında" veya 

"evrensel" dijital kütüphaneler olabilir. 

The World Digital Library (Dünya Dijital Kütüphanesi) (https://www.wdl.org/) 2009 yılında 

ABD Kongre Kütüphanesi'nin (LOC) bir projesi olarak, “UNESCO'nun desteği ve dünyanın 

dört bir yanındaki kütüphaneler, arşivler, müzeler, eğitim kurumları ve uluslararası kuruluşların 

katkılarıyla” başlatılmıştır. WDL tarafından toplanan materyaller (içerik), kültürel ve tarihi 

önemine göre WDL İçerik Seçim Komitesi tarafından belirlenen yönergelere uygun olarak 

ortak kurumlar tarafından seçilir. Bu materyaller; kitaplar, el yazmaları, haritalar, gazeteler, 

dergiler, baskılar ve fotoğraflar, ses kayıtları ve filmler dahil olmak üzere önemli kültürel 

hazineler ve tarihi belgelerdir. Sitedeki kitaplar, el yazmaları, haritalar ve diğer önemli 

materyaller orjinal dillerinde sunulmaktadır (100'den fazla dil temsil edilmektedir) (WDL-About 

the World Digital Library) 

Yer, Zaman Aralığı, Konu, Öğe Türü, (içeriğin) Dili ve Kurum olmak üzere WDL’nin sunduğu 

altı göz atma seçeneğini kullanarak veya Arapça, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce, 

Rusça ve Çince dillerinde hem meta verilerde hem de içeriğin tam metninde gerçekleştirilen 

https://www.ifla.org/publications/ifla-unesco-manifesto-for-digital-libraries
https://www.ifla.org/publications/ifla-unesco-manifesto-for-digital-libraries
https://www.wdl.org/
https://www.wdl.org/
https://www.wdl.org/en/about/
https://www.wdl.org/en/about/
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arama işlevini kullanarak Dünya Dijital Kütüphanesi'nin içerdiği/kapsadığı içeriğe 

erişilebilmektedir. 

 

           Dünya Tarihi (etkileşimli) haritasındaki (varsa) hangi bilgilerin ülkenizle ilgili 

olduğunu öğrenin. 

1971'de Michael S. Hart tarafından kurulan Gutenberg Projesi (https://www.gutenberg.org/), 

ücretsiz e-Kitapların bulunduğu çevrimiçi bir kütüphanedir. Ücretsiz elektronik kitapların veya 

e-Kitapların ilk sağlayıcısıdır ve en eski dijital kütüphanedir.  

Kitaplar hızlı arama ile bulunabilir (tam eşleşmeleri bulmak için “.” son eki veya t., s., l., #, n., 

kat. gibi önekler kullanılabilir. Sonuçları sırasıyla belirli başlık, konu, dil, e-kitap numarası ve 

kategoriye göre daraltmak için – kullanılabilir. "|", "!" Veya "()" operatörleri ise sırasıyla veya, 

değil ve gruplama anlamına gelir). Ayrıca, gelişmiş arama da yapılabilmektedir. Yazar, Başlık, 

Konu, Dil, Kategori, LoCC ve Dosya Türü seçenekleri gelişmiş arama seçenekleridir. 

Bazı kategorilere göre tarama yapılabilir: Yazarlar ve Başlıklar (alfabetik olarak), 50'den fazla 

kitap içeren diller, 50’ye kadar kitap içeren diller, Özel Kategoriler (Sesli Kitap, bilgisayar ile 

oluşturulan Sesli Kitap, insan tarafından okunan kitap gibi …)  ve En Son (son 24 saat, 7 veya 

30 gün).Tam metin araması yalnızca üçüncü taraf arama motorları (Yahoo, Google ve 

DuckDuckGo) ile sonuçlarla sınırlı olarak mümkündür, örneğin; sadece Gutenberg 

Projesi'nden sonuçlar gösterme. 

Internet Archive (İnternet Arşivi) (https://archive.org/) "Milyonlarca ücretsiz kitap, film, 

yazılım, müzik, web sitesi ve daha fazlasından oluşan kar amacı gütmeyen bir kütüphanedir".  

İçerikte tarama yapılarak keşfedilebilir veya Gelişmiş Arama kullanılabilir (archive.org – 

Advanced Search, https://archive.org/advancedsearch.php). Gelişmiş Arama birçok arama 

seçeneğine işleve/özelliğe sahiptir. Yaygın olarak kullanılan (Başlık, Oluşturan, Açıklama, …) 

işlevlerin yanı sıra, Boolean Operatörleri, Aralık Sorguları, Bulanık Sorgular kullanan Tarih ve 

derecelendirme ile ilişkili birçok arama seçeneği ve işlevi / özelliği ile gelişmiş aramayı 

kullanabilirsiniz. 

Diğer öne çıkan dijital kitaplıklar: 

Europeana (https://www.europeana.eu/), milyonlarca kitap, müzik, sanat eseri ve 

daha fazlasına erişim sağlar ve çevrimiçi sergiler, galeriler ve bloglar sağlar 

(Europeana – About Us,  https://www.europeana.eu/en/about-us), 

Open Library (https://openlibrary.org/), Şimdiye kadar yayınlanan her kitap için webde 

bir sayfa oluşturmak amacıyla başlatılan İnternet Arşivi girişimidir (Open Library - 

About Open Library, https://openlibrary.org/help/faq/about#what ),  

CiteSeer (https://citeseerx.ist.psu.edu/) "öncelikli olarak bilgisayar bilimi ve bilişimdeki 

literatüre odaklanmış, sürekli gelişen bir bilimsel literatür dijital kütüphanesi ve arama 

motorudur" (CiteSeerx - About CiteSeerX, https://csxstatic.ist.psu.edu/home). 

 

Önerilen Kaynaklar 

  

        -  

 

https://www.wdl.org/en/sets/world-history/map/
https://archive.org/advancedsearch.php
https://archive.org/advancedsearch.php
https://www.europeana.eu/en/about-us
https://www.europeana.eu/en/about-us
https://openlibrary.org/help/faq/about#what
https://openlibrary.org/help/faq/about#what
https://citeseerx.ist.psu.edu/
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 Cleveland, G. (1998). Dijital kütüphaneler: tanımlar, sorunlar ve zorluklar. 

https://www.ifla.org/VI/5/op/udtop8/udt-op8.pdf 

1.1.3.2. Çevrimiçi Kütüphane Katalogları 

Çevrimiçi kütüphane katalogları (Yunanca: kata – -e göre ve logos – düzen) "bir kütüphanede 

bulunan kitapların ve diğer grafik materyallerin, kabul edilen bir düzene göre düzenlemiş 

listesidir. Katalogda yer alan materyalin tanımlanması ve yerini belirtmek amacıyla belirlenmiş 

bibliyografik bilgiler içermektedir (Library & Information Science Network 

https://www.lisbdnetwork.com/library-catalogue-definition-of-library/  ) 

Kütüphane kataloglarının temel amacı, yayınları yazar(lar), başlık, konu, editör, derleyici, 

çevirmen, seri, kurumsal yapıya göre kaydetmek ve düzenlemektir. … Örneğin, 'bakın' ve 

'ayrıca bakın' gibi çapraz referans bilgi aramada yardımcı olurken, sınıflandırma numarası 

(sınıf no + yazar işareti) farklı yayınlara daha kolay erişim sağlar. (The Online Library Learning 

Center https://www.usg.edu/galileo/skills/unit04/primer04_04.phtml). 

Elektronik bibliyografik veritabanı biçimindeki çevrimiçi kütüphane kataloğu örneği olarak 

World Cat https://www.worldcat.org/ verilebilir. World Cat, en popüler kütüphanelerin listesini 

içerir. Northwestern Örneği: Diğer Kütüphanelerin Katalogları: Dünyanın Her Yerinden 

Seçilmiş Kütüphane Katalogları https://libguides.northwestern.edu/catalogs ve Zagreb'deki 

Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi https://www.nsk.hr/en/ incelenecektir. 

 

         Kendi seçiminize göre bir Milli Kütüphane hakkında bilgi edinin.   

  

1.1.3.3. Çevrimiçi Veritabanları 

Veri tabanı, bilgisayar tarafından hızlı arama ve erişim sağlamak amacıyla özel olarak 
düzenlenmiş veri veya bilgileri içeren koleksiyonlardır. Veri tabanındaki bilgiler, veri yönetim 
sistemleri kullanılarak çıkarılır (DBMS) – Britannica  
https://www.britannica.com/technology/database 

Paperpile - Araştırma ve Yazma Kılavuzlarına göre (https://paperpile.com/g/search-online-
research-database/) çevrimiçi veri tabanında arama yapmak için aşağıdaki talimatlar 
izlenmelidir:  

 Erişim için kampüs ağ kullanımı önerilir, 
 Veri tabanı seçiminin belirlenmiş konu başlıklarıyla ilgili olması gerekir, 
 Kullanıcıların belirli ve dar parametreler tanımlaması gerekir, 
 Kütüphaneciye danışmak faydalıdır, 
 İlgili makaleler veya referans listesi gibi seçenekleri kullanın. 

Web Of Science veya Scopus Genel veritabanları, birçok bilimsel veritabanına abonelik 
tabanlı erişim sağlar. 

Bilimsel veri tabanı örnekleri: 

Science Direct https://www.sciencedirect.com/ 

ProQuest https://www.proquest.com/ 

https://www.lisbdnetwork.com/library-catalogue-definition-of-library/
https://www.lisbdnetwork.com/library-catalogue-definition-of-library/
https://www.lisbdnetwork.com/library-catalogue-definition-of-library/
https://www.usg.edu/galileo/skills/unit04/primer04_04.phtml
https://www.usg.edu/galileo/skills/unit04/primer04_04.phtml
https://www.worldcat.org/
https://libguides.northwestern.edu/catalogs
https://www.nsk.hr/en/
https://www.wdl.org/en/sets/world-history/map/
https://www.britannica.com/technology/database
https://www.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/home.uri
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.proquest.com/
https://www.proquest.com/
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Ebsco https://www.ebsco.com/ 

  
        Yukarıda listelenen veri tabanlarında kendi uzmanlık alanınıza göre 3 bilimsel 

makale bulun. Şu filtreleri kullanın: son 5 yıl, Dergi Makalesi   
 
 

1.1.3.4. Diğer Çevrimiçi Kaynaklar 

Güvenilir, kaliteli çevrimiçi kaynaklar ararken, maliyet de dikkate alınmalıdır. Bu durumla başa 

çıkmanın yollarından biri, öncelikli olarak Açık Erişim (OA) dergiler olmak üzere açık erişim 

kaynaklarını kullanmaktır. 

Budapeşte Açık Erişim Girişimi (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read) alan 

yazında "açık erişim" terimini şöyle tanımlamaktadır: "Herhangi bir kullanıcının makaleleri 

okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, aramasına veya tam 

metinlerine bağlantı vermesine, dizin oluşturması için taramasına, bunları yazılıma veri olarak 

aktarmasına veya başka herhangi bir yasal amaç için kullanmasına açık olarak internette - 

İnternete erişimin kendisinden ayrılmaz gereksinimleri dışında - ücretsiz kullanılabilmesine, 

mali, yasal veya teknik engeller olmaksızın izin verir. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek 

kısıtlama ve açık erişim sağlayan alanlarda telif hakkının tek rolü, yazarlara çalışmalarının 

bütünlüğü üzerinde kontrol hakkı vermek ve uygun şekilde onaylanma ve alıntı yapma hakkı 

olmalıdır.” 

Açık erişimli dergi, kitap ve kaynakların bazı ortak dizinleri ve çevrimiçi veri tabanları aşağıdaki 

gibidir. 

Directory of Open Access Journals (Açık Erişim Dergileri Dizini) – DOAJ 

(https://doaj.org/), 2003 yılında başlatılan DOAJ, birçok ülke ve dilden bilim, teknoloji, tıp, 

sosyal bilimler, sanat ve beşeri bilimlerin tüm alanlarını kapsayan (15.000'den fazla) hakemli 

açık erişimli dergi içeren bağımsız bir veri tabanıdır. Dergiler ve makaleler aranabilir ve arama 

sonuçları (DOAJ mührüne sahip olan veya yayın ücreti olmayan dergiler için, konular, diller, 

lisanslar, yayıncılar, yayıncıların ülkeleri, hakem inceleme türleri, eklenme tarihine göre; 

makaleler için ise (DOAJ) mührü olan veya olmayan konulara, dergilere, yayın yılına ve 

dergilere göre) iyileştirilmiştir 

Open Academic Journals Index (Açık Akademik Dergiler Dizini) – OAJI.net 

(http://oaji.net/) açık erişimli bilimsel dergiler için kullanılan bir tam metin veri tabanıdır. Basit 

aramanın yanı sıra gelişmiş arama seçeneği de sunar. Gelişmiş arama seçeneğini kullanarak, 

başlıktan dergi disiplinine kadar farklı unsurlar tanımlanabilir ve diğer bazı çevrimiçi veri 

tabanları aramaya dahil edilebilir/indekslenebilir. Ayrıca; ISI, Scopus, DOAJ ve CGIJ OAJI 

dizinlerinde arama yapılabilir ve (ülkeye göre) göz atma işlevselliği kullanılabilir. 

Directory of Open Access Books (Açık Erişim Kitapları Dizini) – DOAB 

(https://www.doabooks.org/) DOAB’ın birincil hedefi Açık Erişim kitaplarının keşfedilebilirliğini 

artırmaktır. Akademik yayıncıları Açık Erişim kitaplarının meta verilerini DOAB'a sağlamaya 

davet eder ve bu şekilde yaygınlaştırma, görünürlük ve etkiyi en üst düzeye çıkarmayı 

amaçlar. (DOAB – About DOAB, 

https://www.doabooks.org/doab?func=about&uiLanguage=en). Hem basit hem de gelişmiş 

(bibliyografik kaydın belirli alanlarında anahtar kelimeleri tanımlama, AND, Or ve NOT 

operatörlerini kullanarak ve sonuçları yıla (aralık) göre filtreleme yaparak) arama yapmak 

mümkündür. Başlık, konu veya yayıncıya göre tarama yapmak mümkündür. 

https://www.ebsco.com/
https://www.ebsco.com/
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
https://doaj.org/
http://oaji.net/
https://www.doabooks.org/
https://www.doabooks.org/doab?func=about&uiLanguage=en
https://www.doabooks.org/doab?func=about&uiLanguage=en
https://www.doabooks.org/doab?func=about&uiLanguage=en


 
 

 

Sayfa 35  
 

JSTOR (https://www.jstor.org/), 1995'te kurulan Journal Storage'ın kısaltmasıdır; 

araştırmaları, görselleri ve birincil kaynakları keşfetmek ve birbiriyle ilişkilendirmek için bir 

platform sağlayan dijital bir kütüphanedir. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur ve kaynaklara 

ücretsiz veya çok düşük maliyetli erişim sağlar (JSTOR - Mission and history, 

https://about.jstor.org/mission-history/). 

Binlerce ücretsiz dergi makalesini ve açık erişimli kitap bölümlerini arama imkânı vardır 

(https://about.jstor.org/librarians/books/open-access-books-jstor/) ve daha sonra sonuçları 

akademik veya birincil kaynak içeriğine, yayın tarihine veya konuya göre filtreleyebilir veya 

gelişmiş aramayı kullanabilirsiniz (https://www.jstor.org/action/showAdvancedSearch). 

Konuya, başlığa, koleksiyonlara ve yayıncıya göre tarama yapmak mümkündür. 

Çalışma Alanı gibi bazı araçları kullanmak için (makaleleri kaydetmek, klasörler oluşturmak 

veya harici referanslar eklemek için) kaydolmak ve oturum açmak gerekir. - Araştırmanızı 

Workspace ile organize etme, https://support.jstor.org/hc/en-us/articles/360007226454), 

Metin Çözümleyici (https://www.jstor.org/analyze/about) 

OpenDOAR (https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/), 2005 yılında başlayan OpenDOAR hizmeti, 

"kalite güvenceli bir küresel Açık Erişim Havuzları Dizinidir". Akademik çıktılara ve kaynaklara 

ücretsiz, açık erişim sağlayan bilgi havuzları barındırır. Her bir arşiv, yayınlanmadan önce 

OpenDOAR editör ekibi tarafından incelemeden geçer ve belirlenen dahil etme kriterlerini 

karşılamalıdır. 

Açık erişim içeriğinin OpenDOAR sitesine dahil edilebilmesi için, erişim engelleri olmaksızın, 

tamamen ücretsiz olarak erişilebilir olması gerekir. Ayrıca, site aktif ve güvenilir bir şekilde 

herkes tarafından erişilebilir olmalı ve şu öğeleri içermelidir: "akademik çıktılar (ör. dergi 

makaleleri, tezler/incelemeler, raporlar, çalışma kağıtları, konferans bildirileri, kitaplar / kitap 

bölümleri) ve / veya malzemeyi yeniden kullanılabilir hale getirmek için yeterli meta veri veya 

belgelere sahip akademik kaynaklar (ör. arşiv malzemesi, veri kümeleri, yazılımlar, resimler, 

videolar, eğitim materyalleri)”. (OpenDOAR – About, 

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/about.html) 

Sitenin bir elektronik dergi veya bir kuruluşun dergi portföyü için bir portal olmaması, yalnızca 

harici sitelerdeki açık erişim içeriğine bağlantılar içeren bir toplayıcı olmaması ve yerel olarak 

erişilebilir (yani açık erişim içeriği mevcut olmayan) bir kütüphane kataloğu veya e-kitaplar 

koleksiyonu olmaması gerektiği vurgulanmalıdır. (OpenDOAR – About, 

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/about.html). 

OpenDOAR, kullanıcıları İstatistikleri tutulan veriler hakkında bilgilendirir 

(https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html). Bu veriler şu başlıklar altında 

listelenir;  

 Ülkelere Göre Depolar,  

 İçerik Dillerine Genel Bakış, 

 Yazılım Platformlarına Genel Bakış, 

 İçerik Türlerine Genel Bakış, 

 İçerik Konularına Genel Bakış ve  

 OpenDOAR'un Gelişimidir. 

Aradığınız arşiv/dijital içeriğe ulaşmak için sunulan seçenekler şunlardır: 

Basit arama (bir arşivin adını girmek için kullanılır), 

https://www.jstor.org/
https://about.jstor.org/mission-history/
https://about.jstor.org/librarians/books/open-access-books-jstor/
https://www.jstor.org/action/showAdvancedSearch
https://www.jstor.org/analyze/about
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/about.html
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/about.html
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/about.html
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/about.html
https://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_visualisations/1.html
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Gelişmiş arama (bir arşivde arama yapmak için; İsim/Kısaltma, Kuruluş Adı, Arşiv Türü, 

Yazılım Adı, İçerik Türleri, Konular ve Ülkeler ve Bölgeler ve Alınan kayıtların hangi 

koşulları karşılaması gerektiğini tanımlanarak - tümü veya herhangi biri ve sonuçların 

nasıl sıralandığı  belirtilerek - ülkeye veya ada göre arama yapmak için kullanılır). 

Ve ayrıca ülkeye tarama yapma seçeneği de mevcuttur. 

Internet Archive(İnternet Arşivi) (https://archive.org/), daha önce açıklanan milyonlarca 

ücretsiz kitap, film, yazılım, müzik, web sitesi ve daha fazlası barındıran kar amacı gütmeyen 

bir kütüphanedir. Burada İnternet Arşivi’nin benzersiz özelliği şu şekilde vurgulanmaktadır - 

20 yılı aşkın web geçmişinin (525 milyardan fazla web sayfasından) erişilebilir olduğu 

Wayback Makinesi. 

 

Önerilen Kaynaklar 

 VIDEO - JSTOR Text Analyzer ile tanışın (1:25) 

https://www.youtube.com/watch?v=JTO859YCxDI&feature=youtu.be 

 

           jstor.org’u kullanarak dijital okuryazarlık hakkında 2015’ten sonra yayınlanmış 

açık erişime sahip bir kitap (bölümler) bulun. 

 

Şekil 13. 2015'ten sonra yayınlanan (31.1.2021 tarihinde) Bilgi okuryazarlığı ile ilgili açık 

erişim kitabı (bölümleri) için jstor.org'da yapılan arama sonuçları. 

Önerilen Kaynaklar 

https://archive.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JTO859YCxDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JTO859YCxDI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JTO859YCxDI&feature=youtu.be
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 VIDEO - The Wayback Machine kullanımı (21:06) https://help.archive.org/hc/en-

us/articles/360004651732-Using-The-Wayback-Machine 

 

            Wayback Machine kullanarak, web sitesi (www.eduquality-hr.com) artık 

çalışmayan EduQuality projesi kapsamında hazırlanan “Engelli Öğrenciler” başlıklı 

eğitim materyalleri koleksiyonunu bulun. 

 

Şekil 14. Wayback Machine kullanarak, web sitesi (www.eduquality-hr.com) artık çalışmayan 

EduQuality projesi kapsamında hazırlanan “Engelli bireyler” başlıklı eğitim materyalleri 

koleksiyonunun arama sonuçları 

 

2D ve 3D Model Kütüphaneler 

Farklı formatlarda hazırlanmış çeşitli 2D veya 3D modeller, tasarımlar ve görsel içerik içeren 

bazı kaynaklar vardır. Pinterest, Picsearch, Flickr, Getty Images, Thingiverse, Shutterstock, 

Icon arşivi ve Freepik görsel arama web sitelerinin bazı örnekleridir. 

Yaygın olarak kullanılan bir 2D grafik kaynağı olan Freepik'te vektörler, fotoğraflar, PSD'ler ve 

simgeler aranabilir. 

 

http://www.eduquality-hr.com/
http://www.eduquality-hr.com/
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Şekil 15. 2B Model kütüphanesi örneği 

Aranan anahtar kelimeyle ilgili görseller listelenir. Seçilen görüntü, düzenlenebilir bir formatta 

indirilebilir (.eps, .ai, .psd vs.). Görüntünün lisansı altında kullanma, değiştirme ve düzenleme 

gibi işlemler yapılabilir. Ayrıca tasarımlarınızdan birini bu web sitesinde paylaşabilir ve 

satabilirsiniz. 

Thingiverse, 3B modellerin aranabildiği bir kaynaktır. Buradan indirilen modeller, lisans 

özellikleri kapsamında 3 boyutlu yazıcılarda kullanma, değiştirebilme, yazdırma gibi amaçlarla 

3 boyutlu modelleme programlarında kullanılabilir. 

 

 

Şekil 16. 3B Model kütüphanesi örneği 
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 National and University Library in Zagreb https://www.nsk.hr/en/  (Feb 2nd 2021) 

 Northwestern: Catalogs from Other Libraries: Selected Library Catalogs from Around 

the World https://libguides.northwestern.edu/catalogs (Feb 2nd 2021) 

https://www.library.illinois.edu/ugl/howdoi/compare1/
https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/microsoft-search-bing
https://ab.org.tr/ab16/bildiri/235.pdf
https://www.britannica.com/technology/database
https://www.lisbdnetwork.com/
https://www.lisbdnetwork.com/library-catalogue-definition-of-library/
https://www.lisbdnetwork.com/library-catalogue-definition-of-library/
https://www.nsk.hr/en/
https://libguides.northwestern.edu/catalogs
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 Paperpile – Research and Writing Guides  https://paperpile.com/g/search-online-

research-database/   (Feb 2nd 2021) 

 The Online Library Learning Center  

https://www.usg.edu/galileo/skills/unit04/primer04_04.phtml  (Feb 4th  2020.) 

 World Cat https://www.worldcat.org/  (Feb 4th 2021) 

             
 

 

Ünite 1. Bilgi, Veri ve İş Süreçlerini Yönetme 

Ders 1.2. Dijital medya ortamında güvenilir olmayan bilgileri 

tespit etme 

Öğrenme Çıktıları Bu ders sonunda öğrenciler; 

 Güvenilir olmayan bilgilerin risklerini anlar (yanlış 

bilgilendirme, dezenformasyon ve bilgi sızdırma) 

 Doğruluk denetleyicileri kullanır 

 Bilginin kalitesini ve kaynaklarını değerlendirir. 

 

Ders Süresi 3 saat 

Ders Özeti Bu derste, bilgi kalitesinin farklı yönleri ele alınmaktadır. Bu 

ders öğrencilere güvenilir bilgi kaynaklarını tanımaları ve 

seçmeleri için rehberlik eder. 

1.2.1 Güvenilir olmayan bilgi sorunu 

1.2.2 Yanlış bilgilendirme, dezenformasyon ve bilgi sızdırma  

1.2.3 Bilgi kalitesinin değerlendirilmesi 

1.2.4 Doğruluk kontrolü ve doğrulayıcılar 

Öğretim Yöntem ve 

Stratejileri 
 Anlatma 

 Yaparak Yaşayarak Öğrenme 

 Karma Öğrenme 

Değerlendirme 

yöntem ve teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Test (Çoktan Seçmeli, Açık Uçlu, Boşluk Doldurma...) 

 Quiz 

 Ürün odaklı değerlendirme 

 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 
 Ders Planı 

 

https://paperpile.com/g/search-online-research-database/
https://paperpile.com/g/search-online-research-database/
https://www.usg.edu/galileo/skills/unit04/primer04_04.phtml
https://www.worldcat.org/
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 İş Örneği 

 Sözlü Yanıt 

 Proje tabanlı değerlendirme 

 Diğer 

Eğitim Materyalleri 

(Öğretmen Öğrenci) 

 Çalışma Kağıdı 

 Video 

 Sunumlar 

 Oyunlaştırma Araçları 

 Somut Materyaller  
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Ders İçeriği 

1.2.1. Güvenilir Olmayan Bilgi Sorunu 

Genellikle Bilgi Çağı veya Bilgi Toplumu olarak adlandırılan bir zamanda yaşıyoruz. Bu 

nedenle günümüzde istediğimiz her türlü bilgiye her yerden erişebiliriz. Bu bilgilerin çoğu, 

düşük kaliteli bilgi, yanlış bilgi ve hatta aldatma ve sahte haberler gibi bariz bir şekilde yanlış 

bilgiler olabilir. Medya, içeriğe yerleştirilecek detaylara bağlı olarak fikirlerin etkilenebileceği ve 

yönlendirilebileceği durumlarda kilit rol oynamaktadır. 

Görevler 

 UNESCO'nun "yalan haber" riskleri ile ilgili makalesini okuyabilirsiniz: During this 

coronavirus pandemic, ‘fake news’ is putting lives at risk: UNESCO. 

 AB JRC teknik raporunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz:  The digital transformation of 

news media and the rise of disinformation and fake news. 

 

1.2.2. Yanlış Bilgilendirme, Dezenformasyon Ve Bilgi Sızdırma 

 

Avrupa Konseyi, özellikle güvensizlik ve kafa karışıklığı yaratmak ve milliyetçi, etnik, ırksal ve 

dini gerilimleri kullanarak mevcut sosyokültürel bölünmeleri keskinleştirmek için tasarlanmış 

dezenformasyon kampanyalarının sonuçlarına ilişkin endişelerin arttığını vurgulamaktadır. 

“Bilgi kirliliği” sorununu ifade etmek için sıklıkla kullanılan “yalan haber” terimi yetersiz 

kalmıştır. Bunun yerine, bilgi bozukluğunu incelemek üzere yeni bir kavramsal çerçeve 

oluşturulmuştur. 

 

Bilgi bozukluğu üç çeşit olarak tanımlanabilir ( Figure 1, Wardle & Derakhshan, 2017): 

 

 Yanlış Bilgilendirme zarar verme kastı olmaksızın yanlış bilginin 

paylaşılmasıdır. 

 Dezenformasyon (kasıtlı yanlış bilgilendirme) yanlış bilgilerin zarar vermek için 

bilerek paylaşılmasıdır. 

 Bilgi Sızdırma (mal-information) gerçek bilgilerin zarar vermek amacıyla 

paylaşılmasıdır. Genellikle gizli kalması için tasarlanmış bilgilerin kamusal alana 

taşınmasıdır.   

 

https://news.un.org/en/story/2020/04/1061592
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061592
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc111529.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc111529.pdf
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Şekil 1. Bilgi Bozukluğu (Wardle & Derakhshan, 2017) 

 

 

1.2.3. Bilginin Kalitesini Değerlendirmek 

 

Kaynakların güvenilirliğini ve verilerin geçerliliğini değerlendirme becerileri günümüzde her 

zamankinden daha değerli hale gelmiştir. Kaliteli bilgiye erişmenin somut bir formülü yoktur. 

Bununla birlikte bu ders, bilinçli kararlar almamıza yardımcı olmak üzere medyayı analiz etmek 

ve anlamak için gerekli becerileri oluşturmaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

Okuduğumuz bilgilere karşı eleştirel yaklaşmak önemlidir. Şüpheli içeriği incelerken, aşağıda 

verilen basit sorulardan bazılarını rehber olarak kullanabiliriz: 

 İçeriği yazan kişi veya kuruluş güvenilir mi? 

 Konu hakkında konuşmak için yeterli niteliklere sahip mi? 

 Sunulan kanıtlar var mı? 

 Araştırma verileri gibi orijinal kaynaklara bağlantılar var mı? 

 Yazarın ön yargılı olma ihtimali var mı? 

 Yazarın bu "bilgiyi" paylaşmak için gizli bir nedeni olabilir mi? 

OER Commons tarafından önerilen standartlar aşağıdaki gibidir: 

 İki veya daha fazla yazarın, aynı veya benzer konuları nasıl ele aldıklarına ilişkin 

bakış açılarını karşılaştırın. Hesaplarında hangi ayrıntıları dahil ettikleri ve 

vurguladıklarını inceleyin. 

https://www.oercommons.org/courseware/lesson/19659/overview
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 Aynı konunun çeşitli birincil ve ikincil kaynaklarda nasıl işlendiğini araştırın ve 

karşılaştırın. 

 Bir yazarın bakış açısının veya amacının bir metnin içeriğini ve stilini nasıl 

şekillendirdiğini değerlendirin. 

 Sözcüklerin ve cümlelerin metinlerdeki anlamı ve tonu nasıl şekillendirdiğini 

değerlendirin. 

 

Dezenformasyon/yanlış bilgi/kötü enformasyonu kontrol etmek ve bunlarla başa çıkmak daha 

çok medya okuryazarlığının bir alanıyken, bilgi kalitesi daha çok bilgi okuryazarlığının bir 

alanıdır.  Ancak her iki okuryazarlık da bilginin güvenilirliğini sorgulamaktadır. Aşağıdaki Şekil 

2, eriştiğimiz bilgiler hakkında eleştirel düşünmemize yardımcı olabilecek bir bilgi grafiğini 

göstermektedir. Bununla birlikte, Wang ve Strong'un (2017) Şekil 3'te bilgi kalitesinin farklı 

yönleri grafiğinde gösterildiği gibi, bilgi ve bilginin kaynaklarının değerlendirilmesi daha 

karmaşık bir yaklaşımdır. 

 

 
 

Şekil 2. Sahte Haberler Nasıl Tespit Edilir konulu bir infografik. Orijinali 

https://www.ifla.org/publications/node/11174 adresinde mevcuttur 

 

 

 

https://www.ifla.org/publications/node/11174
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Şekil 3. Bilgi kalitesinin farklı yönleri (Wang and Strong, 2017) 

 

 

Görevler 

           

            Çevrimiçi yalanları tespit etmek ve püf noktalarını öğrenmenin 4 adımı 

öğrenmek için bu makaleyi okuyun. 

 

              Bir şeyin Gerçek mi, Görüş mü yoksa Argüman mı olduğuna karar vermede 

ne kadar iyi olduğunuzu görmek için bu etkileşimli etkinliği deneyin. 

 Aşağıdaki web sitelerinde bulunan şüpheli haberlere göz atın: 

o Full Fact 

o Snopes 

o BBC Reality Check 

            

             Bilgi kaynakları nasıl değerlendirilir? - https://youtu.be/kMWcxhs8_F0 

 

 

1.2.4.  Doğruluk Kontrolü ve Doğrulayıcılar 

 

Ireton ve Posetti'ye (2018) göre, doğruluk kontrolü üç aşamadan oluşmaktadır; 

https://www.theverge.com/21276897/fake-news-facebook-twitter-misinformation-lies-fact-check-how-to-internet-guide
https://view.genial.ly/5f2143dd2bae010cf0576f01
about:blank
https://fullfact.org/
http://www.snopes.com/
https://www.bbc.co.uk/news/reality_check
https://youtu.be/kMWcxhs8_F0
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1. Yasal kayıtlarda, medya kuruluşlarında ve sosyal medyada gezinerek doğruluğu 

kontrol edilebilir iddialar bulmak. Bu süreç, kamuya açık hangi iddiaların (a) 

doğruluğunun kontrol edilebileceğini ve (b) doğruluk kontrolünün yapılması 

gerektiğini belirlemeyi içerir. 

2. Eldeki iddiayla ilgili mevcut en iyi kanıtı arayarak gerçekleri bulmak. 

3. İddiayı kanıtlar ışığında değerlendirerek, genellikle doğruluk ölçeğinde kaydı 

düzeltmek. 

Uluslararası Doğruluk Kontrol Ağı'nın (IFCN) üyeleri ve ilkeler kurallarını imzalayan güvenilir 

doğruluk kontrol kuruluşları vardır. Bu tür organizasyonların listesi şu adreste mevcuttur: 

https://www.ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories 

 

GÖREVLER 

  

           Sosyal medyada bir bot tarafından paylaşılan hikayenin gerçek mi yoksa sahte 

mi olduğunu belirlemek için doğrulama yapmanız ve ipuçlarını araştırmanız gereken 

Post Facto çevrimiçi oyununu oynayın.: https://www.postfactogame.com 

 

 Kendi ülkenizde mevcut olan doğruluk denetleyicilerinden birini bulun ve inceleyin. 

Neleri kontrol ettiğini (konuları) ve kontrol sürecinde hangi metodolojiyi kullandığını 

öğrenin. 

 

 Doğruluk denetleyicisinin (doğrulama kuruluşu) web sitesinde gerçekleri / bilgileri 

nasıl kontrol edeceğinizi öneren eğitim içerikleri bulun 

 Bir iddia örneği seçin - olası yanlış bilgi / dezenformasyon, örneğin: bu yılki (COVID-

19 salgını) ölüm oranları kötü bir grip mevsimindekinden daha yüksek değildir ve 

önceki faaliyetteki adımları / önerileri izleyerek iddiayı kontrol edin.  

 FactCheckNI web sayfasında Kuzey İrlanda ve 2020 yılında bunun nasıl yapıldığını 

ve açıklandığını keşfedin: Ölüm oranları bu yıl kötü bir grip sezonundan daha yüksek 

değil mi? https://factcheckni.org/articles/are-death-rates-no-higher-this-year-than-in-

a-bad-flu-season/#more-16802 

 

DEĞERLENDİRME 

1. Kendi kaynak yönetimi veri tabanınızı ve alıntıları öğretmenlerinizle paylaşın. 

 

 

  Council of Europe. (n.d). Brief overview of the Council of Europe report on 

challenges related to mis-, dis- and mal-information (leaflet). 

https://rm.coe.int/leaflet-information-disorder-en/168079cece 

 Ireton, C., & Posetti, J. (2018). Journalism, fake news & disinformation: 

handbook for journalism education and training. Unesco Publishing. 

https://en.unesco.org/sites/default/files/journalism_fake_news_disinformation

_print_friendly_0_0.pdf 

 Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality 

means to data consumers. Journal of management information systems, 

12(4), 5-33. 

https://www.ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.postfactogame.com/
https://www.postfactogame.com/
https://factcheckni.org/articles/are-death-rates-no-higher-this-year-than-in-a-bad-flu-season/#more-16802
https://factcheckni.org/articles/are-death-rates-no-higher-this-year-than-in-a-bad-flu-season/#more-16802
https://rm.coe.int/leaflet-information-disorder-en/168079cece
https://en.unesco.org/sites/default/files/journalism_fake_news_disinformation_print_friendly_0_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/journalism_fake_news_disinformation_print_friendly_0_0.pdf
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 Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an 

interdisciplinary framework for research and policy making. Council of Europe 

report, 27, 1-107. http://rm.coe.int/information-disorder-report-version-august-

2018/16808c9c77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rm.coe.int/information-disorder-report-version-august-2018/16808c9c77
http://rm.coe.int/information-disorder-report-version-august-2018/16808c9c77
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Ünite 1. Bilgi, veri ve iş süreçlerini yönetme 

Ders 1.3.  Dijital ve çevrimiçi araçları kullanarak veri toplama 

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler; 

 Çevrimiçi anketler, anket araçları ve diğer çoklu ortam 

araçları kullanarak veri toplama planı hazırlayabilmeleri 

ve bunu uygulayabilmeleri beklenmektedir. 

Ders Saatleri  

Ders Ana Hatları Bu ders, öğrencilere veri toplamayı tanıtır ve onlara bir hedef 

kitleden veri toplamak için çevrimiçi anketlerin ve oylama 

araçlarının nasıl kullanılabileceğine dair teorik bilgiler sağlar ve  

ayrıca çoklu ortam ve uygulama konusunda kılavuzluk eder. 

1.3.1. Veriyi ve veri toplamayı anlama 

1.3.1.1 Yaygın veri toplama metotları ve veri türleri 

1.3.1.2. Veri gizliliği ve koruma 

1.3.2. Veri toplama için dijital ve çevrimiçi araçlar 

1.3.2.1 Çevrimiçi anket platformları 

1.3.2.2 Çevrimiçi oylama araçları 

1.3.2.3 İşbirliği Platformları (dijital yazıya dönüştürme 

dahil) 

Öğretim Yöntemleri 

ve Stratejileri 

● Ders verme 

● Yaparak yaşayarak öğrenme 

● Karma Öğrenme 

Değerlendirme 

yöntemleri ve 

teknikleri 

 Araçlardan birini kullanarak örnek veri toplama 

sunumu 

 Ünite sonu sınavı yardımıyla genel tekrar (Her 

ünite için) 

 Öğretmen Gözlemi  

 Test (Çoktan Seçmeli, Açık uçlu, Boşlukları doldurma...) 

 Quiz 

 Ürün odaklı değerlendirme 

Ders Planı 
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 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği  

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 İş Örneği 

 Sözlü Yanıt 

 Proje Bazlı Değerlendirme 

 Diğer 

Öğretmen ve  

Öğrenci için 

Materyaller ve 

Kaynaklar 

 Ders Planı 

 Bilgisayar 

 Internet Bağlantısı 

 Çalışma Kağıdı 

 Videolar 

 Oyunlaştırma araçları 

 Sunumlar 

 Somut malzemeler  
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Ders İçeriği 

1.3.1. Veri ve Veri Toplamayı Anlama 

Bu bölümde, özellikle çevrimiçi ve dijital yollarla toplanabilecek verilerle ilgili olarak veri 

toplama yöntemleri, veri türleri ve veri yönetimi planı anlatılacaktır. 

1.3.1.1 Yaygın Veri Toplama Yöntemleri ve Veri Türleri 

Çeşitli sektörlerdeki kuruluş/bireylerin çalışanları, müşterileri ve kullanıcıları gibi farklı gruplarla 

bağlantıları bulunmaktadır. Veriler, bu ilişkilerden herhangi biri hakkında bilgi içerebilir. 

Kuruluş ve bireyler bu tür bilgilerden pek çok yönlerini geliştirmek veya anlamak için 

yararlanabilirler. Bu bilgiler ticari çıkarlar, AR-GE çalışmaları, çalışma sürecinde motivasyonu  

arttırmak, topluluk müdahalelerinin etkisini ölçmek gibi amaçlarla kullanılabilir. 

Veriler değerli olsa da çok fazla bilgi kullanışlı olmayabilir. Doğru şekilde veri toplamada, 

yararlı bilgiler elde edilirken zaman kaybına neden olan yanlış yönlendirmeden kaçınılır. Çeşitli 

hedef gruplara ulaşmak için kullanılan çevrimiçi ve dijital veri toplama araçları genellikle 

uzaktan erişim yoluyla kullanılır. 

Bu bölümde, farklı türlerde nitel ve nicel veri toplama türleri anlatılmaktadır. Nitel veri toplama 

yönteminde, nicel yöntemlerle elde edilen sayısal değerler dışındaki faktörler dikkate alınır. 

Genel olarak, anket ve ölçekler niceldir.  Görüşmeler ve gözlemler  ise niteldir. Bununla birlikte, 

iki yöntem bir arada kullanılabilir. Örneğin; bir anket, nitel metin girdisi gerektiren sorular 

içerirken aynı zamanda nicel yanıt gerektiren sayısal sorular da içerebilir (bkz. Likert Ölçeği). 

 

Örnek:    

                En Düşük         En Yüksek 

S1: Deneyimden ne kadar keyif aldınız?             O         O          O         O          O 

 

Nedenini açıklayabilir misiniz? 

………………………………………………………………………………. 
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Yaygın olarak kullanılan veri toplama yöntemleri aşağıda listelenmiştir: 

Mülakat Mülakatlar, katılımcının ilgi alanlarının daha derinlemesine 

incelenebileceği açık uçlu sorular içerir. Anketler gibi diğer birincil veri 

toplama yöntemleriyle karşılaştırıldığında, görüşmeler daha esnektir. 

ZOOM, Teams Meeting gibi canlı görüşme platformları uzaktan mülakat 

yapmak için kullanılabilir. Bu oturumlar genellikle kaydedilir ve böylece 

oturum sonrası yanıtlar yazıya dökülebilir. 

Anket 

 

Anketler, kapalı uçlu cevapları olan soruları sormak için kullanılır. Analizi 

hızlandırmak için genellikle verilere sayısal değerler atanır. Anketler aynı 

zamanda nitel yanıtlar da içerebilir. Birçok katılımcıya hızlı bir şekilde 

ulaşmak için, basılı anketler yerine çevrimiçi formlar yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

Gözlemler Gözlem yönteminde bilgi soru sormadan toplanır. Bu yöntem, 

araştırmacı veya gözlemcinin kendi yargılarını ve düşüncelerini 

içerebileceğinden  daha özneldir. Genel olarak gözlem, diğer veri 

toplama teknikleriyle ölçülemeyen bir durumun dinamiklerini belirlemek 

için kullanılır. Örneğin, bir kişinin yeni bir ürünle etkileşimi esnasındaki 

hareket ve davranışları veya bir kontrol ortamında grup davranışı gözlem 

yöntemiyle öğrenilebilir. Gözlemler dijital yollarla da yapılabilir. Bunun 

için gözlem verilerinin kaydedildiği videolardan veya canlı gözlemlerden 

faydalanılır. 

Odak grupları Odak grup yöntemi görüşme, anket ve gözlemin birleşiminden oluşan bir 

veri toplama yöntemidir. Hedef katılımcı grupları fiziksel veya dijital 

olarak aynı alanda bulunur. Bu yöntemde odak grubu, açık uçlu sorular 

kullanan bir moderatör (kolaylaştırıcı) tarafından yönetilir. Öncelikli 

konuları veya katılımcılardan gelen girdileri/geri bildirimleri belirlemek 

için bir anket faaliyeti de yapılabilir. 

 

            Veri toplama yöntemlerine genel bakış  

http://www.social-impact-navigator.org/impact-analysis/data/methods-

overview/ 

           Nicel ve Nitel veriler 

https://www.youtube.com/watch?v=dwFsRZv4oHA 

o  

           Bir araştırma alanı seçin (örneğin, pandemiyle başa çıkma konusundaki 

görüşler) ve hem nicel hemde nitel soruları (10 soru) içeren anket yaklaşımını 

kullanarak veri toplama planı taslağı oluşturun 

 

1.3.1.2. Veri Gizliliği ve Korunması 

Bir Veri Yönetim Planı, genellikle, verilerin toplanması, organizasyonu, kullanımı, 

depolanması, korunması, paylaşılması ve verilerin bağlama uyarlanmasını içerir. Bununla 

birlikte, Araştırma Veri Yönetimi planlarının farklı biçimleri mevcuttur ve gereksinimler fon 

sağlayıcıların isteklerine göre önemli ölçüde farklılık gösterir. Araştırma bağlamında, kişisel 

veriler dijital biçimde veya başka şekilde toplandığında ve saklandığında gizlilik sorunları 

https://www.youtube.com/watch?v=dwFsRZv4oHA
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ortaya çıkar. Araştırma için temel zorluk, kullanılan verileri paylaşırken aynı zamanda 

kişisel gizliliği korumaktır. 

Mahremiyet, farklı bağlamlarda ve kültürlerde farklı anlamlara gelebilir. Bu nedenle, farklı 

kişisel gizlilik anlayışlarına göre araştırmanın amacını detaylandırması önemlidir. Örneğin, 

'örtülü araştırmalarda' araştırmacılar, çalıştıkları ortamlarda  kamusal ve özel durumları ayırt 

edebilmelidir. Örtülü gözlem, ancak araştırmacılar araştırmanın net faydalarını kanıtlayabilirse 

devam etmelidir. Başka hiçbir araştırma yaklaşımı mümkün görünmediğinde ve gözlem 

sonucunda kimsenin zarar görmeyeceği veya makul ölçüde olacağı kesin olduğunda devam 

ettirilmelidir. 

Veri koruma, bireyin mahremiyet hakkını garanti altına almayı amaçlar. Kişisel verilerin 

öngörülemeyen, kasıtsız veya kötü niyetli kullanımdan korunmasını sağlamak için tasarlanmış 

teknik ve yasal çerçeveyi ifade eder. Bu nedenle veri koruma; verilerin toplanması, verilere 

erişim, iletişim ve korunmasına ilişkin önlemler gibi hususları içerir. Ayrıca, veri koruma 

stratejisi verilerin doğruluğunu sağlamak için önlemler de içerebilir. 

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), kişisel verilerin işlenmesine yönelik bir dizi temel 

ilkeyi içerir. Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Üye Devletlerinde veri koruma ve mahremiyet 

sorunları için yasal çerçeve sağlar. Aynı şekilde, 1725/2018 sayılı AB Yönetmeliği, kişisel 

verilerin AB kurumları, organları, ofisleri ve ajansları tarafından işlenmesine yönelik kuralları 

belirtir.  

Veri toplamanızın gerekçesine bağlı olarak, katılımcıları hangi verilerin ve ne için toplanacağı 

konusunda bilgilendiren “bilgilendirilmiş onamlar” gerekecektir. Farklı seviyelerde rıza 

gerektirdiği için katılımcı türlerini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

 

Farklı düzeylerde onay gerektirdikleri için katılımcı türleri dikkate alınmalıdır. 

 

            Doğru Veri Koruma Rehberi 

             Veri koruma ve Çevrimiçi Gizlilik  

 

             Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) 

 QUIZ/OYUN–Kahoot’u biçimlendirici ve ders tekrarı olarak kullanın: Ünite 

1.4.2'deki bilgileri test etmek ve uygulamak için (her iki üniteyi de kapsar) 

 

1.3.2. Veri Toplama İçin Dijital ve Çevrimiçi Araçlar 

1.3.2.1 Çevrimiçi Anket Platformları 

Çevrimiçi anketler, hedef kitleye dijital yollarla ulaşmak için kullanılan çok popüler bir araçtır. 

Uygun maliyetli veri toplama için hızlı ve doğru bir çözüm sunarlar. Bir çevrimiçi anket projesini 

tamamlamak için gereken süre, basılı anketler ve telefon anketleri gibi fiziksel yüz yüze 

anketlere kıyasla beş ila sekiz kat daha kısadır. Anket yanıtları otomatik olarak işlenir ve 

sonuçlara her zaman erişilebilir. Çevrimiçi anket metodolojisi, katılımcının kendi verilerini 

önyargı olmaksızın şeffaf bir şekilde sisteme girmesine izin vererek daha derin ve genellikle 

daha dürüst bilgiler sağlayabilir. Bu yöntemde, katılımcı anket uygulayıcısından etkilenmeden 

cevap verir. 

https://www.eui.eu/documents/servicesadmin/deanofstudies/researchethics/guide-data-protection-research.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-privacy/index_en.htm
https://www.youtube.com/watch?v=j6wwBqfSk-o
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Kullanım bağlamına ve ayrıca kuruluşların etik ve yasal gerekliliklerine bağlı olarak çevrimiçi 

anketlerin uygulanmasında çeşitli seçenekler mevcuttur. Üniversiteler gibi çoğu kuruluş kendi 

veri koruma yönergeleriyle uyumlu olan (onaylanan) platformları tercih eder. Örneğin 

İngiltere'deki Coventry Üniversitesi'nde JISC Çevrimiçi Anket Platformu ve Microsoft Form 

tercih edilen bir platformdur. 

Verilerin kolayca toplanmasına yardımcı olan, ilgi çekici estetiğe sahip ve etkileşimli başka 

platformlar da vardır. Örneğin: 

 

 Google Form - anketlerin bir Google hesabı aracılığıyla yürütülebileceği Google 

paketinin parçasıdır. 

 Survey Monkey – internet tarayıcıda veya mobil cihazlarda anket oluşturmak için 

kullanılan popüler platformdur. 

 Typeform – Çoğunlukla mobil cihaz üzerinden sunulan görsel olarak çekici ve albenisi 

olan anketler oluşturmada kullanılır. 

             Çeşitli çevrimiçi anket platformlarına örnekler 

           

            Google Formu nasıl kullanılır? 

 

             Google Forms kullanmanın 25 pratik yöntemi. 

            

          Ünite 1.4.1.1'de düzenlemesini yaptığınız örnek sorulara göre, çevrimiçi 

Google formunuzu oluşturun, test etmek için meslektaşlarınıza ve 

moderatörünüze gönderin ve veri analizine erişim sağlayın. Formu ve ayrıca 

veri analizini gönderin. 

 

1.3.2.2 Gerçek Zamanlı Çevrimiçi Anket Araçları 

Çevrimiçi anket araçları kullanılarak; derslere, sunumlara veya odak gruplarına gerçek 

zamanlı olarak etkileşimli bir öğe ekleyebiliriz. Hedef kitleye çevrimiçi anket uygulanırken 

Çoktan Seçmeli, Sıralama ve Ölçekler içerebilen soru türleri kullanılabilir.  

Gerçek zamanlı çevrimiçi anketler uygulanırken; bir kolaylaştırıcı (moderatör), soruları yönetir 

ve herkesin görmesi için bir ekranda paylaşır. Katılımcılar, sorulara yanıt vermek için kendi 

cihazlarını (internete bağlı) kullanırlar. Katılımcılar, katılmak için genellikle oturumla ilişkili bir 

kodu kullanarak bir internet tarayıcı kullanır. Her sorudan sonra sonuçlar hemen dinleyiciye 

açıklanabilir; bu, grup tartışmaları için bir tetikleyici olarak kullanılabilir. Ayrıca, o sırada işlenen 

konunun açıklaması veya detaylandırılması için yönlendirme de sağlar. 

Popüler örnekler (diğerlerinin yanı sıra) şunlardır: 

● Mentimeter -  Anketin çevrimiçi bir hesaptan sunumlara dahil edilmesini sağlar ve 

katılımcılar mobil cihazlarından menti.com'u ziyaret ederek ve sunum kodunu girerek yanıt 

verir. Sonuçlar gerçek zamanlı olarak görüntülenir. 

● Kahoot – Mentimeter ile benzerlik gösterir. Kolaylaştırıcı-katılımcı yürütülen oylamaya 

rekabet ekleyen oyunlaştırılmış bir platformdur. 

https://zapier.com/learn/forms-surveys/best-survey-apps/
https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ
https://ditchthattextbook.com/20-practical-ways-to-use-google-forms-in-class-school/
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          Mentimeter’e başlarken 

          Kahoot’a başlarken 

 

             Kahoot veya Mentimeter kullanarak kendi oylamanızı oluşturun ve 

arkadaşlarınızla deneyin. 5 sorudan oluşan eğlenceli bir konu seçin. 

 

1.3.2.3. İşbirliği Platformları 

Çevrimiçi işbirliği platformları genellikle katılımcıların uzaktan katılımını sağlamak amacıyla 

kullanılmaktadır. Günümüzde, özellikle pandeminin kısıtlamaları sırasında, görüşme ve odak 

grupları yoluyla veri toplama için artık sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Grup çalışması için 

çevrimiçi araçlar Ünite 2.3'te daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu alt-ünitede, veri toplamanın 

bir parçası olarak katılımcıların ilgisini çekmek için video konferansın ve diğer işbirliği 

araçlarının kullanımı anlatılacaktır. 

İşbirliği platformuna örnek olarak, görüşmelerin veya nitel geri bildirim oturumlarının 

gerçekleştirilebildiği ve kaydedilebildiği Zoom gibi yaygın olarak kullanılan video konferans 

uygulamaları verilebilir. Katılımcıları ve geri bildirimlerini kaydetmek için katılımcıların onayı 

gereklidir.  

Bu yöntemi kullanarak veri koleksiyonunuza daha fazla etkileşim ekleyebilirsiniz. Mural, Miro 

ve Padlet gibi çevrimiçi işbirliği araçlarına gerçek zamanlı olarak ekleyebilecekleri bir kitle 

kaynaklı yaklaşım kullanarak katılımcıların geri bildirim vermelerini ve katkıda bulunmalarını 

sağlayabilirsiniz. Mural, Miro ve Padlet, ekiplerin aynı alanda çalışması için beyaz tahta görevi 

görür. Zoom ayrıca kendi beyaz tahtasına da sahiptir. 

Beyaz tahta oturumlarından elde edilen sonuçlar analiz edilebilir ve veri sentezinizin bir 

parçası olarak kullanılabilir. 

        Örnek video konferans yazılımı 

        Örnek çevrimiçi beyaz tahta araçları 

 

        ZOOM beyaz tahta ve Mural yazı tahtası örneği 

         Miro beyaz tahtaya başlarken 

 

 

DEĞERLENDİRME 

1. Çevrimiçi anket ve çevrimiçi oylamanın sunumunu yapın 

2. Bu ders için tüm alt üniteleri kapsayacak olan SON SINAVI yapın 

 

 

 

 

 

https://fetliu.net/blog/getting-started-with-mentimeter/
https://fetliu.net/blog/getting-started-with-mentimeter/
https://www.capterra.com/sem-compare/web-conferencing-software?gclid=CjwKCAiA4o79BRBvEiwAjteoYGVf1nEjzpVd6GfkM8-gkZPbYubFwT3iQ-8LSPBZmc8mPwBvIPWiPhoC6zIQAvD_BwE
https://crm.org/news/best-online-whiteboard
https://www.youtube.com/watch?v=MOTSM9W5Ajw
https://www.youtube.com/watch?v=pULLAEmhSho
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http://www.social-impact-navigator.org/impact-analysis/data/methods-overview/
http://www.social-impact-navigator.org/impact-analysis/data/methods-overview/
https://www.eui.eu/documents/servicesadmin/deanofstudies/researchethics/guide-data-protection-research.pdf
https://www.eui.eu/documents/servicesadmin/deanofstudies/researchethics/guide-data-protection-research.pdf
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Ünite 1. Bilgi, Veri ve İş Süreçlerini Yönetme 

Ders 1.4. Alıntı yapma, referans verme ve intihalden kaçınma 

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamladıktan sonra öğrenciler, 

 Telif hakkını anlar 
 Farklı intihal türlerini açıklar 
 Kullanılan bilgi kaynaklarından alıntı yapmak ve 

referans vermek için farklı stiller uygular 
 

Ders Süresi 4 saat 

Ders Ana Hatları Bu ders, öğrencilere yazarlığı tanıtır. Ayrıca, onlara bir referans 

yönetim sistemi yardımıyla uygun bilgi kaynaklarının nasıl 

düzenleneceği, kaynak gösterileceği ve bunlara nasıl atıfta 

bulunulacağı ve intihalin nasıl önleneceği konusunda kılavuzluk 

eder. 

Yazarlık ve telif hakkı 
İntihal 
İntihal Türleri 
Denetleme ve intihal tespiti için araçlar 
Alıntı, referans and bibliografya 
Kullanılan bir kaynaktan doğru şekilde alıntı yapmak ve referans 
vermek için gereken bilgiler  
Alıntı ve kaynak gösterme türleri 
Referans yönetim sistemleri 

Öğretim Yöntemleri 

ve Stratejileri 

 Anlatma 
 Yaparak, Yaşayarak Öğrenme 
 Karma öğrenim 

Ders Planı 
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Değerlendirme 

yöntem ve teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Test (Çoktan Seçmeli, Açık uçlu, boşlukları doldurma...) 

 Quiz 

 Ürün odaklı değerlendirme 

 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 İş Örneği 

 Sözlü Yanıt 

 Proje Bazlı Değerlendirme 

 Diğer 

Öğretim Materyalleri 

ve Kaynaklar 

 Çalışma Kağıdı 

 Video 

 Oyunlaştırma araçları 

 Sunumlar  

 Somut Materyaller   
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Ders İçeriği 

1.4.1. Yazarlık 

Fikri çalışmaların (kitaplar, makaleler, buluşların patentleri, endüstriyel tasarımlar, ticari isimler 

ve unvanlar) herhangi bir sonucunu kullandığımızda, yazarın fikri mülkiyetini kullanmış 

oluruz. 

Yazar, eserin oluşturulmasında adı geçen kişidir. Aynı çalışmanın oluşturulmasına ortak 

olarak yer alan birden çok yazar olması durumunda, yazarların her biri ortak yazardır. 

Ortaya çıkarılan eser bölünmez bir bütün ise, ortak yazarlar birlikte bir telif hakkına sahiptir ve  

telif hakkını paylaşırlar. İki veya daha fazla yazar ortak kullanım amacıyla oluşturulan eserlere 

kendi çalışmaları ile katılırsa, her biri kendi eserinin telif hakkını elinde tutar. 

Fikri mülkiyet hakkı genellikle sınai mülkiyet ve telif hakkı olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne göre- WIPO (2016)  

a)  Sınai mülkiyet, patentler, endüstriyel tasarımlar, ticari markalar, hizmet markaları, 

entegre devrelerin yerleşim-tasarımları, ticari isimler ve unvanlar, coğrafi işaretler….ile 

ilgilidir. 

b) Telif hakkı (yazar hakları), kitap, müzik, resim ve heykel, film ve teknoloji tabanlı 

eserler…. ile ilgilidir. 

 

Telif hakkı iki tür hakkı korur (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, 2016): 

“Eserlerinin başkaları tarafından kullanılmasından ötürü eser sahiplerine maddi ödül 

elde etme hakkı” sağlayan ekonomik haklar, ve 

Yazarların ve eseri ortaya çıkaranların çalışmalarıyla bağlarını korumak ve korumak 

için belirli eylemlerde bulunmalarına izin veren manevi haklar. 

Yazar veya eseri ortaya çıkaran, ekonomik hakların sahibi olabilir veya bu hakları başkasına 

devredebilir, manevi haklar ise ömür boyu yazara kalır ve yazarın ölümünden sonra diğer 

yararlanıcılar ve kişinin temsilcileri tarafından kullanılabilir. 

●         Ülkenizde mevcut telif hakları ve ilgili haklara (Telif Hakları ve İlgili Haklar Yasası) 

atıfta bulunan kanunu bulun ve öğrenin: 

Korumasız eserler nelerdir? 

Belirli kurumların yararına telif hakları konusunda herhangi bir kısıtlama var mı? 

(örneğin; kütüphaneler/okullar eseri kendi kopyalarından herhangi bir medyaya 

birden fazla kopya halinde çoğaltamazlar) 

Eserlerin öğretim amaçlı kullanımı nasıl düzenlenmiştir? 

Engelliler tarafından telif hakkı çalışmalarının kullanımı nasıl düzenlenmiştir? 

Ülkenizde telif hakkı korumasından kimin (hangi kurumun) sorumlu? 
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Başka birinin çalışmasından alıntı yaparken ve kaynak gösterirken, yazar atıfını uygun ve 

doğru bir şekilde yapmak gerekir. Atıf yaparken yazarın akademik, sosyal ve finansal açılardan 

hakkını vermek yayınlanan çalışmanın sorumluluk ve hesap verebilirliği açısından önemlidir. 

Uygun alıntı ve kaynak gösterme yapılmamışsa intihal riski vardır. 

1.4.2. İntihal 

İntihal etik bir konudur ve intihal, "Birinin kendisininmiş gibi başka birinin fikirlerini veya 

sözlerini kaynağı belirtmeden çalması ve aktarması" anlamına gelir  (Merriam-Webster, n.d.). 

veya "İntihal, başkasının çalışmasını veya fikirlerini, rızası olsun veya olmasın, tam anlamıyla 

bilgilendirme yapmadan çalışmalarınıza dahil ederek size aitmiş gibi sunmaktır." (University 

of Oxford, n.d.). 

1.4.2.1. İntihal Türleri 

Aşağıdakilerin tümü intihal olarak kabul edilir: 

 Başkasının çalışmasının kendi çalışması gibi sunulması 

 Başkasının sözlerini veya fikirlerini atıf yapmadan kopyalamak 

 Alıntı yaparken tırnak işareti koymamak 

 Alıntının kaynağı hakkında yanlış bilgi vermek 

 Kelimeleri değiştirmek ancak bir kaynağın cümle yapısını atıf vermeden 

kopyalamak 

 Atıf yapsanız da yapmasanız da bir kaynaktan çok fazla kelime veya fikir 

kopyalamak ve bunların çalışmalarınızın çoğunu oluşturması 

(Plagiarism.org., 2017) 

Diğer bazı intihal türleri şöyledir: 

 Kendinden intihal (“geridönüştürme”) yazarların daha önceki işlerini(veya bir 

parçasını) yeniymiş gibi sunmasıdır. 

 Çeviri intihali – yazarların başka birinin farklı dilde yayınlanmış çalışmasını 

kendi diline çevirerek yazarı kendisiymiş gibi göstermesi 

 Hayalet yazar – yazarların başka birine kendi adına yazmaları için para 

ödemeleridir. 

İntihal, kasıtsız (alıntı ayrıntılarının çıkarılması) veya dikkatsizlikten kaynaklı olabilir, ancak bu 

durumda intihal nedeniyle suçlanma riski olmadığı anlamına gelmez. 

 

1.4.2.2. Denetleme ve İntihal Tespiti İçin Araçlar 

Çoğunlukla yükseköğretimde kullanılan intihalin kontrol edilmesine ve tespit edilmesine 

yardımcı olan (“anti-intihal” yazılımı olarak adlandırılan) yazılım araçları vardır. 

Turnitin (https://www.turnitin.com/) ve PlagScan (https://www.plagscan.com/) bu tür 

yazılımlara örnek olarak verilebilir. Ticari yazılımların yanı sıra Copyscape 

(https://www.copyscape.com/) veya Grammarly (https://www.grammarly.com/) gibi ücretsiz 

yazılımlar da mevcuttur. 

 YAP! – Ücretsiz intihal denetleyicilerinden birini inceleyin, çalışmalarınızdan birini 

kontrol edin ve sonuçları analiz edin. 

 

https://www.turnitin.com/
https://www.plagscan.com/
https://www.copyscape.com/
https://www.grammarly.com/
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1.4.3. Alıntı, Referans ve Kaynakça 

Başka birinin çalışmasının bulunduğu bazı kaynaklar tam kelime/metin (veya başka bir bilgi parçası) 

kullanılarak doğrudan, alıntı olarak, kullanılabilir. Bu şekilde yapılan alıntı, girinti yapılarak veya tırnak 

işareti konarak vurgulanmalıdır. 

Yada, başka birinin çalışmasının veya fikirlerinin bazı kısımları yada bütünü kendi cümlelerimizle 

yeniden  yazılabilir.  

Alıntı, bilginin nereden geldiğini söyler, referans ise, kendi eserinde/metninde kullanılan/ 

bahsedilen kaynaklar hakkında ayrıntıları verir. Metinde kullanılan tüm kaynaklar referans 

listesinde bulunmalıdır ve bunun tersi de geçerlidir (yani her bir referans öğesi metinde 

belirtilmeli/atıfta bulunulmalıdır). 

Yazılan metinde referans gösterilsin ya da gösterilmesin, atıfta bulunulsun veya alıntılanmasın 

danışılan tüm kaynaklar bibliyografyada belirtilir/listelenir. 

Önerilen Kaynaklar 

VIDEO – Düzenleme. Bir araştırma makalesinde referanslar ve alıntılar arasındaki 

farkları anlayın (1:29). https://www.editage.com/insights/understand-the-differences-

between-references-and-citations-in-a-research-paper. 

 

1.4.3.1. Kullanılan Bir Kaynaktan Doğru Şekilde Alıntı Yapmak ve Referans Göstermek 

İçin Gerekli Bilgiler 

Başkasının çalışmasını kullanırken toplanacak ve saklanacak bilgiler şunlardır: 

 Yazar (lar) hakkında bilgi 

 Basım tarihi 

 Başlık 

 Yayın ayrıntıları. 

Bazen bazı bilgiler eksiktir ve diğer bazı unsurlar/bilgilerle değiştirilir. Örneğin, yayın tarihi 

yoksa, yerine "t.y." (tarih yok) kullanılmalıdır. 

Bireysel yazar olmadığında, yazar bir kuruluş veya şirket olabilir (tüzel yazar). Bazen hiçbir 

yazarın tanımlanması mümkün olmayacaktır ve bunun yerine "Anon" (Anonim için) kısaltması 

kullanılmalıdır. 

Uygun şekilde alıntı yapabilmek / kaynak gösterebilmek için kullanılan kaynaklar hakkında 

mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak ve intihalden kaçınmak çok önemlidir. 

Kitaplar, gazete ve dergi makaleleri gibi "tipik" kaynaklardan web sayfaları, videolar ve filmler 

gibi dijital kaynaklara kadar her türlü kaynak kullanılabilir. 

En önemlisi, her bir kaynak türüne atıfta bulunmak ve referans göstermek için 

belirlenen/seçilen referans türü/stilinde kullanılan- bunun nasıl yapılacağını anlatan- 

yönergeleri dikkatle ve eksiksiz bir şekilde takip etmektir. 

Ayrıca, mümkün olduğunca orijinal(birincil) kaynaklardan alıntı yapmaya çalışılmalıdır. Ancak 

orijinal kaynaktan alıntı yapmanın imkânsız olması durumunda dolaylı bir alıntı yapılabilir veya 

ikincil kaynak kullanılabilir. 

https://www.editage.com/insights/understand-the-differences-between-references-and-citations-in-a-research-paper
https://www.editage.com/insights/understand-the-differences-between-references-and-citations-in-a-research-paper


 
 

 

Sayfa 61  
 

“Dolaylı alıntı veya ikincil kaynak kullanma, bir yazarın fikirlerinin başka bir yazarın metninde 

yayınlanması, fakat orijinal yazarın çalışmasını okumamış veya erişmemiş olmanızdır” (The 

University of Queensland, 2020). 

Bu durumda, hem orijinal eserin birincil kaynak yazarları hem de ilk eserin atıfta bulunduğu 

eserin yazarları ikincil kaynak metinde aşağıdaki şekilde belirtilmelidir: (Birincil kaynak yazar 

soyadı, ikincil kaynak yazar soyadında belirtildiği gibi, yıl) Referans listesi ikincil kaynakla ilgili 

verileri içermelidir. Dolaylı alıntıların nasıl yapılacağına ilişkin yönergenin, kullanılan referans 

türüne / stiline de bağlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

1.4.3.2. Alıntı ve Kaynak Gösterme Türleri 

Üç temel alıntı türü öne çıkmaktadır: 

Yazarın soyadı ve yayın tarihi ve  sayfa numarasının metinde parantez içine 

konulduğu ve referans listesinin araştırma veya kitabın sonuna konulduğu yazar-

tarih (parantez) alıntı. 

Metinde kullanılan kaynakların her birinin parantez içinde numaralandırıldığı ve 

makalenin sonundaki referans listesinde metin içinde göründükleri sırayla 

düzenlendiği nümerik alıntı. 

Kaynaklara atıfta bulunmak için numaralandırılmış dipnotların veya son notların 

kullanıldığı ve genellikle ilgili bir bibliyografyanın yazının sonuna konulduğu not 

alıntı (ayrıca bir tür sayısal alıntıdır). 

Bazen belirli bir çalışmayı/kaynağı nasıl ele alacağınıza ve alıntı/referans vereceğine karar 

vermek kolay değildir. 

Aşağıdaki tabloda, bir bilim kitabı serisinin bir parçası olan konferans bildirilerinde yayınlanan 

bir makaleye nasıl alıntı yapılacağına/atıfta bulunulacağına dair bir örnek bulunmaktadır- 

CCIS, volume 676). 

Vancouver referans kurallarına göre “Bildiriler bir kitapta bölümler olarak yayınlanmışsa, tüm 

bildirileri bir kitap, bireysel sunumları da bir kitap bölümü olarak ele alınır. Konferansın 

ayrıntılarını kitap başlığına eklenir. " (University College London, 2021). 

Tablo 1. Bilim kitabı serisinin bir parçası olarak konferans bildirilerinde yayınlanan bir 

makaleye atıf/kaynak gösterme örneği 

Stiller Alıntı (metin içi) Referans 

Yazar-tarih 

(APA stili 

örneği) 

Parantez alıntı: 

Dijital içerik oluşturma sürecinde bazı önemli 

noktalar ve erişilebilirlik önerileri dikkate 

alınmalıdır (Kirinić, 2016). 

 

Metin içi alıntı: 

Kirinić (2016), dijital içerik oluşturma 

sürecinde dikkate alınması gereken bazı 

önemli noktaları ve erişilebilirlik önerilerini 

vurgulamıştır. 

Referans listesi 

Kirinić, V. (2016). Accessibility of Digital 

Information: Standards, frameworks, and 

tools related to information literacy and 

information technology. In S. Kurbanoğlu, 

J. Boustany, S. Špiranec, E. Grassian, D. 

Mizrachi, L. Roy & T. Çakmak (eds.), 

Communications in computer and 

information science: Vol. 1349. 

Information literacy: Key to an inclusive 

society (pp. 179-189). Springer. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-52162-6
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Örneğe göre biçimlendirilmiştir: American 

Psychological Association. (tarih yok). Metin 

içi alıntılarda parantez içi alıntı ile anlatımlı 

alıntının karşılaştırması 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-

guidelines/citations/basic-

principles/parenthetical-versus-narrative’dan 

alınmıştır. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-52162-

6_18 

 

Örneğe göre biçimlendirilmiştir: American 

Psychological Association. (t.y.). Konferans 

Bildirisi referansları. 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-

guidelines/references/examples/conference-

proceeding-references#3’ten alınmıştır. 

Nümerik 

alıntı 

(Vancouver 

stili örneği) 

 

Parantez alıntı: 

Kirinić (1), dijital içerik oluşturma sürecinde 

dikkate alınması gereken bazı önemli 

noktaları ve erişilebilirlik önerilerini 

vurgulamıştır. 

 

Metin içi alıntı: 

Dijital içerik oluşturma sürecinde bazı önemli 

noktalar ve erişilebilirlik önerileri dikkate 

alınmalıdır (1). 

Örneğe göre biçimlendirilmiştir: 

Imperial College London. (2017). Citing ve 

Referans: Vancouver stili. 

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-

college/administration-and-support-

services/library/public/vancouver.pdf’den 

alınmıştır. 

 

Referans listesi 

(1) Kirinić V. Accessibility of digital 

information: standards, frameworks, and 

tools related to information literacy and 

information technology. In Kurbanoğlu 

S., Boustany J., Špiranec S., Grassian 

E., Mizrachi D., Roy L., Çakmak T. 

editors. Information literacy: Key to an 

inclusive society: 4th European 

Conference, ECIL 2016, Prague, Czech 

Republic, October 10-13, 2016, Revised 

Selected Papers: Springer. 2016. p. 179-

189. 

Örneğe göre biçimlendirilmiştir: 

University College London (UCL) Library. 

(2021). References, citations and avoiding 

plagiarism. Retrieved from https://library-

guides.ucl.ac.uk/referencing-

plagiarism/vancouver’dan alınmıştır. 

Not alıntı 

(Chicago A 

stili örneği) 

Kirinić, dijital içerik oluşturma sürecinde 

dikkate alınması gereken bazı önemli 

noktaları ve erişilebilirlik önerilerini 

vurgulamıştır.1 

 

Veya  

Dijital içerik oluşturma sürecinde bazı önemli 

noktalar ve erişilebilirlik önerileri dikkate 

alınmalıdır.1 

Not: 

1. Valentina Kirinić, "Accessibility of Digital 

Information: Standards, Frameworks, and 

Tools Related to Information Literacy and 

Information Technology." In Information 

literacy: Key to an inclusive society, eds. 

Serap Kurbanoğlu et al. (Cham: Springer, 

2016), 186. 

Kısaltılmış not: 

Kaynakça 

Kirinić, Valentina. "Accessibility of Digital 

Information: Standards, Frameworks, and 

Tools Related to Information Literacy and 

Information Technology." In Information 

literacy: Key to an inclusive society, 

edited by Serap Kurbanoğlu, Joumana 

Boustany, Sonja Špiranec, Esther 

Grassian, Diane Mizrachi, Loriene Roy, 

Tolga Çakmak, 179-89. Cham: Springer, 

2016. 

Örneğe göre biçimlendirilmiştir: 

The University of Chicago. (2017). Notes 

and Bibliography: Sample Citations.  

 

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_ 

citationguide/citation-guide-1.html’den 

alınmıştır. 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/basic-principles/parenthetical-versus-narrative
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/basic-principles/parenthetical-versus-narrative
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/basic-principles/parenthetical-versus-narrative
https://doi.org/10.1007/978-3-319-52162-6_18
https://doi.org/10.1007/978-3-319-52162-6_18
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/conference-proceeding-references#3
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/conference-proceeding-references#3
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/conference-proceeding-references#3
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-support-services/library/public/vancouver.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-support-services/library/public/vancouver.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-support-services/library/public/vancouver.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-support-services/library/public/vancouver.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/administration-and-support-services/library/public/vancouver.pdf
https://library-guides.ucl.ac.uk/referencing-plagiarism/vancouver
https://library-guides.ucl.ac.uk/referencing-plagiarism/vancouver
https://library-guides.ucl.ac.uk/referencing-plagiarism/vancouver
https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html


 
 

 

Sayfa 63  
 

1. Kirinić, "Accessibility of Digital 

Information: Standards, Frameworks, and 

Tools Related to Information Literacy and 

Information Technology," 186.  

Formatted according examples: 

The University of Chicago. (2017). Notes 

and Bibliography: Sample Citations.  

 

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_ 

citationguide/citation-guide-1.html’den 

alınmıştır 

 

 

 

1.4.4. Referans Yönetim Sistemleri 

Referansları / kaynakları toplamak, saklamak, yönetmek ve alıntı yapmak için kullanılacak 

birçok referans yönetimi yazılımı vardır. 

Gilmour ve Cobus-Kuo'ya (2011) göre RY'nin (referans yönetimi) şunları yapabilmesi beklenir: 

 Bibliyografik veri tabanlarından ve web sitelerinden alıntıları içe aktarma 

 PDF dosyalarından meta verileri toplama 

 RY veritabanı içinde alıntıların düzenlenmesine izin verme 

 Alıntıların ek açıklamasına izin verme 

 RY veritabanının veya bölümlerinin iş arkadaşlarınızla paylaşılmasına izin 

verme 

 Standart meta veri formatları aracılığıyla diğer RM ürünleriyle veri alışverişine 

izin verme (e.g., RIS, BibTeX) 

 Çeşitli stillerde biçimlendirilmiş alıntılar üretme 

 Metin içi alıntıları kolaylaştırmak için kelime işlemci yazılımıyla çalışabilme 

Tablo 2'de, yaygın olarak kullanılan üç referans yönetim sistemi/ atıf yöneticileri/bibliyografik 

yazılım hakkında bilgi bulunmaktadır. 

Tablo 2. Referans yönetim sistemleri/atıf yöneticileri/bibliyografik yazılımlarının 

karşılaştırması 

İsim 

Bilgi 

Zotero EndNote RefWorks 

Ürün Bilgileri / 

belgeleri 

Zotero. Documentation. 

https://www.zotero.org/supp

ort/ 

Clarivate. Endnote Basic. 

https://endnote.com/product-

details/basic/ 

ProQuest. RefWorks. 

https://about.proquest.com/p

roducts-services/research-

tools/refworks.html 

Karşılaştırma 

kaynağı 

Imperial College London. 

Zotero. 

https://www.imperial.ac.uk/a

dmin-

services/library/learning-

support/reference-

management/zotero/ 

Imperial College London. 

EndNote. 

https://www.imperial.ac.uk/admi

n-services/library/learning-

support/reference-

management/endnote/ 

Imperial College London. 

RefWorks. 

https://www.imperial.ac.uk/a

dmin-

services/library/learning-

support/reference-

management/refworks/refwor

ks/ 
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Özellikler  Veritabanlarından 

referansları içe 

aktarma 

 Referans 

oluşturmak için 

kaydedilmiş 

PDF'leri içe 

aktarma 

 Word belgelerine 

doğru 

biçimlendirilmiş 

alıntılar ekleme 

 Kaynakça 

oluşturma 

 Referansları 

tanımlanmış bir 

grupla paylaşma 

 Veritabanlarından, 

dergilerden ve metin 

dosyalarından 

referansları içe 

aktarma 

 Referans oluşturmak 

için PDF dosyalarını 

içe aktarma 

 EndNote içinden veri 

tabanlarında arama 

yapma 

 Kendi referanslarınızı 

arama 

 Veritabanlarından 

veya metin 

dosyalarından 

referansları içe 

aktarma 

 Kaydedilmiş PDF 

makalelerinden 

referanslar 

oluşturma 

 İlgili referanslardan 

oluşan kendi 

veritabanınızı 

oluşturma 

 Word belgelerine 

doğru 

biçimlendirilmiş 

alıntılar ekleme  

 Kaynakça 

oluşturma 

 

Önerilen Kaynaklar 

 

 Fenner, M., Scheliga, K., & Bartling, S. (2014). Reference 

management. In Opening Science (pp. 125-137). Springer, 

Cham. 

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/28008/

1001989.pdf?sequence=1#page=129 

 VIDEO – University College London. İntihalden kaçınma ve kaynak gösterme 

eğitimi. (35-45 Dakika) https://www.ucl.ac.uk/library/forms/articulate/referencing-

plagiarism/story_html5.html 

 VIDEO - Atıf Yönetim Araçlarına Giriş (2:32) https://youtu.be/bZLunWsr3VQ 

 

              Ücretsiz / mevcut referans yönetim sistemleri / yazılımları / araçlarının 

karşılaştırmasını yapın, nasıl kullanılacağını araştırın ve kendi kaynak ve alıntı 

veritabanınızı oluşturun 

 

DEĞERLENDİRME 

 

1. Kendi kaynak ve alıntı yönetimi veri tabanınızı öğretmenlerinizle paylaşın. 

 

 

 

 

 

 

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/28008/1001989.pdf?sequence=1#page=129
https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/28008/1001989.pdf?sequence=1#page=129
https://www.ucl.ac.uk/library/forms/articulate/referencing-plagiarism/story_html5.html
https://www.ucl.ac.uk/library/forms/articulate/referencing-plagiarism/story_html5.html
https://youtu.be/bZLunWsr3VQ
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Kaynaklar  World Intellectual Property Organization. (2016). 

Understanding copyright and related rights. Wipo. 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_90

9_2016.pdf 

 NC State University. (2004). Citations and 

References. https://labwrite.ncsu.edu/res/res-

citsandrefs.html 

 Gilmour, R. & Cobus-Kuo, L. (2011). Reference 

management software: A comparative analysis of 

four products. In Issues in Science and Technology 

Librarianship. http://www.istl.org/11-

summer/refereed2.html. 

 Merriam-Webster. (n.d.). Plagiarizing. In Merriam-

Webster.com dictionary. https://www.merriam-

webster.com/dictionary/plagiarizing 

 University of Oxford. (n.d.). Plagiarism. 

https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/ski

lls/plagiarism# 

 Plagiarism.org. (2017, May 18). What is Plagiarism? 

https://www.plagiarism.org/article/what-is-plagiarism 

 The University of Queensland. (2020, November 8). 

APA 6th referencing style: Indirect citation or 

secondary source. 

https://guides.library.uq.edu.au/referencing/apa6/indir

ect-citation 

 University College London. (2021, March 1). 

References, citations and avoiding plagiarism: 

Vancouver referencing conventions. https://library-

guides.ucl.ac.uk/referencing-plagiarism/vancouver#s-

lg-box-wrapper-18252576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_909_2016.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_909_2016.pdf
https://labwrite.ncsu.edu/res/res-citsandrefs.html
https://labwrite.ncsu.edu/res/res-citsandrefs.html
http://www.istl.org/11-summer/refereed2.html
http://www.istl.org/11-summer/refereed2.html
https://www.merriam-webster.com/dictionary/plagiarizing
https://www.merriam-webster.com/dictionary/plagiarizing
https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism
https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism
https://www.plagiarism.org/article/what-is-plagiarism
https://guides.library.uq.edu.au/referencing/apa6/indirect-citation
https://guides.library.uq.edu.au/referencing/apa6/indirect-citation
https://library-guides.ucl.ac.uk/referencing-plagiarism/vancouver#s-lg-box-wrapper-18252576
https://library-guides.ucl.ac.uk/referencing-plagiarism/vancouver#s-lg-box-wrapper-18252576
https://library-guides.ucl.ac.uk/referencing-plagiarism/vancouver#s-lg-box-wrapper-18252576
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Ünite 2. İletişim ve İş Birliği 

Ders 2.1.  Sektördeki kişilerle bağlantı kurmak ve profesyonel bir 

ağ oluşturmak için sosyal medyadan faydalanma [Twitter, 

LinkedIn, Research Gate] 

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler; sektördeki güncel gelişmeleri 

nasıl takip edeceğini bilir ve sosyal medyada profesyonel bir 

özgeçmiş geliştirebilir 

Bu ders sonunda öğrenciler; 

 web 1.0, web 2.0 ve sosyal medyanın karşılaştırmasını 

yapabilir 

 Sosyal medya araçlarının profesyonel hayattaki önemini 

kavrar. 

 Profesyonel bir ağ oluştururken neler yapılması 

gerektiğini bilir. 

Önerilen Ders Süresi 3 Saat 

Ders İçeriği 2.1.1. Web 1.0, web 2.0 ve Sosyal medyanın karşılaştırılması 

2.1.1.1. Web 1.0 

2.1.1.2. Web 2.0 

2.1.1.3. Sosyal Medya 

2.1.2. Profesyonel bir ağ oluşturmada sosyal medyanın 

gücü  

2.1.1.1. Dünyadaki en popüler sosyal ağlar neler? 

2.1.2.2. Neden profesyonel ağ oluşturmalıyız? 

2.1.3. Profesyonel bir ağ oluşturma [Twitter, LinkedIn, 

Research Gate] 

2.1.3.1. Profesyonel bir ağ seçmek 

2.1.3.2. Profesyonel bir kimlik oluşturmak 

2.1.3.3. Arkadaş / bağlantı kurma ve daha fazla takipçi 

edinme 

Öğretim Strateji, 

Yöntem ve Teknikleri 

 Anlatım 

 Yaparak öğrenme 

 Harmanlanmış öğrenme 

Ders Planı 
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Değerlendirme 

Yöntem ve Teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Sınav (Çoktan Seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma vb.) 

 Quiz 

 Ürün odaklı değerlendirme 

 Sunum 

 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Akran Değerlendirmesi 

 Alan Çalışması 

 Sözlü 

 Proje-tabanlı Değerlendirme  

 Diğer 

Malzemeler ve 

kaynaklar 

 

 Çalışma Kâğıdı 

 Video 

 Oyunlaştırma Araçları 

 Sunumlar  

 Somut materyaller   
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Ders İçeriği 

2.1.1. Web 1.0, Web 2.0 ve Sosyal Medyanın Karşılaştırılması 

Bu bölümde, internet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ilk ortaya çıkan web1.0 

teknolojilerinden web 2.0 teknolojilerine geçişi ve sosyal medyanın yaygınlaşması 

anlatılmaktadır.  (Şekil 2.1).  

 

 

 

 

 

Şekil 2.1. Web 1.0'ın (sunum) web 2.0'a (işbirliği) dönüşümü (Rosen & Nelson, 2008, p.213). 

 

2.1.1.1. Web 1.0 

Web 1.0, web' de büyük miktarda bilgi yayınlamak anlamına gelen (okunurWeb) ReadWeb 

olarak da isimlendirilir. Web 1.0, 90'lı yıllarda dünyanın her yerinden insanlara bilgi yayılmasını 

artırdı. Web geliştiricileri, Hypertext Markup Language (HTML) kullanarak web siteleri 

tasarlamaya başladılar. HTML, İnternette bir web sitesi geliştirmek için kullanılan bir dildir. Bu 

yıllarda, kişisel bir web sitesi günlerce süren çabalardan sonra üretilirdi. Ardından, son 

kullanıcılar için web sitesi tasarlamayı kolaylaştırmak için Frontpage ve Dreamweaver gibi web 

sayfası geliştirme yazılımları üretildi. Bu yazılımlar sayesinde sınırlı teknik bilgiye sahip kişiler 

kendi web sitelerini geliştirebilirlerdi (Şekil 1). 

2.1.1.1. Web 2.0 

Web 2.0, web sitesindeki ziyaretçilerin içerik üreticileri olabileceği anlamına gelen (Okunur ve 

Yazılır Web) ReadWriteWeb adını almıştır. Ancak insanların çoğu interneti içerikleri tüketmek 

amacıyla kullanmaktadır. Web 2.0 sayesinde insanlar deneyimleriyle web sitelerine katkıda 

bulunarak İnternet'teki bilgi miktarını katlanarak artırmıştır. Ham veriler içeren bilgilere erişmek 

yerine, insanlar deneyimleri içeren pratik bilgiye erişmek istemektedir. 2000'li yıllarda bilgi 

paylaşımı çok daha önemli hale gelmiştir.  Ancak günümüzde içerik geliştiricilere olan ihtiyaç 

önem kazanmıştır.  

2.1.1.3. Sosyal Medya 

Sosyal medya, kullanıcılar tarafından hazırlanan ve Web 2.0 teknolojisi ile kurulan internet 

tabanlı uygulamaların tümü olarak adlandırılır. Bu teknoloji, kullanıcının içeriği tüm 

kullanıcılarla paylaşacak şekilde hazırlamasına ve paylaşmasına olanak tanır. Sosyal medya 

araçları, interaktif, hızlı, düşük maliyetli ve her yerden erişilebilirliği ile bilginin yayılmasında 

son derece güçlü bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle günümüz sosyal medya 

içeriği çoğu firma veya kişi tarafından bir firmayı, ürünü veya kişiyi tanıtmak, 

ürünün/firmanın/kişilerin rakipleri ile rekabetini artırmak veya itibarlarını korumak için 

kullanılmaktadır. Sosyal medyanın firmanın/kişilerin marka değeri ve bilinirliği üzerinde çok 

yüksek etkisi vardır (Berthon, Pitt, Planger ve Shapiro (2012).  

  

       Web 2.0'ın tarihçesi: Tim O'Reilly What Is Web 2.0 - O'Reilly Media 

  
Lider tarafından başlatılan 

yayıncılık 
Yakın akranlarla izolasyon veya 

etkileşim 
Gerekli güçlü teknik bilgi ihtiyacı 

 

Sunma İşbirliği 

Kullanıcı tarafından başlatılan yayınlama 
İnternet tabanlı topluluk arasındaki etkileşim 
Anında, kolay yazma 

 

http://www.oreilly.com/pub/au/27
https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html
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2.1.2. Profesyonel Bir Ağ Geliştirmek İçin Sosyal Medyanın Gücü 

Bu bölüm sosyal medya türlerinin bir incelemesini sunar; 

 

2.1.2.1. Dünyadaki En Popüler Sosyal Ağlar Neler? 

IRC, ICQ ve MSN, 1990'larda birbirini tanımayan insanlar arasındaki sohbetin atalarıdır. Bu 
platformlar, sözlü ve yazılı sohbet sayesinde deneyim ve fikir paylaşımına olanak tanınmıştır. 
Günümüzde internette pek çok sosyal medya platformu vardır. Yeni sosyal medya platformları 
çoklu ortam paylaşımı, sesli/görüntülü arama, okuyucu yorumları, içerik derecelendirme 
özelliği sunmaktadır. En popüler sosyal medya platformları Facebook, Instagram, Youtube, 
Snapchat, Tictoc, LinkedIn, Twitter… vb. (Sosyal medya istatistiklerini incelemek için Okuma 
bölümüne bakabilirsiniz). 

 

  Sosyal medya istatistiklerini incelemek için lütfen aşağıdaki web sitelerini inceleyin. 

 Sosyal medya’nın gelişimi, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_social_media 

 Ekim 2020 itibarıyla dünya çapında en popüler sosyal ağlar, 
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-
by-number-of-users/ 

 Sosyal Medya Bilgi Sayfası, https://www.pewresearch.org/internet/fact-
sheet/social-media/ 

 

2.1.2.2. Neden Profesyonel Ağ Oluşturmalıyız? 

Bugün, aynı alanda veya sektörde birçok insanla tanışmanın en kolay yolu, profesyonel bir 

çevrimiçi ağ oluşturmaktır. Sosyal medya platformları, internetin gücünü etkili bir şekilde 

kullanmaları durumunda genç işverenlere sahada hızlı bir şekilde tanınma fırsatı vermektedir. 

Ayrıca profesyonel sosyal medya platformları çalışanlara potansiyel işverenlere kendilerini 

tanıtma, ortak iş yapabilecekleri insanlarla tanışma, yeni iş fırsatlarını / alanlarını keşfetme, 

nitelikli insanlarla tanışma fırsatı sunmaktadır. Örneğin; Damnianović ve diğerleri 2012), 

"Linkedin iş sosyal ağının çoğunlukla ağ oluşturmak için kullanıldığını, aynı zamanda kişisel 

markalaşma için kullanıldığını, bu da bazı kişilerin bu iletişim ortamını kendi profesyonel 

imajlarını oluşturmak için bir fırsat olarak gördüğünü göstermektedir" demiştir (s. 21). Aynı 

şekilde bu ortam, firmalara, nitelikli kişilere ulaşma, yeni iş ortaklıkları oluşturma, sunulan 

profiller üzerinden yenilikleri takip etme gibi fırsatlar sunmaktadır. 

Profesyonel ağ kurmanın amaçları; 

 Mevcut iletişim ağını korumak: İnternet teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle 

birlikte sosyal medya araçlarıyla yüzyüze ortamdaki iletişim çevrimiçi devam 

edecektir. Bu şekilde, arkadaşlarınızın / alanınızdaki uzmanların / hocalarınızın 

duyuru veya etkinliklerini sosyal medya üzerinden en hızlı şekilde öğrenebilirsiniz. 

 Bilgi toplama: Alanınızla ilgili toplantılar, dernekler, gruplar aktif olarak sosyal 

medyada yer alır. Bu nedenle, bu topluluklara üye olmak, bilgiye daha hızlı 

erişmenizi sağlayacaktır. 

 Bilgi paylaşımı: Kendinizle ve faaliyetlerinizle ilgili bilgilerin paylaşılması, size 

tanınırlık katacaktır. 

 Yeni insanlarla tanışmak: Daha önce tanımadığınız uzmanlar mesleki gelişiminize 

katkıda bulunabilir. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_social_media
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/social-media/
https://www.pewresearch.org/internet/fact-sheet/social-media/
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Brailovskaia, J., Schillack, H., & Margraf, J. (2020). Tell me why are you using 
social media (SM)! Relationship between reasons for use of SM, SM flow, daily 
stress, depression, anxiety, and addictive SM use–An exploratory investigation 
of young adults in Germany. Computers in Human Behavior, 113, 106511. 

Damnianović, V., Matović, V., Kostić, S. C., & Okanović, M. (2012). The Role 
of the LinkedIn Social Media in Building the Personal Image. Management 
(1820-0222), 17(65). 

Chiang, J. K. H., & Suen, H. Y. (2015). Self-presentation and hiring 
recommendations in online communities: Lessons from LinkedIn. Computers 
in Human Behavior, 48, 516-524. 

 

2.1.3. Profesyonel Bir Ağ Oluşturma  

2.1.3.1. Profesyonel Bir Ağ Seçmek  

Profesyonel ağınızı başlatmadan önce vermeniz gereken önemli bir karar, hangi 

sosyal medya platformunun kariyerinize uygun olduğuna karar vermektir. İşletme 

profesyonelleri için tanınmış sosyal ağ platformları Twitter, LinkedIn, Research Gate, 

Academia ... vb. Yukarıda sunulan istatistiklere göre bunlardan birini seçebilir veya hepsini 

kullanabilirsiniz. 

 

 

 LinkedIn ve ilgili istatistikleri https://www.statista.com/topics/951/linkedin/ 
 Twitter istatistikleri | Socialbakers, https://www.socialbakers.com/ 

statistics/ twitter 
 

2.1.3.2. Profesyonel Bir Kimlik Oluşturmak 

Platformu seçtikten sonra sosyal medyaya girmek için “hakkınızda”, iletişim bilgileri ve 

“deneyim” ayarlamalısınız. Çevrimiçi bir profil oluşturmadan önce aşağıdaki bilgileri dikkate 

almalısınız; 

 

Hakkında 

İnsanların sosyal medyada sizinle ilgili ilk izlenimleri, profilinize ekleyeceğiniz bilgiler 

olacaktır. Bu nedenle bir profil resmi seçmek ve hakkınızda doğru bilgileri sunmak çok 

önemlidir. 

Profil resminiz sizi en iyi temsil eden ve gelecekteki profesyonel yaşamınızda nerede 

olmak istediğinizi tanımlayan bir resim olmalıdır. 

Pek çok sosyal medya platformunda, hakkında bölümü profil resminizin hemen altında 

yer alır ve sınırlı miktarda bilgi yazılmasına olanak tanır. Bu nedenle bu bölümde kim 

olduğunuzu en kısa ve en etkili şekilde açıklamalısınız. Hakkında bölümlerine 

yazılacak bilgiler üzerinde çalışırken sizi en iyi tanımlayan anahtar kelimeleri 

belirleyerek başlayabilirsiniz. 

https://www.statista.com/topics/951/linkedin/
https://www.socialbakers.com/
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İletişim bilgileri 

Bilgi güvenliği nedeniyle özel hayatınızda kullanacağınız iletişim bilgilerinin dışında 

belirlediğiniz iş hayatına ait iletişim bilgilerinizi hazırlayarak herkese açık hale 

getirebilirsiniz. Sosyal medyada verdiğiniz iletişim bilgileriniz işverenlerin size en hızlı 

şekilde ulaşabileceği şekilde sunulmalıdır. Lütfen unutmayın, özel telefon numaranızı 

vermeden çevrimiçi görüşme yapabileceğiniz birçok sosyal medya platformu vardır 

(Sohbetler, Telegram, Skype vb.). 

 

Deneyim 

LinkedIn gibi bazı sosyal medya platformları deneyimler bölümü ile size iş hayatınıza 

ait tecrübelerinizi paylaşma imkanı verir.  İşverenlerin deneyimlerinizi merak edeceğini 

unutmayın. Sahip olduğunuz eğitim ve iş tecrübeleri onlara kimliğiniz hakkında bilgi 

verecektir. Bu nedenle, bu bölümde referansınız olabilecek tüm bilgileri vermelisiniz. 

 

   LinkedIn’de yeni bir hesap oluşturun. 

   Profesyonel bir profil fotoğrafı çekin ve bunu LinkedIn'e yükleyin. 

     Hakkında bölümü ile ilgili bir metin hazırlayın. Kariyerinizle ilgili anahtar kelimeleri                                

içerecek  kısa bir metin yeterlidir. 

    Kendinizle ilgili güvenli iletişim bilgilerini belirleyin ve LinkedIn'de paylaşın 

    Çalıştığınız kurumları ve deneyiminizi LinkedIn'e paylaşın. 

 

2.1.3.3. Arkadaş / Bağlantı Kurma ve Daha Fazla Takipçi Edinme 

 

Bir arkadaş listesi yapın. Lütfen aşağıdaki hedef kitlenin bir listesini yapın ve ekleyin. 1) 

uzmanlığınızda hayran olduğunuz kişiler, 2) uzmanlığınız hakkında bilgi vereceğini 

düşündüğünüz kişiler, 3) tanınırlığınızı artıracak arkadaşlarınız, 4) ulaşmayı hedeflediğiniz 

sektör temsilcileri vb.   

 

Sosyal medyaya ait gerçek içerikler üretin. Twitter kısa bir metin tabanlı platformdur, 

Instagram ise daha fazla resim veya video odaklıdır. Bu nedenle, uzmanlığınıza göre içeriğini 

uygun bir sosyal medya platformunda yayınlamalısınız. İnsanlar, sosyal medya platformlarının 

özelliklerine göre bilgi arayacaklardır. 

Mesaj gönderme zamanlamalarını düzenleyin. Tutarlı olun ve gönderilerinizi göndermeden 

önce zamanını ve içeriğini planlayın. Doğru zamanda gönderi yaparsanız, gönderileriniz daha 

görünür olacaktır. 

Konumu / kişileri / kurumu veya şirketleri etiketleyin (@). Bir gönderi paylaşırken ilgili 

kurumu veya kişileri etiketlemek görünürlüğünüzü artıracaktır. Gönderinizi beğenmek ve hatta 

paylaşmak, başkalarının sizi takip etmesine izin verecektir. Etiketlenenler gönderilerinizi fark 
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edeceklerdir ve onlarda mesajlarınızı tekrar tweetler veya paylaşırsa, görünürlük oranlarınız 

artacaktır. 

Hashtag (#). Günlük hashtagleri takip edin ve gönderilerinizde kullanın. Popüler bir hashtag, 

insanlar sosyal medyada arama yaparken hashtagleri takip ettikleri için gönderinizin daha 

görünür olmasını sağlar. Bir gönderide birden fazla  hashtag kullanabilirsiniz. 

Başkalarına yorum yapın veya tepki verin. Birçok profesyonel, uzmanlık alanınız hakkında 

mesajlar göndermektedir. Sizde onlara kendi görüşlerinizi ifade edebilir, beğenebilir, tekrar 

paylaşabilirsiniz. Böylece diğer insanlara hesabınızın aktif olduğunu ve değerli bilgileri takip 

ettiğinizi gösterebilirsiniz. 

Bilgi ve becerilerin doğrulanması: Sosyal medya araçları artık başkalarının yeteneklerinizi 

ve becerilerinizi doğrulamasına (puan verme, yorum yapma..vb) izin vermektedir. Bu özellik, 

güvenilirlik seviyenizi artıracaktır. Dolayısıyla bu bölüm için aldığınız yorumlar ve yüksek 

puanlar diğerlerinin size olan güvenini artıracaktır. 

İletişim bilgilerinizde sosyal medya hesaplarını kullanın. E-posta, web sitesi, CV gibi 

alanlarda sosyal medya hesaplarınızı paylaşarak günlük yaşam rutinlerinde hesaplarınızı 

görünür yapabilirsiniz. 

Bir sosyal medyayı diğerine aktarın. Yeni bir sosyal medya daha kullanmaya başlarsanız, 

birbirlerinden alıntı yapabilirsiniz. Örneğin, hepsini birbirine bağlayabilir ve eşzamanlı 

gönderileri paylaşabilirsiniz. 

 

DEĞERLENDİRME 

Sunum; 

Hakkınızdaki sosyal medya hesaplarını içeren profesyonel bir dijital CV oluşturun ve kendinizi 

eğitmenlerinize sunun. 
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Ünite 2. İletişim ve İş Birliği 

Ders 2.2. Kurallar ve iletişim stilleri (İnternet etiği) 

Önceki Dersler (ön  Temel düzeyde İngilizce gereklidir.  

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrencilerin; e-posta veya diğer kanallar 

aracılığıyla iletişim kurarken uygun kuralları ve iletişim stillerini 

(İnternet Etiği) kullanabilmeleri beklenmektedir. 

Bu ders sonunda öğrenciler; 

 Çevrimiçi iletişim kurarken uygun ve saygılı dil kullanıp 

etkili mesajlar oluşturur, 

 Dijital teknolojiyi sosyal ağ üzerinden iletişim kurmak için 

kullanır, 

 3. Bireysel ve kültürel farklılıklar ve özel gereksinim 

bağlamında iletişimdeki çeşitliliği anlar. 

Ders Saatleri 4 

Ders Ana Hatları Bu ders, öğrencilere internet etiği hakkında temel bilgileri tanıtır 

ve öğrencilere e-postalarda, haber gruplarında, sosyal ağ 

gönderilerinde, forumda mesajların nasıl oluşturulacağı hakkında 

ayrıntılı bilgiler verir.  

2.2.1. İnternet etiği ve iletişim stilini anlama 

2.2.1.1. İletişim sırasında kişilerarası ilişkileri 

güçlendirecek temel internet etiği kurallarını tanıtma. 

2.2.1.2. Kendinizin ve başkalarının mahremiyetine nasıl 

saygı duyulur? 

2.2.1.3. Başkalarını dışlamadan mesajlar nasıl paylaşılır? 

2.2.2. İnternet etiği ilkelerine göre mesaj oluşturma 

2.2.2.1 Resmi mektupların yapısı 

2.2.2.2. Gelecekteki referanslar için sosyal medya, bloglar 

ve forum gönderileri 

2.2.2.3 Yazım ve dilbilgisi denetimi / son okuma 

         2.2.3. Çeşitliliği tanıma ve saygı duyma 

2.2.3.1 Kültürel çeşitlilik 

2.2.3.2 Özel gereksinimli insanlar  

Ders Planı 
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Öğretim Yöntemleri ve 

Stratejileri 

Ders Verme 

Yaparak Yaşayarak Öğrenme 

Karma Öğrenme 

Değerlendirme 

Yöntemleri ve Teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Test (Çoktan Seçmeli, Açık uçlu, Boşlukları doldurma...) 

 Quiz 

 Ürün Odaklı Değerlendirme 

 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 İş Örneği 

 Sözlü Yanıt 

 Proje Bazlı Değerlendirme 

 Diğer (öz değerlendirme) 

Materyaller ve Kaynaklar  Çalışma Kâğıdı 

 Videolar 

 Sunumlar 

 Oyunlaştırma Araçları 

 Somut Materyaller   
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Ders İçeriği 

2.2.1. İnternet Etiği ve İletişim Stilini Anlama 

Bu derste, internet etiği anlatılacaktır. Ayrıca, internet etiğinin önemini daha iyi anlamada 
yardımcı olabilecek örnekler verilecektir. Uygulamalar, e-posta mesajları, haber grupları, 
sosyal ağ gönderileri, forumlar gibi araçlarla mesaj oluşturmaya yönelik pratik örneklere 
odaklanılacaktır. Ders ayrıca pasif, agresif, pasif-agresif ve iddialı iletişim stili (Panisora et al., 
2015) hakkında bilgi verecektir. 
 
 
2.2.1.1. İletişim Sırasında Kişilerarası İlişkileri Güçlendirecek Temel İnternet Etiği 

Kurallarını Tanıtma 

 
İnternet etiği veya internet görgü kurallarının tanımı internetteki resmi olmayan davranış 
kuralları açısından açıklanacaktır. İnternette kibar iletişim kurmanın kuralları öğrencilere 
örneklerle açıklanacaktır. 
 
Temel kurallar aşağıdaki konularla bağlantılıdır:  

 Öğrenciler mesaj üsluplarına nasıl dikkat edeceklerini, güvenilir gerçekleri nasıl 
kullanacaklarını, kaliteli bilgiyi nasıl arayacaklarını öğrenecektir.  

 Kibar ve etkili iletişim kurmak. Bu ders, mesajın ana fikrine odaklanmak için ipuçları 
sağlayacaktır. Ayrıca, öğrenciler profesyonel ve özel unvanları nasıl kullanacaklarını, 
yazı dilinde diğer insanların fikirlerine nasıl saygı gösterildiğini, gönderecekleri bilginin 
boyutunu ve görev içerecek mesajları nasıl göndereceklerini öğreneceklerdir. 
https://potomac.edu/netiquette-rules-online-students 

 
2.2.1.2. Kendinizin Ve Başkalarının Mahremiyetine Nasıl Saygı Duyulur 

 
Dersin bu bölümü, kişinin bireysel mahremiyeti ve internet mahremiyeti hakkında bilgi 
sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, "bireysel veya küresel internet kullanımlarında daha 
fazla gizlilik koruması sağlayacak teknolojiler, protokoller ve kavramlar" dizisi olarak 
tanımlanan internet gizliliği kurallarını öğrenerek kendi ve diğerlerinin mahremiyetlerini nasıl 
koruyacaklarını öğrenecektir. (Technopedia 
https://www.techopedia.com/definition/24954/internet-privacy)  
 
Bilgisayar kaygısı, bilgisayar ve teknolojiden korkma ile ilgilidir (Stewart ve Segars, 2002; 
Škrinjarić ve diğerleri, 2019). Mahremiyetin korunması, kişisel verilerin korunmasını içerir 
(Dommeyer & Gross 2003, Škrinjarić ve diğerleri, 2019). Öğrenciler bilgisayar kaygısını ve bu 
kaygıyı azaltmanın olumlu yollarını tartışacaklardır. Bilgisayar kaygısı ve mahremiyet kaygıları 
arasındaki bağlantıyla ilgili araştırma sonuçları, kamusal düzenlemelere ve çevrimiçi gizliliği 
azaltma durumuna göre tartışılacaktır (Škrinjarić ve diğerleri, 2019). 

 
2.2.1.3. Başkalarını Dışlamadan Mesajlar Nasıl Paylaşılır? 

Her insan birbirinden farklıdır. Bir mesajı iletirken mesajı alacak kişi veya grubun temel 
özellikleri olan önceki bilgileri, beklentileri, cinsiyeti, eğitim düzeyi, yaşı, sosyo-ekonomik 
durumu gibi konuları bilmemiz gerekir. Resmi ve gayri resmi çevrimiçi sağlam bir iletişim 
geliştirmek için İletişim modeli hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. (Shannon 
Weaver'ın İletişim Modeli, 1948). https://www.communicationtheory.org/wp-
content/uploads/2011/06/shannon_weaver_model.jpg.  

https://potomac.edu/netiquette-rules-online-students
https://www.techopedia.com/definition/24954/internet-privacy
https://www.communicationtheory.org/wp-content/uploads/2011/06/shannon_weaver_model.jpg
https://www.communicationtheory.org/wp-content/uploads/2011/06/shannon_weaver_model.jpg
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Bireysel farklılıklar, çevrimiçi iletişimde farklı sonuçlara neden olur. Bu durum “Big 5 kişilik 
özellikleri modeli” kullanılarak araştırılacaktır (Costa & McCrae, 1990). 
 
a) Shannon Weaver’in İletişim Modeli’nin temel ögeleri incelenecektir. 
https://www.communicationtheory.org/wp-
content/uploads/2011/06/shannon_weaver_model.jpg  
 
Öğrenciler, iletişim modelinin her bir unsuruna (örneğin gönderen, kodlayıcı, kanal, kod 
çözücü, alıcı ve geri bildirime) bağlı iletişimsizlik örneklerini tartışacaklardır. 
https://www.communicationtheory.org/wpcontent/uploads/2011/06/shannon_weaver_model.j
pg 
 
b) Burada kişilik bağlamında bireysel farklılıklar ve bireysel farklılıkların yüz yüze ve 
çevrimiçi iletişimine etkisi anlatılmaktadır. Öğrenciler, Big 5 kişilik özellikleri modelini (Costa 
& McCrae, 1990) analiz edecek ve bireysel farklılıklara bağlı olası yanlış anlamaları 
tartışacaklardır.  
 
Bireysel farklılıklar;  
1. Dışadönüklük: Sosyal etkileşim tercihi, faaliyet yapmış olmak için etkinlik yapma.  
2. Uyumluluk: Şefkat ve başkalarını önemseme yönelim ve düşmanlıktan uzaklaşma.  
3. Vicdanlılık: Organizasyon derecesi, hedef odaklı faaliyet tercihi.  
4. Nevrotiklik:Olumsuz duygusallık, istikrarsızlık, başa çıkamamaya yönelik yatkınlık ve  
5. Açıklık:Yeni fikirlere ve yeni yöntemlere karşı tolerans gösterme, deneyim odaklılık. 
 
Okurlarımızı veya izleyicilerimizi tanımak önemlidir. Bu bilgi ve yazma becerileri, iletişim 
hedeflerine ulaşmada yardımcı olacaktır. Bireysel farklılıkların daha iyi anlaşılması, resmi 
mektuplarda, gönderilerde, twitlerde, raporlarda vb. yapılandırılmış ve net mesajların 
hazırlanmasında yardımcı olacaktır. 
 
 
2.2.2. İnternet Etiği İlkelerine Göre Mesaj Oluşturma 

İnternet etiği ilkeleri, internette kibar ve başarılı iletişim için öneriler ve ipuçları içerir. 

 
 
2.2.2.1 Resmi Mektupların Yapısı 

Farklı yapıdaki ilişkiler ve iletişim kuralları farklı mesaj türleri ve iletişim kanallarını kullanmayı 
gerektirir:  
 
Resmi mektuplar - İş mektuplarının yapısı: Giriş, orta bölüm ve sonuç. Mektuplar gönderenin 
adı, şirketi, adresi ve alıcının adı, şirketi, adresi, tarihi ve yeri hakkında bilgiler içermelidir. İş 
Mektubu formatının örneği: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/templates/word-
templates-transactions/business-letter-format/   
 
2.2.2.2. Gelecekteki Referanslar İçin Sosyal Medya, Bloglar ve Forum Gönderileri  

Referansları kullanmanın önemi hakkında bilgi edineceksiniz. 
  
a) Sosyal Medya - Farklı sosyal medya gönderilerinin farklı amaçları vardır ve farklı gruplara 
yöneliktir. Linkedin gibi bazı profesyonel sosyal medya platformları arasındaki benzerlikler ve 
farklılıklar açıklanacak ve bunların Facebook, Instagram, Twitter gibi  özel ve ticari amaçlarla 
kullanılabilecek sosyal medya platformları ile karşılaştırması yapılacaktır. 

https://www.communicationtheory.org/wp-content/uploads/2011/06/shannon_weaver_model.jpg
https://www.communicationtheory.org/wp-content/uploads/2011/06/shannon_weaver_model.jpg
https://www.communicationtheory.org/wpcontent/uploads/2011/06/shannon_weaver_model.jpg
https://www.communicationtheory.org/wpcontent/uploads/2011/06/shannon_weaver_model.jpg
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/templates/word-templates-transactions/business-letter-format/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/templates/word-templates-transactions/business-letter-format/
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Öğrenciler; Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram için temel iletişim kurallarını ve önerilen 
mesaj yapısını öğrenmelidir. Seçilen en iyi uygulama örnekleri linkteki örneğe göre sunulabilir: 
https://expresswriters.com/how-to-write-social-media-posts/  
 

b) Forum gönderileri - Bu konu forumlarda yapılan çevrimiçi tartışmalar ve bu tartışmalar 

yapılırken uygun yazı stilinin kullanımı, kaynaklardan alıntıların kullanılması, çeşitliliğe saygı 

duyulması, uygunsuz dil kullanmaktan kaçınılması, yapıcı eleştirilerin kullanılması vb. konuları 

içerir. Forum katılımı, önceki mesajların ve gönderilerin dikkatlice okunmasını gerektirir. 

 

c) Bloglar- Kısa ve basit mesajlar yazmayı gerektirir. Metnin iyi bir yapıya sahip olması 

gerekir. Metin yazılırken çeşitliliğe dikkat edilmeli ve yaş, milliyet, din, özel gereksinim, eğitim 

düzeyi gibi konularda kibar bir dil içermelidir. 

 

2.2.2.3 Yazım ve dilbilgisi denetimi / son okuma 

MS Word programında bulunan Değişiklikleri İzleme özelliği kullanılarak Yazım ve dilbilgisi 
denetimi konusu örneklerle açıklanacaktır. Burada nasıl kullanılacağını öğreneceğiniz 
özellikler şunlardır;   
  
a) Dil ayarları (Gözden Geçirme / Dil Ayarlama) 
b) Yorum Ekleme (İnceleme / Yeni Yorum) 
c) İnceleme Seçeneği (İnceleme - Değişiklikleri İzle / Değişiklikleri Kabul Et veya Reddet) 
 
 
Uygulamalı örnekler Linkteki YouTube videosunda sunulmaktadır.  
(İngilizce Düzenleme ve Düzeltme - https://www.youtube.com/watch?v=GXsRQ4Qb7UQ  
 
 
2.2.3. Çeşitliliği Tanıma ve Saygı Duyma 

2.2.3.1 Kültürel Çeşitlilik 

Kültürlerarası yeterlilik becerilerinin edinilmesi, etkili kültürlerarası iletişim için önemli bir 
faktördür. İletişimde kültürlerarası yeterlilik, kültürlerarası yetkinlik Modeli (Dardof, 2006) 
ve Hofstede Kültür Boyutları Modeli (1980) aracılığıyla analiz edilecektir. 
 
a) Kültürlerarası yeterlilik modeli (Dardof, 2006.) başarılı kültürlerarası iletişim için gerekli 
olan bilgi (ör. kültürel öz farkındalık), beceriler (ör. dinleme, mesajı başka bir açıdan görme…) 
ve tutumları (ör. saygı, açıklık, merak, keşif) içerir. 
 
b) Ulusal kültürlerin boyutlarını gösteren Hofstede Kültür Boyutları Modeli (1980), iletişimde 
kültürel farklılıklar açısından incelenecektir. Boyutları şu şekildedir; 
 
1. Güç Mesafesi: daha az güçlü üyelerin (ast) kabul etme ve gücün eşitsiz olarak dağıtılmasını 
bekledikleri derece. 
2. Bireycilik ve toplumsallık: İnsanların gruplara katılma derecesidir.  
3. Belirsizlikten kaçınma: Toplumun belirsizliğe toleransını içeren belirsizlikten kaçınmasıdır.  
4. Eril toplum - dişil toplum: toplumun eril özellik olarak tanımlanan “başarı, kahramanlık, iddialı 
olma ve maddi ödüller” tercihine karşı dişil özellikler olan “işbirliği, alçakgönüllülük, zayıflık ve 
yaşam kalitesini önemseme” tercihidir. 
5. Uzun vadeli yönelim - kısa vadeli yönelim: Geçmişin mevcut ve gelecekteki eylemler ve 
zorluklarla bağlantısıdır. 
6. Heveslilik-Kısıtlılık: Hayattan zevk almak ve eğlenmekle ilgili temel ve doğal insan 
arzularının nispeten özgürce tatmin edilmesini sağlayan bir toplumdaki kültürel farklılıkları 

https://expresswriters.com/how-to-write-social-media-posts/
https://www.youtube.com/watch?v=GXsRQ4Qb7UQ
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anlayacaklardır. Kısıtlamaya karşı hoşgörü - toplumsal normların insani arzularını yerine 
getirirken kişiye verdiği özgürlük derecesidir.  
     
2.1.3.2 Özel Gereksinimli İnsanlar 

 
Özel gereksinimli kişilerle iletişim kurarken daha önce açıklanan internet etiği ilkeleri ve genel 
görgü kuralları aynen geçerlidir. 
 
https://hiehelpcenter.org/2018/09/17/interacting-people-disabilities-etiquette-tips-guidelines/ 
(https://www.and.org.au/pages/etiquette.html ve Buchholz ve diğerleri, 2020  
https://content.iospress.com/articles/technology-and-disability/tad190254 ) 
 
Bazı bireylerin, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak için özel ayarlamalara ihtiyaç 
duydukları veya belirli bir engelliliğe özgü durumlardan kaynaklanan ihtiyaçlara hitap eden 
bazı yardımcı ve uyarlanabilir teknolojileri kullandıkları unutulmamalıdır. İşte bazı örnekler: 
 
a) Disleksi olan kişiler, okuma, yazma ve heceleme ile birlikte çalışma belleği, sıralama, 
zaman yönetimi, yönlendirme vb. ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Metnin sola yaslanması veya 
metni sola hizalama ve disleksi dostu yazı tiplerinin kullanımı (Helvetica, Courier, Arial , 
Verdana) veya yazılı iletişimde disleksi için yazı tiplerini (Açık Disleksik; Disleksi İçin Bir Yazı 
Tipi) https://www.opendyslexic.org/ üzerinden okumak yardımcı olabilir. 
 
b) Görme engelli olan veya görme ile ilgili başka sorunları olan kişiler (örneğin, görme 
bozukluğu veya renk körlüğü), ekran okuyucuları (metin okuma araçları) tarafından 
okunabilecek şekilde yapılandırılmış ve biçimlendirilmiş bir metne sahip olmaktan ve yazı tipi 
boyutunu ve kontrastını ayarlama olanağından faydalanacaktır.  
https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users/  
 
c) İşitme engelli / işitme güçlüğü çeken kişiler, sesi görsel iletişim kanallarıyla (örneğin video 
başlıkları) değiştirebilir ve / veya konuşmayı metne çevirme araçlarını kullanabilir. 
https://www.hearinglink.org/living/loops-equipment/useful-apps-for-hearing-loss/  
 
d) Bazı yardımcı teknolojiler, motor bozukluğu olan kişiler için yararlı olabilir (uyarlanabilir 
klavye, fare, ses tanıma yazılımı, göz izleme cihazları vb.). 
 

https://portal.ct.gov/DDS/General/AssistiveTechnology/What-is-Assistive-Technology 
https://abilitynet.org.uk/factsheets/keyboard-and-mouse-alternatives-and-adaptations  
https://www.tobii.com/group/about/this-is-eye-tracking/  
 

 VIDEO - Tutorials4view : How to add Text to Speech option to Word (voice) - 
Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=YFznemOKQ44 

 VIDEO - Windows 10 accessibility features empower everyone (4:48) 
https://www.youtube.com/watch?v=BseTf-4q9GA  
     

            Explore more at Accessibility Fundamentals Overview 
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/  

 

DEĞERLENDİRME 
 
1. Son Test – Quiz  
2. Resmi Belgeler (mektup / post / blog) oluşturulacaktır 
3. Makale 
 

https://hiehelpcenter.org/2018/09/17/interacting-people-disabilities-etiquette-tips-guidelines/
https://www.and.org.au/pages/etiquette.html
https://content.iospress.com/articles/technology-and-disability/tad190254
https://www.opendyslexic.org/
https://usabilitygeek.com/10-free-screen-reader-blind-visually-impaired-users/
https://www.hearinglink.org/living/loops-equipment/useful-apps-for-hearing-loss/
https://portal.ct.gov/DDS/General/AssistiveTechnology/What-is-Assistive-Technology
https://abilitynet.org.uk/factsheets/keyboard-and-mouse-alternatives-and-adaptations
https://www.tobii.com/group/about/this-is-eye-tracking/
https://www.youtube.com/watch?v=YFznemOKQ44
https://www.youtube.com/watch?v=BseTf-4q9GA
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/
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Ünite 2. İletişim ve İş Birliği 

Ders 2.3 Grup çalışması, ortak görevler ve proje yönetimi için 

uygun çevrimiçi araçları seçme   

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler; işbirlikçi çalışmanın özelliklerini 

anlayabilmeleri, çevrimiçi ortak çalışma için kullanılan çeşitli araç 

ve hizmetlerin farkında olmaları ve bulut araçlarının temel 

işlevlerini öğrenmeleri beklenmektedir.  

Bu ders sonunda öğrenciler; 

 Dropbox hizmetini bir işbirliği aracı olarak yönetir. Dosya 

eklemeyi ve oluşturmayı öğrenir. Dosyaları Microsoft 

Office Online ve Dropbox Paper aracılığıyla çevrimiçi 

olarak başkalarıyla düzenler. 

 Google Drive hizmetini bir işbirliği aracı olarak kullanır. 

Dosya eklemeyi ve oluşturmayı öğrenir. Dosyaları 

başkalarıyla birlikte çevrimiçi düzenler. 

 3. Wiki'nin ne olduğunu ve ne için kullanıldığını bilir. 

Ders Süresi 4 Saat 

Ders Özeti Bu derste, ortak çalışmalarda yaygın olarak kullanılan belirli 

araçlar ve dijital teknolojiler kullanılacaktır. 

2.3.1. Ortak çalışma yöntemleri 

2.3.2. Ortak çalışmaya yönelik çevrimiçi araçlar 

2.3.2.1. İşbirliği aracı olarak  Dropbox/Office 365 

2.3.2.2. İşbirliği aracı olarak  Google Drive 

2.3.2.3.  İşbirliği aracı olarak Wiki 

Öğretim Yöntem ve 

Stratejileri 

 Anlatma 

 Yaparak Yaşayarak Öğrenme 

 Karma Öğrenme 

Ders Planı 
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Değerlendirme 

Yöntem ve Teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Sınav (Çoktan Seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma...) 

 Quiz 

 Ürün Odaklı Değerlendirme  

 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 İş Örneği 

 Sözlü Yanıt 

 Proje-tabanlı Değerlendirme 

Malzemeler ve 

Kaynaklar 

 Çalışma Kâğıdı 

 Video 

 Oyunlaştırma Araçları 

 Sunumlar  

 Somut Materyaller   

  

Ders İçeriği 

2.3.1. Ortak Çalışma 

Gruplar halinde çalışmak, yetki ve sorumluluk paylaşımı gerektirmektedir.  İşbirliğine dayalı 

içerik oluşturmak ise grup üyeleri arasında bir etkileşim süreci gerektirir. Grup olarak 

çalışırken, grup üyelerinin farklı yerlerde olması durumunda yüz yüze iletişimi kurmak zordur. 

Dijital teknolojiler,  zaman-mekân engellerini aşarak işbirlikli çalışmayı ve sorunların hızlıca 

çözülmesine olanak tanır. 

Çoğu durumda, yüz yüze işbirliğine alternatif veya tamamlayıcı olarak çevrimiçi işbirliği 

araçlarını kullanmak mümkündür. Çevrimiçi işbirliği, yüz yüze işbirliğinin mümkün olmadığı 

durumlarda ekip çalışmasını kolaylaştırır. Çevrimiçi çalışma araçları 1) Kaynak paylaşımı, 2) 

Grup olarak birlikte içerik oluşturma ve düzenleme, 3) Ortaklar arasında iletişim kurma ve 

bakış açılarını paylaşma imkanları sayesinde akademik çalışmaların geliştirilmesini 

kolaylaştırır.  

Çevrimiçi işbirliğine dayalı çalışma yapılırken; 1) Uygun araçları seçin 2) Kaynakları 

diğerleriyle paylaşın, 3) İçerik oluştururken işbirliği yapın. 

 

2.3.2. Çevrimiçi Ortak Çalışma Yapmak İçin Kullanılan Araçlar 
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Bulut bilişim, çevrimiçi senkronize araçlarını kullanabilmemizi sağlar ve bu da özellikle zaman 

ve mekan olarak ayrılmış olan ekiplerin çalışmalarında yararlı olur. 

Bulut tabanlı araçların özellikleri şunlardır; 

a) Depolama alanı sağlar 

b) Farklı cihazlarda senkronize çalışabilir 

c) Bilgi taşınabilir 

d) Kullanım kolaylığı sağlar 

e) Düşük maliyetlidir 

Bu Araçların Ortak İşlevleri Nelerdir? 

 Belgeleri kaydetme: Önceden oluşturulmuş belgeleri herhangi bir formatta (.doc, .xls, 

.ppt) kaydetmeye izin vererek dosyaların depolanması için sanal bir alan sağlarlar. 

 Belge oluşturma: Belgeleri en baştan, çeşitli biçimlerde oluşturmanıza olanak tanırlar. 

 Belge paylaşımı: Belgeyi oluşturan veya kaydeden üyeye, onu gruptaki diğer üyelerle 

paylaşma imkanı sağlar. Ayrıca, kullanıcılar ortaklarına farklı izinler atayabilir ve bu 

şekilde işbirliği sürecini başlatabilirler. 

 Belgeleri birlikte düzenleme: Belgeleri izin atanan kişilerle eşzamanlı olarak veya 

ayrı zamanlarda birlikte değiştirmek için düzenleme imkanı tanırlar. 

 Geri bildirim verme veya alma: Herhangi bir üye bir belgeye erişmesi durumunda, 

çalışma süreci veya içerik oluşturma ile ilgili yorumlar ekleyebilir. Bu yorumlar diğer 

ortaklar tarafından görülebilir veya cevaplanabilir. Ayrıca, bazı araçların gerçek 

zamanlı olarak iletişim kurma imkanı sağlayan sohbet fonksiyonu vardır. 

 Görev paylaşımı: Grup üyeleri arasında görevleri paylaşmaya izin vererek işin 

organizasyonunu kolaylaştırırlar. 

 Değişiklik kontrolü ve versiyonlar: İçeriğin oluşturulma sürecinde gerçekleştirilen 

değişikliklerin her birini görmeyi ve geri almayı ve önceki sürümlere geri dönmeyi 

mümkün kılarlar.  

 

2.3.2.1. İşbirliği Aracı Olarak Dropbox / Office 365 

İşlevleri  

Dropbox, bulut bilişime dayalı bir dosya depolama hizmetidir. Ana işlevleri şunlardır: 

 Dosya depolama ve senkronizasyon. 

 Çevrimiçi belge oluşturma 

 Klasör ve belge paylaşımı 

 İşbirliğine dayalı çevrimiçi düzenleme 

 

Erişim 

Dropbox'a erişmek için bir hesabınızın olması gerekir. 
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Bir web sitesi platformundan, bir masaüstü uygulamasından veya mobil cihazlardan 

dosyalara erişmek ve bunları senkronize etmek mümkündür. 

 

İçerik Ekleme 

Dropbox, kullanıcıların "Yükle" seçeneğini kullanarak web hizmetleri aracılığıyla bu araca 

dosya veya klasör yüklemelerine olanak tanır.  

 

 

Ayrıca masaüstünden sürükle ve bırak fonksiyonu kullanılabilir veya uygulamadan 

senkronizasyon yapılabilir. Yüklenen veya senkronize edilen dosyalar "Dosyalar" 

bölümünde bulunur.  
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Belge Oluşturma 

Utility Dropbox Paper çevrimiçi işbirliği için bir çalışma alanı sunar. Bu alana metin, görev 

listesi, kod eklenebilir veya çeşitli uygulamalardan görüntü, ses ve video yerleştirilebilir. 

Dropbox'ta yeni dosya oluşturmanın iki yolu vardır:  

a) Microsoft Office'te (Word, Excel, PowerPoint, Dropbox Paper) bulunan 

"Dosyalar" menüsünü kullanarak belgeler oluşturabiliriz. 

b) “Paper” bölümünden veya http://paper.dropbox.com linkini kullanarak özellikle 

ortak çalışma yapmak için tasarlanmış yeni bir belge oluşturabiliriz. 

 

Belgeleri Düzenleme 

Kullanıcılar klasör oluşturarak veya yükleyerek belge oluşturabilir. Daha sonra dosyalara 

ve alt klasörlere içerik eklenebilir. Bu içerik 'Klasörler' bölümünde bulunur. 

Ortak Çalışma:  

a) Dosya Paylaşımı: Dropbox'ta bulunan belge ve klasörleri paylaşmak 

mümkündür, paylaşılan içeriği diğerleri görebilir, yorum yapabilir veya 

düzenleyebilir. Bunu yapmak için önce hangi dosya veya klasörü paylaşmak 

istediğimizi ve sonra nasıl paylaşacağımızı seçeriz. Dosyayı bir Dropbox 

hesabına sahip iki kişiyle paylaşabilir veya alıcının bir hesaba sahip olmasına 

gerek kalmadan e-posta veya mesajlaşma yoluyla bu dosyaya bir erişim 

bağlantısı oluşturabiliriz. Bu ikinci durumda, alıcı belgeyi görebilir ancak 

düzenleyemez. 

b) Kullanıcılar ayrıca Dropbox'a kaydedilen belge ve klasörleri paylaşabilir, 

böylece diğerleri bunları görebilir, yorumlayabilir veya düzenleyebilir. 

Kullanıcılar paylaşmak istediği içeriği kiminle paylaşacağına karar verebilir ve 

erişim izinleri verebilirler. 

c) Belge Düzenleme:  

Ortak belge düzenleme, en az bir belge içeren bir klasörün paylaşıldığı andan 

itibaren mümkün hale gelir. Belge açıldığında, görünüm penceresi açılır. Bu 

pencerede, Dropbox, iki bağımsız araç aracılığıyla düzenleme yapmak için 

erişim sağlar: Microsoft Office Online ve Dropbox Paper. Bu iki araç, hem 

eşzamanlı olarak hem de farklı zamanlarda düzenleme yapmaya izin verir. 

Klasik görünümlü belgeleri birlikte düzenleme için Microsoft Office Online 

önerilirken, görüntü ve multimedya içeriğinin baskın olduğu daha fazla görsel 

içeren belgeler oluşturmak için Dropbox Paper kullanılması önerilir. 

d) Geri Bildirim Verme 

Dropbox'ta ortak çalışma yaptığımız kişilerle iletişim, üç farklı ve bağımsız 

yardımcı program kullanılarak gerçekleştirilebilir: dosya görüntüleme ekranı, 

Microsoft Office Online ve Paper. 

e) Kontrol ve Sürümleri Değiştirme 

Bir belge üzerinde değişiklik yapıldığında, Dropbox değişiklikleri otomatik 

olarak kaydeder. "Dosyalar" bölümünde, değişikliklerin ne zaman ve hangi 

ortak çalışan tarafından yapıldığı belirtilir. Ayrıca, kullanıcılar bir belgenin 

http://paper.dropbox.com/


 
 

 

Sayfa 88  
 

sürüm geçmişine "Dosyalar" dan veya görüntüleme ekranından erişebilirler. 

Görünüm ekranının sağ tarafında bulunan simgeye tıklayarak, belgenin 

oluşturulmasından bu yana yapılan her değişikliğin, ne zaman ve kim 

tarafından yapıldığı hakkında bilgiler de dahil olmak üzere tüm düzenlemelerin 

göründüğü "Etkinlik" bölümünü bulabiliriz. Dropbox Paper’da, belge geçmişine 

erişim sağlayan kullanıcılar, tüm değişiklikleri görebilir ve bu değişiklikleri 

istedikleri bir sürüme geri döndürebilirler. 

            (belgenin kısa açıklaması):  

http://www.ogutierrezjr.com/blog/?p=418 

https://www.elgrupoinformatico.com/como-escribir-comentarios-dropbox-t23218.html 

https://www.dropbox.com/tour 

https://www.dropbox.com/help/category/Basics 

http://www.escuela20.com/dropbox-herramientas-aplicaciones/articulos-y-

actualidad/10-formas-de-usar-dropbox-que-no-conocias_2907_42_4400_0_1_in.html 

 

 Görsel-İşitsel Materyal – (videonun kısa açıklaması) (süre) (URL) 

Dropbox, dosyaları yedeklemek ve farklı cihazlar arasında senkronize etmek için en iyi 

uygulamalardan biridir. Bir Dropbox hesabı oluşturmak yalnızca birkaç dakika sürer ve 

dosyalar arka planda sorunsuz bir şekilde senkronize edilir. Bilgisayarınıza Dropbox'ı 

yükleme, Dropbox’a bir dosya yükleme, farklı cihazlar arasında senkronize etme ve 

son olarak Dropbox'ta bulunan bir dosyayı e-posta veya bağlantı yoluyla paylaşma 

aşamalarını içeren tüm süreci inceleyelim. Ardından, klasör oluşturma ve Dropbox'ınızı 

düzenleme konuları incelebilir. Ayrıca bu derste, Dropbox alanınız dolarsa 

kullanabileceğiniz yükseltme seçeneklerini inceleyeceğiz. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Nan6Zt6bzw 

 

2.3.3.2.  İşbirliği Aracı Olarak  Google Drive 

İşlevler 

Google Drive, bulut bilişimi temel alan bir dosya depolama hizmetidir ve Google 

tarafından geliştirilen ortak çalışma uygulamaları paketine aittir. Ana işlevleri şunlardır: 

• Dosya saklama ve senkronizasyonu 

• Çevrimiçi belge oluşturma 

• Dosya ve klasörler paylaşma 

• İşbirliğine dayalı çevrimiçi düzenleme 

http://www.ogutierrezjr.com/blog/?p=418
https://www.elgrupoinformatico.com/como-escribir-comentarios-dropbox-t23218.html
https://www.dropbox.com/tour
https://www.dropbox.com/help/category/Basics
http://www.escuela20.com/dropbox-herramientas-aplicaciones/articulos-y-actualidad/10-formas-de-usar-dropbox-que-no-conocias_2907_42_4400_0_1_in.html
http://www.escuela20.com/dropbox-herramientas-aplicaciones/articulos-y-actualidad/10-formas-de-usar-dropbox-que-no-conocias_2907_42_4400_0_1_in.html
https://www.youtube.com/watch?v=4Nan6Zt6bzw
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Erişim 

Google Drive'a erişmek için bir Google hesabına sahip olmak gerekir. 

 

Web sitesinden, masaüstü uygulamasından veya mobil cihazlardan dosyalara erişmek ve 

bunları senkronize etmek mümkündür.  

İçerik Ekleme 

Kullanıcılar, Dosya/Klasör Yükle hizmetini kullanarak bu araca dosya veya klasörleri 

yükleyebilir.  
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Ayrıca, sürükle-bırak seçeneğini kullanarak dosyaları masaüstünden istenen klasöre 

yüklemeye de izin verir. 

Belge Oluşturma 

Google Drive kullanıcıları, entegre uygulamaları kullanarak birkaç türde belge oluşturabilir.  

Yeni dosyaları iki şekilde oluşturabiliriz:  

a) Bu düğmelerden birine tıklayın 

 

b) Oluşturmak istediğiniz dosya türünü seçin: 
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İçerik Organizasyonu 

Kullanıcılar, daha sonra kullanabilecekleri ve dosya ve alt klasörler ekleyebilecekleri 

klasörler oluşturarak veya yükleyerek belgeleri düzenleme olanağına sahiptir. 

 

1) Organizasyon yöntemini seçin 

 

2) Klasör Oluşturun 

 

 

3) Yeni klasörlere dosya ve alt klasör ekleyin 
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Belge Paylaşımı 

Kullanıcılar, Google Drive'da kayıtlı içeriği başkalarının görebilmesi, yorum yapabilmesi 

veya düzenleyebilmesi için paylaşabilir. 

 Nasıl? 

1) Paylaşılacak dosyayı seçin: 

2) Nasıl paylaşılacağını seçin: 

 

Paylaşım 
İçeriğin Google hesabı olan kişilerle paylaşılmasına izin verir. 

 

Bağlantı Gönder 
Alıcının bir Google hesabına sahip olmasına gerek kalmadan dosyaya 
erişimini sağlayan bir bağlantının e-posta veya mesajlaşma yoluyla 
paylaşılmasına izin verir. 
 
Bu durumda alıcı belgeyi görebilir ancak düzenleyemez.  

 

Davet Et 
Hesabı olmayanlar ile dosya paylaşmak için, onlara bir davetiye gönderin, 
böylece bir hesap oluşturabilirler ve belgede düzenleme yapabilirler. 

 

3) Kiminle paylaşacağınızı seçin. 
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4) Erişim izni verin 

 

Bu bağlamda, Google Drive belgelerine erişim seviyeleri aşağıdaki gibidir: 

 

Erişim Seviyesi İzin verilen eylemler 

Görebilir Görüp indirebilir 

Yorum Yapabilir Görüp indirebilir ve yorum yapabilir 

Düzenleyebilir Görüp indirebilir, yorum yapabilir ve 
düzenleyebilir 

 

Belge Düzenleme 

Alıcının belge paylaşma davetini kabul ettiği andan itibaren ortak belge düzenleme 

mümkündür.  

Bir belgeyi başkalarıyla birlikte hem eşzamanlı olarak hem de farklı zamanlarda 

düzenleyebiliriz  

Belgenin eş zamanlı olarak düzenlenmesi durumunda, farklı renklerdeki işaretçilerle kimin 

neleri düzenlediğini gerçek zamanlı olarak bize gösterecektir. 

Değişiklikler otomatik olarak kaydedilir. 
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Geri Bildirim 

Belgede ortak çalışanların belgenin düzenlenmesi sırasında birbirleriyle iletişim 

kurmasının birkaç yolu vardır: sohbet yoluyla (eş zamanlı iletişim), yorumlarla 

(eşzamansız) ve düzenleme önerileriyle (eşzamansız). 

a) Sohbet: Aynı anda birkaç editör belgeye erişim sağladığı zaman gerçek zamanlı 

iletişim etkinleştirilir.  

b) Yorum: Kelimeleri veya paragrafları seçerek, herhangi bir ortak çalışan tarafından 

yanıtlanabilen veya düzenlenebilen yorumlar ekleyebiliriz. Yapılan düzenleme içinde 

ortak çalışanlardan birini belirtmek için @ veya + sembollerini kullanırız. Bunu 

kullandığımızda ortak çalışan bir e-posta bildirimi alacaktır. 

 

c) Görev Atama: Bir yorumda ortak çalışanların birinden bahsettiğimizde, onlara bir görev 

atama seçeneğimiz vardır.  

Yorumda bahsedilen kişi e-posta ile bir bildirim alacak ve bu görevi 

tamamlayabilecektir. 

 
d) Düzenleme Önerisi: "B sözcüğü" yerine "A sözcüğü" kullan gibi yorumlar kullanılarak 

sözcüklerde veya paragraflarda yapılan değişiklikler, düzenleme önerileri haline 

gelecektir.  

Öneriler ortak çalışanlar tarafından kabul edilebilir veya reddedilebilir.  

 

Değişiklik Kontrolü 

Belge sürümünde değişiklik yapıldığında, Drive bunları otomatik olarak kaydeder. Son 

değişikliği yapan başka bir ortak çalışan ise, Drive değişikliklerin ne zaman yapıldığını ve 

hangi ortak çalışan tarafından gerçekleştirildiğini belirtir. Belgeyi tekrar açtığımızda son 

değişiklikleri görebiliriz. Belgedeki son değişiklikler hakkında herhangi bir bilgiye 

tıklayarak, sürüm geçmişine erişebiliriz. 

 

Sürüm geçmişinde, belgenin oluşturulmasından bu yana yapılan her değişikliği, bu 

değişikliğin ne zaman ve kim tarafından yapıldığına ilişkin ayrıntıları görebiliriz. 

Burada şunları yapabiliriz:  

- Belgedeki tüm değişiklikleri görüntüleme. 

- Sürümleri adlandırma. 

- Bir versiyonun kopyasını yapma. 

- Belirli bir sürümü geri yükleme. 

 

             (belgenin kısa açıklaması):  
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http://e-forma.kzgunea.eus/mod/book/view.php?id=3186&chapterid=4712 

GÖRSEL-İŞİTSEL MATERYAL  

Google Drive, Google'ın sunduğu bulut depolama alanıdır. Google Drive herkes 

tarafından kullanılabilir ve her tür belge için 15 gigabayt bulut depolama alanı sunar. 

Google Drive'a fotoğraf, video, metin ve her tür dijital belgeyi koyabilirsiniz. Google 

Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlar gibi bir Google ürününü kullanarak bir 

dosya oluşturduğunuzda, dosya Google Drive içinde otomatik olarak oluşturulur. Bu 

eğitimde, Google Drive'ı ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Google Drive'da nasıl dosya 

oluşturulacağını, Google Drive'a nasıl dosya yükleneceğini ve Google Drive içindeki 

herhangi bir belgenin nasıl paylaşılacağını ve ortak çalışılacağını öğreneceğiz. 

Google Drive ile ilgili diğer eğiticileri burada bulabilirsiniz: 

Google Dokümanlar Nasıl Kullanılır - Yeni başlayanlar için kılavuz 

https://www.youtube.com/watch?v=z9i_h... 

Google E-Tablolar Nasıl Kullanılır - Yeni başlayanlar için Kılavuz 

https://www.youtube.com/watch?v=Rus4b... 

Yeni Başlayanlar için Google Formlar Nasıl Kullanılır? - Google Formlar Eğitimi 

https://www.youtube.com/watch?v=wQ7jN... 

Google Drive Nasıl Kullanılır - Yeni başlayanlar için kılavuz 

https://youtu.be/EbVnObwFJic 

 

Etkinlik 

       Drive'da bir Excel oluşturun ve paylaşın 

 

1. Öğrenciler 5 kişilik gruplar halinde eşleştirirler. Her grup bir excel belgesi oluşturmalı 

ve gruptaki her üye tarafından düzenlenebilmesi için kendi grubundakilerle 

paylaşmalıdır.  

2. Excel belgesi 6 sütun içermelidir. İlki, bağıntılı bir sıraya sahip sayıları içermelidir. İkinci 

sütun, öğrencinin veya sorunun yazarının adını içermelidir. Üçüncü asıl soru. Sonraki 

üç sütun (4-5-6) soruya verilebilecek 3 yanıt seçeneğini göstermelidir.  

3. Doğru cevap yeşil renkli bir hücrede bulunmalıdır.  

 

2.3.3.2  İşbirliği Aracı Olarak Wiki 

Tanım 

Wiki, bir web sitesi formunda tasarlanmış, herkesin içerik ekleyebileceği ve önceden 

yayınlanmış içeriği düzenleyebileceği veya silebileceği ortak çalışma alanı olarak 

kullanılabilen, çevrimiçi işbirliğine dayalı bir yazma aracıdır. 

Özellikle, grupların ortak çalışma yapabilmesi için tasarlanmıştır ve birkaç yazarın birlikte 

çalışarak oluşturma sürecine katılımlarını teşvik eder. Wiki, içerik düzenlemedeki her 

değişikliği sürüm geçmişine kaydeder, bu nedenle bu sürümlerin yönetilmesine izin verir. 

http://e-forma.kzgunea.eus/mod/book/view.php?id=3186&chapterid=4712
https://www.youtube.com/watch?v=z9i_h-WMQ68
https://www.youtube.com/watch?v=Rus4buFP_a4
https://www.youtube.com/watch?v=wQ7jNpwdWDs
https://www.youtube.com/watch?v=EbVnObwFJic
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Bilgi alışverişini teşvik eder ve her üyenin önceki içerikleri kullanabileceği, oluşturabileceği, 

değiştirebileceği ve hatta silebileceği işbirliğine dayalı ve dinamik bir düzenleme aracıdır. 

Forumlar veya bloglar gibi diğer asenkron web araçlarından farklı olarak, farklı üyelerin 

katkılarıyla fikirleri netleştirmeyi, sorunları çözmeyi ve anlaşmaya vararak içerik 

oluşturmayı sağlayan grup çalışması için bir alan sağlar. 

Özellikleri 

Özellik Tanımı 

Hızlılık Wiki sayfaları hızla oluşturulabilir, yayınlanabilir ve değiştirilebilir. 

Basitlik Wiki'ye içerik sağlamak için, basitleştirilmiş bir HTML sürümü 
kullanabiliriz. 

Açık İçerik Ekibin her üyesi içerik oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilir. Wiki, 
yayınlamadan önce herhangi bir revizyona gerek kalmadan 
güncellenir. 

Bakım kapasitesi Wiki, içerik düzenleme ile yapılan her değişikliği bir sürüm 
geçmişine kaydeder. Bu da sürümlerin yönetilmesini sağlar  

 

Bileşenler 

Bileşen Tanımı 

Sayfa veya Makale Wiki'nin ana içeriği 

Düzenleme Bölümü İçerik oluşturmayı ve değiştirmeyi kolaylaştırır 

Tartışma Bölümü Çalışma alanı içinde üyeler arasında etkileşime izin verir, geri 
bildirimi ve içerikle ilgili tartışmayı geliştirir. 

Değişiklik Geçmişi Katkıda bulunanların içerik üzerinde geliştirilen değişiklikleri ve 
bunların kim tarafından ve ne zaman yapıldığını bilmelerini 
sağlar. 

Arama Motoru Wiki içinde içerik aramayı kolaylaştırır. 

 

Bir Başarı Örneği: WIKIPEDIA 

En iyi bilinen Wiki Wikipedia'dır. Wikipedia, her makalenin Wiki üyeleri tarafından 

düzenlenebildiği açık içeriğe sahip çevrimiçi bir ansiklopedidir. Wiki'ler ve MediaWiki için 

tasarlanmış olan arama motorunu kullanır. Başarısının sonucu olarak, Wiki'ye dayalı açık 

bilgi oluşturmayı amaçlayan bir kuruluş olan MediaWiki Vakfı oluşturulmuştur.  
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Değerlendirme  

Bu ders için FİNAL SINAVINI çözün. 

1. Bu dersin son testini yapın 

 

2. Öğrenciler, uygulama etkinliği sırasında oluşturulan belgeleri (takvim ve excell 

belgeleri) eğitmenle (e-posta yoluyla) paylaşacaklardır. 

 

Kaynakça İnternet referanslarına bakınız. 
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Ünite 3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma 

Ders 3.1. WordPress ile basit bir web sitesi oluşturma 

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamladıktan sonra öğrenciler; 

 Web ile ilişkili temel kavramları açıklayabilir 

 Web sitesi oluşturmanın temel adımlarını açıklayabilir 

 Basit bir web sitesi oluşturabilir 

Önerilen Ders Süresi 4 saat 

Ders Ana Hatları Ders, öğrencilere World Wide Web hakkında temel bilgileri 

tanıtır ve onlara "Hakkımda" olarak adlandırdıkları, tek 

sayfalık bir web sitesinin nasıl oluşturulacağına ilişkin ayrıntılı 

talimatlar sağlar. 

3.1.1. World Wide Web'i Anlamak 

3.1.1.1. Web'in tarihi 

3.1.1.2. Web nasıl çalışır: temel kavramlar ve 

teknolojiler 

3.1.1.3. Web siteniz için bir alan adı seçme 

3.1.2. Web Sitesi Oluşturma 

3.1.2.1 İçerik Yönetim Sistemleri (İYS) 

3.1.2.2 WordPress'e başlamak için bilmeniz gereken 

her şey 

3.1.2.3. WordPress'te bir "Hakkımda" web sitesi 

oluşturun 

● Seçenek 1: Web sitenizi Şirket içinde 

barındırılan bir WordPress.org örneğinde 

oluşturun 

● 2. Seçenek: WordPress.com'da web sitenizi 

oluşturun 

Öğretim Yöntemleri ve 

Stratejileri 

 Öz-yönelimli öğrenme 

 Yaparak-Yaşayarak Öğrenme 

 Webinar 

 Test (Çoktan Seçmeli, Açık uçlu, boşluk doldurma...) 
 Quiz 
 Ürün Odaklı Değerlendirme 

 

Ders Planı 
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Değerlendirme 

Yöntemleri ve Teknikleri 
☐  Öğretmen Gözlemi 

☐   Kontrol Listesi/Derecelendirme Ölçeği 

☐   Ev Ödevi 

☐   Sunum 

☐   Akran Değerlendirmesi 

☐   Alan çalışması 

☐   Sözlü 

☐   Proje Bazlı Değerlendirme 

☐ Diğer 

Malzemeler ve Kaynaklar 

 

    

 Çalışma Kağıdı  

 Video 

 Sunumlar 

 Oyunlaştırma Araçları 

 Somut Materyaller   
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Ders İçeriği 

3.1.1. World Wide Web'i Anlamak 

Bu bölümde, Web olarak da adlandırılan World Wide Web (WWW), tarihçesi ve temel 

kavramları teorik olarak özetlenmiştir. 

3.1.1.1 Web'in Tarihi 

"World Wide Web - yaygın olarak WWW, W3 veya Web olarak anılır - İnternet üzerinden 

erişilebilen, birbirine bağlı bir genel web sayfaları sistemidir". Mozilla MDN (2019): Web ile ilgili 

terimlerin tanımları: World Wide Web 

Mart 1989'da, CERN'de çalışırken Tim Berners-Lee, World Wide Web (WWW) için ilk teklifini 

yazmış ve 1990'ın sonunda dünyanın ilk web sitesini yayınlamıştır. 1993 yılında gelindiğinde 

CERN, WWW yazılımını Public Domain'e bağışlamıştır. 

Başlangıçta bilimsel kuruluşlar arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için bir bilgi sistemi 

olarak tasarlanmış olmasına rağmen, Web hızla günlük yaşamın tüm alanlarına nüfuz etmiş 

ve şu anda içinde yaşadığımız hiper bağlantılı dünyayı destekleyen bilgi altyapılarının temel 

bir parçası olmuştur. 

İnsanlar aslında Web'e atıfta bulunduklarında genellikle 'İnternet' derler, ancak bunlar farklı 

kavramlardır. Web, İnternet olarak bilinen bilgisayar ağının üzerine kurulmuştur, ayrıca Web, 

Web'in doğuşundan on yıllar önce kurulmuş olan internet altyapısı üzerinde çalışan birçok 

uygulamadan sadece biridir. 

Önerilen Kaynaklar  

 

           Web'in tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ilk web sitesini 

incelemek için CERN'in web sitesine göz atabilirsiniz: 

https://home.cern/science/computing/birth-web 

● VIDEO – Web'in kısa bir tarihi (3:36) https://youtu.be/k0gvAyCubGQ 

3.1.1.2. Web Nasıl Çalışır? Temel Kavramlar ve Teknolojiler 

Web mimarisini tam olarak anlamak için kavramanız gereken birkaç anahtar terim vardır. Şim 

bunları tek tek anlamaya çalışalım. 

Web Sayfası 

 

Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Internet Explorer veya Edge 

veya Apple's Safari gibi bir web tarayıcısında görüntülenebilen belgelerdir. 

Bunlar genellikle "sayfalar" olarak adlandırılır.  

Web Sitesi 

 

Birlikte gruplanmış ve genellikle çeşitli şekillerde birbirine bağlanan web 

sayfaları koleksiyonudur. Genellikle "web sitesi" veya yalnızca "site" 

olarak adlandırılır. 

Web 

Sunucusu 

İnternette bir web sitesini barındıran bilgisayardır. 

Web 

Tarayıcısı 

Bir web tarayıcısı veya tarayıcı, Web'den sayfaları alan ve görüntüleyen 

ve kullanıcıların köprüler aracılığıyla diğer sayfalara erişmesini sağlayan 

programlardır. 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/World_Wide_Web
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/World_Wide_Web
https://home.cern/science/computing/birth-web
https://youtu.be/k0gvAyCubGQ
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HTTP Köprü Metni Aktarım Protokolü (HTTP), hiper ortam belgelerinin Web 

üzerinde, genellikle bir tarayıcı ve bir sunucu arasında aktarılmasını 

sağlayan ve böylece insanların bunları okuyabilmesi için temel alınan ağ 

protokolüdür. 

HTML HTML (Köprü Metni İşaretleme Dili), web sayfası yapısını belirten 

tanımlayıcı bir dildir. 

Hyperlink 

(Köprü) 

Köprüler, web sayfalarını veya veri öğelerini birbirine bağlar. HTML'de <a> 

öğeleri, bir web sayfasındaki bir noktadan (metin dizesi veya resim gibi) 

başka bir web sayfasındaki (veya hatta aynı sayfada) başka bir noktaya 

köprüler tanımlar. 

DNS DNS (Alan Adı Sistemi), İnternet bağlantılı kaynaklar için hiyerarşik ve 

merkezi olmayan bir adlandırma sistemidir. DNS’ler, bunlarla ilişkili IP 

adresleri gibi kaynaklarla birlikte alan adlarının bir listesini tutarlar. 

IP Adres IP adresi, İnternet protokolünü kullanan bir ağa bağlı her cihaza atanan 

bir muara dizisidir. 

Mozilla MDN (2020): What is the difference between webpage, website, web server, and 

search engine & MDN Web Docs Glossary: Definitions of Web-related terms 

Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde veya bir web uygulamasını kullandığınızda, tarayıcınız 

(Chrome, Firefox, Safari, Edge vb. bir program) bir sunucuda depolanan bilgilere bakar, derler 

ve ardından size tamamlanmış olarak bir web sayfası sunar. Web siteleri, ekranınızda 

gördüğünüz içeriği sunmak için genellikle üç veya daha fazla dilde oluşturulmuş bilgileri 

kullanır. Bu diller çok çeşitli olabilir ancak temel olarak bir web sayfasında HTML, CSS ve 

Javascript dilleri kullanılır. Bu konuda daha fazla bilgi için aşağıdaki videoları izleyebilirsiniz. 

Önerilen Kaynaklar 

 The Internet: HTTP & HTML https://youtu.be/kBXQZMmiA4s 

 DNS & IP adresleri https://youtu.be/5o8CwafCxnU 

 

Yeni web sitenizi oluşturmaya başlamadan önce vermeniz gereken önemli bir karar, web 

adresi olarak da bilinen bir alan adı seçmektir. 

Büyük olasılıkla, bu derste bir alt alan oluşturacaksınız (www.wordpress.com veya 

http://www.stateu.org altında), ancak ister alt alan adı ile olsun ister sıfırdan bri web sitesi 

olsun dikkate almanız gereken temel ilkeler oldukça benzerdir. 

Temel Kaynak:   

 

Alan Adında Neler Var? 

Kendinize ait bir internet alanını nasıl yöneteceğinizi öğrenmeye başlamadan önce, 
internetteki “sokak adresi”nin kısaltması olacak bir isim seçme adımıyla karşı karşıya 
kalırsınız. 

Bir ev adresi gibi, sitenizin gerçek internet adresinin de alan barındırıcınızın konumunu temsil 
eden sayısal bir atanmış numara olduğunu unutmayın; 24.67.198.30. Genellikle gördüğümüz 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/Pages_sites_servers_and_search_engines
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/Pages_sites_servers_and_search_engines
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary
https://youtu.be/kBXQZMmiA4s
https://youtu.be/5o8CwafCxnU
http://www.stateu.org/
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alan adları, bu adreslerin kısaltmalarıdır. 

Kendinize ait tam bir alan adı oluşturuyorsanız, bu, genellikle .com, .net, .org gibi orijinal olan 
bir Üst Düzey Etki Alanının (TLD) veya aşağıdaki gibi ülke etki alanının solundaki kelime 
olacaktır. .es, .it, .jp, .ca, .tr. Diğer durumlarda, seçtiğiniz ad, stateu.org, deu.domains vb. gibi 
mevcut iki seviyeli bir alan adının solunda olacaktır. 

Seçtiğiniz kısım, bu gibi çeşitli alan adı yapılarında noktanın hemen solundaki kelimedir. 
Seçilen kelime alan adına özel olacaktır, bu nedenle mezun.deu.edu gibi yalnızca bir alan 
olabilir, ancak bir mezun.com veya bir mezun.tr de olabilir. 

Alt alanlar oluşturduğumuzda göreceğimiz gibi, soldaki diğer noktalar size aittir. 

Peki bu alan adları nasıl belirleniyor? 

Bazı insanlar gerçek adlarına yakın veya gerçek adlarına dayanan bir isme bağlı kalırlar, bu 
nedenle tüm web sitelerini kişisel bir marka olarak açıkça tanımlarlar, örneğin balimaha.me 
(Maha Bali, Kahire Amerikan Üniversitesi'nden bir eğitimci) veya johnjohnston.info (John) 
Johnston, Glasgow, İskoçya'dan bir eğitimci). Diğerleri, aslında kendi adları olan bir alan adı 
almak için yeterince şanslı ve akıllıdır, aynı zamanda alan adı hack'i olarak da bilinir! Örneğin, 
WordPress kurucusu Matt Mullenweg, düzenli ma.tt alan adına sahiptir (.tt, Trinidad ve 
Tobago ülkesi için en üst düzey alan adıdır). 

Diğerleri, daha tematik, kelime oyunları içeren, ilgi alanlarına referans veren veya sadece 
eğlenceli bir tavır olacak alan adlarını seçerler. Avustralyalı eğitimci Kate Bowles, 
musicfordeckchairs.com'dan yazıyor. Eğitim Teknolojisi Uzmanı Tom Woodward, 
bionicteaching.com'un sahibidir. Tannis Morgan, açık eğitimci, homonym.ca alanının 
sahibidir. Genel olarak tüm bu isimlerin arkasında bir hikaye vardır ve siteleri ziyaret 
ederseniz muhtemelen orada yazılmış bir açıklama bulabilirsiniz. 

Kendi adınızı kullanıp kullanmamanızın “doğru” bir cevabı yoktur (ancak birçok arama 
sonucu önerisi vardır) - bu, kişiliğinize en uygun olanla ve o adreste oluşturup paylaştığınız 
şeyleyle ilgilidir.  

Bu senin adresin ve ona ismi sen seçeceksin! 

Bir alan adınız varsa, alan adınızın ardındaki düşünce neydi? Henüz sahip değilseniz, ne tür 
bir isme sahip olmak istersiniz? 

*** 

This work by Alan Levine as part of the EduHack project is licensed under a Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License 

Originally posted on https://domains.eduhack.eu/kit/whats-in-a-domain-name/  

 

3.1.2. Web Sitenizi Oluşturma 

3.1.2.1 İçerik Yönetim Sistemleri (İYS) 

Bir web sitesini doğrudan HTML üzerinden kodlamak mümkün olsa da, İçerik Yönetim 

Sistemlerinin (İYS) bu günlerde bu kadar popüler olmasının bir nedeni vardır. İYS, insanların 

https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_hack
https://en.wikipedia.org/wiki/.tt
http://arch/?q=how+to+choose+a+domain+name&oq=how+to+choose+a+domain+name
http://arch/?q=how+to+choose+a+domain+name&oq=how+to+choose+a+domain+name
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://domains.eduhack.eu/kit/whats-in-a-domain-name/
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ileri teknik becerilere ihtiyaç duymadan web içeriğini yayınlamasını ve düzenlemesini 

kolaylaştırmak için tasarlanmış özel yazılım uygulamalarıdır. 

WordPress şu anda en popüler İYS'dir ve bu nedenle web siteleri oluşturmak için nasıl 

kullanılacağını bilmek, birçok endüstri sektöründe istihdam edilebilirliğinizi artırmanıza 

yardımcı olabilecek değerli bir beceridir. Bu noktada WordPress.org ve WordPress.com 

arasındaki farkları anlamak da önemlidir.   

WordPress(.org) Herhangi bir şahıs veya şirkete ait olmayan ücretsiz, açık kaynak web 

yayıncılık yazılımı projesidir. 

WordPress.com Automattic adlı bir şirket tarafından işletilen barındırılan bir blog 

hizmetidir. 

 

Bu dersteki ödevi tamamlamak için kendi kendine barındırılan bir WordPress örneği veya 

WordPress.com tarafından desteklenen bir site kurmalısınız (bu ödev için ilgili talimatlar 

aşağıdadır). 

Önerilen Kaynak 

  Bu kısa makale, WordPress ile WordPress.com arasındaki temel farklara genel 

bir bakış sunar: https://wordpress.org/support/article/wordpress-vs-wordpress-

com/ 

3.1.2.2 Wordpress'e Başlamak İçin Bilmeniz Gereken Her Şey 

Aşağıdaki kaynaklar, bir WordPress sitesi oluşturabilmeniz, görünümünü ve hissini 

değiştirebilmeniz ve yeni içeriklerle doldurabilmeniz için bilmeniz gereken temel bilgileri 

sağlamaktadır. Lütfen öncelikle bu kaynakları dikkatli bir şekilde izleyin ve gerekiyorsa not 

alın.  

Gerekli Kaynaklar: 

 Video: WordPress Ayarları https://youtu.be/1ydfjtkDrMY 

 Video: Gönderi ve Sayfalar https://youtu.be/gi620FrSHrw  

 Video: Kategoriler, Etiketler ve Menüler https://youtu.be/tNQ32W5o1ac  

 Video: Temalar ve özelleştirme https://youtu.be/ty2d9iU2ufs  

 Video: Gutenberg ile düzenleme https://youtu.be/15KorZDiiwo  

Önerilen Kaynaklar: 

Daha fazla ayrıntı için bu iki ek kaynağa da başvurabilirsiniz.: 

● WP Glossary: WordPress kullandığınızda karşılaşabileceğiniz kelimelerin tanımları. 

● WordPress official support site: WordPress'ten en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı 

olacak çeşitli kaynaklar. 

3.1.2.3. Wordpress'te Bir "Hakkımda" Web Sitesi Oluşturun 

Seçenek 1: Web sitenizi kendi kendine barındırılan WordPress.org ile oluşturun  

Üniversiteniz tarafından sağlanan barındırma alanı aracılığıyla bir WordPress.org örneği 

yükleyebilir veya bir web barındırma sağlayıcısından kendiniz satın alabilirsiniz. Bu seçenekler 

sizin için mevcut değilse, yine de sınırlı bir süre için deneme yapabilir ve StateU.org'da bir web 

sitesi oluşturabilirsiniz.. 

https://wordpress.org/support/article/wordpress-vs-wordpress-com/
https://wordpress.org/support/article/wordpress-vs-wordpress-com/
https://youtu.be/1ydfjtkDrMY
https://youtu.be/gi620FrSHrw
https://youtu.be/tNQ32W5o1ac
https://youtu.be/ty2d9iU2ufs
https://youtu.be/15KorZDiiwo
https://www.wpglossary.net/
https://wordpress.org/support/
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Görevler 

      StateU.org'da bir alan oluşturmak için aşağıdaki linkte yer alan talimatları izleyin: 

https://domains.eduhack.eu/kit/stateu/ 

    StateU.org'da bir WordPress.org sitesi kurun: 

https://domains.eduhack.eu/kit/installing-wordpress/ 

  Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için WP Kontrol Panelinde oturum açın: 

1. Sitenizin başlığını değiştirin. Gerçek adınızla veya uygun bir takma adla 

adlandırabilirsiniz (bölüm 3.1.2.2'den bağlantılı WordPress ayarları 

kaynaklarına bakın) 

2. “Hakkımda” adında yeni bir sayfa oluşturmak (veya örnek sayfayı düzenlemek) 

için Gösterge Tablosunda Sayfalar > Yeni Ekle'ye gidin. 

3. Hakkımda sayfanızı kendiniz hakkında kısa bir metinle doldurun, ana ilgi 

alanlarınızı vurgulayın ve kariyer hedeflerinizi paylaşın. Halihazırda sahip 

olduğunuz beceriler ve/veya gurur duyduğunuz başarılar hakkında da yazmak 

isteyebilirsiniz.. 

4. Buradaki talimatları izleyerek hakkımda sayfanızı kullanıp statik bir ön sayfa 

oluşturun https://wordpress.org/support/article/creating-a-static-front-page/ 

5. Hakkımda sayfanız dışındaki (varsa) tüm sayfaları ve gönderileri silin veya 

yayından kaldırın. 

6. Daha temiz görünmesi için varsayılan widget'ları silin (Görünüm > Pencere 

Öğeleri'ne gidin) 

7. Varsayılan temanın ayarlarını değiştirerek veya başka bir temayla değiştirerek 

sitenizin görünümünü ve verdiği hissi değiştirmek için özelleştiriciyi (görünüm) 

kullanabilirsiniz.. 

2. Seçenek: Web sitenizi WordPress.com'da oluşturun 

Aşağıdaki etkinlikleri tamamlamak için https://wordpress.com/support/ adresindeki 

yönergeleri izleyin: 

 WordPress.com ile yeni bir hesap oluşturun 

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için WP Kontrol Panelinde oturum açın: 

1. Sitenizin başlığını değiştirin. Gerçek adınızla veya uygun bir takma adla 

adlandırabilirsiniz. 

2. “Hakkımda” adlı yeni bir sayfa oluşturmak (veya örnek sayfayı düzenlemek) 

için Gösterge Tablosunda Sayfalar > Yeni Ekle'ye gidin.. 

3. Hakkımda sayfanızı kendiniz hakkında kısa bir metinle doldurun, ana ilgi 

alanlarınızı vurgulayın ve kariyer hedeflerinizi paylaşın. Halihazırda sahip 

olduğunuz beceriler ve/veya gurur duyduğunuz başarılar hakkında da 

konuşmak isteyebilirsiniz.. 

4. Buradaki talimatları izleyerek hakkımda sayfanızı kullanıp statik bir ön sayfa 

oluşturun https://wordpress.org/support/article/creating-a-static-front-page/ 

https://domains.eduhack.eu/kit/stateu/
https://domains.eduhack.eu/kit/installing-wordpress/
https://wordpress.org/support/article/creating-a-static-front-page/
https://wordpress.com/support/
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5. Hakkımda sayfanız dışındaki (varsa) tüm sayfaları ve gönderileri silin veya 

yayından kaldırın. 

6. Daha temiz görünmesi için varsayılan widget'ları silin (Görünüm > Pencere 

Öğeleri'ne gidin) 

7. Varsayılan temanın ayarlarını değiştirerek veya başka bir temayla değiştirerek 

sitenizin görünümünü ve verdiği hissi değiştirmek için özelleştiriciyi (görünüm) 

kullanabilirsiniz 

 

DEĞERLENDİRME 

1. Bu ders için belirtilen testi tamamlayın. 

2. Oluşturduğunuz web sitesinin ekran görüntülerini alın ve web adresinizle birlikte 

eğitmenlerinize gönderin. 

 

 

Kaynaklar İnternet Kaynakları  

 You can check out CERN's website to learn more 

about the history of the Web and take a look at the 

first website: 

https://home.cern/science/computing/birth-web 

 What is the difference between webpage, website, 

web server, and search engine?  

https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Learn/Common_questions/Pages_sites_ser

vers_and_search_engines 

 MDN Web Docs Glossary: Definitions of Web-related 

terms https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Glossary 

 What’s In a Domain Name? 

https://domains.eduhack.eu/kit/whats-in-a-domain-

name/ 

 a variety of resources to help you get the most out of 

WordPress https://wordpress.org/support/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://home.cern/science/computing/birth-web
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/Pages_sites_servers_and_search_engines
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/Pages_sites_servers_and_search_engines
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/Pages_sites_servers_and_search_engines
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary
https://domains.eduhack.eu/kit/whats-in-a-domain-name/
https://domains.eduhack.eu/kit/whats-in-a-domain-name/
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Ünite 3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma 

Ders 3.2. Çevrimiçi portföy oluşturma 

Öğrenme Çıktıları Çevrimiçi portföy oluşturma ve yönetme. Bu dersi tamamlayan 

öğrenciler; 

 Çevrimiçi portföy planlayabilir. 

 Çevrimiçi portföy tasarlayabilir. 

 Çevrimiçi portföy oluşturabilir. 

Ders Ana Hatları Bu derste, öğrencilere çevrimiçi portföyler hakkında temel bilgiler 

sunulacaktır.  

3.2.1. Çevrimiçi portföy: ne ve neden 
3.2.2. Kendi Portföyünü oluşturma 

3.2.2.1. En iyi ipuçları 
3.2.2.2.  Portföy oluşturmak için WordPress kullanımı 
3.2.2.3.  Europass ile çevrimiçi CV oluşturma 

Öğretim Yöntemleri 

ve Stratejileri 

 Bireysel Öğrenme 

 Yaparak-yaşayarak öğrenme 

 Webinar 

Değerlendirme 

Yöntemleri ve 

Teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Test (Çoktan Seçmeli, Açık uçlu, Boşlukları doldurma...) 

 Quiz 

 Ürün odaklı değerlendirme 

 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 Iş örneği 

 Sözlü Yanıt 

 Proje Bazlı Değerlendirme 

 Diğer 

Ders Planı 
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Materyaller ve 

Kaynaklar 

 Çalışma kağıdı 

 Videolar 

 Oyunlaştırma Araçları 

 Sunumlar  

 Somut Materyaller   

  

 

Ders İçeriği 

3.2.1. Çevrimiçi Portföyler 

Dijital portföyler veya e-portföyler olarak da bilinen çevrimiçi portföyler çalışmalarınızı 

sergilemenize ve becerilerinizi kanıtlamanıza yardımcı olur. Portföyler tasarım, mimari veya 

sanat gibi disiplinlerde yeni değildir. Ancak web yayıncılığı bu disiplinlerdeki öğrencilere 

sadece daha geniş kitlelere ulaşma fırsatı sağlamaz ve aynı zamanda çalışmalarını sunmanın 

yeni yollarını deneme imkanı sunar. Gerçekten de, hemen hemen her endüstri sektöründe iş 

bulmayı arzulayan öğrenciler, çalışmaları sırasında çevrimiçi bir portföy oluşturmanın 

avantajlarından yararlanmaktadır. 

Çevrimiçi bir portföy, temelde kurs çalışmanızın bir sonucu olarak oluşturduğunuz çalışmaların  

bir örneğini içerir ve ayrıca kendi kişisel ilgi alanlarınızla ilgili bilgilere de bu  portföy içerisinde 

yer verebilirsiniz (örneğin hobiler, gönüllü çalışmalar, seyahat günlükleri gibi).  

Çevrimiçi portföy 'Berkeley center for Teaching ve Learning tarafından şu şekilde 

tanımlanmıştır: 

“Çevrimiçi bir portföy, öğrencinin öğrenme sürecini, başarısını ve öğrencilerin neler 

yapabileceğine dair kanıtları gösteren örnek öğrenci çalışmaları, gösterileri ve 

eserlerinin amaçlı bir koleksiyonudur. Bu koleksiyon, denemeler ve makaleler (metin 

tabanlı), blog, multimedya (demo kayıtları, röportajlar, sunumlar vb.) ve grafikler 

içerebilir. " 

(Berkeley center for Teaching & Learning, 2020). 

Çevrimiçi bir portföy oluşturmak üç temel noktaya dikkat etmek gerekir: 1. İşiniz ve 

becerilerinizin kanıtlarını toplama; 2. En iyi örnekleri seçme; 3. Süreci yansıtma: 

"Koleksiyon, yaptığınız çalışmalara ilişkin kanıtlarınızı bir araya getirmeyi ve onu siber 

uzaya (buluta) fırlatmaya başlamayı içerir; seçim, kanıtlarınızdan en iyi parçaları 

çıkarmak anlamına gelir; derinlemesine düşünme, portföy parçalarınız ve hatta yaşam 

seçimleriniz hakkında yaptığınız seçimleri düşünme ve açıklama fırsatınızdır. [...] 

Sonuç, arkadaşlarınızın, ailenizin ve işverenlerin çevrimiçi dünyanızın ilgi çekici 

bakışlarını yakalamak için herkese açık bir pencereden bakabildikleri organize bir 

sanal alanıdır. " 

(Schall, 2020) 

Çevrimiçi bir portföy oluşturma süreci, ürünün kendisi kadar önemlidir. Portföyünüzü 

oluştururken ilk kez öğrenebileceğiniz veya başka şekilde geliştirebileceğiniz teknik becerilerin 

ötesinde, hedeflerinizin ve ilgi alanlarınızın gelişim sürecini, hayallerinizin peşinden koşma 
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şeklinizi ve hem bireysel hem de profesyonel olarak gelişiminizi belgeleyerek kendini keşfetme 

yolculuğuna çıkmak için bir fırsattır. Jisc'in de ifade ettiği gibi: 

"Kendinizin ve olmayı arzuladığınız şeyin genel bir resmini paylaşabilmek, bir öğrenim 

programından edinilen sertifikalar veya nitelikler kadar istihdam edilebilirlik açısından 

önemlidir." 

(JSIC, How to enhance student learning, progression and employability with e-

portfolios, 2019)  

 

Tavsiye edilen kaynaklar 

 JSIC. (2019). E-portföylere başlama. https://www.jisc.ac.uk/guides/getting-

started-with-e-portfolios  adresinden 16 Ocak 2021’de ulaşılmıştır. 

3.2.2. Portföyünüzü Oluşturma 

3.2.2.1. İpuçları 

Çevrimiçi portföyünüzün oluşturulmasını ve gelecekteki devamlılığını planlamaya başlarken, 

sizi Tuft Üniversitesi tarafından belirlenen aşağıdaki en iyi on ipucunu göz önünde 

bulundurmaya davet ediyoruz: 

1. Düzenle. Çalışmanızın en iyi örneklerini seçin (TÜM çalışmalarınız değil) ve iyi 

fotoğraflandığından ve / veya yüksek çözünürlüklü resimler kullandığınızdan emin 

olun. 

2. Güçlü bir şekilde başlayın ve bitirin. Portföy sayfalarınız için güçlü, net resimler 

kullanın. Portföyün tüm yönlerinde olumlu olun. 

3. Hedef kitlenizi tanıyın. Bir portföyü potansiyel bir işveren veya müşteriyle 

paylaşırken, araştırmanızı yapın ve işveren / müşteri / kuruluş / galerinin ihtiyaç 

duyduğu şeyle doğrudan ilgili olan işleri dahil edin. 

4. Tutarlı ve kolay kullanımlı yapın. Ziyaretçilerinizin ihtiyaç duydukları şeyi hızlı ve 

kolay bir şekilde bulabilmesini sağlayın. İletişim bilgileri ve bir özgeçmiş / CV / 

biyografi ekleyin, açıkça adlandırılmış sekmeler kullanın (örneğin, UI / UX - 

fotoğrafçılık) ve daha fazla iş varsa sosyal medya kanallarınızı eklemeyi unutmayın. 

Portföyünüzün çeşitli tarayıcılarda iyi çalıştığından emin olun. 

5. Geri bildirim alın. Fakülte, Kariyer Merkezi personeli, akranlarınız ve güvendiğiniz 

profesyonellerden portföyünüzü gözden geçirmelerini ve yapıcı eleştiriler sunmalarını 

isteyin. 

6. “Topla, seç, yansıt.” İçeriğinizi sürekli olarak yeniden ziyaret edin. Düzenli 

güncellemeler yapın ve portföyünüzün işinizi ve yeteneklerinizi etkili bir şekilde 

vurgulayıp vurgulamadığını düşünün. 

7. Gelişmeyi gösterin. Projeleri yaparken ilerlemenizi belgeleyin (örneğin, tasarım not 

defterleri, süreç taslakları, işin çeşitli aşamalarının fotoğrafları, proje testlerinin 

videoları). Yalnızca en son çalışmanızı değil, aynı zamanda becerilerinizin gelişimini 

de göstermenin faydalı olduğunu unutmayın. 

8. Güncel kalın. Bilgilerinizin güncel kalmasını sağlamak için sektör trendlerini (ve diğer 

portföyleri) takip edin. 

9. Bir temel portföy ve harici bir portföy oluşturun. Tüm görüntülerinizi / projelerinizi 

(çalışmanız için) depolayan ve müşteriye yönelik olan veya işverenlerle 

paylaşacağınız bir portföye sahip olmayı düşünün. 

https://www.jisc.ac.uk/guides/getting-started-with-e-portfolios
https://www.jisc.ac.uk/guides/getting-started-with-e-portfolios
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10. Markanızın reklamını yapın. Portföyünüz, web sitenize daha fazla ziyaretçi 

çektiğinizde sizin için daha fazla çalışır. Özgeçmişinize, kartvizitinize, sosyal 

medyaya, LinkedIn'e vb. alanlara URL'yi ekleyin. 

(Tufts University, 2020). 

 

3.2.2.2.  Portföy Oluşturmak İçin Wordpress Kullanımı 

E-DigiLit ders 3.1 ile geliştirilen becerilere dayanarak, artık başka bir WordPress sitesi 

oluşturabilirsiniz, ancak bu sefer amacınız bir çevrimiçi portföy oluşturmak olacaktır. 

Yeni web sitenizin yapısı, bir önceki derste oluşturmanız gereken temel "hakkımda" 

sayfasından daha karmaşık olmalıdır. Portföyünüze, ters kronolojik sırayla görüntülenecek 

farklı girişler eklemek için 'gönderiler'i kullanabilirsiniz ve bununla birlikte etiketler veya 

kategoriler ile farklı bölümler oluşturabilirsiniz (örneğin, belirli bir modül veya kursla ilgili tüm 

girişleri bir etiket altında toplayabilirsiniz). 

Portföyünüzü oluşturmak için kendi kendine barındırılan bir WordPress.org sitesi kullanmayı 

planlıyorsanız, aşağıdaki linkten bu amaç için özel olarak tasarlanmış bir dizi tema 

bulabilirsiniz: https://wordpress.org/themes/tags/portfolio/ 

WordPress.com adresini kullanacaksanız, aşağıdaki linkten portföy temalarını bulabilirsiniz: 

https://wordpress.com/themes/filter/subject:portfolio  

Her durumda, neredeyse tüm WP temalarını bir portföy oluşturmak için kullanabilirsiniz. 

Temel Kaynaklar 

1. VIDEO - Wordpress kullanarak e-Portföy oluşturma https://youtu.be/KBX0NZwgvhQ  

Etkinlik 

2.         En azından aşağıdakileri içeren bir portföy oluşturmak için bu derste 

öğrendiklerinizi kullanın: 

 

2.1. Hakkımda sayfasını ekleyin  (ana menüden bağlantılı) 

2.2. Öğrendiğiniz veya başardığınız şeyler hakkında konuştuğunuz işinizi, 

becerilerinizi veya ilgi alanlarınızı gösteren 3 giriş oluşturun. Örneğin, 

çalışmalarınızın bir parçası olarak ürettiğiniz içeriği ekleyebilir, kişisel ilgi 

alanlarınızdan bazılarından bahsedebilir ve / veya son seyahatinizde 

öğrendiğiniz şeyleri yansıtabilirsiniz. 

2.3. Gönderilerinizi düzenlemek için etiketler veya kategoriler kullanın 

2.4. İnsanların sizinle iletişime geçmek için kullanabileceği bir iletişim formu 

ekleyin 

 

3.2.2.3. Europass ile Çevrimiçi CV Oluşturma 

CV (Özgeçmiş'in kısaltması - Curriculum Vitae), herhangi bir çevrimiçi portföyde önemli bir 

unsurdur. Niteliklerinizi, mesleki deneyiminizi ve diğer başarılarınızı özetler ve işe alım 

süreçlerinde önemli bir rol oynar. 

https://wordpress.org/themes/tags/portfolio/
https://wordpress.com/themes/filter/subject:portfolio
https://youtu.be/KBX0NZwgvhQ
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Europass, niteliklerinizi ve becerilerinizi kolayca iletmek için Avrupa Komisyonu tarafından 

sağlanan bir hizmettir. Uyruğunuz veya ikamet ettiğiniz ülke ne olursa olsun herkes için 

güvenli ve ücretsiz bir çevrimiçi araçlar ve bilgiler içerir ve aynı zamanda 29 dilde hizmet 

vermektedir. Europass profilinize ilgili ayrıntıları (ör. Beceriler, nitelikler, deneyim) ekledikten 

sonra farklı CV sürümleri oluşturabilir ve bunları çevrimiçi olarak paylaşabilir veya PDF 

olarak dışa aktarabilirsiniz. Aynı şekilde, kapak mektupları oluşturmak, sertifikalar veya 

diplomalar gibi belgeleri depolamak ve geniş bir iş ya da kurs veritabanına erişim sağlamak 

için de kullanabilirsiniz.  

https://europa.eu/europass/ 

Aşağıda, temel işlevler ve nasıl başlayacağınızla ilgili daha fazla ayrıntı görebilirsiniz: 

Neden Europass kullanmalıyım? 

Europass size becerilerinizi, niteliklerinizi ve deneyimlerinizi belgelemenize ve 

sunmanıza yardımcı olacak web tabanlı araçlar sunar. Bu araçlar, yeni işler veya 

kurslar aramanıza ve başvurmanıza, becerilerinizi yansıtmanıza ve belgelerinizi tek 

bir yerden yönetmenize yardımcı olur. 

Europass size güvenilir Avrupa kaynakları ve ulusal kaynaklar tarafından sağlanan, 

bilinçli kariyer kararları vermenize yardımcı olan ilgili bilgileri ve temas noktalarını 

sunar. 

Europass’a nasıl kaydolabilirim? 

Europass'a kaydolmak için, önce AB Komisyonu kullanıcı hizmeti olan 'AB oturum 

açma' bilgilerinizi oluşturmanız gerekir. "AB oturum açma" bilgilerinizi oluşturmak için 

e-posta adresinizi girip bir şifre oluşturmalısınız. Daha sonra kayıt işlemini 

tamamlamanıza izin verecek bir bağlantı içeren bir e-posta alacaksınız. Buradan 

Europass'ı kayıtlı bir kullanıcı olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Kayıtlı kullanıcılar, 

Profil, Kütüphane ve iş ve kurs önerileri dahil olmak üzere tüm Europass araçlarına 

tam erişime sahiptir. 

Europass profilimi nasıl tamamlayabilirim? 

Europass profiliniz kişisel bir profildir. Ana sayfaya gidin ve “Europass'ımı Oluştur” 

butonuna tıklayın. Europass profilinizi oluşturmak için her adımda 

yönlendirileceksiniz. Temel Europass profilinizi (eğitim ve öğretim, iş deneyimi, dil 

becerileri, dijital beceriler) tamamladıktan sonra, profilin geri kalanını kaydetmek 

istediğiniz diğer projeler, başarılar ve becerilerle güncelleyebilecek ve 

düzenleyebileceksiniz. 

Europass profilimi paylaşma 

Europass profiliniz özeldir, ancak yardımlarını almak için veya başvurunuzun bir 

parçası olarak işverenlerle, eğitim kurumlarıyla veya rehber danışmanlarıyla 

profilinizin bir bağlantısını paylaşabilirsiniz. Profilinizin tamamını paylaşabilir veya 

paylaşmak için profilinizin belirli bölümlerini seçebilirsiniz. Profili belirli bir süre 

paylaşabilir ve bağlantıyı istediğiniz zaman "silebilirsiniz", böylece artık üçüncü 

taraflarca ulaşılmasını engelleyebilirsiniz. Profilinizi paylaştığınız kişilerin kimliğini 

bildiğinizden ve hassas, kişisel bilgileri asla paylaşmadığınızdan her zaman emin 

olun. 

https://europa.eu/europass/
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Temel Kaynaklar 

 

1.             Yukarıdaki bilgiler Europass web sitesinden alınmıştır. (© Avrupa Birliği), 

daha fazla ayrıntı için lütfen SSS bölümüne bakın: https://europa.eu/europass/en/faq 

2. İZLE: Avrupa Birliği. (2020). Hızlı Europass eğitimi: CV'lerinizi oluşturun. 

https://europa.eu/!kq99Kd  adresinden erişildi. 

 

 

3. AB oturum açma bilgilerinizi oluşturduktan sonra Europass'a giriş yapın. 

4. CV Oluştur'a tıklayın 

5. Profilinizi Doldurun 

6. PDF olarak dışa aktarın veya çevrimiçi paylaşmak için bir bağlantı oluşturun 

 

 

 

https://europa.eu/europass/en/faq
https://europa.eu/europass/en/faq
https://europa.eu/europass/en/faq
https://europa.eu/!kq99Kd
https://europa.eu/europass/en/faq
https://europa.eu/europass/en/faq
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DEĞERLENDİRME 

1. E-portföylerle ilgili temel bilgileri anlamayı test etmek için quiz 

2. Bilgi birikimini göstermek için WordPress ile bir e-portföy oluşturma 

3. Bilgi birikimini göstermek için Europass ile çevrimiçi bir CV oluşturma 

4. Çevrimiçi portföy oluşturma deneyiminiz hakkında 500 kelimelik bir blog yazısı yazın. 

(isteğe bağlı) 

 

Kaynakça Internet Kaynakları 
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Videolar 

 European Union. (2020). Quick Europass tutorial: 

create your CVs. Retrieved from 

https://europa.eu/!kq99Kd 

Araçlar 

 WordPress themes: 

https://wordpress.org/themes/tags/portfolio/ 

 WordPress themes portfolio subject: 

https://wordpress.com/themes/filter/subject:portfolio 

 Europass: https://europa.eu/europass/ 

Makale, Kitap ve Diğerleri 

 Banta, T. W. (2003). Introduction: Why Portfolios. In 

Portfolio Assessment Uses, Cases, Scoring, and Impact. 

https://teaching.berkeley.edu/resources/assessment-and-evaluation/design-assessment/e-portfolio
https://teaching.berkeley.edu/resources/assessment-and-evaluation/design-assessment/e-portfolio
https://teaching.berkeley.edu/resources/assessment-and-evaluation/design-assessment/e-portfolio
https://teaching.berkeley.edu/resources/assessment-and-evaluation/design-assessment/e-portfolio
https://www.jisc.ac.uk/guides/e-portfolios
https://www.jisc.ac.uk/guides/e-portfolios
https://www.jisc.ac.uk/guides/e-portfolios
https://www.jisc.ac.uk/guides/getting-started-with-e-portfolios
https://www.jisc.ac.uk/guides/getting-started-with-e-portfolios
https://www.jisc.ac.uk/guides/getting-started-with-e-portfolios
https://www.jisc.ac.uk/guides/getting-started-with-e-portfolios
https://www.e-education.psu.edu/styleforstudents/c7_p5.html
https://www.e-education.psu.edu/styleforstudents/c7_p5.html
https://www.e-education.psu.edu/styleforstudents/c7_p5.html
https://careers.tufts.edu/resources/what-is-an-online-portfolio/#Tips
https://careers.tufts.edu/resources/what-is-an-online-portfolio/#Tips
https://careers.tufts.edu/resources/what-is-an-online-portfolio/#Tips
https://careers.tufts.edu/resources/what-is-an-online-portfolio/#Tips
https://europa.eu/europass/en/faq
https://europa.eu/europass/en/faq
https://europa.eu/!kq99Kd
https://europa.eu/!kq99Kd
https://europa.eu/!kq99Kd
https://wordpress.org/themes/tags/portfolio/
https://wordpress.org/themes/tags/portfolio/
https://wordpress.org/themes/tags/portfolio/
https://wordpress.com/themes/filter/subject:portfolio
https://wordpress.com/themes/filter/subject:portfolio
https://wordpress.com/themes/filter/subject:portfolio
https://europa.eu/europass/
https://europa.eu/europass/
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3 

 

 

 

Ünite 3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma 

Ders 
3.3. Animasyon Oluşturma 

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler;  

 Animasyonu ve tarihini açıklayabilir 
 Animasyonların farklı formlarını ayırt edebilir 
 Bir dizi farklı yöntem ve araç kullanarak film şeridi 

geliştirebilir 
 animasyon için senaryo yazabilir 
 Animasyon oluşturabilir 

Ders Süresi 6.5 saat 

Ders İçeriği Bu ders, öğrencilere temel bir animasyon bilgisi sağlar ve nasıl 
oluşturulacağını anlatır. Ayrıca; çevrimiçi araçlar, resim paketleri 
ve video düzenleme yazılımı kullanılarak nasıl animasyon 
oluşturulacağına dair yönergeler içerir. 

3.3.1. Animasyonları Anlamak 

3.3.1.1. Animasyon Tarihi 

3.3.1.2. Farklı Animasyon Formları 

3.3.2. Animasyonlu GIF'ler Oluşturma 

3.3.2.1. Adobe Photoshop'ta Animasyonlu GIF'ler 
Oluşturma 

3.3.3. VideoScribe'da Animasyon Oluşturma 

3.3.4. Video Animasyonları Oluşturma 

3.3.5. Adobe After Effects'te Animasyon Oluşturma 

Öğretim Yöntemleri ve 
Stratejileri 

 Anlatma 

 Yaparak, yaşayarak öğrenme 

 Öğretmen Gözlemi 

 Karma Öğrenme 

 

 

 
 

Ders Planı 
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Değerlendirme 
Yöntemleri ve 
Teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Test (Çoktan seçmeli, Açık uçlu, Boşluk doldurma) 

 Quiz 

 Ürün-merkezli değerlendirme 

 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran değerlendirmesi 

 İs örneği 

 Sözlü yanıt 

 Proje-tabanlı değerlendirme 

 Diğer 

Malzemeler ve 
Kaynaklar 

 Çalışma kağıdı 

 Videolar 

 Oyunlaştırma araçları 

 Sunumlar 

 Somut malzemeler   

 

Ders İçeriği 

3.3.1. Animasyonları Anlama 

Bu bölüm, Animasyon dünyasına bir giriş niteliğindedir. Bu ders, animasyonlu GİFlerin ilk 
örneği olan el yapımı phénakisticopes ve video animasyonları dahil olmak üzere çeşitli 
animasyon oluşturma yöntemleri hakkında temel bilgiler içermektedir. 

 

Anahtar Terminoloji 

Animasyon alanında kullanılan ve bu dersin içeriğini anlamanıza yardımcı olacak temel 
kavramlardan bazıları aşağıda sunulmuştur. 

2D Animasyon 

 

Geleneksel yöntemlerle veya bir bilgisayar kullanılarak 2 boyutlu olarak 
oluşturulan animasyondur. 

3D Animasyon Bilgisayar kullanılarak 3 boyutlu olarak oluşturulan animasyondur. 

Animasyon Bir dizi hareketsiz görüntüyü hızla görüntüleyerek hareket algısı 
yaratan bir tekniktir. 

Cel 

 

Filme alınmadan önce üzerine animasyonun mürekkeplendiği ve 
boyandığı şeffaf bir tabaka. 
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Kopyalama 

 

Bir sanat eserini bilgisayar belleğine kopyalama eylemi, genellikle sağ 
fare düğmesine tıklanarak ve bir menüden "kopyala" seçeneği seçilerek 
gerçekleştirilir. 

Kesme 

 

Resmin bir kısmını bilgisayar belleğine kopyalama eylemi, genellikle 
sağ fare düğmesi tıklanarak ve bir menüden "kes" seçeneği seçilerek 
gerçekleştirilir. 

Sürükle 

 

Farenin sol düğmesini kullanarak bir öğeyi tıklayıp tutma eylemi. Öğe 
daha sonra bir imleç kullanılarak ekranda hareket ettirilebilir. 

Solma (Fade) 

 

Genellikle tam şeffaflıktan başlayıp kademeli olarak tam opaklığa doğru 
artan bir Fade In veya kademeli olarak tam opaklıktan tam şeffaflığa 
giden Fade Out. Genellikle bir animasyon dizisinin başında veya 
sonunda kullanılır. 

Flip Book 

 

Her sayfada, sayfalar çevrildikçe kademeli olarak değişen bir dizi resim 
içeren bir kitapçık. Sayfalar hızla çevrildiğinde, görüntüler animasyon 
yanılsamasını yaratır. 

Çerçeve (Frame) Bir animasyon içindeki tek bir resim. 

Anahtar 
Çerçeve (Key 
Frame) 

Bir değişikliğin gerçekleşeceği çerçeve. 
 

Sihirli Fener 
(Magic Lantern) 

 

Görüntüleri bir yüzeye yansıtmak için cam plakalar, bir mercek ve bir 
ışık kaynağı üzerinde resimler, baskılar veya fotoğraflar kullanan eski 
bir projektör biçimi. 

 

Yapıştır 

 

Daha önce kopyalanmış veya kesilerek bilgisayar belleğine alınmış 
bir resim parçasının, genellikle farenin sağ düğmesini tıklayarak ve 
menüden "yapıştır" seçeneğini seçerek yapıştırma eylemi. 

 

Phénakisticope 

 

Düzenli aralıklarla kenarda kesilmiş delikler ve bir yüze çizilmiş bir 
dizi görüntü içeren dairesel bir disk kullanan eski bir animasyon 
biçimi. Disk döndürüldüğünde, aynadaki deliklerden izlenen 
görüntüler hareket yanılsaması yaratırlar. 

 

Görüntü 
Sürekliliği 

İnsan gözünün görüntüleri biz görüntüledikten sonra bir mikro saniye 
boyunca muhafaza etme özelliğini kullanarak, bir animasyonun 
karelerini tek bir kesintisiz hareket gibi gösterir. 

 

Rotoscoping Sanatçıların, tek tek animasyon tabakaları (cel) oluşturmak için canlı 
çekim bir filmi kare kare takip ettiği bir animasyon tekniğidir. 

 

Senaryo Bir filmdeki diyalog, sahneler ve yerlerin açıklamalarını gibi öğeleri 
içeren yazılı bir belge. 

 

Stop-Motion 
Animation 

Farklı bir poz oluşturmak için aşamalı olarak hareketlendirilen 
modelleri kullanan bir animasyon tekniğidir. Modellerin hareketleri 
her seferinde bir kare olarak filme alınır. 
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Film Şeridi 
(Storyboard) 

Bir animasyonu sahne sahne filme alma planını gösteren bir dizi elle 
çizilmiş resim. 

 

Thaumatrope 

 

Her iki tarafında farklı bir görüntü bulunan ve bir ip parçasına 
tutturulmuş bir disk. İpler hızla bükülerek çevrildiğinde, görüntüler 
birleşiyormuş gibi görünür ve temel bir animasyon oluşturur. 

 

Zaman çizelgesi Her bir sahneyi, sahnenin zamanlamalarını ve içlerindeki öğeleri 
gösteren bir animasyonun temsilidir. 

 

Zoetrope 

 

İçinde oluklar bulunan bir silindiri ve içine yerleştirilmiş görüntüleri 
kullanan eski bir animasyon biçimi. İzleyici olukların arasından 
baktığında, silindir dönerken görüntüler hareket ediyormuş gibi 
görünür. 

 

 

Aşağıdaki bağlantı, dersin içeriğini anlamanıza yardımcı olacak ek terimler ve terminolojiyi 
içermektedir. 

             Glossary of the Most Used Terms in 3D Animation 
 

3.3.1.1. Animasyonun Tarihi 

Animasyonun kökenlerinin atalarımız tarafından Paleolitik dönemde atılmış olabileceği 
varsayılmaktadır.  Nitekim, Marc Azéma ve Florent Rivère tarafından yapılan araştırmada, 
Güney Fransa'nın Lascaux mağaralarında "hem anlatıyı hem de hareketi temsil ettiğine" 
inanılan birkaç mağara resminin kanıtları bulunmuştur. Paleolitik döneme ait, thaumatroplara 
benzeyen eşyalar da ortaya çıkarılmıştır. Bu küçük disklerin her iki tarafında tasvirler 
bulunmakta ve bir ip parçası üzerinde döndürüldüğünde animasyon yanılsamasını meydana 
getirmektedir. 

Bildiğimiz en eski animasyon biçimi, phénakisticope olarak bilinen bir cihazın kullanımıdır. Bu 
cihazda, bir diskin kenarlarının etrafına eşit şekilde boyanmış bir dizi ardışık görüntü ve aynı 
sayıda kesilen yuvalar bulunur. Disk bir aynanın önünde döndürülür ve yansıyan görüntüler 
yarıklardan bakılarak izlenebilir. Burada kullanılan teknik daha sonra, Charles-Émile Reynaud 
tarafından icat edilen praksinoskopun yapımında kullanılmıştır. Bu cihazda boyalı iki makara 
arasına dizilmiş uzun şeffaf bir şerit üzerine yerleştirilmekteydi. Şerit hareket ettirilirken, ışık 
içinden parlayarak görüntüleri bir duvara yansıtıyordu. 

1908'de Émile Cohl, modern animasyon yöntemleri olarak tanımlayacağımız en eski 
animasyon filmi Fantasmagorie'yi yapmış ve bundan 30 yıl sonra Walt Disney, ilk uzun metrajlı 
animasyon filmi olarak bilinen Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'i piyasaya sürmüştür. Snow 
White'ı oluşturmak için kullanılan temel işlemler, animasyon endüstrisi için standart haline 
gelerek ve günümüz dünyasında modern bilgisayar animasyonları yapmak için hâlâ kullanılan 
bir yöntem haline gelmiştir. 

Otoyoldan aşağı giden bir aracın 50 saniyelik vektör grafik animasyonunun ilk bilgisayarlı 
animasyon olduğu düşünülmektedir. Bu animasyon, 1960 yılında İsveç Kraliyet Teknoloji 
Enstitüsü tarafından oluşturulmuştur. 1970'lerden başlayarak, kişisel bilgisayarın gelişmesiyle, 
günümüzde dijital animasyonlar normal bir olay haline gelerek, sadece filmlerde değil, aynı 
zamanda TV dizilerinde, reklamlarda ve oyunlarda da karşımıza çıkmaya başlamış; oyunlarda 
animasyon kullanımı şu anda muhtemelen en baskın animasyon biçimine dönüşmüştür. 

https://animatorschecklist.com/en/glossary-o-los-terminos-mas-usados-en-animacion-3d/
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Aşağıdaki bağlantılar, animasyon geçmişini daha derinlemesine keşfetmenizi sağlayacaktır. 
Ayrıca öğrenciler için basit, eğlenceli ve ilginç bir görev olarak bir phénakisticope yapımı 
önerilmektedir. Bu görev tamamlandıktan sonra değerlendirme öğrencilerle birlikte yapılabilir. 

 

Temel Malzeme 

● UYGULAMA – Build a Phénakisticope 1 (YouTube) 

● DEĞERLENDİRME – Öğrenciler oluşturdukları phénakisticope'ları sunacak ve 
tartışacak. 

 

Ek Malzeme 

         History of Animation (Wikipedia) 
         History of Computer Animation (Wikipedia) 

 
          A Brief History of Animation (YouTube) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2rzwdRqsuVM
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_animation
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computer_animation
https://www.youtube.com/watch?v=mbpLpxi9rJY
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3.3.1.2. Farklı Animasyon Türleri 

Birçok farklı animasyon biçimi vardır. Her biri izleyicileri üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmak 
için çeşitli teknikler kullanır ve farklı stiller sunar ve bir hikayenin anlatılmasına yardımcı olur. 

Animasyon konusu geniş bir konu olduğundan ve oluşturulacak formata bağlı olarak bir dizi 
farklı metodolojiden yararlandığından, animasyon türlerini ve bunların belirli format ve 
programlarda geleneksel olarak nasıl oluşturulacağını bilmek önemlidir. Dijital dünyada ve 
fiziksel pratikte en yaygın kullanılan animasyon türlerinden 9 tanesi şunlardır: 

 

2D 
Animasyon 

 

Geleneksel yöntemlerle veya bir bilgisayar kullanılarak 2 boyutlu olarak 
oluşturulan animasyondur. 

3D 
Animasyon 

Bilgisayar kullanılarak 3 boyutlu olarak oluşturulan animasyondur. 

Kil 
Animasyonu 

Animasyonun her karesi için konumları değiştirilebilen kil modelleri 
kullanan bir animasyon biçimidir. 

Cut-Out 
Animation 
(Kesikli 
Animasyon) 

 

Düz karakterler, sahne donanımı ve arka planlar kullanılarak oluşturulan 
bir stop motion animasyon biçimidir. Geleneksel olarak kâğıt, kart, 
fotoğraf ve kumaş gibi malzemeler kullanılarak yapılır. 

FlipBook Küçük bir kitap formatında bir araya getirilmiş bir dizi resimden oluşur. 
Kitabın hızlı bir şekilde 'çevrilmesi' eylemi, bir sekans oluşturarak 
görüntülerin hareketli olduğu yanılsamasını verir.. 

Motion 
Graphics 

(Hareketli 
Grafikler) 

Normalde statik olan grafiklerin hareketli grafik tasarımlara dönüştürülmesi 
ile oluşan bir animasyon biçimidir. 

Kukla 
Animasyonu 

Her bir kare için vücut hareketlerini ve ifadeleri taklit edecek şekilde bir 
kuklanın el ile hareketlendirilmesini gerektiren yaygın bir stop motion 
animasyonu biçimidir. 

Stop Motion  

 

Belli bir sırayla hareket eden karelerden oluşan ve öylece bağımsız bir 
hareket oluşturan statik görüntüleri veya nesneleri yakalama tekniği için 
kullanılan genel terimdir. 

Geleneksel 
Animasyon 

Genellikle elle çizilmiş veya tabaka (cel) animasyon olarak adlandırılan 
animasyon tekniğidir. Geleneksel animasyon tekniğinde kâğıda karakter, 
düzen ve arka planlardan oluşan ayrı kareler çizilir. Günümüzde 
geleneksel animasyon 2D animasyon olarak kabul edilmektedir. 
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Animasyon stilleri, animasyon yapımında kullanılan popüler programlar ve sık kullanılan dijital 
medya formatlarının bir listesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

GIFs Kayıpsız sıkıştırma kullanan ilkel bir video formatı. 

 

VideoScribe 

 

Kullanıcının bir beyaz tahta, görüntü paketleri veya web içeriği 
kullanarak 2D animasyonlar oluşturmasını sağlayan bir yazılımdır. 

 

Video 

 

Stop motion animasyon, 3D animasyon veya hareketli grafikler. 

 

Adobe After 
Effects 

Kullanıcının 3 boyutlu animasyonlar ve hareketli grafikler 
oluşturmasını sağlayan bir yazılımdır. 

 
Ders planının aşağıdaki bölümlerinde, bu programların ve bunlarla ilişkili her bir aracın 
animasyonları düzenleme ve oluşturma süreci ve bunların metodolojisine ilişkin bazı örnekler 
verilecektir. 

Temel Malzeme 

            Animation (Wikipedia)  
 
  

          The 5 Types of Animation (YouTube)  

 QUIZ -  

 

3.3.2. Animasyonlu GIF'ler Oluşturma 

Farklı platformlar, işletim sistemleri ve uygulamalar arasında aktarım kolaylığı nedeniyle 
internette yaygın olarak kullanılan Grafik Değişim Formatı veya GIF genellikle logoları, düşük 
çözünürlüklü videoları, kısa animasyonları, memleri ve emojileri görüntülemek için kullanılır. 

Başlangıçta animasyon yapmada kullanılan bir format olması amaçlanmasa da, bir GIF birden 
fazla ayrı görüntüyü depolayabilir ve bunları bir zaman gecikmesi kullanarak ayrı ayrı 
görüntüleyebilir. GIF’lerin bu özelliği bu formatı görüntüleri veya kareleri bir animasyon 
biçiminde depolamak ve görüntülemek için ideal hale getirir. Animasyonlu GIF'lerin 
oluşturulmasını kolaylaştıran ücretsiz çevrimiçi araçlar arasında GIPHY’s GIF Maker, Imgur 
Video to GIF veya GIFs.com gibi platformları sayabiliriz. 

GIPHY’s GIF 
Maker 

Bir kullanıcı hesabı oluşturarak kullanılan ve resimleri veya video 
dosyalarını kullanıcı ara yüzüne sürükleyip bırakarak animasyonlu GIF'ler 
oluşturmayı sağlayan ücretsiz bir çevrimiçi araçtır. GIF'ler, YouTube veya 
Vimeo'daki videoların URL linkleri kullanılarak da oluşturulabilir. 

GIF Maker 

https://en.wikipedia.org/wiki/Animation
https://en.wikipedia.org/wiki/Animation
https://en.wikipedia.org/wiki/Animation
https://youtu.be/NZbrdCAsYqU?t=22
https://giphy.com/create/gifmaker
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GIFs.com  Küçük bir ücret karşılığında özel efektler gibi ek özellikler sağlayan ücretsiz 
bir çevrimiçi araç olan GIFs.com, YouTube, Vine ve Instagram videolarını 
kullanarak animasyonlu GIF'lerin oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır. 

GIFs.com 

Imgur’s Video 
to GIF  

YouTube videolarını animasyonlu GIF'lere dönüştüren ücretsiz ancak 
temel seviyede bir çevrimiçi araçtır. 

Video to GIF 

Boomerang 10 fotoğraflık bir seri çekim yapmak için bir mobil cihazın kamerasını 
kullanan ve böylece arka arkaya ve ileriye doğru oynatılabilen hareketli bir 
GIF oluşturan Instagram'ın sağladığı bir mobil uygulamadır. 

Boomerang 

 

Her bir yazılımın altında yer alan bağlantılarda, genellikle ücretsiz olarak kullanılan çevrimiçi 
araçları kullanarak animasyonlu GIF'ler oluşturmak için kılavuz ve bilgiler bulunmaktadır. Bu 
bölümde öğrencilerin GIPHY’nin GIF Maker’ı kullanılarak kendi GIF'lerini oluşturmaları 
amaçlanmıştır. Öğrencilerin çalışmaları tamamlandıktan sonra değerlendirilmelidir. 

 
Temel Malzemeler 

 OKUMA – GIPHY’s GIF Maker Tutorial 
 UYGULAMA – GIPHY’nin GIF Maker’ını kullanarak bir GIF oluşturun 
 DEĞERLENDİRME – Öğrenciler oluşturdukları animasyonlu GIF'leri sunacak ve 

tartışacaktır. 

 
3.3.2.1. Adobe Photoshop'ta Animasyonlar Oluşturma 

Adobe Photoshop, hem Windows PC'ler hem de Apple macOS için kullanılabilen Adobe Inc. 
tarafından sunulan popüler bir resim işleme programıdır. Photoshop, fotoğrafların 
düzenlenmesi ve sanat eserlerinin oluşturulması için kullanılan son derece güçlü bir araçtır. 
Dünya çapında sanatçılar için bir endüstri standardı haline gelmiştir. Hatta, fotoğraf 
düzenleme veya değiştirme sürecini ifade etmek için 'fotoşoplamak' terimi kullanılır duruma 
gelmiştir. 

Gücü, geniş özellik seti ve göreceli kullanım kolaylığı ile Photoshop'un, tek tek görüntüleri 
kullanarak animasyonlu GIF'ler oluşturmak için en iyi yazılım olduğu söylenebilir. Ancak satın 
almak pahalı olabilir. Bütçeniz Adobe Photoshop lisansına yetmiyorsa, Gnu Görüntü İşleme 
Programı (GIMP) gibi benzer, ancak daha az kullanıcı dostu işlevsellik sağlayan bazı ücretsiz 
görüntü işleme programları da vardır. 

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, bu derste kullanılan grafik programlarına göz atabilirsiniz. 
Öğrencilerin, görüntüleri kullanarak animasyonlu GIF'ler oluşturmalarını sağlayacak 
eğitimlerin bağlantıları da verilmiştir. Öğrencilerin, GIF’ler oluşturmak için mümkün olduğunda 
Adobe Photoshop kullanarak alıştırma yapmaları önerilir ve tamamladıktan sonra bunu bir 
değerlendirme süreci takip etmelidir. 

Temel Malzeme 

 YAZILIM – Adobe Photoshop 
 

                 Create an animated GIF from a series of photos (Photoshop) 
        How to make Animated GIF in Photoshop 

https://gifs.com/
https://imgur.com/vidgif?utm_source=next.36kr.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.boomerang&hl=en_GB&gl=US
https://support.giphy.com/hc/en-us/articles/360019674452-How-To-Make-A-GIF
https://www.adobe.com/uk/products/photoshop.html
https://helpx.adobe.com/uk/photoshop/how-to/make-animated-gif.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qtar5T13dt8


 
 

 

Sayfa 123  
 

 
 

             Yukarıdaki "Bir dizi fotoğraf kullanarak animasyonlu GIF oluştur" 
bağlantısını kullanarak animasyonlu bir GIF oluşturun 

 

             Öğrencilerin yaptıkları animasyonlu photoshop GIF'lerini görüntüleyin ve 
inceleyin. 

 

Ek malzeme 

 YAZILIM – Gnu Image Manipulation Program (GIMP) 

             How to Create an Animated GIF Using Your Own Pictures With GIMP 

 

3.3.3. VideoScribe Kullanarak Animasyonlar Oluşturma 

VideoScribe, kullanıcının kitaplığından görüntüler yerleştirerek veya içe aktarılan görüntüleri 
kullanarak beyaz tahta animasyon videoları oluşturmasına olanak tanıyan bir yazılımdır. 
Yazılım, İngiltere merkezli Sparkol tarafından 2012 yılında piyasaya sürüldü. Beyaz tahta 
animasyonu, bir ürünü, hizmeti veya kampanyayı tanıtmak için pazarlama ve reklamcılık 
endüstrisi tarafından sıkça kullanılan bir 2D animasyon biçimidir. Ayrıca, mesajları eğlenceli 
ve ilgi çekici bir şekilde iletmek için eğitimde kullanılabilir. Çağdaş diyebileceğimiz ilk beyaz 
tahta animasyon videoları, 2007 yılında mesajlarını tüketicilere eğlenceli bir şekilde iletmek 
amacıyla Amerikan posta hizmetleri şirketi UPS tarafından yayınlanmıştır. UPS 
animasyonlarının yayınlanmasının ardından, bu animasyon stili İnternette viral hale gelmiş ve 
o zamandan beri, ürünlerini veya mesajlarını daha geniş bir kitleye tanıtmak amacıyla 
animasyonlar gibi görsel öğeler kullanarak hızlı video animasyonları oluşturmak isteyenler 
tarafından yüksek talep görmeye devam etmiştir. 

Bu bölümde, VideoScribe kullanarak kendi beyaz tahtanızı/2D animasyonunuzu nasıl 
oluşturacağınızı öğreneceksiniz. Yazılım, çok basit bir şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır 
ve ister animasyon sanatında yeni olun ister deneyimli bir dijital medya yaratıcısı olun, herkes 
için oldukça kullanıcı dostudur. 

Başlamadan önce, yazılımın kullanıcı ara yüzünü gösteren aşağıdaki resmi inceleyin. 

https://www.gimp.org/
https://www.digitalcitizen.life/how-create-animated-gif-using-your-own-pictures-gimp/
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Şekil 1. VideoScribe’ın Arayüzü, mekaniği ve özellikleri. 

 
Temel Malzemeler 

            VideoScribe Basic Tutorial (YouTube)  
 

            Https://www.videoscribe.co/en/ adresine gidin ve aşağıdaki işlemleri uygulayın: 
 

 

1. VideoScribe'ın 7 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolun. 

2. Ücretsiz denemenizi etkinleştirdikten sonra gelen web sayfasındaki indirme 
bağlantısını izleyin. 

3. VideoScribe yazılımını bilgisayarınıza kurun. 

4. Yazılım yüklendikten sonra, VideoScribe hesabınızı oluşturmak için kullandığınız e-
posta ve parolayı kullanarak oturum açın. 

5. Ana sayfada, yeni bir tuval açmak için "Yeni Yazı Oluştur"u seçin. 

3.3.4. Animasyonlu Videolar Oluşturma 

Animasyonlu videolar, bir hikâyenin kısa sürede anlatılmasını gerektiren senaryolarda oldukça 
etkili olmalarından dolayı, çevrimiçi olarak kullanılabilecek en güçlü araçlardan biridir. İyi 
yapıldığında, çevrimiçi içeriği sosyal medya ağları üzerinden diğer izleyicilerle paylaşarak 
anlatılmak istenen hikâyeyi aktif bir şekilde yaygınlaştırabilecek bir izleyici kitlesinin ilgisini 
çekebilirler. 

Animasyonlu videonuzun türünü, modunu, stilini ve tonunu anlamak ve tanımlamak önemlidir; 
Bir video oluştururken ilk zorunlu adımlardan biri, bir film şeridi oluşturmaktır. Film şeridi, 
oluşturduğunuz animasyondaki sahneleri grafik olarak göstererek videonuzun nasıl 

https://www.youtube.com/watch?v=MA3RdLbLCWc
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görüneceğini ve hikayesini nasıl anlatacağını görmenizi sağlar. Bir senaryo gibi, film şeritleri 
de içerik oluşturuculara prodüksiyonun ilerleyişi boyunca görsel bir rehber sağlar, bu özellik 
kullanılarak animasyonda büyük değişiklikler yapılmadan herhangi bir ayarlama kolayca 
yapılabilir. 

Film şeridinin en önemli faydalarından biri, bir illüstrasyon oluşturmak için iyi bir sanatçı veya 
ressam olmanıza gerek olmamasıdır. Animatör halihazırda zaten var olan illüstrasyonları basit 
bir görsel kılavuz olarak kullanabilir. Uzun vadede, bir film şeridi oluşturmak zaman açısından 
verimlilik sağlar. Başlangıçta fazladan iş gibi görünebilir, fakat videonuzda bir mesajı nasıl 
ileteceğinizi düşünürken zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur. Animasyonun halihazırda 
görselleştirilmiş formatına sahip olmak, üretim aşamasında bilgilerin paylaşılmasını 
kolaylaştırır. 

 
Aşağıdaki bağlantılarda, animasyonlu videoların oluşturulmasında kullanılan metodolojiler ve 
uygulamalar bulunmaktadır. Bu kaynaklar, öğrencilerin dersin bu bölümünde anlatılan ana 
öğrenme noktaları olan fiziksel ve dijital animasyon formatları olan Stop Motion, 3D Animasyon 
ve Hareketli Grafikler konusundaki becerilerini ve bilgilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. 
Öğrencilerin mümkünse Adobe Premiere Pro, Blender, Stop Motion Studio ve (ücretsiz bir 
hesap kullanarak) VEED.io  ile pratik yapmaları ve alıştırmalar tamamlandığında bir 
değerlendirme yapılması önerilir. 

Bu dersin uygulamasını yapmak için kullanılabilecek farklı animasyon formları oluşturmak için 
önerilen programların bir dökümünü aşağıda bulabilirsiniz: 

● Adobe Premiere Pro – Motion Graphics 

● Blender – 3D Animation 

● VEED.io – Stop Motion 

● Stop Motion Studio – Stop Motion 

 

Temel Malzemeler 

 YAZILIM – Premiere Pro 
 

 İZLE – 4 Great Motion Graphics Techniques in Premiere Pro 
 

 
                   Movie Making Manual/Storyboarding (WikiBooks)  

 
         Storyboard template designer  
         Bu bölümde açıklanan animasyonlu video formlarından birini oluşturun. Her 

bir form için önerilen programları kullanın. 
 DEĞERLENDİRME – Öğrencilerin animasyonlu videolar üzerindeki çalışmalarını 

izleyin ve bunları değerlendirin. 

 

Ek Materyaller 

● YAZILIM – Blender 

● WEBSITESİ – VEED.io 

              Stop Motion Studio: Android / Stop Motion Studio: IOS     

https://www.adobe.com/uk/products/premiere.html
https://www.youtube.com/watch?v=XSnrr8Urlts
https://en.wikibooks.org/wiki/Movie_Making_Manual/Storyboarding
https://www.canva.com/design/play?category=tACZCvd_vC0&type=TACkPxpEf5k
https://www.blender.org/
https://www.veed.io/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297
https://apps.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297
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 İZLE – Blender Beginner Tutorial – Part 1  
 İZLE – VEED STUDIO Playlist           
 İZLE – Quick Start Guide to Stop Motion Studio 

 
              Student-created media: stop motion animation 

3.3.5. Adobe After Effects Kullanarak Animasyonlar Oluşturma 

Adobe After Effects, video yapımında post prodüksiyon amacıyla kullanılan ve dijital görsel 
efektleri, hareketli grafikleri ve kompozisyonları düzenlemeye yarayan bir kurgu programıdır. 
Yazılım, son derece esnek bir özelliğe sahiptir ve kullanım amacına göre uyarlanabilir, ancak 
esas olarak anahtarlama, izleme, birleştirme ve animasyon için kullanılır. Yazılım, 1993 yılında 
piyasaya sürülmüş ve piyasaya çıktığında yalnızca macOS işletim sistemlerinde 
kullanılabilmişti. Ayrıca maske, dönüştürme, efektler ve anahtar kareler kullanarak birleştirme 
katmanları oluşturma yeteneğine sahip olduğu için özellikleri de sınırlıydı. Zamanla, 
yetenekleri ve işlevleri, video düzenlemenin daha gelişmiş ve karmaşık post prodüksiyon 
yönlerini barındıracak şekilde genişletildi. 3B kamera takibi, 3B katmanlar ve aydınlatma, 
gelişmiş kukla motoru ve hareket bulanıklığı gibi özellikler uygulamaya dahil edildi. 

After Effects'te animasyon oluştururken yaygın olarak kullanılan terimler ve bu bölümde 
atıfta bulunulan temel terminoloji şunlardır: 

 

Animasyon After Effects'te animasyon terimi, bir veya daha fazla kompozisyondaki 
görüntü katmanlarını işlemeyi ifade etmek için kullanılır. Puppet Pin Tool 
gibi araçlar, bir karakterin veya nesnenin hareketlerini tanımlamak için 
bileşenleri düzenler. 

Composting 
(Birleştirme) 

 

Birleştirme, tek bir uyumlu görüntü oluşturmak için iki veya daha fazla görsel 
unsuru bir araya getirmektir. Genellikle tüm görsel öğelerin tek bir sahne 
olduğu yanılsamasını yaratmak için kullanılır. Bir dağın (ilk görsel unsur) 
görüntüsünün alınması ve ardından akan bir şelalenin (ikinci görsel unsur) 
dağın kenarına birleştirilmesi buna bir örnek olabilir. 

 

Keying 
(Anahtarlama)
  

Anahtarlama, öncelikle renk tonlarına (renk tonu aralığı) dayalı görsel 
efektlerde (VX) kullanılan bir birleştirme efektidir. Bu teknik, bir görüntünün 
veya videodaki nesnenin arka planının kaldırılarak farklı bir görselin 
arkaplan katman olarak yerleştirilmesi ile uygulanır, bu genellikle renk 
anahtarlaması olarak adlandırılır. 

Keyframes 
(Anahtar 
Kareler) 

Anahtar kareler, bir noktadan diğer bir noktaya doğru hareketlendirilen 
görsel bir öğenin konumunu ve diğer niteliklerini değiştirir. 

Maskeleme 

 

Maskeleme, kompozisyon içindeki katmanların bazı bölümlerini 
engelleyebilen veya ortaya çıkarabilen bir özelliktir, maske bir şekil 
formatındadır. 

Tracking 
(İzleme) 

 

Bir video çekimi parçası içindeki bir özne veya nesnenin hareketini izleme 
sürecidir. Daha sonra aynı hareketi takip etmek amacıyla izleme verilerini 
başka bir öğeye veya katmana uygulamak için kullanılır. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TPrnSACiTJ4
https://www.youtube.com/c/VEEDSTUDIO/videos
https://www.youtube.com/watch?v=muCYONLY5pI
https://ltlatnd.wordpress.com/2016/08/23/student-created-media-stop-motion-animation/
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After Effects, sektördeki en büyük ve en güçlü animasyon motorlardan biridir. Fakat lisansı 
pahalıdır. Kişi veya kurum bu yazılımın lisansına sahip değilse, After Effect'in açık kaynaklı 
bir alternatifi olan Natron ücretsiz olarak indirilebilir. After Effects'in bir birleştirme yazılımı 
olarak sahip olduğu birçok işlev Natron’da da vardır, ancak birleştirme, anahtarlama ve 
izleme özellikleri bu uygulamada daha temel düzeyde kalır. 

 
Temel Materyaller 

 YAZILIM – Adobe After Effects 

 

              Simple Animation Tutorial – After Effects 

 

             Adobe After Effects (Wikipedia) 

 

      VE          After Effects Tutorials 

 

 

            Fırça (BRUSH) aracını kullanarak bir animasyon oluşturun. 

 

Ek Materyaller 

 YAZILIM - Natron 
 

             Natron Basics 
 
        
         How to get started with Natron, an open source compositor 

           Natron Documentation 

 

Kaynakça Bölüm 3.3.1. 

 Okuma - Glossary of the Most Used Terms in 3D 
Animation 

Bölüm 3.3.1.1. 

 Okuma -  History of Animation (Wikipedia) 
 Okuma- History of Computer Animation (Wikipedia) 
 İzleme -  A Brief History of Animation (YouTube) 
 Uygulama -  Build a Phénakistoscope 1 (YouTube) 

Bölüm 3.3.1.2. 

 Okuma: Animation (Wikipedia)  
 İzleme The 5 Types of Animation (YouTube) 

Bölüm 3.3.2. 

 Okuma: GIPHY’s GIF Maker Tutorial 

Bölüm 3.3.2.1. 

https://www.adobe.com/uk/products/aftereffects.html
https://www.youtube.com/watch?v=kwoJjqPBA0k
https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_After_Effects
https://helpx.adobe.com/uk/after-effects/tutorials.html
https://natrongithub.github.io/
https://www.youtube.com/watch?v=GnHzWUP6y3I
https://opensource.com/life/15/7/getting-started-with-natron
https://natron.readthedocs.io/en/rb-2.3/index.html
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 Yazılım - Adobe Photoshop 
 Okuma - Create an animated GIF from a series of photos 

(Photoshop) 
 İzleme - How to make Animated GIF in Photoshop 
 Yazılım - Gnu Image Manipulation Program (GIMP) 
 Okuma - How to Create an Animated GIF Using Your 

Own Pictures With GIMP 

Bölüm 3.3.3. 

 Yazılım: VideoScribe 
 İzleme: VideoScribe Basic Tutorial (YouTube) 

Bölüm 3.3.4. 

 Yazılım - Premiere Pro 
 Yazılım - Blender 
 Website - VEED.io 
 Aplikasyon- Stop Motion Studio: Android / Stop Motion 

Studio: IOS     
 İzleme - 4 Great Motion Graphics Techniques in 

Premiere Pro 
 Okuma - Movie Making Manual/Storyboarding 

(WikiBooks)  
 Uygulama - Storyboard template designer  
 Okuma - Student-created media: stop motion animation 
 İzleme - Blender Beginner Tutorial – Part 1  
 İzleme - VEED STUDIO Playlist 
 İzleme - Quick Start Guide to Stop Motion Studio 

Bölüm 3.3.5. 

 Yazılım - Adobe After Effects 
 İzleme -  Simple Animation Tutorial – After Effects 
 Okuma -  Adobe After Effects (Wikipedia) 
 İzleme - After Effects Tutorials 
 Yazılım - Natron 
 İzleme - Natron Basics 
 Okuma - How to get started with Natron, an open source 

compositor 
 Okuma - Natron Documentation 
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Ünite 3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma 

Ders 3.4. Görsel-işitsel içerik geliştirme 

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamladıktan sonra öğrenciler; 

 Videoların eğitim içerisindeki yeri ve önemini 

tanımlayabilir 

 Bir eğitim videosu için gerekli adımları planlayabilir 

 Bir eğitim videosunu diğer videolardan ayırabilir 

 Bir online video geliştirme aracını kullanabilir 

 Online video geliştirme aracını kullanarak bir eğitsel 

video oluşturabilir 

Önerilen Ders Süresi 3 Saat 

Aktiviteler için önerilen süreler: 

 Ders materyallerinin okunması: 20 dakika 

 Video :20 dakika 

 Öğrenci öz değerlendirmeleri: 20 dakika 

 Öğrenci etkinliği – ödev: 80 dakika 

 Değerlendirme Final Testi: 10 dakika 

Ders İçeriği Bu ders, günümüz eğitiminde sesli ve görsel içeriğin önemi, bu 

alanda ücretli / ücretsiz içerik geliştirmek için kullanılabilecek 

araçların tanıtımı ve bir video oluşturmak için çevrimiçi bir araç 

olarak Adobe Spark'ın nasıl kullanılacağı hakkında temel bilgileri 

içerir. Ders akışı aşağıdaki şekildedir. 

 3.4.1 Görsel ve işitsel içerik geliştirme öğrencilerim için 

neden önemlidir? 

 3.4.2 Bu alanda kullanılan en popüler araçlar nelerdir? 

 3.4.3 Adobe Spark ile video geliştirme. 

3.4.3.1 Başlamadan önce 

3.4.3.1 Senaryo Yazma 

3.4.3.1 Toplama 

3.4.3.1 Kayıt 

3.4.3.1 Düzenleme  

 

Ders Planı 
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Öğretim Strateji, 

Yöntem ve Teknikleri 

 Anlatma 

 Yaparak-Yaşayarak Öğrenme 

 Öz-yönelimli öğrenme 

Değerlendirme 

yöntem ve teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Sınav (Çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma vb.) 

 Quiz 

 Ürün Odaklı Değerlendirme 

 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 Alan Çalışması 

 Sözlü 

 Proje-tabanlı Değerlendirme  

 Diğer 

Malzemeler ve 

Kaynaklar 

 Çalışma Kâğıdı 

 Video 

 Oyunlaştırma Araçları 

 Sunumlar  

 Somut Materyaller   

  

 

Ders İçeriği 

3.4.1. Görsel-İşitsel İçerik Geliştirme. 

Görsel Ve İşitsel İçerik Geliştirme Öğrenciler İçin Neden Önemli? 

“Bir resim bin kelimeye bedeldir” sözü, eğitimde içeriğin daha kolay anlaşılması ve 

somutlaştırılması için en büyük gerekçeyi sunmaktadır. Kelimeler tabii ki çok önemlidir ancak 

öğrenme içeriğini resimler ve videolar yoluyla hareketlendirmek, öğrenciler açısından içeriği 

daha anlaşılabilir yapmaktadır. Bu bağlamda, son yıllarda eğitim alanında, internet üzerinden 

kolayca ulaşılabilen sesli ve görsel içeriklerin geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik ilgi 

giderek artmaktadır. Bu artan ilginin temelinde işin pedegojik boyutu elbette tartışılmazdır, 

diğer taraftan bugün videoların çok kolay oluşturulması, çok fazla kişiye hitap etme 

potansiyeli, ilgi çekmesi ve videoların sadece statik değil aynı zamanda dinamik bir yapıya 

evrilmesi de büyük rol oynamıştır.  

Pedagojik boyutta eğitimde video kullanımının yaygınlaştırılması veya öğrencilerin yenilikçi 

videolar geliştirmesi, Edgar Dale’nin yaşantı konisi  (Dale 1969) temelinde incelenebilir. 

Dale’in yaşantı konisi, öğretim teknolojileri ve tasarımında temel perspektif sayılan ve ikinci 

Dünya savaşı sonrası ortaya çıkan bir eğitim modelidir. Dale’e göre, öğrenme ve öğretme 
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süreçlerine ne kadar fazla duyu organı katılırsa öğrenme o düzeyde etkin olabilir. Bunun 

yanında, Dale, okuma ve izleme gibi pasif deneyimlerden ziyade “yapma”  ve “yaparak 

öğrenme” ile öğrencilerin daha iyi öğrendiğini, öğrenmenin kolaylaştığını ve unutmanın 

zorlaştığını belirtmiştir. 

White’a göre (2014), hangi seviyede olursa olsun öğretmenlerin hemen hepsi öğrenme 

ortamlarında uygulamalı deneyimlere dayanan öğrenilenlerin, daha kolay hatırlamasına 

yardımcı olan en iyi yöntem olduğunu kabul etmektedirler. Aslında Conficious’tan aktarıldığı 

üzere “duydum ve unuttum, gördüm ve hatırladım, yaptım ve anladım” ilkesi 2000 yıl 

öncesine dayanmasına rağmen bugün yapılan araştırmalar, eğitim alanında öğrenme 

prensiplerinin temelde değişmediğini göstermektedir (Vaillancourt, 2009). 

Sonuç olarak bugün hemen hemen bütün öğrencilerin bir şeyler öğrenmek için kullandıkları 

bir araç haline dönüşen videoların, eğitimde kullanılması, öğrenmenin kalitesini ve 

öğrencilerin derse olan katılımını artırması beklenmektedir. Eğitim sürecine videolar farklı 

şekilde entegre edilebilir. VideoAktiv Projesi kapsamında yayınlanan el kitabında, 

öğrencilerin derse olan katılımlarını artırmak için videoların yenilikçi uygulama şekilleri 

sıralanmıştır. 10 maddede sıralanan bu liste ve özet tanımları aşağıdaki gibidir.  

 

Kullanım Şekli Kısa Açıklama 

10 Numara- Konuşan kafa 

dersleri ve öğreticiler 

 Bir dersin veya laboratuvar etkinliğinin kaydını 

içeren ve ana odak noktasının doğrudan canlı bir 

izleyici veya kameraya konuşan öğretmen olduğu 

bir tür "konuşan kafa". 

9 Numara- Otantik arşiv video 

materyalinin kullanılması 

 Mevcut video ve ses arşiv kaynaklarını kullanma. 

o Eğitim sektörüne telif hakkıyla korunan dijital 

medya kaynakları sunan dijital arşivlerin 

uluslararası yaygınlaşması sağlanabilir. 

8 Numara- Animasyonlu ekran 

görüntüleri 

 Eğitim videosu türü, "canlı çekim" 

materyalinin çekilmesini veya kullanılmasını 

içermez. 

 Tech Smith Camtasia ve Macromedia gibi 

yazılımları kullanma. 

 "Mini filmler" biçiminde bir film müziği ile 

birlikte yazılım kullanarak animasyonlu ekran 

görüntülerini kaydetme ve düzenleme. 

7 Numara - Pratik bir etkinliğin 

eğitimi nasıl yapılır videolar 

 Videoyu, süreçleri, prosedürleri ve somut bir 

şey yapmanın farklı aşamalarını göstermek 

için kullanma. 

 Uzman ve acemilere uygulamalı olarak 

sergilemede bir gösteri yöntemi olarak 

kullanma 
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6 Numara- Bir uzman ile 

görüşme yapmak veya uzman 

sunumu 

 Konuşan bir kafayı kaydetmeye benzer bir konuk 

konuşmacı getirme. 

o Pedagojik amaç, bir uygulayıcı veya 

uzmanın söylemeden anlaşılan bilgi ve 

anlayışları aracılığıyla öğrenmeyi 

bağlama oturtma veya alternatif bir bakış 

açısı sunabilir. 

o Katılımcılar için bir referans noktası olan 

video kaynağının içeriğiyle ilgili daha fazla 

tartışmayı tetikleyebilir. 

5 Numara- Video blogları 

"yüksek sesle düşünün" 

 Kişinin (Öğrenci veya öğretmen) düşüncelerini ve 

eylemlerini kaydetmesi. 

o Kişinin konuşma tonunu, mizahı ve 

doğallığını yakalayabildiğinden bu tür 

video ve ses kişinin informal yansımasını 

verir. 

o Kişi bir video günlüğü yapıyor olabilir veya 

kamera arkasındaki bir kişi tarafından 

yönlendirilebilir. 

4 Numara- Video örnek olay 

incelemeleri / simülasyonlar / 

rol yapma oyunları 

 Güvenliğin potansiyel olarak risk altında 

olabileceği bir laboratuvar deneyi gibi bir olayı 

simüle etme. 

 Bir vaka çalışması şeklinde bir rol yapma 

durumuna girme. 

o Davranışları analiz ederek, öğrencilerin 

söz konusu konular hakkında daha büyük 

bir fikir edinmelerini sağlayabilir. 

o Bu durumda videolar ile "gerçek hayat" 

bağlamı ve / veya duygusal etki 

oluşturulabilir 

3 Numara- Gerçek olayların 

video kayıtlarını yapmak 

 Fiziksel olarak sınıfta gerçekleştirilemeyen bir 

eylemi filme alma. 

o Klinik etkinlikler ve endüstriyel ortamlar 

gibi büyük öğrenci gruplarının katılımını 

sağlamanın zor olduğu etkinliklere erişim 

sağlayabilir. 

o Gerçek yaşam olayları gözlemlenebilir, 

yorumlanabilir ve tartışılabilir. 

o Dış deneyimlere erişim, 

bağlamsallaştırma ve bilgi aktarımı fırsatı 

sağlayabilir. 

2 Numara - Sunum / 

performans becerileri ve geri 

bildirim 

 Öğretmenler, tıp, tiyatro ve pazarlama öğrencileri 

gibi farklı bölümlerden öğrencilerle pratik 

becerileri geliştirmek için yansıtıcı video 

geliştirme 
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o Düşünme ve tartışma yoluyla bireylerin ve 

grupların performansını yakalamayı, 

gözden geçirmeyi ve geliştirmeyi amaçlar. 

o Kendi kendine öğrenmeyi teşvik eder, 

motivasyonu artırır ve öğrenenleri kendi 

çözümlerini bulmaları için harekete geçirir 

ve sonuç olarak özgüvenini arttırır. 

1 Numara- Öğrencilerin kendi 

videolarını oluşturması 

 "Gerçek bir şey yapmak", öğrenme için en etkili 

bağlam olarak kabul edilebilir. 

 Bir konuyu iletmek için hareketli görüntüleri ve 

sesi kullanmanın zorluğu, kendi içinde ilgi çekici 

ve aydınlatıcıdır.  

o Ayrıca, öğrencilerin film yapımının yanı 

sıra araştırma becerileri, işbirliğine dayalı 

çalışma, problem çözme, teknoloji ve 

organizasyon becerileri gibi bir dizi 

aktarılabilir beceri edinmelerini sağlar. 

o Film yapımı hakkında bilgi edinmek, 

konuyu öğrenmek ve diğer ilgili becerileri 

edinmek arasında bir denge kurulmalıdır. 

o Medya çalışmaları dışında ana vurgu, 

konu hakkında derinlemesine bilgi edinme 

süreci olarak video prodüksiyonu 

olmalıdır. 

o Pedagojik açıdan, öğrenci odaklıdır ve 

bilginin ortak yaratıcısı olan öğrencinin 

önceki uygulamasında ortaya çıkan fikri 

genişletir. 

Eğitimde Dijital Video; Ses, Ses ve Görüntü Oluşturma ve Kullanma Eğitimi, The 

VideoAktiv Project tarafından yayınlanmıştır. Kaynak: 

http://www.atit.be/dwnld/VideoAktiv_Handbook_fin.pdf 

Önerilen Kaynaklar 

 

          Eğitimde video kullanımının potansiyeli ve sınıfınızda videoları nasıl 

kullanabileceğinizle ilgili tüm ayrıntıları bu kaynaktan okuyabilirsiniz: 

http://www.atit.be/dwnld/VideoAktiv_Handbook_fin.pdf 

 

           Eğitimde Videolar Neden Önemlidir? (4:10) 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3939562/NextThought%20Studios/Videos/Blog/Video

%20Playbook_%20Educational%20Video.mp4?t=1546030253643 

 

3.4.2. Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirmek İçin Kullanılabilecek En İyi 10 Video Sunum 

Aracı. 

http://www.atit.be/dwnld/VideoAktiv_Handbook_fin.pdf
http://www.atit.be/dwnld/VideoAktiv_Handbook_fin.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3939562/NextThought%20Studios/Videos/Blog/Video%20Playbook_%20Educational%20Video.mp4?t=1546030253643
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3939562/NextThought%20Studios/Videos/Blog/Video%20Playbook_%20Educational%20Video.mp4?t=1546030253643
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Eğitimde öğretmenlerin ya da öğrencilerin kendi materyallerini oluşturması çeşitli avantajlar 

ve dezavantajlar sağlamaktadır. Bugün hemen hemen her alanda ve konuda bir video 

bulmak mümkündür. Bunların bir kısmı kayıt olup ücret ödemek yoluyla izlenebilirken, 

çoğunlukla ücretsiz videolar bulunabilmektedir. Ancak bir çok eğitimciye göre, öğrencileriyle 

paylaşacak düzeyde güncel, yasal ve ilgi çekici videolar bulmak zorlayıcı bir görevdir.  

Bu görevi daha kolay yürütmek için günümüzde öğretmenler dijital yeterliliklerini artırmak ve 

öğrencileri için video geliştirme konusunda eğitim almak istemektedirler. Bu alanda 

kullanılabilecek yazılımlar çok fazla olmasına karşın, sundukları kaynak, kullanıcı desteği, 

eğitici videolar bakımından en çok kullanılan 10 uygulama aşağıdaki gibi sıralanabilir.  

Bu uygulamaları kullanmak için temel düzeyde eğitim almak ya da yeterince uygulama 

yapmak gerektiği unutulmamalıdır. Diğer taraftan, herhangi bir uygulamayı etkin şekilde 

kullanan biri, diğer uygulamaları da kolaylıkla kullanabilir, çünkü video oluşturma, düzenleme 

ve kaydetme hemen her programda benzer şekilde yapılmaktadır.  

 TechSmith Camtasia, "Camtasia, işletmeler, eğitimciler ve girişimciler için video 

eğitimleri ve diğer eğitici videolar oluşturmak için en iyi hepsi bir arada ekran kaydedici 

ve video düzenleyicidir.", https://www.techsmith.com/video-editor.html 

 PowToon, "Powtoon, size kitlenizin seveceği profesyonel ve tamamen özelleştirilmiş 

videolar oluşturma özgürlüğü veren görsel iletişim platformudur." 

https://www.powtoon.com/ 

 GoAnimate, "Vyond’un çevrimiçi animasyon yazılımı; işletmeniz ve eğitimleriniz için 

pazarlama, eğitim ve e-öğrenme gibi iş rollerine yönelik tüm sektörler için profesyonel 

animasyonlu videoları kolayca oluşturmanıza olanak tanır. " https://www.vyond.com/ 

 Adobe Presenter, "PowerPoint 2016 slaytlarınızı çarpıcı öğeler ve testlerle etkileşimli 

e-Öğrenime dönüştürün ve HTML5'te yayınlayın. Önde gelen öğrenim yönetim 

sistemlerinin entegrasyonuyla öğrenci performansını izleyin." 

https://www.adobe.com/mena_en/products/presenter.html 

 iSpring Presenter, "Olağanüstü mobil uyumlu e-öğrenme, basit bir PowerPoint 

sunumuyla başlar. Hızlı bir şekilde video anlatımı ekleyebilir, ekran kaydı yapabilir, test 

ekleyebilir ve daha fazlasını deneyebilirsiniz. Her şey hazır olduğunda, Yayınla'yı 

tıklayıp öğrenim yönetim sisteminize bir kurs yükleyebilirsiniz." 

http://www.ispringsolutions.com/ispring-presenter 

 Moovly, "Moovly’nin çevrimiçi video düzenleyicisi ve özelleştirilebilir şablonlarıyla 

açıklayıcı videolarınızı, tanıtım videolarınızı, eğitim videolarınızı veya eğitim 

sunumlarınızı oluşturun." https://www.moovly.com/ 

 Explee, "Explee, güçlü ve verimli animasyonlu videolar oluşturmanıza olanak tanıyan 

bir uygulamadır. Doğrudan konuya giderek kitlenizi büyüleyin. " https://explee.com/ 

 Adobe Spark*, “Adobe Spark, Adobe Systems tarafından geliştirilen mobil ve web için 

entegre bir medya oluşturma uygulamaları paketidir. Üç ayrı tasarım uygulamasından 

oluşur: Spark Page, Spark Post ve Spark Video.” https://spark.adobe.com/ 

 Prezi Video, “Prezi, dakikalar içinde ilham verici, ilgi çekici görseller oluşturmanıza ve 

sunum yaparken bunların yanında görünmenize olanak tanır. Daha sonra paylaşmak 

için kaydedebilir veya en sevdiğiniz video konferans araçlarıyla canlı yayın 

yapabilirsiniz.” https://prezi.com/ 

 Avidemux, "Avidemux, doğrusal olmayan video düzenleme ve multimedya dosyalarını 

koda dönüştürme için kullanılan ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılımdır." 

http://avidemux.sourceforge.net/ 

 

https://www.techsmith.com/video-editor.html
https://www.powtoon.com/
https://www.vyond.com/
https://www.adobe.com/mena_en/products/presenter.html
http://www.ispringsolutions.com/ispring-presenter
https://www.moovly.com/
https://explee.com/
https://spark.adobe.com/
https://prezi.com/
http://avidemux.sourceforge.net/
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*Dersin bir sonraki bölümünde, bu aracı açıklayacağız çünkü bu araç çevrimiçi, ücretsiz ve 

öğrenciler ve öğretmenler için oturum açması oldukça kolay bir uygulamadır, ancak 

kullanmaya başlamadan önce bir hesap oluşturmanız gerekmektedir.  

Önerilen Kaynaklar 

 Burada listelenen programlarla ilgili tüm ayrıntıları bu linkten görebilirsiniz:  

https://myelearningworld.com/top-10-video-presentation-software-to-achieve-your-

goals/ 

 Video: TechSmith Camtasia https://youtu.be/mH1mdGhjqls 

 Video: PowToon https://youtu.be/AFv8L0z-72c 

 Video: GoAnimate https://youtu.be/fqQ7bzNwYQk 

 Video: Adobe Presenter https://youtu.be/ebwgCi-r7wM 

 Video: iSpring Presenter https://youtu.be/WhOuLadUdUg 

 Video: Moovly https://youtu.be/d9iCnz7cEDc 

 Video: Explee https://youtu.be/WlUFpOZ-7-A 

 Video: Adobe Spark https://youtu.be/ZWEVOghjkaw 

3.4.3. Adobe Spark İle Video Geliştirme 

Öncelikle bu ders kapsamında neden bu aracı seçtiğimizi açıklayarak başlayalım. Bu aracı 

diğerlerinden ayıran en büyük özellik, onun öğretmen ve öğrenciler için tümüyle ücretsiz ve 

online olmasıdır. Ayrıca yeni başlayanların ihtiyaç duyabileceği, kullanımı kolay bir arayüz, 

ihtiyaç duyabileceğiniz hazır şablonlar, ücretsiz müzik, fotoğraf, ikon ve grafikler gibi 

özellikler ile daha rahat bir ortam sunmasıdır. Adobe Spark temelde üç görevi yerine 

getirmek için kullanılabilir. Bunlardan birincisi, bir hikaye anlatma aracı; İkinci, grafik tasarım 

aracı; Ve son olarak bu dersin konusu olan kolay-kullanımlı bir video geliştirme aracıdır.  

Başlamadan Önce 

Diğer taraftan Adobe Spark ile video geliştirmeye başlamadan önce planlama yapılması çok 

önemlidir. Aracın etkili şekilde kullanılabilmesi ya da amacınıza uygun videolar geliştirmek 

için öncelikle senaryo yazılı hale dönüştürülmelidir. Aşağıda süreç adım adım anlatılmaya 

çalışılmıştır. 

Senaryo Yazma 

Senaryo, videonuzun özet bir içeriği olarak tanımlanabilir. Bu aşamada, her şeyin bir fikir ile 

başladığını unutmayın!  

Aklınızda olan konuyu sizin için daha açık ve anlamlı hale getirmek için aşağıdaki şablon 

kullanılabilir. Burada önemli olan nokta, fikrin olabildiğince özet bir şekilde aşağıdaki gibi 

tabloya dönüştürülmesidir.  

 

 

 

 

 

 

https://myelearningworld.com/top-10-video-presentation-software-to-achieve-your-goals/
https://myelearningworld.com/top-10-video-presentation-software-to-achieve-your-goals/
https://youtu.be/mH1mdGhjqls
https://youtu.be/AFv8L0z-72c
https://youtu.be/fqQ7bzNwYQk
https://youtu.be/ebwgCi-r7wM
https://youtu.be/WhOuLadUdUg
https://youtu.be/d9iCnz7cEDc
https://youtu.be/WlUFpOZ-7-A
https://youtu.be/ZWEVOghjkaw
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Konu Hedefinizin ana 

hatları 

Hedef Grup Etkinlik Türü Yararlı Kaynaklar 

Konu, fikrin 

kısa bir 

açıklamasıdır

. 

Hedefinizin Ana 

hatları, videoyu 

oluşturma 

amacını ifade 

eder. Bu video 

insanları 

güldürmek ya 

da web sitenizi 

veya ürününüzü 

tanıtmak için 

mi? 

Hedef grup, 

yaklaşımın 

özelleştirilmesi 

için grubun 

yaşını tanımlar.  

Faaliyet türü bir 

olay, 

dokümantasyon 

veya malzeme 

olabilir 

Yararlı kaynaklar, 

bu projede 

kullandığınız veya 

kullanabileceğiniz 

kaynakların bir 

koleksiyonudur 

 

Önerilen Kaynaklar 

    Handbook on Digital Video and Audio in Education (p, 44-50): 

http://www.atit.be/dwnld/VideoAktiv_Handbook_fin.pdf 

Toplama 

Bu aşamada planlama sürecinde ihtiyaç duyduğunuz resimler, videolar, grafikler ve diğer 

ilgili tüm materyaller toplanır. Ve eğer gerekliyse, kamera, mikrofon, tripod, ışık gibi ihtiyaç 

duyulan araç gereçler de temin edilmelidir.  

Video Kayıt 

Eğer internette mevcut bir videoyu kullanmayacaksanız, bir önceki adımda belirlediğiniz 

uygun araç gereçlerle kayıt yapmanız gerekecektir. Belirlediğiniz amaca ya da aktivite tipine 

göre evde ya da dışarda kayda uygun gerekli araçları kullanarak, senaryonuz doğrultusunda 

kaydı tamamlamalısınız.  

Kayıt yaparken dikkat etmeniz gereken belli başlı kurallar vardır. Bu konu hakkında daha 

detaylı bilgi almak için aşağıdaki kaynağı inceleyebilirsiniz.  

Önerilen Kaynaklar 

 Videolarınızın Daha Profesyonel Görünmesini Sağlamak İçin Basit İpuçları: 

https://wave.video/blog/12-simple-tips-for-making-your-videos-look-more-

professional/ 

 Profesyonel Görünüşe Sahip Videolar Yapmak İçin Başlangıç İpuçları: 

https://visme.co/blog/video-tips/ 

 

 Düzenleme 

Son aşamada elde edilen bütün materyallerle birlikte Adobe Spark ile basit ve hızlı bir 

şekilde video oluşturabilir. Bunun için lütfen aşağıdaki adımları sırasıyla gerçekleştirin.  

Görevler: 

 Oturum aç: 

http://www.atit.be/dwnld/VideoAktiv_Handbook_fin.pdf
https://wave.video/blog/12-simple-tips-for-making-your-videos-look-more-professional/
https://wave.video/blog/12-simple-tips-for-making-your-videos-look-more-professional/
https://visme.co/blog/video-tips/
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o Adobe Spark Starter Plan (Adobe Spark Başlangıç Planı), 

spark.adobe.com'da ve herhangi bir Spark mobil uygulamasında ücretsizdir. 

https://spark.adobe.com/. Başlamak için bir üniversite e-posta adresine ve bir 

şifreye ihtiyacınız olacaktır.  

 Slayt Gösterisini Seçin: 

o Daha önce de bahsettiğimiz gibi Spark, grafik oluşturma, Fotoğraf Kolajları 

yapma, sunum hazırlama ve popüler sosyal medya uygulamaları için gönderi 

oluşturma gibi farklı seçenekler sunuyor. Video oluşturmak için "Slayt gösterisi" 

seçeneği seçilmelidir. 

             Bir başlık oluşturun. 

o Amacınıza uygun bir şablon seçin. İsterseniz kendiniz sıfırdan yeni bir şablon 

oluşturabilirsiniz.  

o İlk slaydınıza bir video yükleyin.  

o Sahneye bir resim yükleyin. 

o Metin Ekleyin 

o Gerekiyorsa, herhangi bir slayda sesinizi ekleyin.  

o Bitirin ve Paylaşın 

 

Gerekli Kaynaklar: 

 

           Adobe Spark nasıl kullanılır https://youtu.be/3zH5LNt8dH8 

 

Önerilen Kaynaklar: 

Ayrıntılı bilgi için aşağıda verilmiş linklere göz atabilirsiniz: 

● Adobe Spark'ın video, web sitesi ve grafikler için kullanımı.  

https://teachers.tech/how-to-use-adobe-spark/ 

DEĞERLENDİRME 

1. Bu ders için oluşturulan sınavı tamamlayın. 

2. Oluşturduğunuz videoyu öğretmenlerinize gönderin veya önceki derste 

oluşturduğunuz web sit 

Kaynaklar İnternet Kaynakları: 

 Simple Tips for Making Your Videos Look More 

Professional: https://wave.video/blog/12-simple-tips-for-

making-your-videos-look-more-professional/ 

 Beginner Tips for Making Professional-Looking Videos : 

https://visme.co/blog/video-tips/ 

 Use of Adobe Spark for video, web site, and graphic. 

https://teachers.tech/how-to-use-adobe-spark/ 

 https://myelearningworld.com/top-10-video-presentation-

software-to-achieve-your-goals/ 

Videolar: 

https://spark.adobe.com/
https://youtu.be/3zH5LNt8dH8
https://teachers.tech/how-to-use-adobe-spark/
https://visme.co/blog/video-tips/
https://visme.co/blog/video-tips/
https://visme.co/blog/video-tips/
https://teachers.tech/how-to-use-adobe-spark/
https://teachers.tech/how-to-use-adobe-spark/
https://teachers.tech/how-to-use-adobe-spark/
https://myelearningworld.com/top-10-video-presentation-software-to-achieve-your-goals/
https://myelearningworld.com/top-10-video-presentation-software-to-achieve-your-goals/
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 Video: Educationnal Videos (4:15). Link 

 Video: TechSmith Camtasia 

https://youtu.be/mH1mdGhjqls 

 Video: PowToon https://youtu.be/AFv8L0z-72c 

 Video: GoAnimate https://youtu.be/fqQ7bzNwYQk 

 Video: Adobe Presenter https://youtu.be/ebwgCi-r7wM 

 Video: iSpring Presenter https://youtu.be/WhOuLadUdUg 

 Video: Moovly https://youtu.be/d9iCnz7cEDc 

 Video: Explee https://youtu.be/WlUFpOZ-7-A 

 Video: Adobe Spark https://youtu.be/ZWEVOghjkaw 

 Video: Adobe Spark nasıl kullanılır 

https://youtu.be/3zH5LNt8dH8 

Makale, Kitap Vb. Referanslar: 

 Dale, E. (1969). Audiovisual methods in teaching: 

Dryden Press. 

 Vaillancourt, R. (2009). I hear and I forget, I see and I 

remember, I do and I understand. The Canadian journal 

of hospital pharmacy, 62(4), 272. 

 Nicolaou, C., Matsiola, M., & Kalliris, G. (2019). 

Technology-Enhanced Learning and Teaching 

Methodologies through Audiovisual Media. Education 

Sciences, 9(3), 196. 

 Digital Video and Audio in Education Creating and Using 

Audio and Video Education, published by The VideoAktiv 

Project.Source: 

http://www.atit.be/dwnld/VideoAktiv_Handbook_fin.pdf 

  

Ayrıca, ders planında belirtilen tüm kaynakları da 

kullanabilirsiniz. 

  

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3939562/NextThought%20Studios/Videos/Blog/Video%20Playbook_%20Educational%20Video.mp4?t=1546030253643
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3939562/NextThought%20Studios/Videos/Blog/Video%20Playbook_%20Educational%20Video.mp4?t=1546030253643
https://youtu.be/mH1mdGhjqls
https://youtu.be/mH1mdGhjqls
https://youtu.be/mH1mdGhjqls
https://youtu.be/AFv8L0z-72c
https://youtu.be/AFv8L0z-72c
https://youtu.be/fqQ7bzNwYQk
https://youtu.be/fqQ7bzNwYQk
https://youtu.be/ebwgCi-r7wM
https://youtu.be/ebwgCi-r7wM
https://youtu.be/WhOuLadUdUg
https://youtu.be/WhOuLadUdUg
https://youtu.be/d9iCnz7cEDc
https://youtu.be/d9iCnz7cEDc
https://youtu.be/WlUFpOZ-7-A
https://youtu.be/WlUFpOZ-7-A
https://youtu.be/ZWEVOghjkaw
https://youtu.be/ZWEVOghjkaw
https://youtu.be/3zH5LNt8dH8
https://youtu.be/3zH5LNt8dH8
https://youtu.be/3zH5LNt8dH8
http://www.atit.be/dwnld/VideoAktiv_Handbook_fin.pdf
http://www.atit.be/dwnld/VideoAktiv_Handbook_fin.pdf
http://www.atit.be/dwnld/VideoAktiv_Handbook_fin.pdf
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4 

 

 

 

Ünite 3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma 

Ders 3.5. Wiki ile Öğrenme 

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler Wikipedia’da;  

 Yeni dijital içerik oluşturabilir. 

 Var olan kaynakların içinde yeni dijital içerik 

yayınlayabilir. 

 Mevcut kaynaklara yeni dijital içerik entegre edebilir. 

Önerilen Ders Süresi 3 Saat 

Aktiviteler için önerilen süreler: 

 Webinar :30 dakika 

 Wiki dersinin okunması:30 dakika 

 Wiki sitesi görevleri üzerinde çalışma :90 dakika 

 Değerlendirme: Quiz :10 dakika 

 Değerlendirme: Blog yazısı yazma: 50 dakika 

Ders İçeriği Bu ders, öğrencilere wiki sayfalarının oluşturulması ve 

düzenlenmesi hakkında temel bilgiler verir. 

3.5.1. Özetle Wiki'lerin tarihi 

3.5.2. Eğitim’de Wikipedia 

3.5.3. Wikipedia’da Düzenleme Yapma 

Öğretim Yöntem ve 

Stratejileri  Öz-yönelimli öğrenme 

 Yaparak-Yaşayarak Öğrenme 

 Webinar 

 
4
This project has received funding from the European Commission within Erasmus+ programme “Erasmus +KA203 Enhancing 

Digital Literacy of University Students (E-DigiLit)” (Project Number: 2019-1-TR01-KA203-076155), The European Commission 

does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 

held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

Ders Planı 
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Değerlendirme 

Yöntem ve Teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Test (Çoktan Seçmeli, Açık uçlu, boşluk doldurma...) 

 Quiz 

 Ürün Odaklı Değerlendirme 

 Kontrol Listesi/Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 İş Örneği 

 Sözlü Yanıt 

 Proje-tabanlı Değerlendirme 

 Diğer 

Ders Materyalleri ve 

Kaynaklar 

 

 Çalışma Kağıdı 

 Video 

 Oyunlaştırma Araçları 

 Sunumlar 

 Somut Materyaller   
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Ders İçeriği 

3.5.1. Wiki'lerin Tarihi 

Wiki, ziyaret eden kişiler tarafından bir web tarayıcısında düzenlenebilen ve yönetilebilen 

işbirliğine dayalı bir hipermetinsel yayındır. İlk wiki web sitesi, Ward Cunningham tarafından 

1995 yılında daha önce HyperCard adlı bir programlama aracıyla yerel olarak geliştirdiği bir 

kavramı internete uyarlamak amacıyla PortlandPatternRepository için oluşturulmuştur 

(Cunningham, 2014a). Cunningham, başlangıçta wikileri "çalışabilecek en basit çevrimiçi 

veritabanı" olarak tanımlamıştır (Cunningham and Leuf, 2002). 

Herkes tarafından hızlı ve basit hipermetin oluşturma ve web yayıncılığını mümkün kılma, bu 

gelişimi destekleyen temel ilkelerdir. 

"Cunningham wiki sayfalarını neredeyse QuickWeb olarak adlandıracaktı, ancak 

havalimanında "Wiki Wiki Otobüsü"ne binmesi talimatının verildiği Hawaii gezisini 

hatırladıktan sonra rotasını değiştirdi. "Wiki wiki" ifadesi "hızlı" anlamına geliyordu ve 

"W" ile başlama bonusu vardı, bu yüzden Cunningham site için WikiWikiWeb adını 

kullandı. Unix adlandırma kuralları nedeniyle, teknolojinin kısa bir isme de ihtiyacı 

vardı. Ve bu şekilde "wiki" icat edildi." 

(Rothman, 2016) 

Altı yıl sonra, 2001'de, Jimmy Wales ve Larry Sanger konsepti bir sonraki seviyeye taşıdı ve 

yalnızca en ünlü wiki web sitesi değil, aynı zamanda tüm zamanların en başarılı kitle kaynaklı 

açık bilgi örneği olarak yerleşmiş olan şeyi başlattı: Wikipedia. Gerisi tarih! 

MediaWiki (https://www.mediawiki.org), Wiki'lerin oluşturulmasını sağlayan en popüler 

sistemlerden biridir ve aslında Wikipedia'nın, diğer Wikimedia kardeş platformlarının ve dünya 

çapındaki kuruluşlar tarafından oluşturulan yüzlerce Wiki'nin temelini oluşturan yazılımdır 

(Koerner, 2020). MediaWiki, çok dilli, ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılımdır. 

Temel Kaynaklar: 

● Etkileşimli zaman çizelgesi: Wiki'lerin geçmişini görselleştirme. 

Önerilen kaynaklar: 

 

         Cunningham, W. (2014). Wiki Design Principles. Retrieved January 16, 

2021, from http://wiki.c2.com/?WikiDesignPrinciples  

 

 GÖR: Mükemmel bir wiki sayfası örneği: https://wiki.archlinux.org/   

http://c2.com/doc/etymology.html
http://wiki.c2.com/?WikiDesignPrinciples
https://wiki.archlinux.org/


 
 

 

Sayfa 142  
 

3.5.2. Eğitimde Wikipedia 

Kitle kaynaklı yapısı nedeniyle (yani herkes tarafından düzenlenebilir olması), Wikipedia 

(2020)’yı bilimsel veya güvenilir bir kaynak olarak ele alınmasının önüne geçmiş (yani alıntı 

yapmak mümkün değil) ve bu nedenle öğretim ve öğrenim için değeri üniversiteler tarafından 

genellikle ihmal edilmiştir. Bununla birlikte, dünyanın dört bir yanındaki eğitimciler ve bilgi 

kurumları, Wikipedia kullanımını aktif olarak müfredata dahil ederek potansiyelini fark etmeye 

başlamıştır (Hutchins 2019; McAndrew & Thomas 2020; Poulter & Sheppard 2020). 

 

Wikipedia'yı değerli kılan onu pasif bir şekilde okumak veya yeniden kullanmak değil, eleştirel 

değerlendirme (örneğin, gerçeklik kontrolü, boşlukları tespit etmek) ve içeriğin iyileştirilmesi 

yoluyla aktif olarak onunla etkileşimde bulunmaktır. Bu etkileşim; kusurları veya yanlışlıkları 

giderilerek, makalelerin içeriğini geliştirmek için yüksek kaliteli akademik referanslardan 

yararlanarak, yeni makaleler yazarak, makalelere resim eklemek için medya oluşturarak veya 

içeriği başka dillere çevirerek gerçekleştirilebilir. Bu tarz etkinlikler hem konu bazlı öğrenmeyi 

hem de dijital becerilerin geliştirilmesini sağlayabilir (Ball 2019; Bruszik 2018). 

 

Önerilen kaynaklar 

● İncele: Oyun Oyna: Wikipedia Adventure, Wikipedia'yı düzenlemenin temellerini bir 

saatten daha kısa sürede eğlenerek öğrenmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir 

oyundur. 7 farklı görevi tamamlayarak, kullanıcı sayfası veya konuşma sayfası gibi 

öğelerin yanı sıra tarafsız bakış açısı veya doğrulanabilirlik gibi Wikipedia'yı oluşturan 

temel ilkeleri kavramış olacaksınız. 

● İncele: WikiEdu Eğitim Modülleri https://dashboard.wikiedu.org/training/students  

3.5.3. Wikipedia’da Düzenleme Yapma 

Wiki sayfalarının en büyük avantajı, düzenlemenin kolay olmasıdır. Bu dersin amacı olan 

düzenlemeyi açıklamak için MediaWiki kullanılacaktır, ancak Wikipedia gibi diğer wiki 

sayfalarında düzenleme işlemi aynı veya benzer bir süreç içerir. 

Herhangi bir wiki sayfasına metin eklemek için sadece düzenle düğmesine tıklamanız 

yeterlidir. Bu şekilde sayfaya metin ekleyebilirsiniz. Bitirdikten sonra yapmanız gereken şey 

"değişikliklerinizi yayınla (kaydet)"i tıklamaktır ve bitti hepsi bu kadar. Düzenleme düğmesi 

yoksa değişiklik yapabilmek için muhtemelen kayıt olmanız ya da oturum açmanız 

gerekecektir. 

Bazen "özeti düzenle" adı verilen bir alan bulunur; bu durumda, neyin değiştirildiğini 

başkalarının bilmesi için değişikliklerin kısa bir açıklamasının yazılması gerekmektedir. 

3.5.3.1 Metni Görsel Olarak Biçimlendirme 

Genellikle bir sayfa düzenlendiğinde, biri onu biçimlendirmek de ister. Bunu yapmanın iki 

yolu vardır. İlk ve daha kolay olan yöntem, görsel olan yolu kullanmaktır. Temel olarak, 

görsel biçimlendirme için Şekil 3.5.1'deki gibi bir araç çubuğu kullanılır: 

 

 

Şekil 3.5.1 - WikiMedia Araç Çubuğu 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:The_Wikipedia_Adventure
https://dashboard.wikiedu.org/training/students
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Bu çubukta, metni farenizle işaretlemeniz ve stili kalın, italik vb. (Şekil 3.5.2-a) şeklinde 

değiştirmeniz yeterlidir. Ayrıca metnin türünü seçebilirsiniz ve başlık, paragraf veya başka bir 

tür metin olup olmadığını da (Şekil 3.5.2-b) belirleyebilirsiniz.  

                     

Şekil 3.5.2 - WikiMedia Araç Çubuğu - a) Biçimlendirme b) Tür 

LibreOffice Writer veya Microsoft Word gibi editörlerde çalışmakla aynıdır, ancak seçenekler 

sınırlıdır. Ek olarak, başka sayfalara köprüler eklemek mümkündür. Metni seçip  

sembolüne tıklayın ve ardından mevcut bir wiki sayfasını veya harici bir sitenin url'sini ekleyin. 

Ayrıca, sembolünü kullanarak listeler oluşturmak mümkündür. 

3.5.3.2. İşaretleme Kullanarak Metni Biçimlendirme 

Bazı wiki sayfalarında görsel düzenleyici yoktur ve yalnızca kaynak düzenleme mümkündür. 

Kaynaktaki biçimlendirmeyi değiştirmek için, kişinin kullanılan farklı işaretleme sembollerine 

aşina olunması gerekir. Bir işlemin nasıl yapılacağını anlamanın yolu, düzenleme için mevcut 

bir wiki sayfasını açmak ve görsel mod yerine kaynak modunu seçmektir. 

Daha sonra, ortaya çıkan ürünü, işaretlemeyle yaptığınız ürünle karşılaştırabilir ve ne işe 

yaradığı hakkında fikir edinebilirsiniz. İşaretleme ile biçimlendirme oldukça basittir, bu yüzden 

kolayca kavranabilir. 

Diğer olasılık, farklı biçimlendirme kodlarını kullanmaktır. Tablo 3.5.1'de bir düzenlemede en 

gerekli biçimlendirme komutlarına bazı örnekler bulunmaktadır. Elbette Wikipedia Help 

Cheatsheet (2020) veya Wikimedia Cheatsheet. (2020) adreslerinde kullanılabilecek başka 

kodlar da bulunabilir, ancak çoğu zaman aşağıdakiler yeterli olacaktır. 

Tablo 3.5.1 Wikipedia biçimlendirme komutları 

Kalın '''bold text''' 

İtalik ''italic text'' 

kalın ve italiği 
birleştirme 

'''''text in bold and italic at same time''''' 

Başlık 1 == Heading level 1 == 

Başlık 2 === Heading level 2 === 
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Başlık 3 ==== Heading level 3 ==== 

Başlık 4 ===== Heading level 4 ===== 

İç Bağlantı [[nameOfWikiPage|textToDisplay]] 

Dış Bağlantı [url textToDisplay] 

Madde İşaretli Liste * item one 

** subitem one 

** subitem two 

* item two 

** subitem one 

** subitem two 

* three 

Numaralandırılmış 
liste 

# item one 

## subitem one 

## subitem two 

# item two 

## subitem one 

## subitem two 

# three 

Görsel [[File:fileName.extension|options|caption|]] 

the most important options are: 

● format - border, frameless, frame, thumb 

● size - {width}px 

● alignment - left, right, center, none 

 

Example:  

[[File:image.jpg|center|200px|caption]] 

Referans This is a reference <ref name="someName">Book, 

article, etc.</ref> 

 

This is a reference to web page<ref 

name="someName2">[url textToDisplay]</ref> 

 

This is a reused reference.<ref name="someName" /> 

Referans listesi {{reflist}} 

 

Görevler 

 Kopya düzenleme gerektiren Wikipedia makalelerinin listesine göz atın: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:All_articles_needing_copy_edit 

 İlgilendiğiniz bir konuya göre filtreleyin (örneğin; biyografiler, video oyunları, fizik) 

 Bir makale seçin ve yazısını gerektiği gibi silin. 

 Portföyünüz için süreci açıklayan ve kullanıcı sayfanıza ve düzenlediğiniz makaleye 

bağlantılar içeren bir blog yazısı yazın.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:All_articles_needing_copy_edit
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DEĞERLENDİRME 

1. Bu ders için SON SINAV'a gidin. 

2. Wikipedia Hazine Avı'ndan aşağıdaki görevlerden birini seçin: 

 Signpost’u okuyun. 

 Administrators' noticeboard’u ziyaret edin. 

 Sandbox’u tırmıkla temizleyin. 

 Referans Masası veya yardım masasında bulunan bir soruyu cevaplayın. 

 Wikipedia:Maintenance’da bulunan sayfalardan birinde belirtilen bir makaleyi 

düzeltin. 

 Articles for creation’da önerilen bir makaleyi gözden geçirin. 

 “Yorum İsteği” kısmında fikrinizi ifade edin. 

 Peer review kısmında yorum yapın/dönüt verin. 

 “Biliyor musunuz” bölümü için son zamanlarda oluşturulmuş bir web sayfası 

önerin. 

 Village pump sayfalarından birinde mevcut bir bölüme yorum gönderin. 

 Bir vandal tespit edin ve yapılan vandalizmi eski haline getirin. 

 Bir makaleyi temizlemeye çalışın. 

 Öne çıkan makale adayı, öne çıkan liste adayı veya öne çıkan resim adayı 

hakkında yorum yapın. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Scavenger_hunt  

3. Seçtiğiniz görevi tamamladıktan sonra, blogunuz için ne yaptığınızı açıklayan ve 

öğrendiklerinizi yansıtan bir gönderi yazın. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Signpost
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Administrators%27_noticeboard
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sandbox
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Reference_desk
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Help_desk
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Maintenance
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Articles_for_creation
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Requests_for_comment
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Peer_review
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Did_you_know
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Village_pump
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Scavenger_hunt
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Ünite 3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma 

Ders 3.6. Açık içerik Oluşturma ve İçeriği Yeniden Kullanma  

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamladıktan sonra öğrenciler şunları yapabilecektir: 

  Lisanslama gereksinimlerini analiz edebilir. 

 Telif hakkı yasasını uygulayabilir. 

 İşe özel bir lisans seçebilir. 

Önerilen Ders Süresi 3,5 saat 

Aktiviteler için önerilen süreler: 

 Ders materyalleri: 90 dakika 

 Ders okuma: 30 dakika 

 PowerPoint: 30 dakika 

 Videolar: 10 dakika 

 Öğrenci etkinlikleri: 30 dakika 

 Öğrenci bireysel çalışması, değerlendirme, raporlama ve 

iletişim: 20 dakika      

Ders İçeriği Bu ders Telif hakkı, Creative Commons ve diğer ilgili lisansların 

temellerini açıklamaktadır.  

Üç ana bölümden oluşmaktadır (her biri 1 saat sürer):  

a) Lisanslara giriş 

b) Öğrencilerin yazar olarak kendi oluşturdukları ürünler için 

uygun lisans seçmelerine odaklanan öğrenci aktiviteleri  

c) Öğrencilerin kendi çalışmaları için ücretsiz CC kaynakları 

bulmalarına odaklanan öğrenci aktiviteleri  

3.6.1. Telif hakkı ve diğer lisanslara giriş 

3.6.2. Telif Hakkı İhlallerinden Kaçınmak 

3.6.3. Açık ve Kamuya Açık Telif Hakkı Lisansları 

3.6.3.1. Creative Commons 

3.6.3.2. Diğer lisanslar 

3.6.4. Yeniden kullanma amacıyla açık içerik bulma 

Öğretim Strateji, 

Yöntem ve Teknikleri  Anlatma 

 Yaparak-Yaşayarak Öğrenme 

 Karma Öğrenme 

 
 

 Ders Planı 
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Değerlendirme 

yöntem ve teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Test (Çoktan Seçmeli, Açık uçlu, Boşluk doldurma...) 

 Quiz 

 Ürün odaklı değerlendirme 

 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 İş Örneği 

 Sözlü Yanıt 

 Proje-tabanlı Değerlendirme 

 Diğer 

Öğretim Materyalleri 

ve Kaynaklar 

 

 Çalışma Kağıdı 

 Video 

 Oyunlaştırma Araçları 

 Sunumlar 

 Somut Materyaller   

“, 
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Ders İçeriği 

3.6.1. Telif Hakkına Giriş 

Dünya Uluslararası Mülkiyet Örgütü, Telif Hakkını şu şekilde tanımlamaktadır:  

“Telif hakkı, yaratıcıların edebi ve sanatsal eserleri üzerindeki haklarını tanımlamak 

için kullanılan yasal bir terimdir. Telif hakkı kapsamındaki eserler kitap, müzik, resim, 

heykel ve filmlerden bilgisayar programlarına, veri tabanlarına, reklamlara, haritalara 

ve teknik çizimlere kadar çeşitlilik gösterir.” (WIPO Telif Hakkı Sıkça Sorulan Sorular). 

Aşağıdaki makale, Telif Hakkı Kullanıcı Girişimi (Copyright User initiative) tarafından 

oluşturulmuştur (orijinal metin burada yayınlanmıştır) ve Creative Commons CC-BY 3.0 lisansı 

altında erişime sunulmuştur. Telif hakkı konusunda önde gelen akademisyenler tarafından 

üretilmiş ve çalışmanın doğru ve yetkin olması amaçlanmıştır. Ancak, yasal tavsiye niteliği 

taşımaz. Telif Hakkı Kullanıcı Girişimi Birleşik Krallık (BK) merkezli bir girişimdir ve bu yüzden 

de makale sadece BK Telif Hakkı Yasasında izin verilen hususları yansıtmaktadır. 25 Eylül 

2020 tarihi itibariyle güncellenen ve yürürlükte olan yasayı içermektedir. 

Çalışmanızı telif hakkı ile koruma 

Telif hakkı, içerik oluşturuculara çalışmalarının kullanımını kontrol etme ve bundan kazanç 

sağlama hakkı veren bir dizi "sınırlı" haktır. Telif hakkı yasasındaki 'sınırlı' terimi, telif hakkı 

sahibinin eserine, başkalarının izin almadan kullanmasını engelleme hakkına sahip olduğu 

anlamına gelir. Telif hakkı mekanizması aracılığıyla, yaratıcıların emekleri ödüllendirilebilir 

ve bu da kitapların, filmlerin, şarkıların ve diğer yaratıcı ifadelerin üretimini teşvik eder. Telif 

hakkının nihai amacı, bilginin yaratılması ve yayılmasıdır. Bu nedenle, telif hakkının en 

hassas hedeflerinden biri, yaratıcı eserleri korumak ile halkın bunları kullanmasına izin 

vermek arasında bir denge kurmaktır. 

Çalışmanızın telif hakkı yasası kapsamında korunması bir dizi etkene bağlıdır. 

İlk olarak, telif hakkının fikirlerin kendisini değil, yalnızca fikirlerin ifadesini koruduğunu 

hatırlamak önemlidir. Bu, örneğin bir manzara çizdiğinizde, başka bir kişinin aynı 

manzaranın fotoğrafını çekmesinin engellenmediği anlamına gelir. Aynı zamanda, Bridget 

Jones'un Günlüğü telif hakkı korumalı olsa bile, aşkı arayan ve kişisel bir günlük tutan bir 

kadın hakkında kendi hikayenizi yazabileceğiniz anlamına gelir. Fakat bunu yaparken ortaya 

çıkan iş esinlendiğiniz eserden önemli ölçüde farklı olduğundan emin olmalı ve orijinal bir 

eser ortaya konulmalıdır. 

Birleşik Krallık telif hakkı yasasına göre, bir eser yaratıcısı onu yaratmak için beceri, emek, 

muhakeme ve çaba kullanırsa orijinal olarak kabul edilir. Bir başkasının çalışmasının 

kullanılması, 'bir çalışmanın tamamı veya önemli bir kısmı' kopyalandığında telif hakkı 

ihlalidir. 

Telif hakkı hakkında bilmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır: 

 Telif hakkı genellikle yazarın ömrü artı 70 yıl boyunca geçerlidir. Bundan sonra eser 

kamu malı olur ve telif hakkı sahibinden izin almaya gerek kalmadan ücretsiz olarak 

yeniden kullanılabilir. 

https://www.copyrightuser.org/understand/rights-permissions/protecting/
https://www.copyrightuser.org/understand/getting-permission/
https://www.copyrightuser.org/understand/using-reusing/
https://www.copyrightuser.org/understand/using-reusing/
https://www.copyrightuser.org/create/public-domain/
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 Telif hakkı, orijinal edebi, dramatik, müzikal veya sanatsal eserler ile ses kayıtları, 

filmler, yayınlar ve yayınlanmış baskıların tipografik düzenlemeleri için geçerlidir. 

 Çoğu durumda, telif hakkını elde etmek için eser yazılı veya kalıcı/sabit biçimde 

olmalıdır. 

 Önemli olan kurallar kendi ülkenizin kurallarıdır; yasal açıdan, telif hakkı yasası 

doğası gereği bölgeseldir. 

 Telif hakkı otomatik olarak verilir, kayıt gerekmediğinden formalite yoktur. 

Çalışmanızı kaydetmeseniz veya telif hakkı simgesini © eklemeseniz bile, telif hakkı 

yasası çalışmanızı korur. 

Yani telif haklarından yararlanabilmeniz için eserinizin size ait olması, kendi becerinizi, 

emeğinizi, muhakemenizi kullanmanız ve eserinizin özgün olması için çaba sarf etmiş 

olmanız gerekir. Eseriniz konu ile ilgili bir ortamda (aşağıdaki listeye bakın) ve sabit bir 

biçimde olmalıdır. 

Mülkiyet 

Edebi, dramatik, müzikal veya sanatsal eserler için mevcut herhangi bir telif hakkının 

öncelikli olarak ilk sahibi eserin yazarı veya yaratıcısıdır. İngiltere'de (BK) bir filmin ilk telif 

hakkı sahipleri yapımcı ve başyönetmendir. Bir ses kaydının ilk telif hakkı sahibi plak 

yapımcı(lar)ı; bir yayının ilk telif hakkı sahibi yayıncısı ve yayınlanmış bir baskının ilk telif 

hakkı sahibi yayıncısıdır. 

Ancak, çalışmayı bir çalışan olarak yaptıysanız, aksini kabul etmediğiniz sürece işvereniniz 

genellikle telif hakkı sahibidir. Bu durumlarda sözleşme şartları genellikle bir eserin 

sahipliğini yöneten gerçek kurallardır, bu nedenle ilgili çeşitli münhasır haklara kimin sahip 

olduğunu anlamak için tüm maddeleri dikkatlice kontrol etmelisiniz. Örneğin, Üniversite veya 

Film Okulu'nda öğrenciyseniz, kurum genellikle kaydınız ile bağlantılı olarak oluşturduğunuz 

her şeyde telif hakkı hükümlerine sahiptir. 

Başka kişilerle birlikte bir çalışma meydana getirirseniz, bu genellikle telif hakkının ortak 

mülkiyeti ile sonuçlanır. Birisi bu eseri kullanmak isterse, sadece bir kişinin değil, tüm telif 

hakkı sahiplerinin iznine gereksinim duyar. 

Telif hakkı satın alınabilir, satılabilir, miras alınabilir veya devredilebilir ve bu nedenle orijinal 

yaratıcıdan başka biri bir eserde telif hakkına sahip olabilir. Ancak bu, aşağıda açıklandığı 

gibi manevi haklar için geçerli değildir; bunlar eser sahibinde kalır. 

Mülkiyetin kanıtlanması 

Daha önce de belirtildiği gibi, telif hakkı otomatik olarak verilir. Genellikle, içeriği oluşturan 

kişiler çalışmalarını telif hakkı simgesi © ve ardından adı (veya adları) ve çalışmanın 

yayınlandığı yıl ile işaretler: Ör; © Joe Bloggs 2013. Bunu yapmak zorunlu değildir, ancak 

içerik sahibinin kim olduğunu göstermek ve korumanın ne zaman başladığını bildirmek 

açısından iyi bir fikir olabilir. 

İsterseniz, telif hakkınızı çevrimiçi bir hizmet aracılığıyla kaydedebilir veya çalışmanızı bir 

banka veya avukat aracılığıyla kaydedebilirsiniz. Bazı kişiler ayrıca çalışmalarının bir 

kopyasını taahhütlü postayla kendilerine gönderir veya çalışmaları üzerinde net bir sahiplik 

kazanmak için kendilerine e-postayla gönderir. Ancak günümüzde bu eskisi kadar gerekli 
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değildir, çünkü neredeyse her zaman bilgisayar kayıtlarıyla üretimin tarihlendirilmesi 

mümkündür.   

Ekonomik haklar 

Telif hakkı sahibi, eseri kopyalamak, eserin kopyalarını umuma yayınlamak, eseri umuma 

kiralamak veya ödünç vermek, eseri umuma açık olarak icra etmek, göstermek veya 

oynatmak, eseri umuma iletmek, düzenlemek veya uyarlamak, telif hakkını başkaları 

tarafından kullanılmak üzere satmak veya lisanslamak münhasır hakkına sahiptir. 

Yukarıda bahsedildiği gibi, münhasır hak, hak sahiplerinin çalışmalarını izinsiz 

kullanmalarını başkalarının dışında bırakmalarına izin verir. Yukarıda belirtilen tüm haklar 

tek bir eserde bir arada bulunabileceğinden ve her birinin birden fazla sahibi olabileceğinden 

izin alma süreci oldukça karmaşık olabilir. 

Ahlaki haklar  

Telif hakkı rejimi sadece ekonomik haklardan değil, aynı zamanda manevi haklardan da 

oluşur. Manevi haklar, eserin yazarı olarak tanımlanma hakkını (genellikle atıf hakkı olarak 

anılır) ve eserin 'aşağılayıcı muameleye' tabi tutulmama hakkını (genellikle dürüstlük hakkı 

olarak anılır), yani yaratıcısını rencide edecek veya küçük düşürecek şekilde eserin 

kullanılmasını önleme hakkı ifade eder. 

Bir eserin yazarı olarak tanınmaya yönelik manevi hakkın, iddia edilene kadar ortaya 

çıkmadığını bilmek önemlidir. Bu nedenle, bu hakkı her zaman savunmak iyi bir 

uygulamadır. Bunu, çalışmanıza aşağıdaki gibi bir ifade ekleyerek yapabilirsiniz: 

Joe Bloggs, 1988 tarihli Telif Hakkı, Tasarımlar ve Patentler Yasası uyarınca bu 

çalışmanın yazarı olarak tanımlanma hakkını ileri sürmüştür. 

Manevi haklar ayrıca, size yanlış bir şekilde atfedilen bir esere sahip olmama hakkını ve 

belirli fotoğraf ve filmlerin mahremiyet hakkını da içerir. 

Manevi haklar, ekonomik haklardan farklı olarak satılamaz veya başkasına devredilemez. 

Bu nedenle, örneğin bir yayıncıya veya yapımcıya münhasır haklarınızı sattığınızda bile, 

manevi haklarınız hala sizdedir. Çalışmanızın ekonomik haklarını kim alırsa, çalışmanızı 

istediği gibi kullanabilecektir, ancak bunu yaparken orijinal çalışmanın yazarı olarak sizi 

kredilendirmek zorunda kalacaklardır. 

Manevi haklar başka bir kişiye satılamaz veya devredilemez. Bununla birlikte bir yazarın atıf 

ve bütünlük haklarından yazılı olarak anlaşma ile 'feragat edebileceği' belirtilmelidir. 

Örneğin, hayalet yazar olarak çalışan birinden, yayıncı tarafından, söz konusu eserin yazarı 

olarak tanımlanma hakkından 'feragat' etmesi neredeyse kesin olarak istenecektir. Yine de 

genel olarak, kesinlikle gerekli olmadıkça manevi haklarınızdan feragat etmekten 

kaçınmaya çalışmalısınız. 

Telif hakkı istisnaları 

Çalışmanızda telif hakkına sahip olmak, eserinizi dilediğiniz gibi kullanmanıza ve diğer 

kişilerin onu kullanmasını engellemenize olanak tanır. Telif hakkı olan materyalinizi izniniz 

https://www.copyrightuser.org/understand/getting-permission/
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olmadan birisi kullanırsa, o kişiye karşı yasal işlem başlatma ve tazminat talep etme hakkınız 

vardır. Ancak, telif hakkının istisnaları olduğunu belirtmek gerekir; bunlar, bir kişinin eserini 

kullanmak için telif hakkı sahibinden izin alması gerekmediği durumlardır. Eserin alıntı, 

haber raporlama, eğitim, araştırma ve özel çalışma, arşivleme ve koruma amaçlı 

kullanılması izin almanın gerekmediği durumlardır. 

Aşağıdaki çalışma türlerinden herhangi birinde telif hakkı bulunabilir: 

 ‘Edebi eser’; bu terim temelde yazılı, sözlü veya söylenen her şey anlamına gelir ve 

ayrıca bir tablo veya derleme, bir bilgisayar programı ve bir veritabanı da bu terim 

dahilindedir. 

 ‘Dramatik eser’; dans veya pandomim çalışmasını içermektedir. 

 ‘Müzikal eser’; müzikle birlikte gerçekleştirilen sözler veya eylemler olmadan 

sadece müzikten oluşan bir eser anlamına gelir. 

 ‘Sanatsal Çalışmalar’; resim, çizim, diyagram, harita, harita veya plan, fotoğraf, 

heykel veya kolaj gibi herhangi bir grafik çalışması, bina gibi herhangi bir mimari eser 

veya herhangi bir sanatsal işçilik eseri bu gruba dahildir. 

 ‘Ses kaydı’; tekrar oynatılabilen herhangi bir ses kaydı. 

 ‘Film’; tekrar oynatılabilen her türlü hareketli görüntü. 

 ‘Yayın’; görsel görüntülerin, seslerin veya diğer bilgilerin herhangi bir elektronik 

iletimi. 

 ‘Yayınlanmış sürüm’; Bu ifade, genellikle yayınlanmış bir çalışmanın bir sayfasının 

stili, kompozisyonu, düzeni ve genel görünümüne atıfta bulunan, çalışmanın 

tipografik düzenlemesi ve tasarımıdır. 

Hukuki dil: 

Genellikle bir çalışanın istihdamı sırasında yarattığı çalışmanın durumu telif hakkı 

davalarında bir tartışma kaynağıdır. 

Örneğin, Stevenson Jordan & Harrison v McDonnell & Evans [1952] 1 T.L.R. 101 CA 

davasında, bir eserin yaratıcısı hizmet veya çıraklık sözleşmesi kapsamındaysa ve eser o 

çalışma sırasında yapılmışsa, aksine bir anlaşma yoksa, telif hakkının ilk sahibi işveren 

olduğu kararı onaylanmışır. 

 University of London Press Ltd karşı University Tutorial Press Ltd [1916] 2 Bölüm 601: 

“Bu bağlamda "orijinal" kelimesi, eserin orijinal veya özgün düşüncenin ifadesi olması 

gerektiği anlamına gelmez. Telif Hakkı Kanunları, fikirlerin orijinalliği ile değil, düşüncenin 

ifadesiyle ve “edebi eser” söz konusu olduğunda, düşüncenin basılı veya yazılı olarak ifade 

edilmesiyle ilgilidir. Gerekli olan özgünlük, düşüncenin ifadesi ile ilgilidir. Ancak Kanun, 

ifadenin orijinal veya yeni bir biçimde olmasını, eserin başka bir eserden kopyalanmamasını- 

yazardan kaynaklanmış olmasını gerektirmez”. 

Yasal referanslar: 

 Birleşik Krallık'ta Telif hakkı Copyright, Designs and Patents Act 1988. Birleşik Krallık 

telif hakkı yasası aynı zamanda çeşitli uluslararası anlaşmaların şartlarına da tabidir. 

 Telif hakkı eser türleri için bkz.,  1988 Telif Hakkı, Tasarımlar ve Patentler Yasası'nın 

3-8. Bölümleri  

https://www.copyrightuser.org/topics/quotation/
https://www.copyrightuser.org/topics/news-reporting/
https://www.copyrightuser.org/topics/education/
https://www.copyrightuser.org/topics/research-and-private-studies/
https://www.copyrightuser.org/topics/archiving-and-preservation/
https://www.copyrightuser.org/topics/archiving-and-preservation/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48
http://www.wipo.int/copyright/en/treaties.htm
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/I/crossheading/descriptions-of-work-and-related-provisions
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/I/crossheading/descriptions-of-work-and-related-provisions
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/I/crossheading/descriptions-of-work-and-related-provisions
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 Telif hakkı sahipliği için bkz., Sections 9 – 11 of the Copyright, Designs and Patents 

Act 1988 

 Ekonomik haklar için bkz., Sections 16 – 24 of the Copyright, Designs and Patents 

Act 1988 

 Ahlaki Haklar için, bkz. Sections 77 and 78 of the Copyright, Designs and Patents 

Act 1988 

 Telif Hakkına dair daha fazla bilgi için Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi linki, ve 

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, linki. 

Copyrightuser.org 2020 CC-BY 3.0 

 

Telif hakkı yasaları bölgeseldir, yani her ülke tarafından onaylanmalıdır. Ulusal mevzuatlar 

arasında örneğin, Bern Sözleşmesi ile tesis edilmiş, birçok benzerlik vardır. AB içinde telif 

hakkı alanında ortak bir zemin sunan çeşitli yasal araçlar (yani direktifler ve yönetmelikler) 

vardır, ancak Üye Devletlerin her birinin kendi telif hakkı yasası ve politikasına sahiptir ve telif 

hakkıyla ilgili olarak önemli farklılıklar (örneğin, telif hakkı istisnalarına dair) gözlenebilir. 

Dijital Tek Pazarda (DSM Yönergesi olarak bilinir) telif hakkı ve ilgili haklara ilişkin yeni Telif 

Hakkı Yönergesi (Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 17 Nisan 2019 tarihli (AB) 2019/790 

sayılı Yönergesi (AB)), şu anda üye devletler tarafından uygulanma sürecindedir. 

Önerilen kaynaklar 

● https://www.copyrightuser.org/ 

3.6.2 Telif Hakkı İhlallerinden Kaçınmak 

Başkaları tarafından üretilen telif hakkıyla korunan içeriği kullanma açısından neyin yasal olup 

neyin olmadığını öğrenmek için ülkenizdeki ilgili ulusal mevzuata bakmanız gerekir, çünkü 

korunan içeriğin yasal ve yasa dışı kullanımları ülkeler arasında farklılık gösterebilir. Başka 

birinin telif hakkıyla korunan eserlerini kullanmak için normalde sahiplerinden (örneğin bir 

lisans satın alarak alınabilecek) izin almanız gerekir. Bu, Web'den herhangi bir içeriği 

indiremeyeceğiniz ve istediğiniz gibi ve istediğiniz zaman yeniden kullanamayacağınız 

anlamına gelir. 

Bazı durumlarda, telif hakkı sahiplerinden izin almanıza gerek kalmadan telif hakkıyla korunan 

çalışmaları kullanabilirsiniz. Bunlara genellikle telif hakkı istisnaları veya sınırlamaları denir ve 

bazı ülkelerde adil işlem veya adil kullanım olarak da bilinir ve genellikle araştırma, özel 

çalışma, parodi, alıntı veya haber raporlamayı içerir. Ancak, ülkeler arasında birçok farklılık 

vardır ve bazı ülkelerde yasal olan uygulamalar diğerlerinde yasa dışı olabilir. 

Avrupa'da Telif Hakkı ve Eğitim (Nobre 2017) raporu, 15 AB ülkesinde bir dizi geleneksel ve 

gelişmekte olan eğitim uygulamalarını gözden geçirmekte ve büyük bir eşitsizlik ortaya 

koymaktadır. Örneğin, eğitimciler tartışma için bir sınıfta herkese açık çevrimiçi bir videoyu 

göstermek isteyebilirken, bu, çeşitli telif hakkı yasalarında yasaklanmıştır. Benzer şekilde, 

çoğu AB ülkesinde öğrenciler bir sanat eserinin tamamını (örneğin bir sunumdaki bir resim) 

yasal olarak alıntılayabilirken, bazı ülkelerde eserlerin yalnızca bir kısmını alıntı yapmalarına 

izin verilmektedir. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/I/crossheading/authorship-and-ownership-of-copyright
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/I/crossheading/authorship-and-ownership-of-copyright
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/I/crossheading/authorship-and-ownership-of-copyright
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/II
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/II
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/IV
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/IV
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/part/I/chapter/IV
http://www.ipo.gov.uk/types/copy.htm
http://www.wipo.int/copyright/en/
http://www.wipo.int/copyright/en/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eu-copyright-legislation
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj
https://www.copyrightuser.org/
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Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi Gözlemevi, vatandaşları telif haklarının tüm AB Üye 

Devletlerinde koruduğu ve izin verdiği şeyler hakkında bilgilendiren bir Sıkça Sorulan Sorular 

(SSS) listesi derlemiştir. Cevaplar İngilizce ve ilgili her Üye Devletin en az bir resmi dilinde 

mevcuttur: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright  

Telif hakkı ihlallerinden kaçınmanın en kolay yollarından biri, Açık Eğitim Kaynakları olarak 

kabul edilebilecek malzemeleri kullanmaktır:  

Açık Eğitim Kaynakları (OER), kamuya açık alanda bulunan veya başkaları tarafından 

ücretsiz erişime, kullanıma, uyarlamaya ve yeniden dağıtıma izin veren açık bir lisans 

altında yayınlanmış, dijital veya başka herhangi bir ortamda bulunan kısıtlamasız veya 

sınırlı olmayan öğretim, öğrenme ve araştırma materyalleridir. 

https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer 

Telif hakkı koruması genellikle bir yazarın ölümünden 70 yıl sonra sona erer, ancak tam süre 

her ülkenin telif hakkı yasası tarafından belirlenir. Bundan sonra, eserleri Kamu Malı olarak 

bilinen alana girer ve bundan sonra bu eserleri izin almak zorunda kalmadan ücretsiz olarak 

yeniden kullanabilirsiniz. İçerik genellikle birkaç yazar tarafından oluşturulmuşsa bu tür bir 

çalışmanın kamu alanına girme tarihi, hayatta kalan son yazarının ne zaman öldüğüne 

bağlıdır. 

Kamu Malı dışında, yaratıcıların belirli izinler vermesine izin veren Creative Commons gibi 

kamu telif hakkı lisansları aracılığıyla da Açık Eğitim Kaynakları (OER) bulunabilir. Yeniden 

kullanmak isteyebileceğiniz herhangi bir çalışmanın telif hakkı durumunu tespit etmenin 

içeriğin kullanıcısı olarak sizin sorumluluğunuzda olduğunu vurgulamak önemlidir. 

 

Önerilen Kaynaklar 

● Nobre, Teresa. ‘Copyright and Education in Europe: 15 Everyday Cases in 15 

Countries’. COMMUNIA International Association of the Digital Public Domain, 2017. 

http://www.rightcopyright.eu 

● Europeana contains thousands of items in the Public Domain: 

https://classic.europeana.eu/portal/en/search?q=&view=grid&f%5BREUSABILITY%5

D%5B%5D=open&f%5BRIGHTS%5D%5B%5D=http%2A%3A%2F%2Fcreativecom

mons.org%2Fpublicdomain%2Fmark%2A  

 

  

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright
https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer
http://www.rightcopyright.eu/
http://www.rightcopyright.eu/
http://www.rightcopyright.eu/
https://classic.europeana.eu/portal/en/search?q=&view=grid&f%5BREUSABILITY%5D%5B%5D=open&f%5BRIGHTS%5D%5B%5D=http%2A%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Fpublicdomain%2Fmark%2A
https://classic.europeana.eu/portal/en/search?q=&view=grid&f%5BREUSABILITY%5D%5B%5D=open&f%5BRIGHTS%5D%5B%5D=http%2A%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Fpublicdomain%2Fmark%2A
https://classic.europeana.eu/portal/en/search?q=&view=grid&f%5BREUSABILITY%5D%5B%5D=open&f%5BRIGHTS%5D%5B%5D=http%2A%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Fpublicdomain%2Fmark%2A
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3.6.3. Açık ve Kamuya Açık Telif Hakkı Lisansları 

Açık İçerik Lisansı (1998) ve Açık Yayın Lisansı (1999), her ikisi de eğitimci David W. Wiley 

tarafından tasarlanmıştır. Bu lisanslar özgür yazılım ve açık kaynak ilkelerini eğitim içeriği 

alanına uyarlamaya yönelik ilk girişimlerdi. Bugünlerde ikisi de geçerli değildir, ancak 2004'te 

başlatılan bir dizi lisans olan Creative Commons'ın gelişimine öncülük ettiler. CC varsayılan 

olarak tüm hakların saklı tutulması yerine yalnızca bazı hakların saklanması söz konusu 

olduğunda bir tür fiili standart haline gelmiştir. 

3.6.3.1. Creative Commons 

Creative Commons (CC) dünyadaki her kişi ve kuruluşa yaratıcı ve akademik çalışmalar için 

telif hakkı izinleri vermenin ücretsiz, basit ve standart bir yolunu sunan Creative Commons 

lisansları ve kamu malı araçları sağlayan kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Uygun atıf 

sağlama ve başkalarının bu çalışmaları kopyalamasına, dağıtmasına ve kullanmasına izin 

verme amacı güder. (Creative Commons, 2020). 

Creative Commons lisansları telif hakkı üzerine kuruludur ve eserlerini başkaları ile 

paylaşırken yazarların belirli haklarını korumanın kolay bir yolunu sunar. Bu seçeneklerden 

bazıları, varsayılan Telif Hakkı korumaları kadar kısıtlayıcıyken (yani, türev çalışmalara veya 

ticari kullanıma izin vermez), diğerleri ise neredeyse Kamu Malı kadar serbesttir ve yalnızca 

yazarın onayını gerektirir. 

 

 

Herkesin kendi çalışması için belirli bir Creative Commons lisansı oluşturmasını sağlayan 

çevrimiçi bir araç vardır https://creativecommons.org/choose/. 

https://creativecommons.org/choose/
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CC lisansının aşağıdaki yönleri dikkate alınmalıdır: 

- atıf (BY) 

- ticari kullanıma izin verilmez (NC) 

- türev çalışmalara izin verilmez (ND) 

CC lisanslarının atıf öğesi, çalışmalarını yeniden kullanırken yazarlara kredi vermenizi 

gerektirir.  

 

Şekil 3.6.1. CC'nin atıf seçeneğini belirleme 

CC lisanslarının ticari kullanım seçeneği, yazarların içeriklerinin ticari amaçlarla yeniden 

kullanılmasına izin vermek isteyip istemediklerine karar vermelerini sağlar. Örneğin, NC 

seçeneğini seçerek bir yazar, romanlarının kopyalarını basmanıza ve ücretsiz olarak 

vermenize izin verir, ancak satmaya izin vermez. 

 

Şekil 3.6.2. CC'nin ticari kullanım seçeneğini seçme 

 

CC lisanslarının türev çalışma öğesi, yazarların çalışmalarını yeniden düzenleme, uyarlama 

veya geliştirme izni verip vermediğini belirler. Örneğin, romanlarından birine uygulanan lisansa 

bir ND öğesi eklemeyi seçen bir yazar, buna dayalı bir film yapmanıza izin vermez.   
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Şekil 3.6.3. CC'nin Türev çalışma seçeneğini seçme 

 

Önceki seçimler üzerine oluşturulan CC tarafından oluşturulan lisans örneği: 

 

 

 

Bir CC lisansı altında bulunan herhangi bir içeriği kullandığınızda, kaynağı doğru bir şekilde 

belirtmelisiniz. Aşağıda CC lisanslı bir görüntünün nasıl sunulacağına dair bir örnek 

bulabilirsiniz. 
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Şekil 3.6.5. "Sailing on the Great Lakes" Trey Ratcliff tarafından,  CC BY-NC-SA 2.0 altında 

lisanslanmıştır. 

Lisans kısa yoluna (CC BY-NC-SA 2.0) tıklandığında, kullanılan lisansın tam açıklamasını 

vermektedir. 

Tüm lisans türlerinin avantajları ve dezavantajları vardır ve amacınız doğrultusunda dikkatli bir 

şekilde seçim yapmanız gerekir. Örneğin, işinize mümkün olduğunca fazla görünürlük 

kazandırmak ve herkesin onu olabildiğince özgürce kullanmasına izin vermek istiyorsanız, 

daha az kısıtlayıcı seçeneklerden birini kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bazı çalışmalarınızın 

üzerinde yaratıcı veya ticari kontrolü elinde tutarken, insanların buna erişmesine ve 

paylaşmasına izin vermeye devam etmek istiyorsanız, genellikle daha kısıtlayıcı 

seçeneklerden birini tercih edersiniz. 

'Açık Lisans' terimi genellikle, Açık (Açık Kaynak) Tanımı ile uyumlu olan daha fazlasına izin 

veren lisanslardan (BY, BY-SA veya CC0) bahsetmek için kullanılmaktadır: 

http://opendefinition.org/ 

Yazarın adı, yaratıcı profilinin URL'si, eser başlığı ve eser URL'si gibi ek bilgiler lisansa 

eklenebilir (Şekil 3.6.5.). Bu örnek lisansın düz metni aşağıdakileri içermektedir: 

Great Lakes by Jane Doe, CC BY-NC-ND 4.0 altında lisanslanmıştır. Bu lisansın bir kopyasını 

görüntülemek için şu adresi ziyaret edin: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 

 

3.6.3.2. Diğer Lisanslar 

Creative Commons lisanslarının dışında, açık kaynakları ararken bulabileceğiniz 

başka seçenekler de vardır. 

 

https://www.flickr.com/photos/95572727@N00/261914744
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
http://opendefinition.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
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GNU Genel Kamu Lisansı 

GNU Genel Kamu Lisansı (GNU GPL), genellikle ücretsiz ve açık kaynaklı yazılım (FOSS) 

için kullanılan lisanssız kopyaya (copyleft) izin veren bir lisanstır, ancak başka çalışmalar için 

de kullanılabilir. 

“Hiç kimse kullandığı yazılım tarafından kısıtlanmamalıdır. Her kullanıcının sahip olması 

gereken dört özgürlük vardır: 

 Yazılımı herhangi bir amaç için kullanma özgürlüğü, 

 Yazılımı ihtiyaçlarınıza göre değiştirme özgürlüğü, 

 Yazılımı arkadaşlarınız ve komşularınızla paylaşma özgürlüğü ve 

 Yaptığınız değişiklikleri paylaşma özgürlüğü. 

Bir program kullanıcılara tüm bu özgürlükleri sunduğunda buna ücretsiz yazılım diyoruz. 

Yazılım yazan geliştiriciler, geliştirdikleri yazılımı GNU GPL koşulları altında yayınlayabilirler. 

Bunu yaptıklarında geliştirilen yazılım, ücretsiz yazılım olacak ve programı kim değiştirir ya 

da dağıtırsa dağıtsın ücretsiz yazılım olarak kalacaktır. Biz buna lisanssız kopya (copyleft) 

diyoruz: Yazılımın telif hakkı vardır, ancak bu hakları özel mülk yazılımların yaptığı gibi 

kullanıcıları kısıtlamak için kullanmak yerine, bunları her kullanıcının özgür olmasını 

sağlamak için kullanırız. (GPLv3 için Hızlı Kılavuz, 2007) 

GNU GPL kapsamında lisanslanan popüler yazılım örnekleri şunlardır: 

- GNU/Linux - işletim sistemi ve birçok varyasyonu 

- Scratch (GNU GPLv2) - programlama dili 

- Inkscape (GNU GPLv2) - vektör grafikleri 

- GIMP (GNU GPLv3) - görüntü işleme programı 

- GNU PSPP (GNU GPLv3) - örneklenen verilerin istatistiksel analizi için kullanılan bir 

program (SPSS'e benzer ücretsiz bir yazılım) 

Mozilla Lisansı 

Ücretsiz kullanıma izin verilen bir yazılım lisansıdır ve GNU GPLv2 ile uyumludur. 

LibreOffice ve Mozilla Firefox, bu lisans altında lisanslanan popüler yazılımlara örnek olarak 

verilebilir. 

GNU GPL ile uyumlu olabilecek veya olmayabilecek birçok başka lisans vardır. Apache 

Lisansı 2.0 ve FreeBSD uyumlu lisanslardandır. 

3.6.4. Yeniden Kullanma Amacıyla Açık İçerik Bulma 

Creative Commons'ın arama motoru, içerik aramaya başlamak için oldukça kullanışlıdır: 

https://search.creativecommons.org  

 

Bunun haricinde, birçok açık içerik deposu ve çevrimiçi koleksiyon bulunmaktadır. Aşağıda, 

Creative Commons, diğer lisanslar veya Kamu Malı altında bulunan içerik sunan 

faydalanabileceğiniz bir dizi web sitesi bulabilirsiniz. 

https://search.creativecommons.org/
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Herhangi bir içeriği yeniden kullandığınızda, başka birinin haklarını ihlal edilmediğinden emin 

olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Örneğin, Creative Commons altında bulunan ve yasa dışı 

bir şekilde üçüncü bir tarafça üretilen çalışmaya dayanan bir içeriği yeniden kullanırsanız, bu 

durumda onların telif hakkını kendiniz de ihlal etmiş olursunuz. 

Fotoğraflar Ve Resimler 

 Flickr: https://www.flickr.com/creativecommons/  

○ 469 milyondan fazla fotoğraf 

 Unsplash: https://unsplash.com/images/stock/creative-common  

○ Unsplash'taki tüm çalışmalar için kullanılan ortak lisans, Creative'e Commons 

CC0 1.0 Evrensel (CC0 1.0) Public Domain Dedication lisansına benzerlik 

gösterir, ancak bu bir Creative Commons lisansı değildir. 

Müzik 

 Creative Commons lisansları altında lisanslanmış müzikleri içeren müzik kaynaklarının 

listesi şu adreste mevcuttur: https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-

culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos/ 

 Ücretsiz Müzik Arşivi: https://freemusicarchive.org/curator/Creative_Commons  

 

Metinler: 

 Creative Commons lisanslı kitap örnekleri vardır, ancak 60000'den fazla kamu malı 

kitaptan oluşan çok geniş bir koleksiyon şu adreste mevcuttur. 

https://www.gutenberg.org/  

Çeşitli 

 Milyonlarca ücretsiz kitap, film, yazılım, müzik ve daha fazlasını içeren çok geniş bir 

koleksiyon https://archive.org/ adresindeki kar amacı gütmeyen kütüphanelerde 

mevcuttur. 

 Wikipedia içeriği normalde CC-BY-SA kapsamında lisanslıdır. 

 Burada bazı OER bilgi deposu sitelerine bağlantılar bulabilirsiniz: 

https://www.cccoer.org/learn/find-oer/ 

Önerilen Kaynaklar 

 Creative Commons İçeriğini kullanma 

https://www.youtube.com/watch?v=1OULrgm4iW4 

 Creative Commons İçeriğini kullanma 

https://www.youtube.com/watch?v=1OULrgm4iW4  

DEĞERLENDİRME 

1. Ödev: Çalışmanız için telif hakkı veya CC lisansı seçin. Bir sunumda lisans seçiminizi 

açıklayın. (1 saat) 

2. En sevdiğiniz konuda yeni bir video oluşturun ve videonuzu oluştururken diğer 

yazarların CC müziklerini, fotoğraflarını ve videolarını kullanın. Lisanslar konusunda 

dikkatli olun, diğer yazarlara uygun şekilde kredi verin. Seçtiğiniz CC çalışmalarını 

sunun ve açıklayın. (1 saat) 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/creativecommons/
https://unsplash.com/images/stock/creative-common
https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos/
https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos/
https://freemusicarchive.org/curator/Creative_Commons
https://www.gutenberg.org/
https://archive.org/
https://www.cccoer.org/learn/find-oer/
https://www.youtube.com/watch?v=1OULrgm4iW4
https://www.youtube.com/watch?v=1OULrgm4iW4
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Kaynaklar 

Internet Kaynakları  

 A Quick Guide to GPLv3. GNU Operating System. Retrieved 11.11.2020. from 
https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html  

 Copyright Basics for Teachers. Retrieved 11.11.2020. from 
https://www.youtube.com/watch?v=-9H6Ksp36q0  

 Creative Commons. Retrieved 8.11.2020. from https://creativecommons.org/  
 Copyright. World Intellectual Property Organization. Retrieved 8.11.2020. from 

https://www.wipo.int/copyright/en/ 
 Frequently Asked Questions: Copyright. World Intellectual Property Organization. 

Retrieved 10.11.2020. from https://www.wipo.int/copyright/en/faq_copyright.html  
 GNU General Public License. GNU Operating System. Retrieved 8.11.2020. from  

http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html  
 How copyright protects your work. GOV.UK. Retrieved 8.11.2020. from 

https://www.gov.uk/copyright  
 Mozilla Public License, version 2.0. Moz://a. Retrieved 8.11.2020. from 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  
 Using Copyrighted Material. Baylor University. Retrieved on 10.11.2020. from 

https://www.baylor.edu/copyright/index.php?id=56543#fairuse  
 Various Licenses and Comments about them. GNU Operating System. Retrieved 

10.11.2020. from  https://www.gnu.org/licenses/license-
list.html#GPLCompatibleLicenses  

Fotoğraflar ve Görseller 

 Flickr: https://www.flickr.com/creativecommons/ (over 469 million photos) 
 Unsplash: https://unsplash.com/images/stock/creative-common (The common 

license for all works on Unsplash is similar to Creative Commons CC0 1.0 Universal 
(CC0 1.0) Public Domain Dedication, but it is not a Creative Commons license.) 

Müzik 

 The list of music sources which contain music licensed under Creative Commons 
licenses is available at https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-
culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos/ 

 Free Music Archive: https://freemusicarchive.org/curator/Creative_Commons 

 Metinler 

 There are examples of Creative Commons licensed books, but a very large collection 
of over 60000 public domain books is available at https://www.gutenberg.org/ 

Çeşitli 

 A very large collection of millions of free books, movies, software, music and more is 
available at non-profit libraries on https://archive.org/. 

 Wikipedia content is normally licensed under CC-BY-SA 
 Here you can find links to several OER repositories: 

https://www.cccoer.org/learn/find-oer/ 

İzleme 

Using Creative Commons Content at  

https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html
https://www.youtube.com/watch?v=-9H6Ksp36q0
https://creativecommons.org/
https://www.wipo.int/copyright/en/
https://www.wipo.int/copyright/en/faq_copyright.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
https://www.gov.uk/copyright
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.baylor.edu/copyright/index.php?id=56543#fairuse
https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses
https://www.gnu.org/licenses/license-list.html#GPLCompatibleLicenses
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://unsplash.com/images/stock/creative-common
https://unsplash.com/images/stock/creative-common
https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos/
https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos/
https://creativecommons.org/about/program-areas/arts-culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos/
https://freemusicarchive.org/curator/Creative_Commons
https://freemusicarchive.org/curator/Creative_Commons
https://www.gutenberg.org/
https://www.gutenberg.org/
https://archive.org/
https://archive.org/
https://www.cccoer.org/learn/find-oer/
https://www.cccoer.org/learn/find-oer/
https://www.cccoer.org/learn/find-oer/
https://www.youtube.com/watch?v=1OULrgm4iW4
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Ünite 3. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma 

Ders 3.7. İçeriğin erişilebilirliğini sağlama  

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamladıktan sonra öğrenciler  

 Farklı kullanıcıların dijital erişilebilirlik ihtiyaçlarını anlayabilir. 
 Farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için dijital 

içeriği/medyayı erişilebilir hale getirebilir. 
 Dijital içeriğin erişilebilirliğini değerlendirebilir. 

Ders Süresi 4 Saat 

 

Ders Özeti 3.7.1. Dijital Erişilebilirliğe Giriş 

3.7.1.1. Kullanıcılar ve kullanıcıların dijital erişilebilirlik ihtiyaçları 

3.7.1.2. Dijital yardımcı teknolojiler 

3.7.1.2.1. Okuma, yazma, heceleme ve hesaplama/sayı ile ilgili 

sorunlar 

3.7.1.2.1.1. Disleksi  

3.7.1.2.1.2. Diskalkuli / Matematik Öğrenme Güçlüğü  

3.7.1.2.1.3. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 

(DEHB) 

3.7.1.2.2. Görme ile ilgili sorunlar 

3.7.1.2.2.1. Görme engelli veya görme bozukluğu 

3.7.1.2.2.2. Renk algısı ile ilgili sorunlar 

3.7.1.2.3. İşitme engeli veya diğer işitme bozuklukları 

3.7.1.2.4. Motor engellilik 

3.7.1.2.5. Engelli olmayan kişilerin faydalandığı Web erişilebilirliği 

3.7.1.3. Evrensel tasarım 

3.7.2. Erişilebilir dijital belgeler/içerikler 

3.7.2.1. (Genel) Erişilebilirlikle ilgili hususlar 

3.7.2.1.1. Renk 

3.7.2.1.2. Metin 

3.7.2.1.2.1. Yazı tipi - yazı biçimleri, boyut, kontrast 

Ders Planı 
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3.7.2.1.2.2. Metin aralığı - harfler ve satırlar arasındaki boşluk 

(satır aralığı) 

3.7.2.1.2.3. Sayfa Düzeni 

3.7.2.1.2.4. Başlıklar ve Alt başlıklar (Yapı) 

3.7.2.1.3. Görseller 

3.7.2.2. Web sayfaları 

3.7.2.2.1. Web İçerik Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) 

3.7.2.2.2. Web erişilebilirlik değerlendirme araçları 

3.7.2.3. Ofis belgeleri 

3.7.2.3.1. Dijital belgeler 

3.7.2.3.2. Dijital sunumlar 

3.7.2.3.3. E-tablolar 

3.7.2.3.4. PDF belgeleri 

3.7.2.4. Ses ve Video 

3.7.2.5. Erişilebilir şablonlar 

Öğretim Yöntem ve 

Stratejileri 

 Anlatma 
 Yaparak yaşayarak öğrenme 
 Karma Öğrenme 

Değerlendirme yöntem 

ve teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Test (Çoktan Seçmeli, Açık uçlu, Boşluk doldurma...) 

 Quiz 

 Ürün odaklı değerlendirme 

 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

  Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 Alan Çalışması 

 Sözlü 

 Proje-tabanlı Değerlendirme 

 Diğer 
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Öğretim Materyalleri ve 

Kaynaklar 

 

 Çalışma Kağıdı 

 Somut Materyaller   

  

Ders içeriği 

3.7.1. Dijital Erişilebilirliğe Giriş 

 Tartışma: Engelli bireylerle iletişim konusunda deneyimleriniz nelerdir?  

Engelli bireylerin bazı özel dijital teknolojilere gereksinimleri vardır. Bazı bireylerin ise bilgi ve 

iletişim teknolojilerini kullanabilmeleri için özel düzenlemelere ihtiyaçları vardır. 

Bu bölümde görme veya işitme engelli, motor engelli, disleksi, disgrafi ve dikkat eksikliği 

hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi özel öğrenme güçlükleri olan bireylerin gereksinimleri 

hakkında bilgiler verilmiştir. 

3.7.1.1. Kullanıcılar ve Dijital Erişilebilirlik İhtiyaçları 

 Web erişilebilirliği ve dijital erişilebilirlik, engelli veya belirli rahatsızlıkları olan bireylerin dijital 

ortamları algılama, anlama, bu ortamlarda gezinme, etkileşime girme ve katkıda bulunma 

amacıyla web sitelerini, dijital araçları ve teknolojileri kullanmasını sağlar - Web Erişilebilirlik 

Girişimi WAI https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/#what  

Bu erişilebilirlik, farklı gereksinimlere (işitsel, bilişsel, nörolojik, fiziksel, konuşma, görsel…) 

sahip kişilerin webe erişimine odaklanmaktadır. Sadece engelliler için değil, aynı zamanda 

yaşlılar, geçici engelliler, sınırlı internet erişimine sahip bireyler, coğrafi olarak izole edilmiş 

yerlerde yaşayanlar vb. için farklı dijital cihazların ve ortamların kullanımını içerir. 

Önerilen Kaynaklar 

 

            https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/  

 

3.7.1.2. Dijital Yardımcı Teknolojiler 

Bazı yardımcı teknolojiler (uyarlanabilir klavye, fare, ses tanıma yazılımı, göz izleme cihazları 
vb.), motor bozukluğu olan kişiler için yararlı olabilir. Yardımcı teknolojilerin DEHB, öğrenme 
güçlükleri (örn. disleksi, disgrafi, diskalkuli), işitme engelli veya işitme bozukluğu, görme 
engelli veya görme bozukluğu, motor bozuklukları/motor engellerine sahip olan bireylerin özel 
gereksinimlerine göre ayarlanması gerekir.  

3.7.1.2.1. Okuma, Yazma, Heceleme ve Hesaplama/Sayı İle İlgili Sorunlar 

3.7.1.2.1.1. Disleksi  

http://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/#what
https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-intro/
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Disleksisi olan bireyler, okuma, yazma ve hecelemenin yanı sıra çalışma belleği, sıralama, 

zaman yönetimi, yönlendirme gibi sorunlar yaşayabilmektedir. Bu durumda metni daha kolay 

okumasını sağlamak için metin sola dayalı yazılabilir ya da disleksi için geliştirilmiş yazı tipleri 

kullanılabilir. 

Önerilen Kaynaklar 

          https://www.opendyslexic.org/ sayfası yazı tipi, okuma ve yazma etkinlikleri için 

yardımcı olabilir. 

3.7.1.2.1.2. Diskalkuli / Matematik Öğrenme Güçlüğü 

Diskalkuli olan bireyler matematikte öğrenme güçlüğü çekmektedir. Sayıları anlamada, kod 

çözmede ve kodlamada zorlanırlar. Ayrıca, hafıza ve harf problemleri ile kelimeler ve sayılarla 

işlem yaparken problemler yaşarlar. Bu bireyler için ise matematik öğrenmede kullanılan farklı 

araçlar yardımcı olabilir. 

 

Önerilen Kaynaklar 

      Dyscalculia.org 

 

3.7.1.2.1.3. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) 

DEHB hem çocukları hem de yetişkinleri etkiler, odaklanma, dürtüsellik sorunları yaşarlar ve 

ortama uygun hareket etmekte zorlanırlar. DEHB'li kişiler, ek ses, gürültü, animasyon veya 

resim olmadan dijital materyalleri kullanma gibi öğrenmelerine yardımcı olacak özel 

ayarlamalara ihtiyaç duyar. Bu tür öğrenme materyalleri, odaklanmalarına yardımcı olacak ek 

rehberlik sağlamak için gereklidir. Zamanı etkili kullanma ve çalışma programı ilgili ekstra 

destek de faydalı olabilir. 

 

Önerilen Kaynaklar 

         DEHB Olan Öğrenciler İçin En İyi 15 Yardımcı Öğrenme Aracı. 

 

3.7.1.2.2. Görme ile İlgili Sorunlar 

3.7.1.2.2.1. Görme Engeli veya Görme Bozukluğu 

Görme bozukluğu olan kişilerde bulanık görme, şekilleri görememe, sadece gölge, siluet 

görme, zayıf gece görüşü veya tünel görüşü gibi farklı belirtiler olabilirken görme engelli 

kişiler hiçbir şey göremez. 

 

Önerilen Kaynaklar 

          Healthline: Körlük Hakkında Bilmeniz Gerekenler 

Okuma yazılımı, özel konuşma ve/veya Braille cihazları desteği ile görme bozukluğu olan veya 

görme engelli kişiler dijital teknolojiler ile  bilgiye erişebilir. 

 

Görme bozukluğu olan veya görme engelli bireyler, 
 
a) Farklı yazı tipi boyutu 
b) PDF 

about:blank
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c) Görme Bozukluğu olan veya görme engelli kullanıcılar için ses yazılımı / ücretsiz 
ekran okuyucuları kullanabilmektedir.  
 

Önerilen Kaynaklar 

 

             Tutorials4view: Word'e Metin Okuma seçeneği nasıl eklenir (ses) – Tutorial 
   

             https://www.youtube.com/watch?v=YFznemOKQ44 ) 

 

3.7.1.2.2.2. Renk Algısı ile İlgili Sorunlar 

Renk körlüğü ya da renkli görme bozukluğu olan kişiler renkleri görmede problem yaşar. 

Başka bir deyişle net görebilirler ama doğru renkleri göremezler. Renkli görme bozukluğu olan 

kişiler, renk körlüğü için geliştirilen yazılımları kullanabilir. (Renk körlüğü için hazırlanan 

ücretsiz bilgisayar yazılımı renkleri ayırt etmede yardımcı olabilir). 

 

Önerilen Kaynaklar 

         Renk Körlüğü https://www.colourblindawareness.org/colour-blindness/  

         Renk Körlüğü: Deneyimleyin  

https://www.colourblindawareness.org/colour-blindness/colour-blindness-experience-it/  

 

             Renk Körlüğü Farkındalık Eğitimi Animasyonu 

https://www.youtube.com/watch?v=0F01Q0581pI  

 

3.7.1.2.3. İşitme Engeli veya Diğer İşitme Bozuklukları 

İşitme engelliler sesleri duyamazlar, işitme bozukluğu olanlar ise sesleri duyabilirler ancak çok 

daha sessiz ve hatta boğuk olarak duyarlar, aynı anda konuşan kalabalık bir insan grubu gibi 

gürültülü ortamlarda konuşmakta zorlanırlar. Ses seviyesini yükseltmenin yanı sıra bir sesi 

tekrarlamak yardımcı olabilir. 

 

             Healthline - İşitme güçlüğünün belirtileri nelerdir?) 

 

İşitme engelliler veya işitme bozukluğu olan kişiler, görsel iletişim kanalları yerine (ör. video 

başlıkları) ses kullanabilirler. 

Recommended Resources 

 İşitme Engelli Farkındalığı: Yapılması ve Yapılmaması Gerekenler 

https://www.youtube.com/watch?v=L4ZvnK1E_rU  

 İşitme Engelli Farkındalığı Haftası 2018 - İşitme Engelli biriyle iyi iletişim kurabilmek 

için ipuçları (8:58) https://www.youtube.com/watch?v=WzVWbCxJpJo  

 İşyerinde İşitme Engelli Farkındalığı (4:09) 

https://www.youtube.com/watch?v=hSfKpd5Nk14  

3.7.1.2.4. Bedensel Engeller 

Bedensel engelli kişilerde hareket, koordinasyon veya duyuları bozabilecek fiziksel 

bozukluklar vardır. Bazı yardımcı teknolojiler (uyarlanabilir klavye, fare, ses tanıma yazılımı, 

göz izleme cihazları vb.), motor bozukluğu olan kişiler için yararlı olabilir. 

https://www.youtube.com/watch?v=YFznemOKQ44
https://www.colourblindawareness.org/colour-blindness/
https://www.colourblindawareness.org/colour-blindness/colour-blindness-experience-it/
https://www.youtube.com/watch?v=0F01Q0581pI
https://www.youtube.com/watch?v=L4ZvnK1E_rU
https://www.youtube.com/watch?v=WzVWbCxJpJo
https://www.youtube.com/watch?v=hSfKpd5Nk14
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3.7.1.2.5. Engelli Olmayan Kişilerin Faydalanabileceği Web Erişilebilirliği Seçenekleri  

“Web erişilebilirliği, engelli olmayan kişilere de fayda sağlar, örneğin: 

● Cep telefonu, akıllı saat, akıllı TV ve küçük ekranlı, farklı giriş modları olan diğer 
cihazları kullanan kişiler. 

● Yaşlanma nedeniyle yetenekleri değişen yaşlı insanlar (bakınız 
https://www.w3.org/WAI/older-users/) 

● Kırık kol veya gözlük kaybı gibi nedenlerle "geçici engelli" kişiler 

● Parlak güneş ışığına maruz kalma veya ses dinleyemedikleri bir ortamda bulunma gibi 
"durumsal sınırlamaları" olan insanlar 

● Yavaş İnternet bağlantısı kullanan veya sınırlı veya pahalı bant genişliğine sahip kişiler 
(Web Accessibility Initiative WAI, 2019)”. 

İzole bölgelerdeki insanların internet erişimine sahip olması gerekir. Yerel toplum, dijital bilgisi 
olmayan kullanıcılara, bazen yaşlılara, daha düşük eğitim seviyesine sahip kişilere eğitim 
sağlamada yardımcı olabilir. İnternet erişim altyapısının ulusal stratejiye göre inşa edilmesi 
gerekmektedir. 

 

 Dezavantajlı gruplardan (düşük gelirli, yaşlı) insanlara dijital yeterlilikler 
geliştirmede yardımcı olan yerel topluluk projeleri bulun.   

 

3.7.1.3. Evrensel Tasarım 

Engelli Hakları Sözleşmesi'ne (CRPD) göre (Birleşmiş Milletler, 2006) “Evrensel tasarım, 

ürünlerin, ortamların, programların ve hizmetlerin, uyarlamaya veya özel tasarıma ihtiyaç 

duymadan, mümkün olan en geniş ölçüde tüm insanlar tarafından kullanılabilecek şekilde 

tasarlanması anlamına gelir.”. Ayrıca, Evrensel tasarımın, ihtiyaç duyulduğunda belirli engelli 

grupları için kullanılabilecek yardımcı cihazları dışlayamayacağı da belirtilmiştir. 

Kapsayıcı tasarım, herkes için tasarım, dijital içerme ve evrensel kullanılabilirlik konularının 

tümü evrensel tasarımla ilgilidir. Bunların tümü “teknolojinin farklı yeteneklere, yaşlara, 

ekonomik durumlara, eğitime, coğrafi konumlara diller vb. sahip insanlar tarafından nasıl 

kullanılabileceği ve erişilebilir hale getirilebileceği konuları üzerine odaklanmaktadır”. "Düşük 

bant genişliğine, Web'e sınırlı erişime, pahalı bağlantıya, düşük dil okuryazarlığına, düşük 

bilgisayar becerilerine ve daha eski donanım ve yazılımlara sahip ortamlardaki insanlara 

yönelik çalışmalar evrensel tasarımın Web örnekleri arasında sayılabilir." (Henry, Abou-Zahra 

ve Brewer, 2014) 

Evrensel Tasarımın 7 İlkesi (Evrensel Tasarım Merkezi, 1997) şunları kapsamaktadır: 

1. Adil Kullanım - Tasarım, çeşitli yeteneklere sahip insanlar için kullanışlı ve pazarlanabilir 

özelliktedir. 

2. Kullanım Esnekliği - Tasarım, çeşitli bireysel tercihleri ve yetenekleri içerisinde barındırır. 

3. Basit ve Sezgisel Kullanım - Kullanıcının deneyimi, bilgisi, dil becerisi veya mevcut 

konsantrasyon düzeyi ne olursa olsun tasarımın kullanımı kolay anlaşılır özelliktedir. 

4. Algılanabilir Bilgi - Tasarım, ortam koşullarından veya kullanıcının duyusal 

yeteneklerinden bağımsız olarak gerekli bilgileri kullanıcıya etkili bir şekilde iletir. 

5. Hata Toleransı - Tasarım,hatalı içeriklerin tehlikelerini ve olumsuz sonuçlarını en aza indirir. 

6. Düşük Fiziksel Çaba - Tasarım minimum çaba ile verimli ve rahat bir şekilde kullanılabilir. 

https://projects.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciplestext.htm
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7. Yaklaşım ve Kullanım için Boyut ve Alan - Kullanıcının vücut ölçüsü, duruşu veya 

hareketliliğinden bağımsız olarak yaklaşma, erişim, manipülasyon ve kullanım için uygun 

boyut ve alan sağlar. 

Dijital içeriğin/bilginin erişilebilirliği söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken temel ilke 

4 Algılanabilir Bilgi'dir. Tasarım, ortam koşullarından veya kullanıcının duyusal 

yeteneklerinden bağımsız olarak gerekli bilgileri kullanıcıya etkili bir şekilde iletir. 

İlke 4: Algılanabilir Bilgi ile ilgili yönergeler şunlardır: 

4a. Temel bilgilerin gereksiz sunumu için farklı modlar (resimli, sözlü, dokunsal) 

kullanın. 

4b. Temel bilgiler ve çevresi arasında yeterli kontrast sağlayın. 

4c. Temel bilgilerin okunabilirliğini en üst düzeye çıkarın. 

4d. Öğeleri tanımlanabilecek şekilde ayırt edin (yani yönerge veya talimat vermeyi 

kolaylaştırın). 

4e. Duyusal sınırlamaları olan kişiler tarafından kullanılan çeşitli teknikler veya 

cihazlarla uyumluluk sağlayın. 

 Evrensel tasarım özelliklerini içeren ürünlerin web örneklerini bulun. Farklı 

engelleri olan kişilerin bu özelliklerden nasıl yararlanabileceğini, gelecekteki 

mesleğinizin evrensel tasarım ve kapsayıcılığı nasıl destekleyebileceğini ve 

geliştirebileceğini düşünün. 

3.7.2. Erişilebilir Dijital Belgeler/İçerikler 

Dijital bir belge oluşturacağımız zaman, bu belgeyi erişilebilir kılmak için bazı tipografi 

unsurlarını göz önünde bulundurmalıyız. Bu unsurlar, yazı tiplerinin, nokta boyutlarının, satır 

uzunluklarının, satır aralığının (önde gelen) ve harf aralığını (izleme) seçimi ve harf çiftleri 

arasındaki boşluğun (karakter aralığı) ayarlanmasıdır. Ayrıca yazı tipi ve arka plan için seçilen 

rengin etkilerini ve bu ikisi arasındaki kontrastı da göz önünde bulundurmalıyız. 

3.7.2.1. Gözönünde Tutulacak (Genel) Erişilebilirlik Konuları 

Nerede kullanılırsa kullanılsın (dijital belgede, sunumda, web sayfasında…) renk, 

metin ve resimlere ilişkin bazı genel, yaygın erişilebilirlik hususları akılda tutulmalıdır. 

3.7.2.1.1. Renk 

WCAG'a göre renk körlüğü hesaba katılarak renk, “bilgiyi iletmek, bir eylemi belirtmek, bir yanıt 

vermek veya görsel bir öğeyi ayırt etmek için tek görsel araç olarak kullanılmamalıdır”. 

Erişilebilirlik için, dikkat dağıtıcı bir etkiye sahip olabilecek desen veya resimlerden kaçınarak 

tek renkli arka planların kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca, açık krem veya yumuşak pastel 

renkli bir arka plan üzerinde koyu renkli metin kullanılmalıdır. Çok parlak görünebileceğinden 

dolayı beyaz arka plan kullanılması tavsiye edilmez. 

Renk ve renk kombinasyonları, hem basılı hem de dijital belgelerdeki (normal) metin, 

bağlantılar veya diğer bazı nesneler gibi bazı öğelerin okunabilirliğini ve erişilebilirliğini etkiler. 

WCAG 2.1'e göre- iki renk arasındaki kontrast: 

AA seviyesi (minimum kontrast) normal metin için en az 4,5:1 ve büyük metin için 3:1 

olmalıdır 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?currentsidebar=%23col_overview#contrast-minimum
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AAA seviyesi (gelişmiş kontrast) normal metin için en az 7:1 ve büyük metin için 4.5:1 

olmalıdır. Ayrıca; 

WCAG 2.1'e göre, grafikler ve kullanıcı arayüzü bileşenleri için bir kontrast oranı en az 3:1 

olmalıdır.  

Acart Communications, Webaim, Coolors tarafından sunulan kontrast denetleyicileri uygun 

renk kombinasyonlarını bulmada çok yararlıdır 

 Önerilen renk denetleyicilerinden birini deneyin. Yetersiz kontrast (3:1 altı) 

minimum contrast (3:1 / 4.5:1) ve gelişmiş contrasta (7:1) sahip bir metnin nasıl 

göründüğünü keşfedin,. 

 WebAIM sayfasındaki örnek görüntü için Acart Communications'ı kullanarak 

minimum renk kontrastına sahip bir renk kombinasyonu bulmaya çalışın. 

Hem metnin hem de arka planın parlak renkli tonlara sahip olması gibi bazı renk 

kombinasyonları, renklerin birbiriyle karışmasına ve “görsel titreşim” yapmasına neden olur: 

 

Yeşil Üzerinde Kırmızı Kırmızı Üzerinde Yeşil 

Kırmızı Üzerinde Mavi Mavi Üzerinde Kırmızı 

Mavi Üzerinde Yeşil Yeşil Üzerinde Mavi 

 

 Sarı ve camgöbeği, macenta ve mavi gibi diğer titreşimli renk 

kombinasyonlarını deneyin. 

Renk körlüğü göz önünde tutularak bir mesajı iletmek için sadece renge güvenmemek gerekir. 

Tasarım yaparken renk paletini 2 veya 3 renkle sınırlı tutmak, kontrastı göstermek için doku 

ve desenleri kullanmak, kontrast oluşturan renkleri dikkatlice seçmek ve gölgeler ve kötü renk 

kombinasyonlarının kullanılmasından kaçınılması (örneğin kırmızı-yeşil) gibi renk körlüğü 

konusunda yardımcı olacak birkaç temel tasarım ilkesi vardır. 

Önerilen Kaynaklar 

              Renk Körlüğü İçin Tasarım Nasıl Yapılır? https://usabilla.com/blog/how-to-

design-for-color-blindness/ 

3.7.2.1.2. Metin 

“Metin” teriminin bazı tanımları/anlamları, “yazılı veya basılı bir eserin orijinal kelimeleri ve 

şekli” ve “bir bilgi veya yetki kaynağı” ifadelerini içerir. 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?currentsidebar=%23col_overview#contrast-enhanced
https://contrastchecker.com/
https://webaim.org/resources/contrastchecker/
https://coolors.co/contrast-checker/112a46-acc8e5
https://webaim.org/articles/contrast/#sc141
https://webaim.org/articles/contrast/media/text-in-image.png
https://contrastchecker.com/
https://usabilla.com/blog/how-to-design-for-color-blindness/
https://usabilla.com/blog/how-to-design-for-color-blindness/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/text
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Metin, bilgi ve mesajı iletmenin çok önemli bir aracıdır ve okunabilirliği, okunaklılığı ve 

erişilebilirliği, tüm insanların öğrenmesi, çalışması ve yaşaması için kapsayıcılık ve eşit 

fırsatlar sağlamada temel bir rol oynar. 

Okunabilirlik, kelimelerin ve kelime gruplarının, okuyucunun içeriğe kolayca erişmesini ve 

zaman içinde okuma kolaylığı sağlayacak şekilde anlamlı bir şekilde kitaplara, makalelere ve 

web sayfalarına yerleştirilmesini ifade eder. 

Okunabilirliğin bir bileşeni olarak okunaklılık, bir yazı tipinin nasıl tasarlandığını ve belirli bir 

yazı tipinde bir harf/karakterin diğerinden ne kadar kolay ve iyi ayırt edilebileceğini ifade eder. 

Önerilen Kaynaklar 

 “https://www.youtube.com/watch?v=l2YLOqfXLdY  

 VIDEO - Grafik Tasarıma Başlangıç: Tipografi (6:23)  

https://www.youtube.com/watch?v=sByzHoiYFX0  

 Yazı Tipleri Lynch, P. J., & Horton, S. (2009). Web stili kılavuzu 3. baskı. Yale 

University Press. USA. 

https://www.webstyleguide.com/wsg3/8-typography/4-web-typefaces.html 

 Kelime tanıma bilimi https://docs.microsoft.com/en-

us/typography/develop/word-recognition 

 

           Tipografinin temellerini açıklayan bir video bulun (kendi dilinizde) 

 

3.7.2.1.2.1. Yazı Tipi- Yazı Biçimleri, Boyut, Kontrast 

Seçilen fontların yanı sıra yazı tipi, boyutu ve harflerin/karakterlerin rengi ile arka planlar 

arasındaki kontrast, metnin herkes için, özellikle de disleksi gibi okuma sorunları olan kişiler 

için okunabilir ve erişilebilir olması için çok önemlidir. 

İngiliz Disleksi Derneği, harfler daha az kalabalık görünebilmesi için Arial ve Comic Sans gibi 

Sans Serif yazı tiplerinin kullanılmasını veya Verdana, Tahoma, Century Gothic, Trebuchet, 

Calibri ve Open Sans gibi alternatiflerin kullanılmasını önermektedir. 

Dyslexie, Sylexiad, Read Regular, Lexie Readable, Gill Dyslexic gibi disleksi hastaları için 

tasarlanmış bazı yazı tipleri vardır ve OpenDyslexic sitesinde ücretsiz fontlar bulunmaktadır. 

Fakat bunların okumayı kolaylaştırdığına dair bir kanıt bulunmamaktadır (Wery & Diliberto, 

2017; Galliussi, at al., 2020). 

Rello ve Baeza-Yates'e (2013) göre “hem okuma performansı hem de öznel tercihler dikkate 

alındığında, Helvetica, Courier, Arial, Verdana ve CMU disleksi hastalarına yönelik 

kullanılacak iyi yazı tipleridir”. 

Yazı tipi boyutu en az 12-14 punto olmalıdır, bazı disleksik okuyucular daha büyük bir yazı 

tipine ihtiyaç duyabilir. 

3.7.2.1.2.2. Metin Aralığı- Harfler ve Satırlar Arasındaki Boşluk (Satır Aralığı) 

Harfler arasında iki temel tür boşluk vardır: 

https://www.youtube.com/watch?v=l2YLOqfXLdY
https://www.youtube.com/watch?v=sByzHoiYFX0
https://www.webstyleguide.com/wsg3/8-typography/4-web-typefaces.html
https://docs.microsoft.com/en-us/typography/develop/word-recognition
https://docs.microsoft.com/en-us/typography/develop/word-recognition
https://www.bdadyslexia.org.uk/advice/employers/creating-a-dyslexia-friendly-workplace/dyslexia-friendly-style-guide
https://www.dyslexiefont.com/
https://www.sylexiad.com/
http://www.readregular.com/english/intro.html
http://opendyslexic.org/
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İzleme (harf aralığı, genel aralık), (tüm) karakter/harfler arasındaki eşit aralıkları ifade 

eder ve 

Kerning (seçici karakter aralığı), iki karakter/harf arasındaki boşluğu ifade eder. 

Satır aralığı, iki satır taban çizgisi arasındaki mesafeyi ifade eder. 

WCAG aşağıdaki ayarları önermektedir: 

Yazı tipi boyutunun en az 1,5 katı kadar satır yüksekliği (satır aralığı); 

Paragraflar arası yazı tipi boyutunun en az 2 katı olacak şekilde boşluk bırakın; 

Yazı tipi boyutunun en az 0.12 katı kadar harf aralığı (izleme); 

Yazı tipi boyutunun en az 0,16 katı sözcük aralığı. 
 

Önerilen Kaynaklar 

          Yazı Tipini Erişilebilir Hale Getiren Özellikleri Anlama Kılavuzu 

https://uxdesign.cc/a-guide-to-understanding-what-makes-a-typeface-accessible-

and-how-to-make-informed-decisions-9e5c0b9040a0 

 

           MS Word'de nasıl ayarlanacağını öğrenin: 

➢ Takip (aralık), 

➢ Yazı tipleri için karakter aralığı ve 

➢ Paragraflar arasında ek boşluk. 

➢  

3.7.2.1.2.3. Sayfa Düzeni 

Metin düzeni ile ilgili olarak, İngiliz Disleksi Derneği aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır: 

“Sayfanın sağından taşmadan metni sola hizalayın, 

Birden fazla sütun oluşturmaktan kaçının (gazetelerde kullanıldığı gibi), 

Satırlar çok uzun olmamalıdır: 60 ila 70 karakter, 

Metnin çevresinde dağınıklığı gidermek ve ilgili içeriği gruplandırmak için beyaz boşluk 

kullanın ve 

Uzun belgelerdeki metni düzenli bölüm başlıklarıyla ayırın ve bir içindekiler tablosu 

ekleyin. 

 

Önerilen Kaynaklar 

             Erişilebilir İçerik Tasarlama: Tipografi, Yazı Tipi Stili ve Yapı  
 
https://webdesign.tutsplus.com/articles/designing-accessible-content-typography-
font-styling-and-structure--cms-31934 
 

3.7.2.1.2.4. Başlıklar ve Alt Başlıklar (Yapı) 

Başlıklar  

Başlıklar, ekran okuyucu veya diğer programları kullanan kişilerin içeriğin ana hatlarını 

öğrenmelerini sağlar. Ekran okuyucular önce web sitelerindeki, belgelerdeki, sunumlardaki 

veya farklı türdeki materyallerdeki başlıkları okur. Bu nedenle, bu materyalleri yayınlamadan 

önce, içeriğin veya bağlantıların ne hakkında olduğunu açıklayan benzersiz başlıklara sahip 

olmaları sağlanmalıdır(The University of British Columbia, 2021). Başlıklar yalnızca ekran 

okuyucular için değil, aynı zamanda arama sonuçları için de yararlıdır. 

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?currentsidebar=%23col_overview#text-spacing
https://uxdesign.cc/a-guide-to-understanding-what-makes-a-typeface-accessible-and-how-to-make-informed-decisions-9e5c0b9040a0
https://uxdesign.cc/a-guide-to-understanding-what-makes-a-typeface-accessible-and-how-to-make-informed-decisions-9e5c0b9040a0
https://www.bdadyslexia.org.uk/advice/employers/creating-a-dyslexia-friendly-workplace/dyslexia-friendly-style-guide
https://webdesign.tutsplus.com/articles/designing-accessible-content-typography-font-styling-and-structure--cms-31934
https://webdesign.tutsplus.com/articles/designing-accessible-content-typography-font-styling-and-structure--cms-31934
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Başlık kullanımında önemli olan, sayfa içeriğini açıklayan kısa bir başlık oluşturmak ve kuruluş 

adını ve adımları eklemektir. 

 

(W3.org, 2021a) 

Alt Başlık 

Alt Başlıklar, tüm kullanıcıların içeriğin ana hatlarını görmelerini sağlar. Özellikle ekran 

okuyucu veya diğer programları kullanan kişiler için alt başlıklar içeriğin ne hakkında olduğu 

ve içeriğin sırası hakkında bilgi verir. Ayrıca, başlıklara eklenen doğrudan bağlantılar, 

kullanıcının içeriğe ulaşmasına yardımcı olabilir. Web sitelerinde H1, H2 vb. etiketler, ofis 

dokümanlarında ise “Ana Sayfa Sekmesi - Başlık Stilleri” kullanılabilir (Bdadyslexia, 2021; 

W3C, 2021a).  
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Genel olarak ana başlıklar ve alt başlıklar hiyerarşik bir şekilde boyut ve ağırlık olarak küçülür. 

Başlık türleri kendi içinde aynıdır ancak seviyelerine göre benzersiz stillerde sunulur. Ayrıca 

içeriğin düzeni erişilebilirlik açısından önemlidir. Dijital içerik oluşturmada dikkat edilmesi 

gereken önemli noktalar ve erişilebilirlik önerileri Tablo 1’de sunulmuştur. 

  

  

 başarı kriterini anlamak bilgi ve ilişki 

Sayfa Başlığı 

 

Bu Başarı Ölçütü'nün amacı, görsel veya işitsel biçimlendirmenin hedeflediği 
bilgi ve ilişkilerin sunum biçimi değiştiğinde korunmasını sağlamaktır. Örneğin, 
içerik bir ekran okuyucu tarafından okunduğunda veya yazar tarafından sağlanan 
stil sayfası yerine bir kullanıcı stil sayfası kullanıldığında sunum biçimi değişir. 

Alt Başlık 

 

 Bu Başarı Ölçütü, kullanıcı aracılarının içeriği bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarına 
göre uyarlamasına izin vererek farklı engelleri olan kişilere yardımcı olur. 

 Metinde (bilgi iletmek için renk kullanan görüntüler için metin alternatifleri 
dahil) renk yoluyla aktarılan bilgiler de mevcut olduğunda görme engelli (ekran 
okuyucu kullanan) kullanıcılar yararlanır. 

 Braille (metin) yenilenebilir ekranları kullanan görme-işitme engelli kullanıcılar, 
renge bağlı bilgilere erişemeyebilirler. 

Alt Başlık 
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Tablo 1: Formata göre dijital içerik oluşturma kuralları/erişilebilirlik önerileri (Kirinić, 2016) 

Office aracı biçimleri (metin belgeleri, 

sunumlar ve elektronik tablolar) 
Web içeriği (web sayfaları- HTML) 

 

Resimlere ve nesnelere alternatif 

metin ekleyin 

Herhangi bir ses veya video için 

altyazı ekleyin 

Yüzen nesneleri kullanmaktan kaçının 

Görüntü filigranlarından kaçının 

Tekrarlanan boş karakterler 

kullanmaktan kaçının 

Tüm başlık stillerinin doğru sırada 

olduğundan emin olun 

Başlıklarda kısa başlıklar kullanın 

Uzun belgelerde stilleri kullanma 

Tüm slaytların benzersiz başlıkları 

olduğundan emin olun 

Her slaydın okuma sırasının mantıklı 

olduğundan emin olun 

Tüm sayfa sekmelerine benzersiz 

adlar verin 

Renk körü izleyiciler için görünürlüğü 

artırın 

Basit tablo yapısı kullanın 

Kolay gezinme için düzen tablolarını 

yapılandırın 

Tablolarda sütun başlığı bilgilerini 

belirtin 

Tablolarda sütun başlığı satırlarını 

belirtin 

Biçimlendirme için boş hücreler, 

satırlar veya sütunlar kullanmaktan 

kaçının 

Anlamlı köprü metni kullanın 

Emin olun: 

1 Algılanabilir web içeriği 

1.1 Metin olmayan herhangi bir içerik için metin alternatifleri 

sağlayın, böylece büyük baskı, braille, konuşma, semboller veya 

daha basit dil gibi insanların ihtiyaç duyduğu diğer biçimlere 

dönüştürülebilir 

1.2 Zamana dayalı medya için alternatifler sağlayın 

1.3 Bilgi veya yapıyı kaybetmeden farklı şekillerde (örneğin daha 

basit düzen) sunulabilen içerik oluşturun 

1.4 Ön planı arka plandan ayırmak da dahil olmak üzere, 

kullanıcıların içeriği görmesini ve duymasını kolaylaştırın 

2 Çalıştırılabilir web içeriği 

2.1 Tüm işlevleri bir klavyeden kullanılabilir hale getirin 

2.2 Kullanıcılara içeriği okumaları ve kullanmaları için yeterli zaman 

sağlayın 

2.3 İçeriği nöbetlere neden olduğu bilinen bir şekilde tasarlamayın 

2.4 Kullanıcıların içerikte gezinmesine ve içeriği bulmasına ve 

nerede olduklarını belirlemesine yardımcı olacak yollar sağlayın 

3 Anlaşılabilir web içeriği 

3.1 Metin içeriğini okunabilir ve anlaşılır hale getirin 

3.2 Web sayfalarının öngörülebilir şekillerde görünmesini ve 

çalışmasını sağlayın 

3.3 Kullanıcıların hatalardan kaçınmasına ve hatalarını düzeltmesine 

yardımcı olun 

4 Güçlü web içeriği 

4.1 Yardımcı teknolojiler de dahil olmak üzere mevcut ve gelecekteki 

kullanıcı aracılarıyla uyumluluğu en üst düzeye çıkarın 
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Bu öneriler içeriğin oluşturulduğu programlara özel diğer bölümlerde detaylı olarak 

anlatılmaktadır. 

3.7.2.1.3. Görseller 

Herkes tarafından bilinen bir söz vardır "Bir resim bin söze bedeldir". Diğer taraftan bir resmi 

kısmen veya tamamen göremeyen kişiler için bu sözün gerçekleşmesi için ne yapılmalı sorusu 

vardır.  

Bunu gerçekleştirmek için kullanılan ilk ve en yaygın yöntem, kullanılan resimler için alternatif 

metin sağlamaktır. Alternatif metin,  genellikle resmi görebilen kişiler tarafından görülmeyecek 

şekilde eklenmiş, ancak ekran okuyucular veya Braille ekranları gibi yardımcı teknolojileri 

kullanan kişilerin görebileceği şekilde eklenen resmin içeriğinin kısa bir açıklamasıdır. 

Erişilebilir görüntüler birçok durumda faydalıdır, örneğin: 

Ekran okuyucu kullanan kişiler: Metin alternatifi yüksek sesle okunabilir veya Braille 

olarak işlenebilir. 

Konuşma girişi yazılımı kullanan kişiler: Kullanıcılar, bir düğmeyi odak haline getirebilir 

veya görüntüyü tek bir sesli komutla bağlantılı yapabilir. 

Konuşma özellikli web sitelerine göz atan kişiler: Metin alternatifi yüksek sesle 

okunabilir. 

Mobil web kullanıcıları: Özellikle veri dolaşımı için resimler kapatılabilir. 

Arama motoru optimizasyonu: Görseller, arama motorları tarafından dizine eklenebilir 

hale getirilir. 

 

Uyum ve bilgiyi temsil etmek için kullanılan basit, bilgilendirici görüntüler ve resimler, 

fotoğraflar, illüstrasyonlar, metin alternatifi, görüntünün ifade ettiği temel bilgilerin en azından 

kısa bir açıklaması olmalıdır. 

Diyagramlar, grafikler, çizelgeler, SmartArt grafikleri, karmaşık veri tabloları ve benzerleri gibi 

karmaşık bilgileri/verileri görselleştiren resimler, uzun bir açıklama (bilgiye eşdeğer erişim 

sağlayan daha ayrıntılı bir açıklama) ile tanımlanmalıdır. Bir web sayfasında karmaşık bir 

resim varsa, HTML'deki <img> öğesine uzun açıklamanın URL'sini gösteren bir longdesc 

niteliği eklenerek yapılabilir. img öğesinin longddesc niteliğinin değeri, uzun açıklama metninin 

kendisini değil, uzun açıklama sayfasının URL'sini içerecektir. 

Görüntünün tamamen dekoratif olması, anlam/bilgi taşımaması durumunda, ekran 

okuyucularına (örneğin boş metin alternatifi sağlayarak: alt="") görüntüyü yok saymaları 

söylenmelidir. 

Logo haricinde metin içinde görsel kullanmaktan kaçınılmalıdır. Aksi halde, böyle bir resim için 

metin alternatifi, resimdekiyle aynı kelimeleri içermelidir. 

Önerilen Kaynaklar 

 VIDEO – Niçin Erişilebilir Görseller Kullanılmalıdır? (3:26) 

https://www.youtube.com/watch?v=KlqqoFFX0Es  

 

 Görsel Kavramları https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/ 

 Görselleri Erişilebilir Hale Getirme 

https://www.washington.edu/accessibility/checklist/images/ 

https://www.w3.org/WAI/tutorials/images/#why-is-this-important
https://www.washington.edu/accessibility/checklist/images/
https://www.washington.edu/accessibility/checklist/images/
https://webaim.org/techniques/alttext/#complex
https://www.youtube.com/watch?v=KlqqoFFX0Es
https://www.washington.edu/accessibility/checklist/images/
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 Alternatif Metin https://webaim.org/techniques/alttext/  

 Dijital Konuşan Kitaplarda Bilim İçeriğinin Tanımlanması için Etkili 

 

              http://ncamftp.wgbh.org/ncam-old-

site/experience_learn/educational_media/stemdx.html  

3.7.2.2. Web Sayfaları 

Tim Berners Lee’ye göre " Web'in gücü evrenselliğindedir. Engeli ne olursa olsun herkesin 

erişimi önemli bir husustur." Bu, web'in fiziksel veya zihinsel (engelli) engelleri, kullanılan 

donanım ve yazılımlar, konum, kültür, dil ve diğer farklılıklar ne olursa olsun tüm insanlar 

tarafından kullanılması gerektiği anlamına gelir. Bu bağlamda web, engelliler için erişilebilir 

olacak, cihazdan bağımsız ve uluslararası hale gelecek şekilde tasarlanmalıdır. 

Bilgi ve enformasyon dünyasında, içinde yaşadığımız dijital teknolojiler, her türlü farklılığa 

sahip insanların (tüm insanların) topluma dahil edilmesi için erişilebilir bir web ön koşuldur. 

Hayatımızın neredeyse her alanında bilgi bulur, farklı işlemler yaparız ve bunu 

gerçekleştirmek erişilebilir web siteleri – web sayfaları/siteleri olmadan oldukça zordur. 

World Wide Web Konsorsiyumu (W3C) Web için uluslararası standartları belirleyen ana 

organizasyonudur ve erişilebilirliği anlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olmak için 

standartlar ve destek malzemeleri geliştiren Web Erişilebilirlik Girişimi'ne (WAI) öncülük eder 

ve çalışmalar yürütür. 

Sonraki metinde Web içeriğini erişilebilir kılmak ve web'in erişilebilirliğini test etmek için 

yönergelere değinilecektir. 

3.7.2.2.1.  Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) 

 Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) dünya çapındaki kişi ve kuruluşlarla yapılan 

W3C sürecinin bir sonucudur. Web içeriği erişilebilirliği için bir standardı temsil eder - web 

içeriğinin engelli kişiler için nasıl daha erişilebilir hale getirileceğini açıklar. WCAG açısından, 

Web "içeriği" genellikle, metin, resimler ve sesler gibi doğal bilgiler ve yapıyı, sunumu vb. 

tanımlayan kod veya işaretleme dahil olmak üzere bir web sayfasındaki veya web 

uygulamasındaki bilgileri ifade eder. 

WCAG 2.0 (ISO standardı olarak da onaylanmıştır: ISO/IEC 40500:2012) ve WCAG 2.1, 

kararlı, referans alınabilir teknik standartlardır, WCAG 2.2 ise halen inceleme aşamasındadır. 

Web'i engelli kullanıcılar tarafından kullanılabilir/erişilebilir kılmak için algılanabilir, 

çalıştırılabilir, anlaşılabilir ve sağlam olmak üzere dört ilke akılda tutulmalı ve uygulanmalıdır. 

Bu ilkeler; 

 

Algılanabilir - Bilgi ve kullanıcı arayüzü bileşenleri, kullanıcılara algılayabilecekleri şekillerde 

sunulabilmelidir. Bu, kullanıcıların sunulan bilgiyi algılayabilmeleri gerektiği anlamına gelir 

(tüm duyularına görünmez olamaz). 

Çalıştırılabilir - Kullanıcı arayüzü bileşenleri ve navigasyon çalıştırılabilir olmalıdır. Bu, 

kullanıcıların arayüzü çalıştırabilmesi gerektiği anlamına gelir. 

https://webaim.org/techniques/alttext/
http://ncamftp.wgbh.org/ncam-old-site/experience_learn/educational_media/stemdx.html
http://ncamftp.wgbh.org/ncam-old-site/experience_learn/educational_media/stemdx.html
https://www.w3.org/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
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Anlaşılabilir - Bilgiler ve kullanıcı arayüzünün işleyişi anlaşılır olmalıdır. Bu, kullanıcıların 

kullanıcı arayüzünün işleyişinin yanı sıra bilgileri de anlayabilmeleri gerektiği anlamına gelir 

(içerik veya işlem kullanıcıların anlayışının ötesinde olamaz). 

Sağlam - İçerik, yardımcı teknolojiler de dahil olmak üzere çok çeşitli kullanıcı aracıları 

tarafından güvenilir bir şekilde yorumlanabilecek kadar sağlam olmalıdır. Bu, teknolojiler 

ilerledikçe kullanıcıların içeriğe erişebilmeleri gerektiği anlamına gelir (teknolojiler ve kullanıcı 

aracıları geliştikçe, içerik erişilebilir kalmalıdır). 

Bu ilkeler şu şekildedir: 

 

Algılanabilir bilgi ve kullanıcı ara yüzü 

Metin dışı içerik için metin alternatifleri 

- Simgeler, düğmeler ve grafikler dahil olmak üzere resimler için kısa 

eşdeğerler 

- Çizelgeler, diyagramlar ve çizimler üzerinde sunulan verilerin açıklaması 

- Ses ve video dosyaları gibi metin dışı içeriğin kısa açıklamaları 

- Form kontrolleri, giriş ve diğer kullanıcı arabirimi bileşenleri için etiketler 

Çokluortsm için altyazılar ve diğer alternatifler 

- Bir radyo röportajının kayıtları gibi sesli içerik için metin dökümleri ve 

altyazılar 

- Bir videodaki önemli görsel ayrıntıları açıklamaya yönelik anlatımlar olan 

sesli açıklamalar 

- İlgili işitsel deneyimler dahil olacak şekilde ses içeriğinin işaret diliyle 

yorumlanması 

İçerik farklı şekillerde sunulabilir 

- Başlıklar, listeler, tablolar, giriş alanları ve içerik yapıları düzgün bir 

şekilde biçimlendirilir 

- Bilgi veya talimat dizileri, herhangi bir sunumdan bağımsızdır. 

- Tarayıcılar ve yardımcı teknolojiler, sunumu özelleştirmek için ayarlar 

sunar 

İçeriği görmek ve duymak daha kolaydır 

- Renk, bilgi aktarmanın veya içeriği tanımlamanın tek yolu olarak 

kullanılmaz 

- Varsayılan ön plan ve arka plan rengi kombinasyonları yeterli kontrast 

sağlar 

- Kullanıcılar metni %400'e kadar yeniden boyutlandırdığında veya metin 

aralığını değiştirdiğinde hiçbir bilgi kaybolmaz 

- Küçük pencerelerde ("görünüm pencereleri") ve kullanıcılar metni 

büyüttüğünde metin yeniden akar 

- Metin görüntüleri yeniden boyutlandırılabilir, gerçek metinle değiştirilir 

veya mümkün olduğunda kaçınılır 

- Kullanıcılar, bir web sitesinde çalınan sesi duraklatabilir, durdurabilir veya 

ayarlayabilir 

- Paraziti veya dikkat dağınıklığını önlemek için arka plan sesi düşük 

ayarlanabilir veya kapatılabilir 

 

Çalıştırılabilir kullanıcı arayüzü ve navigasyon 

İşlevsellik bir klavyeden kullanılabilir 

- Fareyle kullanılabilen tüm işlevler klavyeyle de kullanılabilir 

- Klavye odağı, içeriğin herhangi bir bölümünde sıkışıp kalmaz 

- Web tarayıcıları, yazma araçları ve diğer araçların klavye desteği vardır 
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Kullanıcıların içeriği okumak ve kullanmak için yeterli zamanı vardır 

- Gerekli durumlar dışında zaman sınırlarını durdurun, uzatın veya 

ayarlayın 

- Hareket eden, yanıp sönen veya kayan içeriği duraklatın, durdurun veya 

gizleyin 

- Gerekli durumlar dışında kesintileri erteleyin veya baskılayın 

- Veri kaybetmeden bir oturum sona erdiğinde yeniden kimlik doğrulaması 

yapın 

İçerik, nöbetlere ve fiziksel reaksiyonlara neden olmaz 

- Belirli oranlarda ve kalıplarda yanıp sönen içeriği dahil etmeyin  

- Yanıp sönen içerik sunulmadan önce kullanıcıları uyarın ve alternatifler 

sağlayın 

- Zorunlu olmayan animasyonları kapatmak için mekanizmalar sağlayın 

Kullanıcılar kolayca gezinebilir, içerik bulabilir ve nerede olduklarını belirleyebilirler 

- Sayfaların net başlıkları vardır ve açıklayıcı bölüm başlıkları kullanılarak 

düzenlenmiştir 

- Bir dizi web sayfası içinde alakalı sayfaları bulmanın birden fazla yolu 

vardır. 

- Kullanıcılar, bir dizi ilgili sayfa içinde mevcut konumları hakkında 

bilgilendirilir 

- Birden çok sayfada tekrarlanan içerik bloklarını atlamanın yolları vardır. 

- Klavye odağı görünür durumdadır ve odak sırası anlamlı bir sıra izler 

- İdeal olarak tek başına bağlantı görüntülendiğinde bile bir bağlantının 

amacı açıktır. 

Kullanıcılar klavyenin haricinde farklı giriş yöntemleri kullanabilir 

- El becerisi veya ince hareket gerektiren hareketlerin yüksek el becerisi 

gerektirmeyen alternatifleri vardır. 

- Örneğin geri alma işlevi sağlanarak, bileşenler yanlışlıkla etkinleştirmeyi 

önlemek için tasarlanmıştır. 

- Sesle etkinleştirmeyi desteklemek amacıyla kullanıcılara sunulan etiketler 

koddaki ilgili nesne adlarıyla eşleşir 

- Hareketle etkinleştirilen işlevsellik, kullanıcı arabirimi bileşenleri 

aracılığıyla da etkinleştirilebilir. 

- Düğmeler, bağlantılar ve diğer etkin bileşenler, dokunarak 

etkinleştirilmelerini kolaylaştıracak kadar büyüktür 

Anlaşılabilir bilgi ve kullanıcı ara yüzü 

Metin okunabilir ve anlaşılabilirdir 

- Arapça, T veya Korece gibi bir web sayfasının birincil dilini belirlemek 

- Bir web sayfasının metin pasajlarının, cümlelerin veya diğer bölümlerinin 

dilini belirlemek 

- Sık kullanılmayan kelimeler, ifadeler, deyimler ve kısaltmalar için tanımlar 

sağlamak 

- Mümkün olan en açık ve en basit dili kullanmak veya basitleştirilmiş 

versiyonlar sağlamak 

İçerik öngörülebilir bir şekilde görünür ve çalışır 

- Birden fazla sayfada tekrarlanan gezinme mekanizmaları her seferinde 

aynı yerde görünür 

- Web sayfalarında tekrarlanan kullanıcı arayüzü bileşenleri her seferinde 

aynı etiketlere sahiptir. 

- Bir web sayfasındaki önemli değişiklikler, kullanıcının izni olmadan 

gerçekleşmez. 
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Kullanıcılara hatalardan kaçınmaları ve düzeltmeleri için yardım edilir 

- Açıklayıcı talimatlar, hata mesajları ve düzeltme önerileri 

- Daha karmaşık işlevsellik ve etkileşim için bağlama duyarlı yardım 

- Gerekirse gönderimleri gözden geçirme, düzeltme veya geri alma fırsatı 

Sağlam içerik ve güvenilir yorumlama 

İçerik, mevcut ve gelecekteki kullanıcı araçlarıyla uyumludur 

- Biçimlendirmenin güvenilir bir şekilde yorumlanmasını sağlamak, örneğin 

geçerli olduğundan emin olmak 

- Standart olmayan kullanıcı arabirimi bileşenleri için bir ad, rol ve değer 

sağlama 

Her kılavuz için, üç düzeyde tanımlanan test edilebilir başarı kriteri bulunmaktadır: A (en 

düşük), AA (orta aralık) ve AAA (en yüksek). Daha yüksek seviyelerdeki uygunluk, daha düşük 

seviyelerde de uygunluğu gösterir. 

Tam olarak yeterli olmasa da web erişilebilirliğinin bazı yönleri, UserWay, accessiBe, 

Equalweb, Max Access, BeeSeen gibi erişilebilirlik widget'larının yardımıyla yapılabilir. Bu 

widget'lar, metin boyutunu ve aralığını değiştirmeyi, kontrastı değiştirmeyi, ekran okumayı 

etkinleştirmeyi vb. etkinleştirerek bir web sayfasının kullanımını kolaylaştırır.    

   

Şekil 3.7.2. UserWay ve EqualWeb erişilebilirlik widget'ları 

         UserWay widget’ını deneyin 

         Web/dijital içeriği erişilebilir hale getirme konusunda daha fazla ayrıntı keşfedin. 

 

3.7.2.2.2. Web Erişilebilirliğini Ölçme Araçları 

https://userway.org/
https://accessibe.com/
https://www.equalweb.com/
https://maxaccess.io/
https://beeseensolutions.com/solutions/web-accessibility-widget/
https://userway.org/
https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/?currentsidebar=%23col_overview
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Web erişilebilirliğini artırmak için değerlendirme araçları kullanılabilir. Bu araçlar, web 

içeriğinin erişilebilirlik yönergelerini karşılayıp karşılamadığının belirlendiği yazılım programları 

veya çevrimiçi hizmetlerdir. 

WAI, web erişilebilirliğini test etmek ve değerlendirmek için kapsamlı bir metodoloji ve araç 

listesi sunmaktadır: https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/  

        Taw veya Wave kullanarak üniversitenizin web sayfasını değerlendirin – sonuçları kontrol 

edin ve neyin iyileştirilmesi ve bunun nasıl yapılması gerektiğini düşünün. Bulunan sorunlar 

hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla Taw detaylı raporu almak için e-posta adresi 

vermeniz gerektiğini unutmayın. 

3.7.2.3. Ofis Belgeleri 

Özel ihtiyaçları olan kişiler, öğrenme süreçlerinde ofis belgelerini kullanabilirler. Bu ofis 

belgelerinin tüm bireyler tarafından erişilebilir ve uyarlanabilir olması önemlidir. Ofis belgelerini 

erişilebilir ve uyarlanabilir olarak tasarlamak için dikkate alınması gereken bazı noktalar vardır. 

Bu hususlar içerik türüne ve özel ihtiyaç türüne göre bir sonraki bölümde verilmiştir. 

3.7.2.3.1. Dijital Belgeler 

Kelime İşlemciler (MS Office, Libre Office, Open Office vb.) tarafından üretilen içerik görsel 

olarak algılanır. Özellikle görme bozukluğu olan bireyler için ekran okuyucu desteği veya 

cihazların büyütme özelliği ile metinlerin algılanması sağlanabilir. Ayrıca kelime işlemci 

programları ve paylaşılacak belgenin nihai formatı da dikkate alınmalıdır. 

Word belgelerindeki önemli noktalar (British Columbia Üniversitesi, 2021; Washington 

Üniversitesi, 2021): 

− Okunabilir metin biçimi: Ekran okuyucular, ekranda görüntülenen metni, örneğin 

dokunsal, işitsel veya her ikisinin birleşimi gibi kullanıcının ihtiyaç duyduğu bir biçimde 

ileten farklı yazılım türleridir. JAWS, NVDA, Serotek System Access, Apple VoiceOver, 

ORCA, BRLTTY, Emacspeak, WebAnywhere, Spoken Web vb. ekran okuyucu 

örnekleri arasında sayılabilir (Oldman, 2020). Ekran okuyucular, ekrandaki metni 

okuma prensibine sahip olduğundan, metinler okunabilir formatta olmalıdır. Ekran 

okuyucular, resimlerdeki ve farklı resim formatlarındaki metinleri okuyamaz. 

− (Alt )Başlıklar: Başlıklar, ekran okuyucu veya başka programlar kullanan kişilerin 

içeriğin ana hatlarını anlamasını sağlar. Kelime işlemcilerde başlık stili özellikleri 

vardır. Başlık 1, Başlık 2 gibi düzenler kullanılarak başlık ve içeriğe doğrudan 

bağlantılar yapılabilir. Bu başlıklardan oluşturulan içindekiler tablosu ile kullanıcılar 

istedikleri içeriğe kolayca ulaşabilirler. Başlıklar ilgili bir sorun varsa, ekran okuyucular 

iyi performans göstermez. 

https://www.w3.org/WAI/ER/tools/
https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/
https://www.tawdis.net/?lang=en
https://wave.webaim.org/
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Şekil 1. Başlık Türü Örneği 

− Liste Öğeleri: Liste öğeleri (sayılar veya noktalar) ekran okuyucular tarafından içeriğin 

yapısını anlamak için kullanılan araçlardır. Ekran okuyucular, kullanıcıları liste içeriği 

ve liste öğelerinin sayısı hakkında bilgilendirir.  

− Alternatif metin: Tüm görsellerin ve grafiklerin bireyler tarafından anlaşılabilir olması 

için alternatif metin eklemek önemlidir (Southwell ve Slater, 2013). Alternatif metin 

ayrıca resimlerde, grafiklerde ve diğer görsel türlerinde neyin önemli olduğunu anlatır. 

MS Word veya Google Dokümanlar'a alternatif metin eklemek için resimleri seçin- sağ 

tıklayın- alternatif metin. 

− Tablolar: Tablolar için açıklamalar ve detaylı bilgiler önemlidir. Ekran okuyucular, 

tablonun ne hakkında olduğu ile ilgili metni okuduğunda kullanıcı için daha anlaşılır 

hale gelir. Ayrıca tablolarda basit bir yapı kullanılması ve sütun başlıklarının 

kullanılması önerilir. Ekran okuyucular iç içe tablo yapısını anlamakta başarısız olabilir, 

bu nedenle basit bir tablo yapısı kullanmak önemlidir. 

− Renkler: Görme bozukluğu olan bazı kişilerde görme azlığı veya renk körlüğü olabilir. 

Özellikle kırmızı veya yeşil renkler kullanıldığında görme ile ilgili sorunlar ortaya 

çıkabilir (Goedhart, 2019).  

 
Bunun için hazırlanmış renk paletleri kullanılabilir (https://jfly.uni-koeln.de/color/). 

Ayrıca arka plan ve metin arasında yüksek kontrast kullanılması önerilir. 

 

− Erişilebilirlik Denetleyicisi: Genellikle, kelime işlemci, sunum veya elektronik tablo 

araçlarında bir erişilebilirlik denetleyicisi bulunur. Erişilebilirlik denetleyicisi tarafından 

algılanan hataları kolayca çözmek için önerilen eylemler listesi açılabilir ve uygunsuz 

içeriği düzeltmek için hatalara tıklanabilir. 
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MS Office Word Erişilebilirlik 

Denetleyicisi 

 

 

G-Docs Erişilebilirlik Denetleyicisi 

 

OKU: Word belgelerinizi engelli kişiler için erişilebilir hale getirin 

https://support.microsoft.com/en-us/office/make-your-word-documents-accessible-to-people-

with-disabilities-d9bf3683-87ac-47ea-b91a-78dcacb3c66d 

          Kelime işlemcilerde Erişilebilirlik Denetleyicisi: Kullanmakta olduğunuz kelime işlemcide 

bulunan “Erişilebilirlik Denetleyicisi”ni kullanarak belgenizin erişilebilirliğini kontrol edin. 

Ardından belgenizdeki hataları bulun ve erişilebilirlik sorunlarını çözün. 

3.7.2.3.2. Dijital Sunumlar 

Kelime işlemciler gibi sunum araçlarında bulnan metinler de okunabilir formatta olmalıdır. 

Ayrıca başlık, tabloların temel yapısı, renk kullanımı önemlidir. Bunlara ek olarak bazı noktalar 

aşağıda sunulmuştur (Google Docs, 2021; MS Office, 2021; Vulić-Prtorić vd., 2011). 

− Okunabilir metin biçimi: Sunum araçlarında üretilen içeriklerin okunabilir metin olarak 

hazırlanması ve metin dosyası olarak kaydedilmesi ve paylaşılması erişilebilirliği 

destekler.  

− Yazı tipi ve boyutu: Slaytlardaki satır sayısının 5-6'dan fazla olmaması, her satırda 5-

6 kelime olması, iki yana yaslı bırakılması ve ekrana göre düzgün hizalanması önerilir. 

Yazı boyutu 32-48 pt, yazı tipi Sans Serif ailesi olmalıdır. Satır boşlukları için satırlar 

arasında yeterli boşluk bırakılması, örneğin 1,5 nk önerilir. 

− Slayt başlıkları: Her türlü içerikte olduğu gibi sunumlarda da başlık kullanımı içerik 

hakkında bilgi verir ve dosyada gezinmeyi kolaylaştırır. 

− Slayt sırası: Normalde slaytlar düzenleme sırasına göre görüntülenir. Ancak ekran 

okuyucular slaytları eklendikleri sırayla okuyabilir. Bu durumda sorunlar yaşanabilir. 

Çözüm olarak dosyanın okuma sırası kontrol edilebilir. Ayrıca her sayfada benzersiz 

bir başlığın olması sayfa geçişlerinde karmaşıklığın önüne geçebilir. 

− Bağlantı: Bağlantılar ve ekran ipuçları, sunumun içeriğinde gezinmek veya diğer 

kaynaklara erişmek için kullanılabilir. 

− Alternatif metin: Sunumlarda kullanılan tüm görsel öğeler (animasyon, video, fotoğraf, 

grafik, nesne, şekil) için açıklayıcı ve ayrıntılı bilgi alternatif metin olarak verilmelidir. 

https://support.microsoft.com/en-us/office/make-your-word-documents-accessible-to-people-with-disabilities-d9bf3683-87ac-47ea-b91a-78dcacb3c66d
https://support.microsoft.com/en-us/office/make-your-word-documents-accessible-to-people-with-disabilities-d9bf3683-87ac-47ea-b91a-78dcacb3c66d
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− Fontlar: Özellikle disleksi olan bireyler metinleri birleşmiş veya bozulmuş olarak 

görebilirler. Okuma zorluğunu azaltmak için tanıdık Sans Serif yazı tiplerini (Arial, 

Calibre, Myriad vb.) kullanmak da onlar için faydalı olabilir. Cümleler ve paragraflar 

arasında yeterli ve uygun boşluk bırakılması da önemlidir. 

− Altyazı: Sunuma eklenen videoların işitme engelliler için altyazılı olmasına dikkat 

edilmelidir. 

        Erişilebilirlik standartlarına göre üç slaytlı bir sunum hazırlayın. 1. sayfaya metin (yazı 

tipi boyutu ve türü, satır aralığı) ekleyin. 2. sayfaya bir resim ve alternatif metin ekleyin. 3. 

sayfaya 1. sayfayı dönüş için bağlantı ekleyin. Ardından Erişilebilirlik Denetleyicisi'ni 

kullanarak belgenizde hata olup olmadığını kontrol edin.  

3.7.2.3.3. Spreadsheets 

As in other programs, the spreadsheet documents should be designed in a way that screen 

readers can understand. Font, colour, alternative texts to visual elements, simple table 

structures, titles should be taken into consideration. 

− Heading: Table headings are important to hear in advance what the tables are about. 

− Sheet tabs: Meaningful names should be given to tabs to make it easier to switch 

between tabs. Also, empty sections and tabs should also be deleted. 

− Graphics: For visually impaired individuals, detailed information about the graphic can 

be given by adding alt text to the graphics. For individuals with low vision, colour-blind, 

dyslexia or dysgraphia using colours with sufficient colour contrast, avoiding 3D 

effects, using appropriate line spacing and fonts are recommended (University of 

Nevada, 2021; Vulić-Prtorić et al., 2011).  

 

3.7.2.3.4. PDF Belgeleri 

PDF dosyası, işletim sistemi, donanım veya yazılımdan bağımsız olarak açılabilen bir 

Taşınabilir Belge Formatıdır. PDF belgeleri metinler, tablolar, resimler, bağlantılar ve 

düğmeler, form alanları, ses, video ve veri akışı algoritmaları içerebilir. Bu nedenle PDF 

dosyaları birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır (Adobe Acrobat, 2021a) 

PDF dosyalarını oluşturmadan önce kelime işlemci, sunum, elektronik tablo araçları veya farklı 

programlar tarafından üretilen içeriği kontrol etmek önemlidir. Bu noktada dikkat edilmesi 

gereken hususlar şunlardır: 

− Okunabilir ve aranabilir metin: Özellikle taranmış resim formatındaki sayfalar 

aranamaz. Ekran okuyucular bu belgeleri okuyamaz. Bu nedenle PDF dosyaları da 

diğer belge türleri gibi öncelikle okunabilir metin formatında hazırlanmalıdır. 

− Fontlar: Fontlar, tüm karakterleri metne doğru şekilde aktarmak için yeterli bilgiyi 

içermelidir. Ekran Okuyucuları veya Braille kabartması için metin olarak 

kaydedildiğinde UNICODE karakterini kullanın. 

− Başlık ve Alt Başlıklar: Belgenin ne hakkında olduğunu açıklamak ve gezinmeyi 

kolaylaştırmak için başlıklar ve alt başlıklar kullanılmalıdır. Belge yapı etiketleri, okuma 

sırası için önemlidir ve başlıkları, paragrafları veya diğer belge öğelerini tanımlar.  

− Belge Dili: Ekran okuyucuların farklı dillerde doğru telaffuzunu desteklemek amacıyla 

PDF dosyasının dili belirtilmelidir. Ayrıca Acrobat Reader programının Görünüm 

menüsünde “Sesli Oku” işlevi bulunmaktadır.  Bu sayede, PDF dosyalarındaki metinler 

okunabilir (Adobe Acrobat, 2021b). 
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İçeriğin üretildiği programın erişilebilirlik denetleyicisi, PDF'leri erişilebilir kılmak ve kontrol 

etmek için kullanılabilir. Mevcut bir PDF dosyasının erişilebilirliği kontrol edilecekse Adobe 

Acrobat kullanılabilir. Acrobat'ta erişilebilirlik denetleyicisi Araçlar> Erişilebilirlik menüsü 

altında bulunabilir. 

 

Erişilebilirlik denetleyicisi, başarılı, başarısız, kontrol ihtiyacı vb. gibi belge erişilebilirliği 

hakkında bir rapor oluşturur. Belirtilen sorunlara açıklamalara göre düzeltilebilir. 

 

   Erişilebilirlik denetleyicisi ile bir PDF dosyasını kontrol edin. Lütfen aşağıdaki 

adımları izleyin: 

− Araçlar > Erişilebilirlik seçeneğini seçin 

− Tam Denetim > Erişilebilirlik Denetimi 

− Rapor Seçenekleri bölümü > Sayfaları seçtikten sonra > Kontrole Başla'ya tıklayın 

 

3.7.2.4. Ses ve Video 

Sesler ve videolar her geçen gün daha fazla kullanılmakta ve yaygınlaşmaktadır. Erişilebilir 

ses ve videolar oluşturmak bu içeriklerin kullanımını artırabilir. Ses ve videoyu erişilebilir 

kılmak için aşağıda belirtilen noktalar dikkate alınmalıdır (İnternet Erişilebilirlik Bürosu, 2021; 

W3C, 2021b) 

− Transkript: Ses ve video dosyaları için transkript sağlanmalıdır. Böylece işitme engelli 

bireyler, sesli veya görüntülü anlatımların içeriğini okuyabilirler. Görme engelli bireyler 

için içerik tanımı sağlanmalıdır (Örneğin: Konuşmacının adı, video içeriği, görsel öğeler 

vb.).  

− Altyazılar: İşitme engelli bireylerin içeriği anlamaları için video ile eşzamanlı olarak 

ekrana gelen (konuşmaların ve seslerin metinlerini içeren) altyazılar sağlanabilir. 

− İşaret Dilleri: İşaret dili desteği ile işitme engelli bireylerin içeriği anlamaları sağlanabilir. 
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− Ses ve Medya Oynatıcılar: Videoları ve sesleri oynatmak için erişilebilirliği destekleyen 

oynatıcıların seçilmesi önerilir. Oynatıcı, videonun hızını değiştirme, klavye 

kısayollarını kullanma, altyazıları özelleştirme (renk, yazı tipi, boyut vb.), uygun 

kontrastı ayarlama gibi özelliklere sahip olmalıdır. 

− Video renk kontrastı: Bilgi aktarımı sürecinde sadece renklerin kullanılmamasına ve 

kullanılan renkler arasında yeterli konsantrasyon olmasına dikkat edilmelidir. 

 

3.7.2.5. Erişilebilir Şablonlar 

İçeriği şablon kullanarak oluşturmaya başlarken erişilebilir içerik sağlamanın bir yolu, 

erişilebilir bir şablon seçmektir. 

Örneğin, (MS Office) metin belgeleri, sunumlar ve elektronik tablolar için linkteki adreste 

erişilebilir şablonlar mevcuttur: 

MS Office:  

https://templates.office.com/en-us/accessible-word-template-sampler-tm16402471tps:// 

templates.office.com/en-us/collection-accessibility. 

Erişilebilir web sayfası tasarımları da bulunmaktadır. Örneğin aşağıdaki adreste mevcuttur: 

http://www.accessibletemplate.com/ (http://www.accessibletemplate.com/gallery) 

 

         Seçtiğiniz yazılım aracında oluşturmak istediğiniz içerik için erişilebilir bir 

şablon bulun. 
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Ünite 4. Güvenlik & Sağlık  

Ders 4.1. Dijital araçları kullanarak güçlü parolalar oluşturma  

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrencilerin; LastPass, KeyPass, Firefox 

Lockwise gibi dijital araçları kullanarak güçlü parolalar 

oluşturabilmeleri ve üretebilmeleri beklenmektedir.  

Bu dersin sonunda öğrenciler; 

 Güçlü parola oluşturmanın önemini açıklayabilir. 

 Güçlü parolalar oluşturabilir. 

 Güçlü parola oluşturma araçlarının farkına varabilir. 

 

Önerilen Ders Süresi 2 Saat 

 

Ders İçeriği Bu ders, öğrencilere şifreleri kullanma güvenliği ile ilgili temel 

bilgileri tanıtarak nasıl güçlü parolalar oluşturacaklarını ve her 

yerde farklı parolalar kullanabilmek için bunları nasıl 

yöneteceklerini öğretmeyi amaçlamıştır. 

4.1.1. Giriş 

   4.1.1.1 Siber Saldırıya uğramış sitelerinizi kontrol etme 

4.1.2. Parolaları Anlama 

   4.1.2.1. Güçlü ve güvenli parola 

   4.1.2.2. Parola yöneticileri 

4.1.3. Şifrelerin ötesine geçmek 

   4.1.3.1. İki adımlı kimlik doğrulama  

   4.1.3.2. Giriş günlükleri kontrol etme 

   4.1.3.3. Şifre kırma 

4.1.4. Güçlü parolalar oluşturma 

   4.1.4.1. Parolanın güçlülüğünü kontrol etme 

   4.1.4.2. "Bilgisayar korsanlığı" şifreleri 

   4.1.4.3. KeyPass Kullanımı 

Öğretim Strateji, 

Yöntem ve Teknikleri 

 Anlatım 

 Araştırma-İnceleme 

 Harmanlanmış Öğrenme 

Ders Planı 
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Değerlendirme 

Yöntem ve Teknikleri 

  Öğretmen Gözlemi 

 Test (Çoktan Seçmeli, Açık uçlu, boşluk doldurma...) 

 Quiz 

 Ürün Odaklı Değerlendirme 

 Kontrol Listesi/Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 Alan Çalışması 

 Sözlü 

 Proje Bazlı Değerlendirme 

 Diğer 

Malzemeler ve 

Kaynaklar 

 

 Çalışma Kağıdı 

 Video 

 Oyunlaştırma Araçları 

 Sunumlar 

 Somut Materyaller   

  

Ders İçeriği 

4.1.1. Giriş 

İnternette çok sayıda dijital içerik ve hizmet vardır ve çoğu zaman web sitesinin içeriğine 

erişmek için kullanıcıların web sitesinde bir hesap oluşturması (kayıt olması) gerekir. Kayıt 

sırasında kullanıcılar bir kullanıcı adı ve şifre seçmelidir. Kullanıcı adı ve şifre daha sonra web 

sitesine erişirken kullanıcının kimliğini tanımak için kullanılacaktır. Bu işleme kimlik doğrulama 

denir. Temel olarak web sitesi daha sonra kullanıcının kim olduğunu bilecek ve farklı türden 

içerik veya işlevlere erişebilmesini sağlayacaktır. 

Bazen bir sitede bulunan içerik gizlidir. Örneğin, bir bankanın web sitesi, kullanıcı giriş 

yaptıktan sonra bakiyesini görüntülemesine, işlemlerine bakmasına, ödeme yapmasına vb. 

izin verir. 

Web sitesinin içeriğinin gizli kişisel bilgiler içerebileceğinden veya birinin hesabınızın 

kontrolünü ele geçirip sizi taklit edebileceğinden ve daha birçok nedenden ötürü güvenli ve 

güçlü bir şifreye sahip olmak önemlidir. 

Aşağıda verilerinizin sandığınız kadar güvende olup olmadığı konusunda bazı yararlı bilgiler 

sunulmaktadır.  

 

4.1.1.1. Saldırıya Uğramış Sitelerinizi Kontrol Etme 
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Güvende kalmak için, verilerinizin saldırıya uğrayıp uğramadığını arada bir kontrol 

edebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki etkinlikleri yapabilirsiniz. 

 https://haveibeenpwned.com/ adresine gidin veya Firefox Monitor’ü kullanın 

https://monitor.firefox.com/ 

 Kullandığınız e-postanızı girin 

 Verilerinizin ele geçirildiği bir site bulunursa, o siteye gidin ve hemen şifrenizi 

değiştirin (yeni ve güçlü güvenli bir şifre kullanın) 

 Verilerinizin ele geçirildiği bir site bulunursa, aynı parolaya sahip olduğunuz 

diğer sitelere de gidin ve hemen şifrenizi değiştirin (yeni ve güçlü güvenli bir 

parola kullanın) 

4.1.2. Parolaları Anlamak 

Temelde bir şifre, kimlik doğrulama sırasında kullanıcıyı tanımlamak için kullanılan bir dizi 

karakterdir (harfler, sayılar, semboller vb.). Parola gizlidir fakat kullanıcı adı gizli değildir. 

Aslında parola, bizi hesabımıza girmeye çalışan saldırganlardan koruyan kısımdır. Parola 

12345 gibi basitse saldırganlar parolayı kolayca tahmin edebilir. 

Ancak saldırganlar genellikle parolalarınızı tahmin etme zahmetine girmez, bunun yerine 

erişim sağlamak için özel programlar kullanırlar. Bu araçların farklı çalışma yöntemleri vardır, 

burada en basit iki tanesine değineceğiz (Raza and Iqbal and Sharif and Haider, 2012):  

 Kaba Kuvvet Saldırısı (Brute-force attack)- öncelikle saldırgan, bir karakterden oluşan 

parolalar ile başlayıp ardından iki karakterlik parolalara geçer ve sonra tüm olası 

kombinasyonları dener. 

 

 Dictionary (Sözlük) Saldırısı - Bu bir tür brute-force saldırısıdır, ancak tüm 

kombinasyonları denemek yerine şifre listeleri kullanır, şifre listeleri genellikle saldırıya 

uğramış web sitelerinden ele geçirilmiş, önceden bilinen, sızdırılmış şifrelerden 

oluşturulur. 

Önerilen kaynaklar: 

 Walker, D. (2020). Bilgisayar korsanları tarafından en çok kullanılan 12 şifre kırma 

tekniği. January 16, 2020, tarihinde ITPro’dan alınmıştır. Web sitesi: 

https://www.itpro.co.uk/security/34616/the-top-password-cracking-techniques-

used-by-hackers  

 Tasevski, P. (2011). Parola saldırıları ve oluşturma stratejileri. Tartu Üniversitesi: 

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi. https://courses.cs.ut.ee/2011/security-

seminar-spring/uploads/Main/pedrag-slides.pdf  

4.1.2.1. Güçlü ve Güvenli Parola 

Saldırganlardan korunmak için, kullanıcıların güçlü parolalar oluşturması gereklidir. Güçlü 

parolaların, kolayca tahmin edilemeyecek kadar karmaşık olması gerekir. Ayrıca, birinin tüm 

kombinasyonları denemek istemesi ihtimaline karşı (brute-force’u hatırlayın), bunu makul bir 

süre içinde yapmakta zorluk çekmesini sağlamak  amacıyla yeterince uzun olmaları gerekir. 

Güçlü bir şifre; uzun (en az 8 karakter), harfler, sayılar ve semboller içermeli ve karmaşık 

(gerçek bir anlamı olmaması için rastgele karakterler kullanır) olmalıdır. 

Bunların yanı sıra, güçlü bir parolaya sahip olmak yeterli değildir; parolanızın güvenli olması 

gerekir. Örneğin, çok uzun ve karmaşık bir şifremiz var ve onu her sitede kullanıyoruz. Böyle 

bir şifre gerçekten güvenli değildir. Çünkü, bir sitenin saldırıya uğraması durumunda şifreler 

https://haveibeenpwned.com/
https://monitor.firefox.com/
https://www.itpro.co.uk/security/34616/the-top-password-cracking-techniques-used-by-hackers
https://www.itpro.co.uk/security/34616/the-top-password-cracking-techniques-used-by-hackers
https://courses.cs.ut.ee/2011/security-seminar-spring/uploads/Main/pedrag-slides.pdf
https://courses.cs.ut.ee/2011/security-seminar-spring/uploads/Main/pedrag-slides.pdf
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ele geçirilebilir ve aynı şifreyi kullandığınız her sitenin güvenliği ihlal edilmiş olur ve verilerinizi 

kullanan herhangi biri bu sitelere giriş yapabilir. 

Bu nedenle, bir şifrenin güvenli olması için:  

1. Sadece bir kez kullanın (yani her site için farklı bir şifre kullanılması gerekir),  

2. Düzenli olarak değiştirin,  

3. Güvende tutun (parola yöneticisi kullanarak),  

4. Şifreleriniz sahibi olmadığınız bilgisayarlarda saklanmamalı, güvenmediğiniz 

bilgisayarlarda kullanılmamalıdır (örneğin: halka açık bilgisayarlar). 

Temel kaynak: 

 Hesaplarınızdan herhangi birinin ele geçirilip geçirilmediğini kontrol etmek için Firefox 

Monitor’ü kullanın: https://monitor.firefox.com/ 

Önerilen Kaynaklar: 

 

            Lafayette College. (2020). Güçlü Parola için Rehber [Guidelines for Strong 

Passwords ].16 Ocak 2021 tarihinde 

https://its.lafayette.edu/policies/strongpasswords/ adresinden alınmıştır.  

 İZLE: Riley, S. (2016). Bir parola nasıl seçilir [How to Choose a Password].  16 

Ocak 2021 tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=3NjQ9b3pgIg adresinden 

alınmıştır. 

 

 

4.1.2.2. Parola Yöneticileri 

Birçok farklı ve karmaşık parolayı hatırlamak zordur. Bu yüzden onları güvenli bir şekilde 

depolamanız önemlidir. Bunun bir yolu parolaları bir kağıda yazmak ve evde bir kasaya 

koymaktır, ancak o zaman farklı yerlerde oturum açarken sıkıntı yaşarız. Bu belgeyi yanımızda 

taşımak, şifrelerin çalınma riskini artırır. 

Daha pratik bir başka yöntem de şifre yöneticilerini kullanmaktır. Parola yöneticisi, parolaları 

saklamak için oluşturulmuş bir uygulamadır. Çevrimdışı ve çevrimiçi olmak üzere iki tür şifre 

yöneticisi vardır. Her ikisinin de avantajları olsa da, güvenlik açısından çevrim dışı olanlar 

daha güvenlidir.  

Önerilen Kaynak: 

 

             Çevrimiçi ortamda güvende olmak için parola yöneticisi kullanma  

(Surveillance Self-Defense. (2019). Animated Overview: Using Password 

Managers to Stay Safe Online). 5 Nisan 2021 tarihinde 

https://ssd.eff.org/en/module/animated-overview-using-password-managers-stay-

safe-online adresinden alınmıştır. 

4.1.3. Şifrelerin Ötesine Geçmek 

4.1.3.1. İki Adımlı Doğrulama  

https://monitor.firefox.com/
https://its.lafayette.edu/policies/strongpasswords/
https://www.youtube.com/watch?v=3NjQ9b3pgIg
https://ssd.eff.org/en/module/animated-overview-using-password-managers-stay-safe-online
https://ssd.eff.org/en/module/animated-overview-using-password-managers-stay-safe-online
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Güvenliği daha da artırmak için birçok web sitesi iki adımlı kimlik doğrulama kullanır. İki adımlı 

kimlik doğrulama, kimlik doğrulama için parolanıza ihtiyaç duyduğunuz, ancak oturum açmak 

için başka bir koda da (sms kodu, kimlik doğrulayıcı uygulaması tarafından oluşturulan kod 

vb) ihtiyaç duyduğunuz bir işlemdir. Eğer mümkünse iki faktörlü kimlik doğrulamayı 

etkinleştirmelisiniz. Bu şekilde, şifrelerinizin çalınması durumunda bile saldırgan, web sitesine 

erişemez. 

Önerilen Kaynak: 

 

           İki adımlı kimlik doğrulama (Pound, M. (2017). 2FA: Two Factor 

Authentication. )15 Nisan 2021 tarihinde 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXFYT-BG2So adresinden alınmıştır. 

4.1.3.2. Giriş Günlükleri Kontrol Etme 

Bazı web siteleri size, son oturum açma girişiminin yapıldığı yerin bilgisini içeren oturum 

açma günlüklerini görüntüleme imkânı sağlar. Bu sizi saldırıya uğramaktan korumaz, fakat 

birisinin hesabınıza giriş yapmaya çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz ve ardından şifreyi 

değiştirebilir ve daha güçlü hale getirebilirsiniz. 

4.1.3.3. Şifre Kırma 

Kendinizi saldırganlardan daha da fazla korumak için, sizin bir "saldırgan" olmanız gerekir. 

Buradaki amaç, bilgisayar korsanlarının kullandığı araçları kullanmak ve bu araçların kendi 

şifrenizi kırmasının ne kadar sürdüğünü bulmaktır. 

Önerilen Kaynaklar: 

● e-Password şifre kırma araçları: 

○ Hashcat - https://hashcat.net/hashcat/ 

○ JohnTheRipper - https://www.openwall.com/john/  

○ Poston, H. (2020). 10 Populer Şifre kırma araçları [10 Most Popular Password 

Cracking Tools]. 16 Ocak 2021 tarihinde  Infosec website 

https://resources.infosecinstitute.com/topic/10-popular-password-cracking-

tools/ adresinden alınmıştır. 

○ İZLE: Pound, M. (2016). Şifre Kırma [Password cracking]. 10 Nisan 2021 

tarihinde https://www.youtube.com/watch?v=7U-RbOKanYs adresinden 

alınmıştır. 

○ Cranor, L. F. (2014). Şifrelemede yanlışlar [What’s wrong with your 

pas$w0rd]. 15 Nisan 2021 tarihinde 

https://www.ted.com/talks/lorrie_faith_cranor_what_s_wrong_with_your_pa_w

0rd#t-6565 adresinden alınmıştır.  

4.1.4. Güçlü Parolalar Oluşturmak 

4.1.4.1. Parolanın Gücünü Kontrol Etme 

Bir parolanın ne kadar hızlı kırılabileceğini anlayabilmek için aşağıdaki bazı uygulamaları 

yapalım.  

   https://www.my1login.com/resources/password-strength-test/ Web sitesini 

ziyaret ediniz.  

 Şu şifreleri deneyin: 123456, password, passw0rd, bAnAnA123 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXFYT-BG2So
https://hashcat.net/hashcat/
https://www.openwall.com/john/
https://resources.infosecinstitute.com/topic/10-popular-password-cracking-tools/
https://resources.infosecinstitute.com/topic/10-popular-password-cracking-tools/
https://www.youtube.com/watch?v=7U-RbOKanYs
https://www.ted.com/talks/lorrie_faith_cranor_what_s_wrong_with_your_pa_w0rd#t-6565
https://www.ted.com/talks/lorrie_faith_cranor_what_s_wrong_with_your_pa_w0rd#t-6565
https://www.my1login.com/resources/password-strength-test/
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 Kısa (8 karakterden az) ancak güçlü bir şifre oluşturmaya çalışın (harfler, sayılar 

ve semboller kullanarak) ve şifre kırma süresinin ne kadar olduğunu belirleyiniz.  

 Basit ama uzun bir şifre oluşturmaya çalışın. Şifre kırma süresi ne kadardır? 

4.1.4.2. Şifreleri "Hacklemek" (Kırmak) 

Şifreleri kırmanın ne kadar kolay olduğunu anlamak için bazılarını  deneyelim. 

● İşte gerçek bir veritabanında bulunan bir şifrenin hash kodu: 

e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e 

●         http://www.google.com adresine gidin ve yukarıdaki şifre hash kodunu 

kopyalayarak arama alanına yapıştırın ve orijinal şifrenin ne olduğunu tahmin edin. 

Şimdi bazı şifrelerin ne sıklıkla sızdırıldığını kontrol edelim: 

 https://haveibeenpwned.com/Passwords Web sitesini ziyaret ediniz. 

 Şu şifreleri deneyin: 123456, password, passw0rd, bAnAnA123 

 Aklınıza gelen diğer şifreleri deneyin (kendi parolalarınızı yazmayın).  

o Not: Bu web sitesi, kullandığınız şifrelerinizi kontrol etmek için tasarlanmış olsa 

da, kullanmanız halinde risk size aittir. Daha iyi bir seçenek, sitede bulunan 

Pwned Parolalar listesini (~ 10GB) indirmek ve ardından seçilen bir parolayı 

hash kodu haline getirmek ve dosyadaki hash kodlarla karşılaştırmak için bir 

komut dosyası oluşturmaktır. 

İsteğe bağlı olarak JohnTheRipper'I (https://www.openwall.com/john/) ve hashcat’I 

(https://hashcat.net/hashcat/)  indirerek kurmayı ve saklanan şifrelerin bulunduğu bazı 

dosyaları kırmayı deneyebilirsiniz. Test için bazı örnek şifre dosyaları burada bulabilirsiniz: 

https://openwall.info/wiki/john/sample-hashes#Sample-password-hash-files.   

4.1.4.3. KeyPass Kullanımı 

Güvende kalmak için bir şifre yöneticisi kullanmaya başlayın. Bu derste KeyPass'ı öneriyoruz, 

ancak başka bir şifre yöneticisi de kullanabilirsiniz. 

       https://keepass.info/ adresinden KeyPass’ı indirin 

       KeyPass kurun 

       Kendiniz yeni bir şifre oluşturun 

       Rastgele şifre oluşturucuyu kullanarak yeni bir şifre oluşturun 

 

        Gilbertson, S. (2020). Dijital Yaşamınızı Güvenceye Almak İçin En İyi Şifre 

Yöneticileri. 16 Ocak 2021, tarihinde Wired webin 

https://www.wired.com/story/best-password-managers/ sitesinden alınmıştır 

 

        İsterseniz farklı bir şifre yöneticisi seçerek uygulamayı deneyebilirsiniz. 

(örneğin; Firefox Lockwise farklı cihazlarla senkronize edilebilen çevrimiçi bir 

alternatiftir)           

  

 

 

 

http://www.google.com/
https://haveibeenpwned.com/Passwords
https://www.openwall.com/john/
https://hashcat.net/hashcat/
https://openwall.info/wiki/john/sample-hashes#Sample-password-hash-files
https://keepass.info/
https://www.wired.com/story/best-password-managers/
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DEĞERLENDİRME 

1. Güvenli şifre belirleme adımları nelerdir? 

 

Kaynakça 

İnternet Kaynakları 

 Lafayette College. (2020). Guidelines for Strong Passwords. Retrieved January 

16, 2021, from Lafayette website: 

https://its.lafayette.edu/policies/strongpasswords/  

 Poston, H. (2020). 10 Most Popular Password Cracking Tools. Retrieved January 

16, 2021, from Infosec website: https://resources.infosecinstitute.com/topic/10-

popular-password-cracking-tools/  

 Walker, D. (2020). The top 12 password-cracking techniques used by hackers. 

Retrieved January 16, 2020, from ITPro. website: 

https://www.itpro.co.uk/security/34616/the-top-password-cracking-techniques-

used-by-hackers  

 Gilbertson, S. (2020). The Best Password Managers to Secure Your Digital Life. 

Retrieved January 16, 2021, from Wired website: 

https://www.wired.com/story/best-password-managers/  

 

Videolar 

 Cranor, L. F. (2014). What’s wrong with your pas$w0rd. Retrieved from 

https://www.ted.com/talks/lorrie_faith_cranor_what_s_wrong_with_your_pa_w0rd
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 Pound, M. (2017). 2FA: Two Factor Authentication. Retrieved from 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXFYT-BG2So  

 Pound, M.  (2016). How to Choose a Password. Retrieved from 

https://www.youtube.com/watch?v=3NjQ9b3pgIg 
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Managers to Stay Safe Online. Retrieved from 

https://ssd.eff.org/en/module/animated-overview-using-password-managers-stay-

safe-online  

 

Araçlar-Yazılımlar 

 Have i been pwned: https://haveibeenpwned.com 

 Firefox Monitor: https://monitor.firefox.com/  

 Hashcat: https://hashcat.net/hashcat/ 

 JohnTheRipper:  https://www.openwall.com/john/  

 Password strength test: https://www.my1login.com/resources/password-strength-

test/  

 Pawned Passwords: https://haveibeenpwned.com/Passwords  

 KeePass: https://keepass.info/  

https://its.lafayette.edu/policies/strongpasswords/
https://resources.infosecinstitute.com/topic/10-popular-password-cracking-tools/
https://resources.infosecinstitute.com/topic/10-popular-password-cracking-tools/
https://www.itpro.co.uk/security/34616/the-top-password-cracking-techniques-used-by-hackers
https://www.itpro.co.uk/security/34616/the-top-password-cracking-techniques-used-by-hackers
https://www.wired.com/story/best-password-managers/
https://www.ted.com/talks/lorrie_faith_cranor_what_s_wrong_with_your_pa_w0rd#t-6565
https://www.ted.com/talks/lorrie_faith_cranor_what_s_wrong_with_your_pa_w0rd#t-6565
https://www.youtube.com/watch?v=ZXFYT-BG2So
https://www.youtube.com/watch?v=3NjQ9b3pgIg
https://www.youtube.com/watch?v=7U-RbOKanYs
https://ssd.eff.org/en/module/animated-overview-using-password-managers-stay-safe-online
https://ssd.eff.org/en/module/animated-overview-using-password-managers-stay-safe-online
https://haveibeenpwned.com/
https://monitor.firefox.com/
https://hashcat.net/hashcat/
https://www.openwall.com/john/
https://www.my1login.com/resources/password-strength-test/
https://www.my1login.com/resources/password-strength-test/
https://haveibeenpwned.com/Passwords
https://keepass.info/
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Ünite 4. Güvenlik ve Sağlık 

Ders 4.2. Çevrimiçi platformları kullanırken  izlenmekten  

kaçınmak için yapılması gerekenleri anlama [web tarayıcısı 

gizlilik ayarları, Privacy Badger vb.] 

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrencilerin; dijital kimliğin ne olduğunu ve  

çevrimiçi ortamlarda olası riskleri ve bu risklerden nasıl 

korunulması hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir. 

Bu ders sonunda öğrenciler; 

 Dijital kimliğin ne olduğunu kavrayabilir 

 Dijital kimliği oluşturan öğeleri açıklayabilir 

 Dijital kimlikle ilgili riskleri fark edebilir 

 Dijital kimlikle ilgili risklere karşı çözüm üretebilir 

 

Önerilen Ders Süresi 3 Saat 

 

Ders İçeriği Bu derste dijital kimlik kavramı ve özellikleri açıklanmaktadır. 

Dersin ilk bölümünde dijital kimlik tanımlanmakta ve  dijital kimlikle 

ilgili riskler ortaya konulmaktadır. Dersin  ikinci bölümünde ise 

kullanıcılara dijital riskler karşısında öneriler sunulmaktadır. Desin 

konu başlıkları aşağıdaki gibidir. 

4.2.1. Dijital kimlik nedir? 

4.2.2. Dijital kimliğin özellikleri 

4.2.3. Dijital kimliğe yönelik riskler 

4.2.4. Öneriler 

4.2.5. Dijital hizmetler: tanımlama bilgileri, gizlilik politikası ve 

izleyiciler. 

Öğretim Strateji, 

Yöntem ve Teknikleri 

 Anlatım 

 Araştırma-inceleme 

 Harmanlanmış öğrenme 

Ders Planı 
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Değerlendirme 

Yöntem ve Teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Sınav (Çoktan Seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma) 

 Quiz 

 Ürün Odaklı Değerlendirme  

 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 Alan çalışması 

 Sözlü 

 Proje Tabanlı Değerlendirme  

 Diğer 

Malzemeler ve 

Kaynaklar 

 Çalışma Kağıdı 

 Video 

 Oyunlaştırma araçları 

 Sunumlar  

 Somut materyaller   

  

 

Ders İçeriği 

4.2.1. Dijital Kimlik Nedir? 

Dijital kimlik, İnternet ve Web 2.0 alanında ortaya çıkan bir kavramdır. Bir kişi veya kuruluş 

hakkında İnternet üzerinden halka açık olarak erişilebilen veri kümesi olarak tanımlanır. 

Fiziksel veya analojik kimlikle ilgili bilgileri içerir, ancak Web'de tanımlanır ve geliştirilir. 

Yapılandırıldığı ortama veya bağlama göre birkaç profilden oluşan parçalı ve çoklu bir kimliktir. 

4.2.2. Dijital Kimliğin Özellikleri 

1. SOSYAL: Kişiliğimizi Web üzerinde, özellikle sosyal ağlarda yansıtırken oluşur. 

2. ÖZNEL: Büyük ölçüde Web'de gerçekleşen farklı etkileşimler esnasında ortaya çıkan 

kişilerarası deneyime dayanmaktadır. 

3. BİLEŞİK: Yalnızca gerçek kişi tarafından sağlanan verilerden oluşmaz, aynı zamanda 

üçüncü taraflarca verilen birçok dolaylı bilgi parçası kullanılarak oluşturulur. 

4. DEĞERLİ VE GERÇEK: Web'de işlemleri gerçekleştirmek için gerekli güven ve 

öngörülebilirliği sağladığı için değerlidir. Gerçek, dünyada olumlu ya da olumsuz etkiler 

yaratabildiği için gerçektir. 

5. BAĞLAMSAL: Çeşitli bağlamlar veya ortamlarla ilgili birçok kimlik bir arada var olabilir. 

Yanlış bağlamda yayılan bilgiler, dijital kimliğiniz üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.  
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6. REFERANS: Kişiyi doğrudan tanımaya izin vermez, ancak o kişi için yayınlanan referanslar 

içerir.  

7. DİNAMİK: Sürekli değişen ve devamlı bir bilgi akışı üzerine inşa edildiği için sürekli değişen 

bir kimliktir. 

 

4.2.3. Dijital Kimliğe Yönelik Riskler 

Kişisel veri hırsızlığı ve kimlik değişikliğine yol açabilecek risklerden bazıları şunlardır: 

a) Kötü amaçlı yazılımlar (Malware): Temel amaçları, kullanıcıların verilerini virüsler 

kullanarak (solucanlar, truva atları vb) silmek, engellemek, değiştirmek veya 

kopyalamaktır. 

b) Kimlik avı (Phishing): Sahte bir yolla (e-posta, telefon görüşmeler vb.) kişisel bilgileri 

(şifreler, kredi kartı bilgileri vb) elde etmek için kullanılan yöntem. 

c) Site trafiği yönlendirme (Pharming): Bir web sitesini ziyaretçisinin cihazına kötü amaçlı 

yazılım yükleyen veya kullanıcının kişisel verilerini inceleyen çok benzer bir görünüme 

sahip sahte bir web sitesine yönlendirmeye yönelik yanıltıcı uygulama.  

d) Dijital kimlik hırsızlığı (D. I. Theft): Kötü niyetli birinin, başka birinin dijital kimliğini 

kötüye kullanması ve onun adına işlem yapmasıdır. 

e) Özel hayata yönelik tehditler (Gizlilik tehditleri): Sosyal ağda yer alırken, yayınladığınız 

bilgilerin yayılması üzerindeki kontrolü kaybedebilir ve birileri bunu uygunsuz bir 

şekilde kullanabilir. 

f) İmaj ve çevrimiçi itibar saldırıları (Çevrimiçi imaja yönelik saldırılar): Bir kişiye ait 

içeriğin çok hızlı olarak yayılması, sahibinin kişisel bilgileri kontrol etmesini zorlaştırır. 

 

4.2.4. Öneriler 

Kişisel verilerinizin maksimum seviyede kontrolünü sağlamak için güvenlik ve gizlilik 

seçeneklerini uygun şekilde nasıl ayarlayıp revize edeceğinizi öğrenmeniz çok 

önemlidir. Bunun için aşağıda bazı öneriler sunulmuştur.  

Hangi bilgileri yayınladığınızı düşünün ve bunu yapmadan önce: 

- Sizi fiziksel olarak tanımladıkları için internette yayınladığınız resim veya 

videolar konusunda özellikle dikkatli olun.  

- Konum verilerinin kullanımını yalnızca kesinlikle gerekli uygulamalarla 

sınırlayın. 

- Kişisel verilerinizin yayılmasını başkalarıyla olan ilişki türüne göre ayarlayın.  

- Gizlilik ve güvenlik ayarlarını uygun şekilde seçin. 

- Her oturumun sonunda profilinizden veya hizmetinizden çıkın. 

- Profillerinizi düzenli olarak gözden geçirin. 

- Yalnızca güvenilir olan üçüncü tarafların uygulamalarına erişime izin verin. 

- Kimlik verilerinin kullanımına izin verildiği, hangi verilerin gerekli ve ne için 

gerekli olduğu uygulamanın sahipliğini kimin elinde tuttuğunu iyice doğrulayın. 

- Erişimi yalnızca gerekli verilerle sınırlayın. 

4.2.5. Dijital Hizmetler: Tanımlama Bilgileri, Gizlilik Politikası ve İzleyiciler 
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İnternette yaptığınız aramalarınızın verileri, teknolojik cihazlar sayesinde internetteki 

faaliyetlerimizin bir kaydını oluşturmak için ziyaret ettiğimiz web sitesi tarafından izleme 

çerezleri olarak kaydedilir. 

Büyük veri biçimindeki özel veriler, veri komisyoncuları adı verilen şirketler ve sosyal ağlar 

veya diğer dijital hizmetler tarafından toplanabilir ve üçüncü şahıslara satılabilir. Bu süreçlerin 

çoğundan haberiniz olmayabilir. Bu nedenle, dijital hizmetlerin güvenli olmayan kullanımı 

kişisel verileri ve kimlik hırsızlığını kolaylaştırmaktadır. 

Gizlilik politikaları, bir dijital hizmetin kullanıcının sağladığı bilgileri kullanımını belirleyen yasal 

belgelerdir ve normalde ticari amaçlarla kullanılan çerezler için genellikle belirli bir bölüm 

içermektedir. 

Dijital bir hizmetin kullanım koşulları, kullanıcıların sağlanan içerik ve görseller dışında 

yapabileceklerini açıklamaktadır. 

Gizlilik politikalarıyla ilgili bazı öneriler: 

- Gizlilik politikasına ve kullanım şartlarına kabul etmek için acele etmek yerine, kabul 

etmeden önce okuyun. Koşullar kabul edilirse, dijital kimliği daha iyi korumak için web 

hizmetinin sunduğu gizlilik seçeneklerini ayarlamayı unutmayınız. 

İnternette güvenli bir şekilde gezinmek için bazı öneriler:   

- Opera, Safari veya Epic Gizlilik Tarayıcısı (Epic Privacy Browser) gibi izlemeye izin 

vermeyen web tarayıcılarını kullanın veya tarayıcıyı anonim / özel modda açın. 

- DuckDuckGo gibi tarama verilerini kaydetmeyen arama motorlarını kullanın. 

- Özellikle gizli bilgileri paylaşacaksınız, güvenilir sayfaları seçin. Örneğin; 

○ URL'si http:// yerine https:// ile başlayanlar güvenlidir.  

○ Tarayıcıda kilitli bir kilit simgesinin olup olmadığını kontrol edin; bu simge, web 

sitesinin gerçekliğini onaylayan dijital bir sertifikaya erişim sağlar.  

       Farklı tarayıcıları gizli modda açın ve digital kimlik konusunda araştırma yapın

        

DEĞERLENDİRME 

1- Digital kimlik bilgilerini korumak neden önemlidir? 

2- İnternette araştırma yaparken dijital kimlik bilgilerinizi korumak için neler 

yapmalısınız?  

 

Kaynaklar 

İnternet kaynakları 

 Thalesgroup. (2020).Digital identity trends – 5 forces that are shaping 2020 Retrieved 

October 17, 2020, from Thalesgroup website:  

https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-

security/government/identity/digital-identity-services/trends 

Video 

 Davos (2019) - Press Conference The Value of Digital Identity for the Global 

Economy and Society. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=1-

V7lyxrOmw  

https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/government/identity/digital-identity-services/trends
https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/government/identity/digital-identity-services/trends
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Ünite 4. Güvenlik ve Sağlık 

Ders 4.3. Bilgileri çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde paylaşmak 

için Sanal Özel Ağ (Virtual Private Network ) kullanma 

  

Öğrenme Çıktıları Bu ders sonunda öğrenciler; 

 Bilgisayar ağlarının özelliklerini açıklayabilir. 

 Halka açık internet ile iletişim riskini tanımlayabilir. 

 VPN’yi ve nasıl çalıştığını açıklayabilir. 

 VPN'in faydalarını listeleyebilir. 

 Tercih edilen VPN seçeneklerini tanımlayabilir. 

Ders süresi 4 saat 

 

Ders Özeti Bu ders, öğrencilere bilgisayar ağları, halka açık İnternet 

kullanımı riskleri, Sanal Özel Ağ ve bilgileri çevrimiçi paylaşırken 

VPN kullanmanın yararları hakkında temel bilgiler verir. 

 

4.3.1. Bilgisayar Ağının Temelleri 

4.3.1.1. Bilgisayar iletişimi  

4.3.1.2. IP adresinin anlamı 

4.3.1.2. Halka açık internet kullanarak iletişimin riski 

4.3.1.3. Halka açık Wi-Fi kullanırken güvenlik risklerinden 

nasıl kaçınılır ve nasıl güvende olunur? 

4.3.2. Neden bir VPN hizmetine ihtiyacınız var? 

4.3.1.1. VPN nedir? ve 

4.3.2.2. VPN, IP adresinizi ve gizliliğinizi nasıl korur? 

4.3.2.3. VPN neyi gizler? 

4.3.2.4. VPN nasıl seçilir? 

Öğretim Yöntem ve 

Stratejileri 

 Anlatma 
 Yaparak Yaşayarak Öğrenme 
 Karma Öğrenme 

Ders Planı 
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Değerlendirme 

yöntem ve teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Test (Çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma...) 

 Quiz 

 Ürün odaklı değerlendirme 

 Kontrol Listesi/Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 İş Örneği 

 Sözlü Yanıt 

 Proje Bazlı Değerlendirme 

 Diğer 

Öğretim Materyalleri 

ve Kaynaklar 

 Çalışma Kağıdı 

 Video 

 Oyunlaştırma Araçları 

 Sunumlar 

 Somut Materyaller 

  

Ders İçeriği 

4.3.1. Bilgisayar Ağlarının Temelleri 

Bu bölüm Bilgisayar Ağları, amaçları ve temel kavramları hakkında genel bilgiler içerir. 

 

4.3.1.1 Bilgisayar İletişimi ve Ağlar 

Günümüzde ada olarak çalışan bir bilgisayar çok nadiren bulunmaktadır. Çoğu bilgisayar 

diğer bilgisayarlara bağlıdır ve buna bilgisayar ağı veya yalnızca ağ denir. Bir ağ en az iki 

bilgisayardan oluşabilir ve aralarında verileri bir bilgisayardan diğerine aktaran bir tür ortam 

olmalıdır. Bu ortam somut (kablolu) veya somut olmayan (kablosuz) olabilir. 

Kablolu bağlantı, iki bilgisayar arasındaki özel bir ağ kablosu gibi basit olabilir, ancak 

genellikle daha karmaşıktır ve bazı ekipmanların (örn. ağ anahtarları ve yönlendiriciler) dahil 

edilmesi gerekir. Ağda daha fazla bilgisayar bulunması, iletişimlerini sağlamak için daha 

karmaşık ekipmanların satın alınması ve yapılandırılması gerektiği anlamına gelir. Kablolu bir 

ağda bilgisayar terimi, bir masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı, TV veya ağ kablosu 

için soketi olan herhangi bir cihaz anlamına gelir. 
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Kablosuz iletişim, ortam olarak radyo dalgalarını kullanır, bu nedenle kablolu iletişimden 

daha rahat ve esnektir çünkü bilgisayarlar arasında kablo vb. gerektirmez. En basit kablosuz 

bağlantı, iletişim için Bluetooth kullanan iki bilgisayardan oluşur. Kablosuz sinyalleri alıp 

bilgisayarlara göndermek için bir Wi-Fi erişim noktasına (yönlendirici) ihtiyaç duyulan ve daha 

fazla bilgisayar içeren kablosuz ağlar oldukça yaygındır. Birçok ağın aynı anda hem kablolu 

hem de kablosuz bağlantıya sahip olması garip bir durum değildir. Kablosuz ağlarda bilgisayar 

terimi, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı, TV, akıllı telefon, tablet, akıllı saat veya 

Wi-Fi iletişimini destekleyen herhangi bir cihaz anlamına gelir. 

Bilgisayar ağları özel veya halka açık olabilir. Özel bir kablolu ağda (LAN - Yerel Alan Ağı) 

tüm bilgisayarlar ve kullanıcıları bilinir ve kullanıcılar arasında karşılıklı güvenin var olduğu 

söylenebilir. Fiziksel sınırlar nedeniyle bir oda, apartman veya binada bulunan özel kablolu 

ağa hiç kimse bağlanamaz. İnternet Servis Sağlayıcıları (ISP), İnternet'e ağ geçidi sağlayan 

veya başka bir deyişle İnternet'e erişim ve kullanım için hizmet sağlayan şirketler/kuruluşlardır. 

Birçok özel ağ, küresel bir ağa, İnternet'e bağlıdır. Her özel ağ, internette çalışan diğer 

bilgisayarlardan ve kullanıcılardan korunmalıdır. Özel kablosuz ağ, kablolu ağdan farklı 

özelliklere sahiptir ve bu farkların en büyüğü, kablosuz sinyalin yayılması ve duvarlardan 

geçebilmesidir, bu nedenle sinyali bir oda, apartman veya bina ile sınırlamak mümkün değildir. 

Bu durum, bilgisayarı olan herhangi birinin, menzil içindeyken kablosuz sinyalleri 

gözetleyebileceği (algılayabileceği, dinleyebileceği) ve ağa yetkisiz bağlantı kurmaya 

çalışabileceği anlamına gelir. Özel bir kablosuz ağda bulunan ilk savunma hattı, her 

bilgisayarın o ağa bağlanmasını gerektiren bir paroladır. Genel olarak kablosuz ağlar, kablolu 

ağlardan daha az güvenlidir. 

Genel bir ağ (public network), genellikle bilinmeyen kullanıcılar için ücretsiz İnternet 

bağlantısı sunan bir kablosuz ağdır (Wi-Fi). Bazıları, bağlantıyı etkinleştirmeden önce kısa bir 

prosedür gerektirir (e-posta girme ve kullanım şartlarını kabul etme). 

 

  Ağ donanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu web sayfasını kontrol 

edebilirsiniz: https://www.howtogeek.com/99001/htg-explains-routers-and-

switches/ 

 

 Temel ağ oluşturma hakkında video (3:25)  

https://www.youtube.com/watch?v=ObNYlm7HJs8  

 Ağ Temelleri hakkında alternatif video (11:53) 

https://www.youtube.com/watch?v=cNwEVYkx2Kk  

 

  

 

4.3.1.2 IP Adresinin Anlamı 

Kablolu bağlantılı iki bilgisayar ve kablosuz bağlantılı dört bilgisayar bulunan bir ev ağı 

örneği üzerinden anlatalım. Ağın merkezi noktası, kablolar için bağlantı noktaları olan bir 

kablosuz yönlendiricidir. 6 bilgisayarın tümü yönlendiriciye bağlıdır, bunlardan ikisi ağ 

kablolarıyla ve diğerleri kablosuz olarak yönlendiricinin erişim noktasına bağlanır. Burada iki 

sorumuz var. Birincisi, bir bilgisayardan başka bir bilgisayara gönderilen bir mesajı hangi 

bilgisayara iletmesi gerektiğini yönlendiricinin nasıl bildiğidir? İkincisi, bilgisayarların iletişim 

kurabilmeleri için nasıl mesaj gönderip aldığıdır? Bu soruların cevapları oldukça karmaşıktır 

ama gerçek hayattan konu ile ilgili basit örnekler vererek anlatmaya çalışacağız. İnsan 

iletişiminde bazı tanımlayıcı türleri kullanırız, örn. posta adrese (ad, soyad, sokak ve ev 

https://www.howtogeek.com/99001/htg-explains-routers-and-switches/
https://www.howtogeek.com/99001/htg-explains-routers-and-switches/
https://www.youtube.com/watch?v=ObNYlm7HJs8
https://www.youtube.com/watch?v=cNwEVYkx2Kk
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numarası, şehir, postane numarası, ülke), telefon kullanımı telefon numarasına (ülke, bölge 

ve telefon numarası) bağlıdır. Bu şekilde insanlar telefon görüşmesi yapar ve yüzlerce yıldan 

beri posta gönderir. İkinci sorunun cevabı için bir kişinin İngilizce diğerinin İtalyanca konuştuğu 

bir durumu hayal edebiliriz. Birinci kişi İtalyanca anlamazsa ve ikinci kişi İngilizce anlamazsa, 

o zaman birbirlerini anlamazlar ve iletişim başarısız olur. Öte yandan, iki kişi aynı dili 

konuşuyor, ancak aynı anda konuşuyorlarsa neredeyse aynı başarısız iletişim gerçekleşir. 

Sonuç olarak, başarılı iletişimin gerçekleşmesi için iletişime katılan her bireyin açık bir şekilde 

tanımlanmasına ve ne zaman ve nasıl mesaj gönderebileceğinin kurallarının belirlenmesinin 

gerekli olduğunu söyleyebiliriz, böylece iletişime katılan diğer bireyler de mesajı alabilir. 

Başarılı bilgisayar iletişimi sağlamak için bir protokol bulunur. Bu protokol bir bilgisayarın 

diğerine nasıl mesaj göndereceğini belirleyen kuralları ve mesajı alan bilgisayarın mesajın ne 

hakkında olduğunu anlayabilmesi için kullanılan mesaj yapısını içerir. Küresel genel ağ 

(İnternet), İnternet protokolünü (IP) kullanır. İnternete bağlı olarak çalışan diğer hizmetler, 

iletişim için kendi protokollerini kullanır. Örneğin, Web HTTP protokolünü, e-posta SMTP 

protokolünü kullanır. 

Her bilgisayar, benzersiz bir MAC adresi (MAC - Ortam Erişim Kontrolü) olan bir tür ağ 

arabirim denetleyicisine (bir ağ kartı) sahiptir. MAC adresi çok teknik bir terimdir ve daha düşük 

iletişim seviyelerinde hizmet eder, bu nedenle bu dersin kapsamı dışındadır. Bir bilgisayar 

ağındaki tüm bilgisayarların, IP adresi adı verilen atanmış bir ağ tanımlayıcısı vardır. 

Günümüzde iki tür IP adresi vardır: IPv4 (4 byte veya 32 bit uzunluğunda) ve Ipv6 (16 byte 

veya 128 bit uzunluğunda). Daha kısa tür olan IPv4’te, bir adres nokta (.) ile 4 sayıya bölünerek 

161.53.120.3 gibi yazılabilir. Özel bir ağda, her bağlı bilgisayara ağa bağlandığında yerel 

olarak benzersiz IP adresi atamaktan genellikle yönlendirici sorumludur. Yönlendiriciler 

genellikle bir DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) sunucusu olarak 

hizmet verecek şekilde yapılandırılır; bu, bir bilgisayar ağa bağlantı kurduğunda, 

yönlendiricinin bilgisayara geçici bir IP adresi atayacağı anlamına gelir. Bu da, ağa bağlantı 

kurulurken her bilgisayarın aynı IP adresine sahip olmadığı anlamına gelir. 

Küresel bir ağ olan İnternet, Web, e-posta gibi temel altyapı ve hizmetleri sağlamak için 

farklı kurallara sahiptir. İnternetin omurgası, sunucu olarak adlandırılan ve İnternetin devamını 

sağlayan birçok halka açık bilgisayardan oluşmaktadır. Bu bilgisayarlar kalıcı olarak atanmış 

IP adreslerine sahiptir. En önemli sunucu türlerinden biri, bilgisayarların kullandığı IP adresi 

(161.53.120.3) yerine IP adresi adını (örn. barok.foi.hr) kullanabilmemizi sağlayan DNS (Alan 

Adı Sistemi) sunucusudur. Her sayısal IP adresi bir veya daha fazla IP adresi adına sahip 

olabilir. Ayrıca, bir sunucunun birden fazla IP adresi olabilir. 

           IP adresinin ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu web 

sayfasını kontrol edebilirsiniz: 

https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/what-is-an-ip-address.htm  

 

 The Internet: IP Addresses & DNS (6:44) 

https://www.youtube.com/watch?v=5o8CwafCxnU  

 VPN Nedir? [0:00 – 04:10] (4:10) 

https://www.youtube.com/watch?v=xGjGQ24cXAY  

 

 

4.3.1.3. İletişim İçin Halka Açık İnterneti Kullanmanın Riskleri 

https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/what-is-an-ip-address.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5o8CwafCxnU
https://www.youtube.com/watch?v=xGjGQ24cXAY
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Kullanıcılar, özel bir kablolu ağ kullandıklarında güvenli bir iletişim sağlayan ağ altyapılarına 

güvenmelidir. Hayatımız ve işimiz sadece kablolu iletişimi kullanmakla sınırlı değildir, aslında 

işe giderken (tren, otobüs veya yürüyerek), öğle yemeği molasında bir restoranda, uçuş için 

havaalanında beklerken, otelde kalırken, bir şehri gezerken, bir kafede çay veya kahve içerken 

vb. daha çok kablosuz (Wi-Fi) iletişim kurarız. Günümüzde birçok şehirde, şehir merkezlerinde 

internete ücretsiz erişim sağlamak için altyapı (Wi-Fi erişim noktaları (hotspots)) mevcuttur. 

Aynı durum havaalanları, modern trenler ve otobüsler, restoranlar, oteller, kafeler vb. için de 

geçerlidir. 

Kullanıcıların halka açık ücretsiz Wi-Fi İnternet erişiminden yararlandığı açıktır. Genellikle 

şirketler/girişimciler (havaalanları, oteller, restoranlar, kafeler vb.) ve yerel yönetimler, hizmet 

kalitesini yükseltmek ve daha fazla müşteri elde ederek gelirlerini artırmak için halka açık 

ücretsiz Wi-Fi İnternet erişimi sağlamaya yatırım yaparlar. Etik olmayan biri (bir bilgisayar 

korsanı) aynı Wi-Fi erişim noktasına (veya sinyal menzilinde) bağlanırsa ve bu kişi halka açık 

Wi-Fi'ye bağlı bilgisayarlarda güvenli olmayan yerlerin nerede olduğunu ve bunların nasıl 

kötüye kullanabileceğini biliyorsa ücretsiz halka açık Wi-Fi İnternet erişimi kullanmak bazı 

riskler doğurabilir. 

Halka açık Wi-Fi'nin riskleri nelerdir? Wi-Fi altyapısı/hotspot (erişim noktası ve İnternet 

bağlantısı) hizmeti sağlamanın amacı başlangıç noktamız olabilir. Genellikle bir işletme sahibi, 

müşterilerine değerli bir hizmet sunmak ister. Wi-Fi erişim noktalarını kullanan müşteriler, ağın 

güvenli olduğunu varsayar. Sorun, ağdaki güvenliğin gevşek olması veya hiç olmamasından 

kaynaklanabilir. 

Özel/kişisel veri (kullanıcı adı, parola, fotoğraflar vb.) kaybı en fazla, halka açık Wi-Fi'ye 

bağlanan bilgisayarın açık kimlik doğrulaması içermeyen dosya paylaşımına sahip olduğu 

durumlarda ortaya çıkar. Birçok işletim sisteminde önceden yüklenmiş "ağ tarayıcıları" vardır 

veya kullanıcılar, bağlı bilgisayarları bulmak için W-Fi ağlarını tarayan ve ardından seçili 

bilgisayarları açık hizmetler (bağlantı noktaları) için tarayabilen ücretsiz programlar 

yükleyebilir. Burada konuyu dosya paylaşımı ile sınırlıyoruz. Wi-Fi ağına bağlanan herkes 

birkaç tıklama ile bir dakikadan daha kısa sürede açık dosya paylaşım klasörü / dizini 

üzerindeki verilere ulaşabilir. Anonim kullanıcılara önemli dizinlere yazma/silme erişimi 

verilmesi halinde ne olabileceğinden bahsetmeyin bile. Bu durum, herkesi etik olmayan 

eylemler için fırsattan yararlanmaya çağırır. 

Daha tehlikeli bir senaryo da, bir bilgisayar korsanının insanların bağlanması için sahte bir 

Wi-Fi erişim noktası oluşturmasıdır. Bu şekilde bazı güvenlik açıklarını kullanan bilgisayar 

korsanı, IP adresine dayalı olarak kullanıcının bilgisayarına yasa dışı bir şekilde bağlanabilir 

ve kişisel verilerini (kullanıcı adı ve şifre, fotoğraflar), kredi kartı verilerini (numara ve şifre) 

çalmaya çalışabilir. Ayrıca, özel mesajları okuyabilir, web kullanımını izleyebilir veya bunların 

herhangi birini gerçekleştirebilecek kötü amaçlı bir yazılım yükleyebilir. 

Siber güvenlik, tehditleri aşağıdaki kategorilerde sınıflandırmıştır [NortonLifeLock, 2018]: 

 Main-in-the-Middle saldırısı – Bir bilgisayar korsanı, iletişim halindeki iki bilgisayarın 

birinde güvenlik açıkları bulduğu için iki bilgisayar arasına girer ve iletişimlerini 

izinsiz ve kullanıcılar farkında olmadan gizlice dinler 

 Şifrelenmemiş Ağlar – Wi-Fi yönlendiricisi (erişim noktası) şifreli iletişim için 

yapılandırılmamışsa, tüm bilgisayar ağ trafiği (iletişim) bir bilgisayar korsanı 

tarafından okunabilir. Şifreli iletişim, bir bilgisayar ve bir yönlendirici arasında 

gönderilen (ve bunun tersi) tüm verilerin  "kodlanmış" (şifreli) olacağı anlamına gelir, 

bu yüzden bu verileri kötüye kullanmak için "deşifre etmenin" kolay ve hızlı bir yolu 

yoktur. 
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 Kötü amaçlı yazılım dağıtımı – bir bilgisayar korsanı, kötü amaçlı yazılımı 

bilgisayarlardan birine aktarmak/yüklemek/enjekte etmek için bilinen yazılım 

güvenlik açıklarını (işletim sistemleri, programlar veya bunların kurulumu/ 

yapılandırması) kullanır. Kötü amaçlı yazılım, kötü amaçlı bir bilgisayar programıdır. 

Bu tür yazılımlar ana bilgisayarına zarar verebilir (dosyaları silme, dosyaları 

(fotoğraflar, belgeler) bilgisayar korsanlarına/diğer bilgisayarlara aktarma, 

kullanıcının farklı web sitelerinde oturum açma bilgilerinden veri toplayıp bilgisayar 

korsanlarına/başka bilgisayarlara gönderme, bir bilgisayarı kilitleme ve sahibine bir 

bilgisayarın kilidini açmak için fidye ile şantaj yapma, vb.) 

 Gözetleme ve koklama – bir bilgisayar korsanı, Wi-Fi sinyallerini dinlemek için özel 

programlar ve cihazlar kullanır. Yine amacı, kullanıcının özel verilerini kötüye 

kullanmak için toplamaktır. 

 Kötü amaçlı erişim noktaları – bu durum bir önceki bölümde sahte Wi-Fi olarak 

açıklanmıştır. Belirtilen tüm kategoriler arasında bu en tehlikelidir çünkü kullanıcıları 

aldatmak gibi net bir hedefle kullanılmıştır.  

 

         Halka açık Wi-Fi'nin riskleri https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-

risks-of-public-wi-fi.html 

 

 Halka Açık Wi-Fi'nin Güvenlik Tehlikeleri (2:37) 

 https://www.youtube.com/watch?v=XcghUy-8VRA 

 Hacker Halka Açık Ücretsiz Wi-Fi’nin Güvenlik Risklerini Gösteriyor (2:48) 

 https://www.youtube.com/watch?v=1OVTmrXGHyU 

 

  

 

4.3.1.4. Halka Açık Wi-Fi Güvenlik Risklerinden Nasıl Kaçınılır ve Nasıl Güvende 

Olunur? 

Önceki bölümde, halka açık Wi-Fi kullanıldığında ortaya çıkabilecek en sık karşılaşılan 

güvenlik tehdidi/riski türlerinden bahsedilmişti. Şimdi de, halka açık Wi-Fi kullanımından 

kaynaklanan güvenlik risklerinin çoğundan kaçınmak ve güvende kalmak için en bilinen 

siber güvenlik şirketlerinden ikisi olan Kaspersky Lab ve NortonLifeLock tarafından verilen 

tavsiyelere bir bakalım [Kaspersky Lab], [NortonLifeLock, 2018] 

Eylem 
Kaspersky 

Lab 

Norton 

LifeLock 

VPN Kullanın Yapın Yapın 

SSL Bağlantıları Kullanın Yapın Yapın 

Paylaşımı Kapatın Yapın Yapın 

İhtiyacınız Olmadığında Wi-Fi'yi Kapalı Tutun Yapın Yapın 

Koruma kullanın Yapın  

Wi-Fi'nizin ağlara otomatik bağlanmasına izin verin  Yapmayın 

https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-risks-of-public-wi-fi.html
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-risks-of-public-wi-fi.html
https://www.youtube.com/watch?v=XcghUy-8VRA
https://www.youtube.com/watch?v=1OVTmrXGHyU
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Hassas bilgiler içeren bir uygulama aracılığıyla herhangi 

bir hesaba giriş yapın. 

 Yapmayın 

Kullanmıyorsanız Wi-Fi veya Bluetooth'unuzu açık 

bırakın 

Yapmayın Yapmayın 

Finans veya sağlık hesapları gibi hassas bilgilerinizi 

içeren web sitelerine erişin 

 Yapmayın 

Şifre korumalı olmayan bir ağda oturum açın  Yapmayın 

 

Daha fazla bilgi için atıfta bulunulan kaynaklar okunabilir. 

 Halka açık Wi-Fi'nin riskleri  

https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-risks-of-public-wi-fi.html 

 Halka açık Wi-Fi'nin güvenlik risklerinden nasıl kaçınılır. 

https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/public-wifi-risks  

 

 VPN Nedir? [4:10 – 05:20] (1:10) 

https://www.youtube.com/watch?v=xGjGQ24cXAY  

 

  

 

4.3.2. Neden Bir VPN Hizmetine İhtiyacınız Var? 

Bu bölümde, VPN hakkında temel bilgileri, amacının ne olduğunu, nasıl kullanılacağını ve 

piyasada bulunan birçok VPN’den birini nasıl seçeceğiniz anlatılacaktır. 

 

4.3.2.1. VPN Nedir? 

VPN, sanal özel ağın kısaltmasıdır. VPN'ler "İnternet gibi güvenli olmayan bir ağ üzerinden 

güvenli bir bağlantı kurarak yardımcı olur" [NetworkLessons.com]. Bu çok genel bir tanımdır 

ve VPN'in aslında ne yaptığı hakkında detaylı bilgi vermez. İşte daha detaylı olan başka bir 

tanım. "VPN'ler internet protokolü (IP) adresinizi maskeler, böylece çevrimiçi eylemleriniz 

neredeyse izlenemez. En önemlisi, VPN hizmetleri, daha fazla gizlilik sağlamak için güvenli 

bir Wi-Fi erişim noktasından bile daha güvenli ve şifreli bağlantılar kurar. " [Steve Symanovich, 

2020] 

 

4.3.2.2. VPN, IP Adresinizi ve Gizliliğinizi Nasıl Korur? 

Halka açık bir Wi-Fi İnternet erişiminde A bilgisayarı ile B bilgisayarı arasındaki iletişim, her 

iki bilgisayarın da IP adreslerini ortaya çıkarır. Birisi bu bilgisayarlardan herhangi birini izlemek 

istediğinde, bir bilgisayarın IP adresini (ör. Bilgisayar A) bilmesi gerekir. Daha sonra IP adresi 

ile bilinen bilgisayar A ile başka herhangi bir bilgisayar (B) arasında aktarılan verileri 

dinleyebilir ve toplayabilir. VPN'nin temel çalışma mantığı, bu iki bilgisayar arasındaki trafiği 

kapsüllemek için bir bilgisayar (veya yerel ağ) ile başka bir bilgisayar (veya ağ) arasında bir 

veri tüneli oluşturmaktır. "VPN tüneli, bilgisayarınız veya mobil cihazınız ile dış ağ arasındaki 

https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-risks-of-public-wi-fi.html
https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/public-wifi-risks
https://www.youtube.com/watch?v=xGjGQ24cXAY
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şifreli bir bağlantıdır ... VPN, IP adresinizi gizlemenin ve çevrimiçi faaliyetlerinizi meraklılardan 

korumanın anahtarıdır [Dan Rafter, 2020].  

Şimdi gerçek bir örneği inceleyelim. Bir dizüstü bilgisayar yerel bir Wi-Fi ağına bağlıdır ve 

bir yönlendirici ona yerel IPv4 adresi olarak 192.168.1.103’ü atamıştır. Yönlendiricinin, İnternet 

Servis Sağlayıcısı tarafından kendisine atanmış olan 92.242.226.147 harici bir IP adresi 

vardır. Dizüstü bilgisayardan harici ağa (İnternet) giden tüm trafik, yönlendiricinin 

92.242.226.147 IP adresi tarafından yapılır. Kullanıcı web tarayıcısına bir web sayfasının 

adresini (http://webdip.foi.hr/npp) yazar ve kullanmaya başlar. Bir web sunucusu isteği kabul 

eder ve kullanımıyla ilgili verileri saklamak için istekte bulunan bazı verileri günlüğüne yazar. 

Aşağıdaki satır, bu istek için oluşturulmuş günlük kaydını gösterir ve bu, Wi-Fi yönlendiricisinin 

adresi olan 92.242.226.147 IPv4 adresinden gelmiştir.  

92.242.226.147 - - […] "GET /npp HTTP/1.1" 404 1082 

Dizüstü bilgisayar halen yerel Wi-Fi ağına bağlıdır ve daha sonra kullanıcı OpenVPN 

programını başlatır ve bir VPN sunucusuna bağlantı kurar. Şimdi aynı isteği web tarayıcısına 

tekrar koyar ancak bu sefer dizüstü bilgisayarı bir VPN'e bağlıdır. Sonuç, dizüstü bilgisayara 

VPN sunucusu tarafından 2001: b68: 1408: f20: 0: 0: 0: 100b olarak atanan yeni bir geçici özel 

IPv6 adresidir ve web sunucusunun günlüğüne kaydedilir (aşağıdaki satır). 

2001:b68:1408:f20:0:0:0:100b - - […] "GET /npp HTTP/1.1" 404 1082 

IP adresini VPN dışındaki diğer kullanıcılardan ve bilgisayarlardan gizlemenin yolu budur. 

Ve VPN sadece IP adresini değil, tüm trafiği de gizler ve bu bir sonraki bölümde açıklanacaktır. 

Daha fazla bilgi için atıfta bulunulan kaynaklar okunabilir. 

 VPN Nedir? 

https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn.html 

 VPN tunnel: Nedir ve Nasıl Çalışır?  

o https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn-tunnel.html  

  

 

 VPN Nedir? [5:20 – 9:55] (4:35) 

https://www.youtube.com/watch?v=xGjGQ24cXAY 

 

 

  

 

4.3.2.3. VPN Neyi Gizler? 

Önceki örnek, VPN kullandığınızda sizin için yapabileceği pek çok olasılıktan yalnızca birini 

göstermektedir. Bir VPN'in neleri gizleyebileceği hakkında kısa bir açıklama yapalım 

[Symanovich, 2020]:  

 Göz atma geçmişiniz – yaptığınız her web sayfası talebi İnternet Servis Sağlayıcınız 

(ISS) üzerinden gitmelidir. Bu da tüm web sayfaları adreslerinin ISS'nizden geçtiği 

ve ISS'den birinin kötüye kullanabileceği veya ihtiyaçlarınızı hedef alan reklamlar 

için ISS'nin göz atma geçmişini satabileceği anlamına gelir. 

 IP adresiniz ve konumunuz – önceki örnekte IP adresinin gizlenmesini gösterilmişti. 

IP adresine göre konum veren servisler olduğu bilinmelidir. Bunlardan biri 

https://www.iplocation.net/ ‘tir. 

https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn.html
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn-tunnel.html
https://www.youtube.com/watch?v=xGjGQ24cXAY
https://www.iplocation.net/
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 Akış için konumunuz – Spor yayını gibi bazı hizmetler, bir kullanıcının ikamet ettiği 

ülkeden erişimle sınırlandırılabilir. Bir kullanıcı yurtdışındayken başka bir ülkedeki 

IP konumu nedeniyle bu hizmete erişemeyebilir. VPN, akış hizmetinin, VPN 

hizmetinin kullanıcıya atadığı kullanıcıların özel IP adresine dayalı olarak IP 

konumunu almasına yardımcı olur ve bu konum VPN sağlayıcısının konumudur. Bu 

şekilde kullanıcı, ödediği bir akış hizmetini kullanabilir. Bazı iş yazılımlarının veya 

web uygulamalarının şirketin yerel ağında veya belirli IP adresi aralığında (örn. 

Üniversite kampüsü) çalıştırılması gerekliliği de benzer bir durumdur. Bu durumda 

VPN yine yardımcı olur, ancak bu durumda VPN hizmeti kendi şirketiniz/ 

üniversiteniz tarafından sağlanabilir. 

 Cihazlarınız – VPN tüneli, bir bilgisayar korsanının bilgisayara erişim 

sağlayamaması için bilgisayardan gelen ve bilgisayardaki tüm trafiği gizler.  

 İnternet etkinliğiniz- internet özgürlüğünü korumak için – VPN, web etkinliğinizi 

İSS’nizden gizler, böylece hükümet veya mahkeme gerçek web etkinliğinizi 

İSS’nizden alamaz. Buradaki soru, VPN sağlayıcınızın etkinliğinizi günlüğe 

kaydedip kaydetmediğidir? 

Daha fazla bilgi için atıfta bulunulan kaynaklar okunabilir. 

 

 VPN Nedir? 

https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn.html 

 

 VPN Ne için kullanılır (5:46) 

http://webdip.foi.hr/e-digilit/4.3_VPN_video_1.mp4 

 

 

  

 

4.3.2.4. VPN Nasıl Seçilir? 

Genellikle sorulan ilk soruyla başlayalım: ücretsiz VPN var mı yoksa tüm VPN'lere ödeme 

yapmalı mıyım? Evet, ücretsiz VPN'ler var, ancak yalnızca x günlük para iade garantisi olarak. 

Veya günlük sınırlı bant genişliği ve/veya veri limitleri sunarlar. Bu yüzden, aslında ciddi 

kullanım amacına yönelik ücretsiz bir VPN seçeneğini unutabilirsiniz. 

Piyasada birçok VPN hizmeti bulunmaktadır, bu nedenle ihtiyaçlarınıza en uygun olanı 

seçmek için herhangi bir yönerge var mı? 

Seçenekler şunlardır: şifreleme derecesi, gizlilik modeli, fiyat, bant genişliği, sunucu sayısı 

ve konumlarının bulunduğu ülke sayısı, bağlanacak maksimum cihaz sayısı, işletim 

sistemleriyle uyumluluk, teknik destek vb. Başlangıç noktası olarak yapılacak ilk şey, "en iyi 

VPN hizmeti" sorgusu için Google'da arama yapmak ve ardından güvenilir bir kaynaktan 

(dergi, uzmanlar grubu, vb.) güncel bir web sayfası seçmektir. İnceleme yapanlar çoğunlukla, 

VPN hizmetlerini farklı konularda sıralar, VPN hizmetlerini karşılaştırır ve özelliklerini listeler. 

Bu tür web sayfalarından ikisini tavsiye edebiliriz https://www.pcmag.com/picks/the-best-vpn-

services ve https://www.vpnmentor.com/ Her ikisi de sık sık güncellenir. 

Tercih ettiğiniz seçeneklere sahip, ihtiyaçlarınıza uygun VPN planları ve x-gün para iade 

garantisine sahip iki VPN hizmetini deneyebilirsiniz. Ardından, ödeme yöntemini tercih 

https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn.html
http://webdip.foi.hr/e-digilit/4.3_VPN_video_1.mp4
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etmeniz gerekir: kredi kartı veya PayPal hesabı (bu daha iyi bir çözümdür). Seçtiğiniz VPN 

hizmetleri için, VPN hesabı oluşturma talimatlarını izleyin (VPN planı, e-posta, ödeme 

yöntemi, sunucu için ülke seçimi, istemci yazılımını yükleme ...). VPN hizmetinin https 

protokolü kullanıp kullanmadığını ve geçerli sertifikalara sahip olup olmadığını kontrol etmeyi 

UNUTMAYIN. VPN hesaplarınızın hazır olduğuna dair onayları aldıktan sonra biraz araştırma 

yapabilirsiniz. VPN hesaplarınızın deneme süresi boyunca kullandığınız VPN’yi deneyebilir ve 

ihtiyaçlarınıza göre avantajlarını ve dezavantajlarını test edebilirsiniz. Bunlardan biri 

beklentilerinizi karşılıyorsa onu kullanabilir ve diğerini iptal ederek geri ödeme alabilirsiniz. 

Bir VPN kullandığınızda, Facebook, Instagram, LinkedIn gibi sosyal ağlarda durumunuz ve 

paylaşım deneyiminiz (fotoğraflar, videolar vb.), kullanıcı adının veya şifrenin, fotoğraf, video 

veya diğer kişisel verilerin çalınması nedeniyle asla tehlikeye atılmayacaktır. 

Sonuç olarak; özellikle sık sık halka açık Wi-Fi kullanıyorsanız, verilerinizin ve 

bilgisayarınızın güvenliğini düşünmelisiniz. Cimri olmayın çünkü çoğu kaliteli VPN hizmetinin 

aylık fiyatı bir kafede 2-3 fincan kahveye verdiğiniz paradan daha azdır. 

Daha fazla bilgi için atıfta bulunulan kaynaklar okunabilir. 

 

 VPN Nedir? 

https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn.html 

 

 

 VPN Nedir? [9:55 – 13:08] (3:13) 

https://www.youtube.com/watch?v=xGjGQ24cXAY 

 

 

4.3.2.5. Ücretsiz VPN Kullanımı 

Bazı VPN’leri denemek için aşağıdakileri yapmalısınız: 

 Firefox Browser Kurun 

 Browsec plugin Kurun 

 IP adresinizi https://whatismyipaddress.com/ gibi bir web sitesi kullanarak kontrol 

edin. 

 Ücretsiz VPN'yi kullanmak için eklentiyi açın. 

 IP adresinizi https://whatismyipaddress.com/ gibi bir web sitesi kullanarak kontrol 

edin. 

 Aradaki fark nedir? Trafiğiniz hangi konumdan geliyor? 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar 

https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-is-a-vpn.html
https://www.youtube.com/watch?v=xGjGQ24cXAY
https://whatismyipaddress.com/
https://whatismyipaddress.com/
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Internet Kaynakları 

 Jason Fitzpatrick (2017) Understanding Routers, Switches, and Network Hardware 

https://www.howtogeek.com/99001/htg-explains-routers-and-switches/ (20.11.2020) 

 Chris Pollette & Stephanie Crawford (2020) What Is an IP Address? 

https://computer.howstuffworks.com/internet/basics/what-is-an-ip-address.htm 

(20.11.2020) 

 NortonLifeLock (2018) The risks of public Wi-Fi 

https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-risks-of-public-wi-fi.html (20.11.2020) 

 Kaspersky Lab (*) How to Avoid Public Wi-Fi Security Risks 
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https://networklessons.com/cisco/ccna-routing-switching-icnd2-200-105/introduction-
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 Max Eddy (2020) The Best VPN Services for 2020 
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https://www.vpnmentor.com/ (20.11.2020) 

 

Videolar 

 Learn With Purpose (2016) Learn basic networking in 4 minutes 

https://www.youtube.com/watch?v=ObNYlm7HJs8 (20.11.2020) 

 Network Direction (2018) Introduction to Networking | Network Fundamentals Part 1  

https://www.youtube.com/watch?v=cNwEVYkx2Kk (20.11.2020) 

 Code.org (2015) The Internet: IP Addresses & DNS 

https://www.youtube.com/watch?v=5o8CwafCxnU (20.11.2020) 

 Kaspersky (2017) Security Dangers of Public Wi-Fi 

 https://www.youtube.com/watch?v=XcghUy-8VRA (20.11.2020) 
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 https://www.youtube.com/watch?v=1OVTmrXGHyU (20.11.2020) 

 Android Authority (2016) What is a VPN? 

https://www.youtube.com/watch?v=xGjGQ24cXAY (20.11.2020) 
 Braun, T., Günter, M., Kasumi, M., & Khalil, I. (1999). Virtual private network 

architecture. Charging and Accounting Technology for the Internet (Aug. 1, 1999)(VPNA). 
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Ünite- 4. Dijital Medya ve İçerik Oluşturma 

Ders 4.4. Kendiniz veya başkaları hakkında çevrimiçi içerik 

yayınlamanın istenmeyen olumsuz sonuçlara nasıl yol 

açabileceğini anlama 

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler: 

 Çevrimiçi mesajlaşmanın potansiyel risklerini 

kavrayabilir. 

 Aşırı paylaşmanın tehlikelerini açıklayabilir. 

 Bilgilerini nasıl koruyacağını açıklayabilir. 

 

Ders İçeriği Bu derste, sosyal medyanın tehlikeleri, internetteki veri miktarı, 

bilginin yol açabileceği sorunlar, aşırı paylaşımın tehlikeleri, 

bilgilerinizi ve gizliliğinizi koruma yolları hakkında bilgi verilmesi 

amaçlanmaktadır.Bu dersteki konu başlıkları aşağıda verilmiştir.  

4. 4. 1. Paylaşmanın tehlikeleri nelerdir? 

4. 4. 2. Başka kimler çevrimiçi? 

4. 4. 3. Bilgilerimi nasıl koruyabilirim? 

Ders Süresi 2 Saat 

Öğretim Strateji, 

Yöntem ve Teknikleri 

 Anlatım 

 Problem çözme 

 Harmanlanmış Öğrenme 

Değerlendirme 

Yöntem ve Teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Sınav (Çoktan Seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma 

vb.) 

 Quiz 

 Ürün odaklı değerlendirme 

 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 Alan Çalışması 

 Sözlü 

 Proje-tabanlı Değerlendirme  

Ders Planı 
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 Diğer 

Malzemeler ve kaynaklar  Çalışma Kağıdı 

 Video 

 Oyunlaştırma Araçları 

 Sunumlar 

 Somut Materyaller 

 

 

Ders İçeriği 

4.4.1. Paylaşmanın Tehlikeleri Nelerdir? 

İnternet, dünyanın her yerinden tüm bilgisayarları birbirine bağlayan bir ağ olarak 

tanımlanabilir. İnsanlara dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kişiyle bilgi alıp 

paylaşabilecekleri ve iletişim kurabilecekleri bir ortam sağlar. Günümüzde her konuda bilgi 

almak veya internette bulduğumuz veya diğer medya kanallarından öğrendiğimiz bilgileri 

doğrulamak için interneti günlük hayatımızda kullanıyoruz. Statista 2020 raporuna göre dünya 

nüfusunun neredeyse yüzde 60'ı internet kullanmaktadır. Öte yandan iki yönlü iletişim ile her 

internet kullanıcısı diğer kullanıcılar için kolaylıkla içerik oluşturabilmektedir. Bunun sonucu 

olarak, yönetmesi ve ihtiyacımız olan doğru bilgiyi elde etmesi zor olan devasa bir içerik ortaya 

çıkar. Buna bilgi kirliliği denir. 

Bilgi kirliliği, internetteki bilgi çeşitliliği ve paylaşım zinciri vasıtasıyla yayılan sahte ve belirsiz 

kaynaklardan ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bilginin sorgulanması ve güvenilirliğinin kontrol 

edilmesi gerekli hale gelmiştir. İnternette karşılaşılan bilgilerin doğruluğunu sorgulamak için 

aşağıdaki durumları dikkate almak gerekir: 

1. İçeriğin kim tarafından oluşturulduğu 

2. İçerikte dikkat çekmek için hangi teknikler kullanıldığı. 

3. Farklı insanlar bu mesajı nasıl farklı anladığı 

4. Mesajda hangi yaşam tarzları, değerler ve bakış açılarının bulunduğu, 

5. İçeriğin niçin paylaşıldığı (Thoman & Jolls, 2004).   

Bu yaklaşımla internette ve özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılan bilgilerin 

güvenilirliği sorgulanabilir (Torun, 2019). İnternette paylaşılan bilgiyi sadece güvenilirliği 

açısından sorgulamak eksik olabilir, çünkü paylaşım aynı zamanda çok fazla tehlike de içeriyor 

olabilir. Pek çok kişi sosyal ağlarda veya internette bloglar veya formlar aracılığıyla bilgi 

paylaşımın zararlı olmadığını düşünse de, bu web siteleri aslında sosyal mühendislik, itibarın 

zarar görmesi, hedefli reklamcılık ve gerçek dünya tehditleri gibi birçok tehlikeli unsur 

içermektedir. 

Aralarındaki farkı görmek için her terimi ayrı ayrı tanımlamaya çalışalım. 
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a) Sosyal Mühendislik 

Sosyal mühendislik, insan kaynaklı hataların bireylerin özel bilgilerini elde etmek için 

kullanılmasıdır. Sosyal mühendislik sayesinde siber suçlular bilgisayarınıza erişebilir ve kötü 

amaçlı yazılımlar yükleyebilir. Bu yöntemle suçlular, şifrelerini ele geçirmek veya banka bilgilerine 

erişmek için durumdan şüphelenmeyen kullanıcıları manipüle ederler. 

Sosyal Mühendislik Saldırılarını önlemek için; 

 Sosyal medya kullanıcıları güvenli iletişim yöntemlerini kullanmalı ve hesaplarını 

yönetmelidir. 

 Bilinmeyen e-postalardan gönderilen şüpheli bağlantıları açmayın. Bu URL'ler resmi veya 

yasal web sitesi olmayabilir. 

 Güçlü parolalar kullanın. Büyük harf, sayı ve semboller içeren benzersiz ve karmaşık 

şifreler seçin  

 Okulunuz, evcil hayvanlarınızın adları, doğum yeri ve tarihi gibi özel bilgilerinizi veya diğer 

kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının. 

 

b) İtibarın Zarar Görmesi  

 

İtibar Zarar Görmesi, bir kuruluş veya kişiye yönelik herhangi bir itibar riskinin ortaya 

çıkmasıdır. Bir çok farklı problem sonucu meydana gelebilir. Ancak, bireyler veya kuruluşlarla 

ilişkili bir grubunun algılarında olumsuz bir değişime neden olur. Zarar görmüş bir itibarın 

maliyeti çok yüksek olabilir. 

 

c) Hedefli Reklamcılık 

Hedefli reklamcılık, internet kullanıcılarının belirli ilgi alanlarına, özelliklerine ve tercihlerine 

göre uyarlanmış çevrimiçi reklamcılıktır. Reklam verenler, internet etkinliğinizi izleyerek kişisel 

bilgilerinizi toplayabilir. Kişisel bilgilerinizi toplamak için en çok kullanılan yöntem ise "çerezleri" 

kullanmaktır. 

d) Gerçek Hayat Tehditleri 

Siber güvenlik uzmanları, internet kullanıcılarının gerçek hayatlarının çevrimiçi faaliyetlerinden 

zarar görmeyeceğine inanmalarının yanlış olduğunu söylemektedirler. Günümüzde, dijital 

dünyada anonimlik neredeyse imkansızdır. Çevrimiçi olarak fikirlerini ifade eden, özellikle 

siyasi aktivistler veya insan hakları savunucuları gibi kişiler, gerçek dünya tehditlerine maruz 

kalabilirler. 

Pek çok genç siber zorbalığa maruz kaldıktan sonra intihar etmektedir ve bireyler sosyal 

medya paylaşımları nedeniyle işini kaybetmektedirler. Son zamanlarda ABD’de (Vahşi 

Protesto), Birleşik Krallık’ta (‘Siyahların yaşamı önemlidir’ protestoları) ve Hindistan'da 

(Çiftçilerin Protestosu) hükümet karşıtı protestolarda gözlemlediğimiz gibi, bir tweet binlerce 

insanın protesto için sokaklara dökülmesine neden olabilir. 

Önerilen Kaynaklar 

 Guideline on Social Networks - Cyber Security Mauritius 

 http://cybersecurity.ncb.mu/English/Documents/Knowledge%20Bank/Guidelines/Guid

eline%20on%20Social%20Networks.pdf 

 https://hbr.org/2007/02/reputation-and-its-risks 

 https://study.com/academy/lesson/how-to-repair-a-damaged-reputation-personal-

brand.html 

http://cybersecurity.ncb.mu/English/Documents/Knowledge%20Bank/Guidelines/Guideline%20on%20Social%20Networks.pdf
http://cybersecurity.ncb.mu/English/Documents/Knowledge%20Bank/Guidelines/Guideline%20on%20Social%20Networks.pdf
https://hbr.org/2007/02/reputation-and-its-risks
https://study.com/academy/lesson/how-to-repair-a-damaged-reputation-personal-brand.html
https://study.com/academy/lesson/how-to-repair-a-damaged-reputation-personal-brand.html
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   İnternette yayımlanan haberleri bulun ve anlatılan yaklaşımı kullanarak bilgilerin    

güvenilirliğini araştırın. 

 Ülkenizde sosyal mühendislik faaliyeti olabileceğinden şüphelendiğiniz bir faaliyetiyle 

ilgili bir makale yazın. 

 Aşağıdaki filmlerden birini seçin ve internetin potansiyel olarak gerçek hayatı nasıl 

tehdit ettiğini görmek için izleyin ve böyle bir şeyin yaşanmasının gerçekten mümkün 

olup olmadığına dair bir makale yazın.  

 https://www.youtube.com/watch?v=_Qz7DDvTA-I 

 https://www.youtube.com/watch?v=Q72LWqCx3pc 

 https://www.youtube.com/watch?v=nDNgs0dgjj4 

 https://www.youtube.com/watch?v=xdiFzcpmmJc 

 

 

4.4.2. Başka Kimler Çevrimiçi? 

Casus yazılımlar, spam postalar veya açılır pencereler kullanarak Kimlik Hırsızları kişisel 

bilgilerinizi çalabilir. Kimlik hırsızlığı herkesin başına gelebilir ve birçok soruna neden 

olabilir. Kredi notunuza zarar verebilir, banka kredisi almanızı engelleyebilir ve banka 

hesabınız boşaltılabilir. Hatta haksız yere tutuklanmanıza bile neden olabilir. 

Çevrimiçi ortamlarda anonim olmak, bilerek veya bilmeyerek, başkalarına zarar veren 

olumsuz davranışlara neden olabilir. Bunlardan biri trol davranışıdır. Troller, çeşitli 

konularda duygusal tepkileri arttırmak amacıyla çevrimiçi topluluklarda kışkırtıcı veya konu 

dışı mesajlar yayınlayan kişilerdir (Niezen, 2013). Diğer insanlara karşı aldatıcı, zarar verici 

ve rahatsız edici şekilde davranırlar ve genellikle amaçsız davranış kalıplarına sahiptirler. 

Troll davranışları, özellikle tartışmaya ve yoruma açık çevrimiçi ortamlarda (oyunlar, sosyal 

medya platformları, haber siteleri vb.) küfürlü, kışkırtıcı, ırkçı, kışkırtıcı, yanıltıcı davranışlarla 

kendini gösterir. 

Çevrimiçi Avcılar internette başlayan veya çevrimiçi meydana gelen çocuk cinsel 

istismarını gerçekleştiren kişilerdir. Suçlular, suç işleme yöntemlerini iyileştirmek için yeni 

bilgi teknolojileri kullanmaktadırlar. Günümüzde sohbet uygulamaları, sosyal ağlar ve 

forumlar, kullanıcılarının çok sayıda insanla hızlı bir şekilde iletişim kurmasına olanak 

tanımaktadır. Bu platformlar, bu suçluların kurban bulmasını kolaylaştırmaktadır. Aynı 

zamanda insanları kolayca aldatmalarına da olanak sağlar. 

J. Wolak'a (2008) göre çevrimiçi avlanma ciddi bir sorundur. Bu sorun, ebeveyn 

kontrolünden oluşan ve korunmasız kişisel bilgilerin tehlikelerini açıklayan geleneksel 

önleme yöntemlerinden farklı yaklaşımları gerektirir. 

Siber zorbalar zorbalık için dijital teknolojileri kullanır. Bunun için sosyal medya, 

mesajlaşma veya oyun platformlarını ve cep telefonlarını kullanabilirler. Siber Zorbalar 

hedeflerini korkutmayı veya utandırmayı amaçlar. Sosyal medyada yalanlar yayabilir veya 

birinin utanç verici fotoğraflarını paylaşabilirler. Bazı siber zorbalar rahatsız edici mesajlar, 

tehditler gönderebilir. Ayrıca başkalarının kimliğine bürünebilir ve kimliğine büründüğü kişi 

adına başkalarına küfürlü mesajlar gönderebilirler. 

 

Önerilen Kaynaklar 

 https://www.webroot.com/au/en/resources/tips-articles/malware-identity-theft 

https://www.youtube.com/watch?v=_Qz7DDvTA-I
https://www.youtube.com/watch?v=Q72LWqCx3pc
https://www.youtube.com/watch?v=nDNgs0dgjj4
https://www.youtube.com/watch?v=xdiFzcpmmJc
https://www.webroot.com/au/en/resources/tips-articles/malware-identity-theft
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 https://edu.gcfglobal.org/en/internetsafetyforkids/staying-safe-from-online-

predators/1/ 

 Online "Predators" and Their Victims: Myths, Realities, and Implications for Prevention 

and Treatment: J. Wolak, 2008 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18284279/  

 https://www.unicef.org/turkey/en/cyberbullying-what-it-and-how-stop-it 

         Lütfen verilen senaryonun sonunu tamamlayın: Cem kendini çok yalnız hissediyordu. 

Hiç arkadaşı yoktu. Bir gün internette gezinirken tanımadığı birinden arkadaşlık isteği aldı. 

Cem bu gizemli kişiyi çok merak etti ve hemen mesaj yazmaya başladı. Bu kişiyle günlerce 

mailleşti ve sonunda bu kişinin aradığı ideal arkadaş olduğuna karar verdi. Bu kişi, 

fotoğraflarının bulunduğunu söylediği bir adres gönderdi. Cem hemen bu adrese tıkladı ve 

fotoğrafsız çeşitli sayfalar açıldı. Tekrar deneyeceğini söyleyerek bilgisayarını kapattı. Ertesi 

gün bilgisayarını açtığında, bilgisayara birçok programın yüklendiğini, otomatik sayfaların 

açıldığını ve kendi hesabına giriş yapamadığını gördü. Bilgisayarına bir virüs bulaşmış ve e-

posta adresinin şifresi çalınmıştı. Ancak e-posta adresinde ev adresi, telefon numarası, 

doğum tarihi gibi pek çok bilgi tutuyordu. Cem ne yapması gerektiğini düşündü ve 

……………………………… .. 

4.4.3. Bilgilerimi Nasıl Koruyabilirim? 

 Kişisel ve finansal bilgileriniz, siber suçluların birincil hedefleridir. Bilgilerinizle, bir siber 

suçlu banka hesabınıza, kredi kartlarınıza erişebilir veya suç işleyebilir. Bu 

sonuçlardan kaçınmak için;   

 Kişisel ve özel bilgileri paylaşmayın. Bilgilerinizi kime ve nasıl paylaştığınıza dikkat 

edin. Dikkatli olun ve çevrimiçi yazışmalarınızda hayatınızla ilgili çok fazla kişisel ayrıntı 

vermeyin. 

 E-postaları açarken dikkatli olun. Bazen siber suçlular bilgilerinizi çalmak için Kimlik 

Avı e-postaları kullanır. 

 Sistemi güncel tutun. Yazılımınızı güncel tutmak, sisteminizi olası güvenlik açıklarına 

karşı korumanıza yardımcı olur ve sizi siber suçlulardan ve bilgisayar korsanlarından 

korumaya yardımcı olur. 

 Sosyal ağların gizlilik ayarlarını kullanın ve paylaştığınız bilgilerin miktarını ve türünü 

kontrol etmek için gizlilik ayarlarınızı düzenleyin. 

 Güçlü parolalar kullanın. Kişisel bilgilerinizi şifreniz olarak kullanmayın. Küçük ve 

büyük harf, sayı ve sembol kombinasyonlarını yapın ve parolalarınızı düzenli 

aralıklarla değiştirin 

 Başkalarına karşı dikkatli olun. Biriyle uzun süredir sohbet ediyor olsanız bile, yalnızca 

çevrimiçi olarak tanıştığınız kişilerin hala yabancı olduğunu unutmayın. 

 Kendiniz hakkında arama yapın. Olası güvenlik tehditlerini ve çevrimiçi kişisel 

bilgilerinizin miktarını görmenize yardımcı olur. 

 Hashtag kullanımına dikkat edin. Hashtag kullanmak, maruz kalmanızı en üst düzeye 

çıkaracaktır. Pazarlama için iyidir ancak kişisel güvenliğiniz için değildir. 

 

Önerilen Kaynaklar 

 https://www.consumer.ftc.gov/articles/0272-how-keep-your-personal-information-

secure 

 Kişisel bilgilerinizi çevrimiçi korumanın 8 yolu 

 https://uk.norton.com/internetsecurity-how-to-8-ways-to-protect-your-private-

information-online.html 

 

https://edu.gcfglobal.org/en/internetsafetyforkids/staying-safe-from-online-predators/1/
https://edu.gcfglobal.org/en/internetsafetyforkids/staying-safe-from-online-predators/1/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18284279/
https://www.unicef.org/turkey/en/cyberbullying-what-it-and-how-stop-it
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0272-how-keep-your-personal-information-secure
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0272-how-keep-your-personal-information-secure
https://uk.norton.com/internetsecurity-how-to-8-ways-to-protect-your-private-information-online.html
https://uk.norton.com/internetsecurity-how-to-8-ways-to-protect-your-private-information-online.html
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DEĞERLENDİRME 

1. Bu ders için SON SINAVI çözün. 

2. Oluşturduğunuz videoyu öğretmenlerinize gönderin veya önceki derste 

oluşturduğunuz web sitenizde paylaşın.  

 

Kaynaklar 

 Thoman, E., & Jolls, T. (2004). Media literacy—A national priority for a changing 

world. American Behavioral Scientist, 48(1), 18-29. 

 Torun, E. D. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Sahte ve Kaynağı Belirsiz Facebook 

İletilerini Medya Okuryazarlığında Beş Anahtar Soru Çerçevesinde Sorgulama ve 

Paylaşma Süreçleri. Erciyes İletişim Dergisi, 6(2), 1359-1382. 

 Guideline on Social Networks - Cyber Security Mauritius 
 http://cybersecurity.ncb.mu/English/Documents/Knowledge%20Bank/Guidelines/Guid

eline%20on%20Social%20Networks.pdf 

 What is Social Engineering? 
 https://usa.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-social-engineering 

 Reputation and Its Risks by Robert G. Eccles, Scott C. Newquist, and Roland Schatz 

– Harvard Business Review February 2007 

 https://hbr.org/2007/02/reputation-and-its-risks 

 What is targeted advertising? 

 https://edu.gcfglobal.org/en/thenow/what-is-targeted-advertising/1/ 

 Understanding the effects of online threats in the physical world 

 https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/online-threats-

go-offline 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://cybersecurity.ncb.mu/English/Documents/Knowledge%20Bank/Guidelines/Guideline%20on%20Social%20Networks.pdf
http://cybersecurity.ncb.mu/English/Documents/Knowledge%20Bank/Guidelines/Guideline%20on%20Social%20Networks.pdf
https://usa.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-social-engineering
https://hbr.org/2007/02/reputation-and-its-risks
https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/online-threats-go-offline
https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/online-threats-go-offline


 
 

 

Sayfa 219  
 

 

 

Ünite 4. Güvenlik ve Sağlık 

Ders 4.5. Çevrimiçi taciz veya tehdit ile karşılaştığınızda veya 

buna şahit olduğunuzda etkili ve güvenli olan yaklaşımı 

seçmek  

Öğrenme Çıktıları Bu ders tamamlandığında öğrenciler şunları yapabilecektir: 

 Zorbalık ve tacizi ayırt eder. 
 Çevrimiçi taciz veya yıldırma biçimlerini tanımlar. 
 Tacizin akıl sağlığına olası etkilerini açıklar. 
 Zorbalık ve siber zorbalığın ortak belirtilerini tanır. 
 Bir tür çevrimiçi taciz veya yıldırmaya tanık olunması 

veya maruz kalması durumunda gerçekleştirilecek eylemi 
tanımlar. 

 

Ders Süresi 3 saat 

Öğrencilerin iş yükü dağılımı (yapı): 

Ders Anlatımı 40 dk. 

Ders Materyalleri 20 dk. 

Harici Kaynaklar 25 dk. 

Videolar 30 dk. 

Öz değerlendirmeler 20 dk. 

Ödevler 20 dk. 

Son değerlendirme 20 dk. 

Toplam  180 dk. 
 

Ders Özeti Bu ders, öğrencilere çevrimiçi taciz veya tehdit hakkında temel 

bilgiler verir: 

4.5.1. Bilgisayarların yoğun kullanımı öncesinde taciz veya tehdit 

4.5.2. Çevrimiçi taciz veya tehdidin özellikleri 

4.5.3. Bir tür çevrimiçi taciz veya tehdide maruz kaldığınızda 

veya tanık olduğunuzda bunu nasıl anlarsınız? 

4.5.4. Bir tür çevrimiçi tacize veya tehdide maruz kaldığınızda 

veya tanık olduğunuzda ne yapmalısınız? 

4.5.5. Ödev 

Öğretim Yöntem ve 

Stratejileri 

 Anlatma 
 Yaparak-Yaşayarak Öğrenme 
 Karma öğrenme 

Ders Planı 
 



 
 

 

Sayfa 220  
 

Değerlendirme 

yöntem ve teknikleri 
☐   Öğretmen Gözlemi 

☐   Ürün odaklı değerlendirme 

☐   Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

☐   Ev Ödevi 

☐   Sunum 

☐   Akran değerlendirmesi 

☐   İş örneği 

☐   Sözlü Yanıt 

☐   Proje tabanlı değerlendirme  

☐  Diğer 

Eğitim Materyalleri ve 

Kaynaklar 
☐   Çalışma Kağıdı 

☐   Oyunlaştırma araçları 

☐   Sunumlar 

 Somut materyaller   

  

 

Ders İçeriği 

4.5.1. Bilgisayarların Yoğun Kullanımı Öncesi Taciz veya Tehdit 

İnsan ırkı her zaman, bireylerin veya insan gruplarının, diğer şeylerin yanı sıra cinsiyet, cinsel 

yönelim, ten rengi, din, mali durum vb. temelinde diğer toplulukların daha zayıf üyelerine baskı 

yapma eğiliminde olması ile bilinir. Taciz veya tehdit hemen hemen her toplulukta görülür. 

Bazı toplumlar bu tür sapkın davranış biçimlerine karşı önemli ölçüde daha düşük tolerans 

düzeyine sahiptir. 

Taciz veya tehdit, başlangıçta bir bireyin veya bir grup insanın saf fiziksel gücüne 

dayanmaktaydı. Zamanla, istenen etkiye veya hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak için çeşitli 

teknik araçlar giderek daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür eylemleri yapanların 

kimliğinin gizlenmesi de aynı doğrultudadır. Çünkü, teknik araçlar, baskı gören kişinin faili 

tespit etmesini zorlaştırmaktadır. 

Yasal olarak iki terim vardır: zorbalık ve taciz. Bullyonline.org'a (2020a) göre zorbalık, 

genellikle kanuna tabi olmayan istenmeyen bir davranıştır. Farklı ülkelerin yasalarına göre 

taciz, ırk, cinsiyet ve engellilik gibi korunan kişisel özelliklerin de dahil olduğu bir formdur. 

Zorbalık, taciz veya tehdidin en bilinen türleri olagelmiştir. Campbell'da (2005) toplanan farklı 

kaynaklara göre, zorbalık “bir kişinin şiddet veya zorlama yoluyla istismara uğraması olarak 

tanımlanabilir. Zaman içinde tekrarlanan, kasıtlı olarak zarar verme amacı olan ve tahrik 
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olmaksızın gerçekleşen saldırgan davranıştır. Zorbalık, vurma, yumruklama ve tükürme 

davranışları gibi fiziksel olabileceği gibi alay etme, dalga geçme, iğneleme ve günah keçisi 

yapma yoluyla karşıdaki kişiyi yıldırma amacı içeren sözlü saldırı şeklinde de olabilir. Biri fail 

diğeri mağdur olmak üzere en az iki kişiyi içerir. Bununla birlikte, çok sayıda insan dolaylı bir 

şekilde izleyici olarak olaya dahil olabilir. Bu seyirciler, zorbalık olayına tanık olan ancak olaya 

karışmayan diğer öğrenciler olabilir. Seyirciler genellikle müdahale ederlerse bir sonraki 

kurban olmaktan korkarlar. Genellikle kendilerini güçsüz hissederler ve özsaygı ve özgüven 

kaybı gösterirler”. 

 

4.5.2. Çevrimiçi Taciz veya Tehdidin Özellikleri 

Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) bireylere çok geniş iletişim olanakları sunmuştur. BİT'ler, 

yenilikçi ve yaratıcı kişiler ve gruplar için olağanüstü iş fırsatları sağlarken, diğer yandan, 

çevrimiçi ortamda taciz ve tehdit için ortak kelime olarak kullanılan siber zorbalık gibi 

istenmeyen davranışlar için çeşitli fırsatlar sunar. Ne yazık ki, BİT'ler faillere çevrimiçi 

kimlikleriyle manipülasyon yapabilmeleri için daha fazla olanak sağlamaktadır, bu nedenle 

saldırının arkasındaki kişinin gerçek kimliğini bulmak daha zor hale gelmiştir. 

Çevrimiçi iletişimin ilk biçimi olan e-posta yoluyla iletişimin başlamasından itibaren çevrimiçi 

ortam, siber zorbalık gibi çeşitli etik dışı faaliyetlere konu olmuştur. Sosyal ağların gençler 

arasında yaygınlaşmasıyla birlikte gerçek bir Pandora kutusu açılmıştır. Sosyal medya, 

iletişim kolaylığı ve hızı, farklı içerikteki mesajların (metin, resim, ses, video) neredeyse 

sınırsız yayılması, herkese açık olması ve sınırlı kontrole sahip olması ile siber zorbalık için 

ideal bir platform oluşturmuştur. 

Willard (2005) ve Panda Security (2019) siber zorbalığın farklı biçimlerini tanımlamaktadır. 

Zorbalığın birçok türü bazı yönlerden benzerlik gösterirken, failin eylemlerinin mağduru 

etkileme biçimlerine göre farklılık gösterirler: 

 Kışkırtma – faili, bir kişiye veya kişilere özel olarak veya çevrimiçi bir gruba yönelik 
öfkeli, terbiyesiz veya kaba mesajlar göndermesidir. 

 Taciz – failin bir kişiye tekrar tekrar rahatsız edici mesajlar göndermesidir. 

 Siber Taciz – failin bir kişiyi zarar verme tehdidi veya gözdağı verme şeklinde taciz 
etmesidir. Fail, e-posta, sosyal medya, sohbet odaları, anlık mesajlaşma vb. 
kullanabilir. 

 Aşağılama (küçük düşürme) – failin bir kişi hakkında diğer insanlara zararlı, doğru 
olmayan veya acımasız ifadeler göndermesi veya yayınlamasıdır. 

 Cinsel içerikli mesajlaşma (sexting) – Elektronik cihazlar kullanarak cinsel içerikli 
mesaj göndermek veya almaktır. Fail, kişinin rızası olmadan kişinin çıplak resimlerini 
dağıtabilir. Fail, bir kişinin bilgisayarını, bulut depolama alanını veya sosyal medya 
hesabını hackleyerek bu çıplak resimleri elde edebilir. 

 İntikam Pornosu – failin bir mağdurun hassas görüntülerini dağıttığı, genellikle fail 
ile mağdur arasındaki cinsel ilişkinin sona erdiğinde ortaya çıkan bir taciz biçimidir. 
Çoğu zaman bir kişi, daha sonra bir intikam pornosu saldırısının faili olan bir partner 
ile kendi çıplak fotoğraflarını isteyerek paylaşır.  

 Maskeli balo – fail başka biriymiş gibi davranarak bir kişiyi kötü gösteren veya bir 
kişiyi potansiyel tehlikeye sokan materyal gönderebilir veya yayınlayabilir  

 Afişe etme ve Aldatma – failin bir kişi hakkında hassas, özel veya utanç verici bilgiler 
içeren, özel mesajları veya görüntüleri iletmesi veya utanç verici bilgileri kamuya 
açıklanmasını istemek için hileler yapmak da dahil olmak üzere materyal göndermesi 
veya yayınlamasıdır. 
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 Dışlama – failin özel olarak bir kişiyi çevrimiçi bir gruptan dışlamak için kasıtlı olarak 
hareket etmesidir. 

 Kimliğe bürünme – fail, mağdur gibi davranabilir ve olumsuz veya uygunsuz bilgileri 
mağdurdan geliyormuş gibi elektronik olarak diğerlerine iletebilir. Fail, bir kişiye ait 
kişisel bilgileri (ad, soyad, resim vb.) rızası olmadan kullanabilir ve diğer kişilere zarar 
vermek, korkutmak veya tehdit etmek amacıyla sosyal medyada sahte hesap(lar) 
oluşturabilir. 

 Catfishing – Failin uygunsuz eylemlerde bulunmak amacıyla sahte bir çevrimiçi 
kimlik oluşturmasıdır. Kimliğe bürünme ile benzerlik gösterir, fakat burada oluşturulan 
sahte kimlik gerçek bir insanın kimliği değildir. 

 Doxxing – Failin bir kişinin kişisel bilgilerini başkalarının o kişiyi taciz etmesi amacıyla 
yayınlamasıdır. Genellikle kişi (kurban, hedef) haksız olarak yasadışı veya ahlak dışı 
bir eylem yapmakla suçlanır.  

 Swatting – Fail önce doxing ile başlayıp sonrasında kolluk kuvvetlerini arayabilir ve 
kurbanın (hedefin) bulunduğu konumda tehlikeli bir şeyin meydana geldiğine dair 
sahte bir suçlamada bulunabilir. Bu da silahlı özel polis birimlerinin (Özel Harekat 
ekiplerinin) konuma gelmesine ve tehlikeli bir kişiyle olası bir çatışma durumunda 
uygulanacak standart prosedürleri yerine getirmesine neden olabilir. 

 Trollük – Failin olumsuz duygular uyandırmak için tartışmalı mesajlar veya yanlış 
bilgiler yayınlamasıdır. Genellikle fail (veya fail grubu) sosyal medyayı kullanan diğer 
kişilerle tartışırken düşmanca davranır. Bu tutumları kasıtlı olarak karşı oldukları 
kişi/kişilere rahatsızlık vermek, onları üzmek ve tartışmayı başka taraflara çekmek 
amacı taşır.  

 

Mishna ve diğerleri (2018) tarafından yürütülen araştırma, altı siber saldırganlık olayından 

bazılarını deneyimleyen, gerçekleştiren ve tanık olan öğrencilere odaklanmaktadır. Sonuçlar 

şunu gösteriyor: 

 Anketi cevaplayanların % 25’inin özel video veya fotoğrafları bir veya daha fazla kez 

izinleri olmadan paylaşılmıştır. 

 %28’ine çevrimiçi mesaj veya SMS yoluyla kızgın, kaba, ahlaksız, tehdit edici veya göz 

korkutucu bir mesaj gönderilmiştir. 

 %19'u kasıtlı olarak incitici bir şekilde dışlanmıştır. 

 %14'ü hakkında çevrimiçi mesajlar veya SMS yoluyla yalan dedikodular yayılmıştır 

 %9'u kendilerini taklit eden biri olduğunu ifade etmiştir. 

Aynı araştırmadan elde edilen çok önemli bir diğer bulgu da “faillerin çoğu zaman kurbanların 

arkadaşları olmasıydı. Özel bir videoyu veya fotoğrafı izinsiz olarak en sık paylaşan kişiler 

arasında ikinci sırada (%15) ilişki yaşanan partnerler bulunmaktaydı.” Çevrimiçi ortamdaki 

uygunsuz etkinliklerin ortaya çıkmasında öğrencilerin birlikte yaşadığı, okuduğu, çalıştığı veya 

boş zamanlarını birlikte geçirdiği yakın kişilerin çeşitli insani özelliklerinin (gıpta etme, 

kıskançlık vb.) itici gücü olduğu açıktır. 

Siber zorbalık, taciz veya göz dağı verme analizinde, bu eylemlere maruz kalan insanlar 

üzerindeki etkiye ilişkin veriler çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Mishna ve 

diğerlerinin (2018) araştırması tespit edilen etkinin üçte birinin; “duygusal etki/stres ve kaygı” 

(%18,5), “korku veya rahatsızlık” (%6,1), “güvensizlik/ özgüven üzerinde olumsuz etki” (%5,8) 

hissi dahil olmak üzere kişinin ruh sağlığı ile ilgili olduğunu göstermektedir.” Bu tür eylemlerin 

eyleme maruz kalanlar üzerindeki “zihinsel/fiziksel sağlık etkisi” ise (%1,5)’tir”. Bireyin maruz 

kalabileceği baskının sonucu olarak ortaya çıkabilen sağlığına yönelik tüm tehlikelere 

bakıldığında, özellikle kişinin bu tür sapkın davranışlara karşı kendini nasıl savunması 

gerektiğini bilmesinin önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 
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           Zorbalık ve taciz arasındaki fark hakkında daha fazla bilgi edinmek için 

linkteki web sayfasını kontrol edebilirsiniz.: (7:00)  

https://bullyonline.org/index.php/bullying/3-the-difference-between-bullying-and-

harassment/ 

 

 – Taciz ve mağduriyet nedir? (3:54)  

https://www.youtube.com/watch?v=PZOf92bIGM4  

 Siber-Zorbalığın Gerçekleri – Siber Zorbalığın En Sık Karşılaşılan 10 Biçimi 

(3:30) 

https://www.youtube.com/watch?v=0Xo8N9qlJtk 

 Zorbalık ve taciz siz ve iş yeriniz için ne ifade ediyor? (4:06) 

https://www.youtube.com/watch?v=u7e2c6v1oDs  

 

 QUIZ (10:00) 

4.5.3. Bir Tür Çevrimiçi Tacize veya Tehdide Maruz Kaldığınızı ya da Tanık 

Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız? 

İsterseniz tacizin daha hafif biçimi olan zorbalık ile başlayalım. Kendinizin zorbalığa maruz 

kaldığınızı anlamak bir başkasının zorbalığa maruz kaldığını anlamaktan daha genellikle 

kolaydır. Bullyonline.org (2020b)’a göre zorbalığı belirlemede kullanılabilecek en yaygın en 

yaygın ipuçları şöyledir:  

 izolasyon 

o Olaylardan izole edilir ve dışlanır 

o Diğerleri ihtiyaç duyduklarından fazlasını alırken kurban kaynaklardan 

yoksun bırakılır 

o reddedilme, görmezden gelinme, gözden çıkarılma, marjinalleştirilme ve 

dışlanmaya maruz kalır 

  kontrol edilme ve boyun eğme 

o tehdit edilir, bağırılır ve aşağılanır; özellikle başkalarının önünde  

o utandırmak ve küçük düşürmek amacıyla alay edilir ve alay konusu yapılır 

o düzenli olarak saldırgan bir dilin, kişisel yorumların veya uygunsuz kötü dilin 

hedefi olur 

o çalışmaları çalınır ve kopyalanır - zorba daha sonra hedefinin çalışmasını 

(örneğin üst yönetime) kendisininmiş gibi sunar (intihal)  

o sıklıkla veya sürekli olarak eleştirilir ve yersiz, zarar verme amacı güden 

eleştirilere maruz kalır 

 eliminasyon 

o önemsiz, yanıltıcı veya açıkça yanlış suçlamalar nedeniyle haksız disiplin 

cezasıyla karşı karşıya kalır 

o yersiz ve haksız sözlü veya yazılı uyarılara maruz kalır. 

 

Belki arkadaşlarınızdan bazıları bir tür çevrimiçi tacize veya tehdide maruz kalmıştır fakat size 

söylemiyordur. Bu kişinin davranışındaki belirli değişiklikleri analiz ederek, onun baskı altında 

olduğu sonucuna varabilirsiniz. Panda Security (2019), bir kişinin siber zorbalığa maruz kalmış 

olabileceğini gösteren işaretleri aşağıdaki gibi listeler: 

https://bullyonline.org/index.php/bullying/3-the-difference-between-bullying-and-harassment/
https://bullyonline.org/index.php/bullying/3-the-difference-between-bullying-and-harassment/
https://www.youtube.com/watch?v=u7e2c6v1oDs
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 İnterneti veya telefonu kullanırken veya kullandıktan sonra duygusal davranmak 

veya üzgün olmak 

 Dijital yaşamlarını gizli tutmak veya korumak 

 Aileden, arkadaşlardan veya faaliyetlerden kaçınmak 

 Grup veya okul toplantılarından kaçınmak 

 Notlarda gözle görülür değişiklik 

 Ruh hali, davranış, uyku veya iştahtaki değişiklikler 

 Bilgisayar veya cep telefonu kullanımının durdurulması 

 Anlık mesaj, metin veya e-posta alırken sinirlilik veya huzursuzluk 

 İnternetle ilgili faaliyetler hakkında tartışmalardan kaçınmak. 

 

4.5.4. Bir Şekilde Çevrimiçi Taciz veya Tehdide Maruz Kaldığınızda veya Tanık 

Olduğunuzda Ne Yapmalısınız? 

Çevrimiçi taciz veya tehdit, zarar gören kişi veya arkadaşlar, tanıdıklar veya aile üyeleri 

tarafından ilk başlarda fark edilebilir. Ne kadar erken tespit edilirse, başka saldırıları önlemek 

için harekete geçmek o kadar kolay olur.  

Özel resimler veya videoların yayınlanması gibi daha ciddi nitelikteki çevrimiçi saldırılar söz 

konusu olduğunda, saldırıya uğrayan kişi genellikle bu özel içeriğin sosyal ağlarda 

yayınlandığını veya mobil, anlık mesajlar veya e-posta mesajları yoluyla iletildiğini daha sonra 

öğrenir. Bu aşamadan sonra, bu tür içeriklerin daha fazla yayılmasını (paylaşarak, 

kopyalayarak vb.) durdurmak zordur. Bu içerikler sosyal medyada var olmaya devam ederken 

kişilerin bilgisayarlarında da saklanabilmektedir. 

Sizin başınıza böyle bir şey geldiğinde veya arkadaşınızın başına geldiğine tanık 

olduğunuzda, mağdurun sağlığını korumak için mantıklı bir şekilde hareket etmek ve daha 

sonra hukuki yollara başvurmak için gerekli önlemleri almak gerekir. Siber Yardım Hattı (2020) 

ve Bullyonline.org (2020c), çevrimiçi taciz veya zorbalık durumunda ne yapılması gerektiğine 

ilişkin çok benzer önerilerde bulunmaktadır: 

 Her şeyi belgeleyin – Çevrimiçi tacizin tüm delillerinin bir kopyasını saklayın – ekran 

görüntüsü alın veya bu sayfaları yazdırın. Taciz mesajlarının yanı sıra failinin profil 

sayfalarını da almaya çalışın. Bu şekilde, tacizin artması durumunda polis veya sosyal 

medya platformlarına başvurmak için faydalı bir kanıt olacaktır. Ayrıca, failin 

gönderilerini ve profilini silmesi durumunda bir kopyasına sahip olmanızı sağlar.  

 Polise bildirin - Polis, çevrimiçi taciz raporlarını ciddiye alır ve bunları araştırmak için 

çok fazla deneyime sahiptir. İstismarı doğrudan veya bir ihbar servisi aracılığıyla erken 

aşamada polise bildirin.  

 Çevrimiçi güvenliğinizi gözden geçirin- Fail, hakkınızda daha fazla bilgi toplayınca, 

sosyal medya ve e-posta hesaplarınıza erişmeye çalışması yaygın bir durumdur. Güçlü 

parolalara sahip olmak ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı açmak çok önemlidir. Ayrıca, 

çevrimiçi ortamda sizinle ilgili hangi kişisel bilgilerin bulunduğunu gözden geçirmek ve 

mümkün olduğunca bunları kaldırmaya çalışmak önemlidir. Örneğin, Google'a girin ve 

adresinizi, telefon numaranızı veya düzenli olarak vakit geçirdiğiniz yerleri bulup 

bulamayacağınıza bakın. 

 Tacizin sizin hatanız olmadığını unutmayın-  Çevrimiçi istismarın failleri, tanıdığınız 

veya tamamen yabancı kişiler olabilir. Duygusal ve zihinsel sağlık sorunları nedeniyle 

bu kişiler, zamanlarını size kızdırmak, korkutmak ve sıkıntıya sokmak için harcarlar. Bu 

sizin hatanız değildir. Size yakın biriyle istismar hakkında konuşun ve uzman bir 

duygusal destek istiyorsanız uzman bir mağdur destek yardım kuruluşuna başvurun. 
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Siber Yardım Hattı (2020), çevrimiçi tacizle nasıl başa çıkılacağına dair ipuçları 

vermektedir:  

 Çatışmaya girmekten kaçının 

 Kişisel veya hassas bilgiler içermediği sürece içeriği silmekten kaçının 

 Kötüye kullanımı sosyal medya veya iletişim platformu yetkililerine bildirin 

 Suçlunun hesaplarını engelleyin 

 Cevap verme ihtiyacı hissediyorsanız, gerçeklere bağlı kalın. 

 

Daha fazla bilgi için referans verilen kaynaklar okunabilir. 

 Zorbalığa Uğrarsam Ne Yapabilirim? (5:00) 

https://bullyonline.org/index.php/bullying/18-what-can-i-do-if-i-am-being-bullied 

 Çevrimiçi Taciz Süreci Nasıl Yönetilmelidir ve Nasıl Önlenir? (7:00) 

https://www.pandasecurity.com/en/mediacenter/panda-security/how-to-handle-

online-harassment/    

 Çevrimiçi taciz ve zorbalıkla başa çıkma (6:00) 

https://www.thecyberhelpline.com/guides/online-harassment  (20.11.2020) 

 

 Siber Zorbalar Nasıl Yenilir (5:07) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jwu_7IqWh8Y 

 Siber Zorbalık ve Tacizle Nasıl Başa Çıkılır? (2:40) 

https://www.youtube.com/watch?v=CFekuzaWcLI 

 Zarar Vermeden Önce Siber Zorbalığı Durdurun | Trisha Prabhu | TEDxGateway 

(10:01) 

https://www.youtube.com/watch?v=Jwu_7IqWh8Y 

● QUIZ (10:00) 

Değerlendirme 

Öğrenciler ikili gruplar halinde çalışmalıdır. Birinci öğrenci fail, ikinci öğrenci ise mağdur 

rolündedir. Her iki öğrenci de bu görevi yerine getirmek için hangi sosyal medya platformunu 

(Facebook, Instagram vb.) kullanacakları konusunda fikir birliğine varmalıdır. Bu platformun 

en sık kullandıkları ve de kendi profillerine sahip oldukları platform olduğu varsayılmaktadır. 

Fail, kurbana bazı özel postalar gönderir. Mağdur, gönderiyi ve failin kullanıcı bilgilerini içeren 

ekran görüntüsünü alarak bu gönderiyi belgelemelidir. Her iki resim de yerel diske 

kaydedilmelidir. Daha sonra mağdur, kullandığı sosyal medya üzerinden faili nereden ve nasıl 

engelleyeceğini bulmalı ve ardından faili engellemelidir. Ardından, fail mağdura başka bir 

gönderi göndermeye çalışmalıdır. Mağdur, çevrimiçi taciz ile ilgili olarak faili nereye ve nasıl 

bildireceğini bulmalıdır. Her iki öğrenci de öğrendiklerini tartışır. Faaliyet tamamlandıktan 

sonra mağdur, failin engelini kaldırmalıdır. 

 

●        (20:00) 
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 How To Deal With Cyber Bullying & Harassment (2:40) 

https://www.youtube.com/watch?v=CFekuzaWcLI 

(20.11.2020) 
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Ünite 4. Güvenlik ve Sağlık 

Ders 4.6. İhtiyaç Duyulan Korumayı Sağlamak İçin Dijital 

Teknolojilerde Güncel Kalmayı Anlama. 

Öğrenme Çıktıları Bu ders tamamlandığında öğrenciler şunları yapabilecektir: 

 Gerekli korumayı sağlamak için dijital güncellemelerin 

önemini bilir 

 Bazı yazılımların, bilgisayarın/cihazın uygun 

güncellemeye sahip olup olmadığının belirlenmesine nasıl 

yardımcı olabileceğini açıklar 

Ders Süresi 2 saat 

 

Ders Özeti Bu ders, cihazlarınızın güvenliğini sağlamak için bilgisayar 

güncellemelerinin gerekli olduğunu anlamanıza yardımcı 

olacaktır.  

4.6.1. Güvenlik güncellemelerinin önemi  

4.6.2. Yeni bir güncellemeden önce ne yapmalıyız? 

4.6.3. Önlemler 

Öğretim Yöntem ve 

Stratejileri 

 Anlatma 
 Yaparak-Yaşayarak Öğrenme 
 Karma öğrenme 

Değerlendirme 

yöntem ve teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Test (çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma...) 

 Quiz 

 Ürün odaklı değerlendirme 

 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran değerlendirmesi 

 İş örneği 

 Sözlü Yanıt 

 Proje tabanlı değerlendirme  

 Diğer 

Ders Planı 
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Eğitim Materyalleri ve 

Kaynaklar  
☐   Çalışma Kağıdı 

☐   Videolar 

☐   Oyunlaştırma araçları 

☐   Sunumlar 

☐    Somut materyaller   

  

 

Ders İçeriği 

4.6.1. Güvenlik Güncellemelerinin Önemi 

Yazılım güncellemeleri cihazlarımızda yüklü işletim sistemleri veya uygulamalarda yapılan 

eklemeler veya düzenlemelerdir. Bu güncellemelerin görevi fonksiyonellik ve güvenliği 

geliştirmektir. 

Bilgisayarlarımızı güncel tutmazsak, kendimizi bilgi hırsızlığı, mahremiyet kaybı, finansal 

hasar, kimlik hırsızlığı vb. gibi her türlü riske maruz bırakırız: 

Bu nedenle teknolojinin avantajlarından yararlanmak istiyorsanız: 

 Tüm cihazlarınızın ve uygulamalarınızın güncelleme durumunu takip edin. 

 Kullanılabilir olduğunda otomatik güncelleme seçeneğini seçin. 

 Özellikle işletim sistemleri, tarayıcılar ve antivirüs programlarına yönelik 

güncellemeleri yayınlanır yayınlanmaz yükleyin. 

 Yüklediğiniz uygulamalara dikkat edin, güvenilmeyen kaynaklardan kaçının ve bu 

tür uygulamalara verdiğiniz izinlere dikkat edin. 

 Artık desteklenmeyen ve güvenlik güncellemeleri yayınlamayan eski uygulamaları 

ve işletim sistemlerini kullanmaktan kaçının. 

 

      Karikatür: "Leonardo'nun programların da güncellenmesi gerektiğini keşfettiği gün". 

https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-seguridad#historieta 

Leonardo eve gitti ve bilgisayarının kurulu olduğu ofise gitti. Az önce satın aldığı yeni sanal 

Mus setini sabırsızlıkla açarken oturdu. Bilgisayarı açtı ve ekranda tanıdık Windows 

önyükleme görüntüsü belirdi. 

Bilgisayar başladı, oyunu CD okuyucuya yerleştirdi. Kapattı ve yükleyici mesajının açılmasını 

bekledi. Tüm seçenekleri kabul etti ve oyun yükleme işleminin bitmesini bekledi. Ve bekledi... 

çünkü bilgisayar dayanılmaz derecede yavaşlamıştı. Elbette bu, torununa danışması gereken 

bir durumdu; o ne yapacağını bilirdi. 

Carlos ofise geldiğinde durumu açıkladı ve birkaç dakika araştırdıktan sonra Carlos ona 

şunları söyledi: 

Büyükbaba, bu bilgisayarda bir sorun yok. Şey, hiçbir şey mağazanın suçu değil. Sorun, 

işletim sistemini güncellememiş olmandan kaynaklanıyor ve muhtemelen bir virüs indirmişsin. 

Nasıl? Virüs mü? Güncelleme ne için? Ama bir yıldan daha az bir süre önce satın aldım! 

https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-seguridad#historieta
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Biliyorum, büyükbaba. Ancak bu konularda bilgi sahibi olmalısın. Sürekli olarak yeni bilgisayar 

virüsleri oluşturuluyor ve güncel kalman gerekiyor. 

Tamam anladım. Yani sadece grip aşısı olmam gerekmiyor, aynı zamanda bu çöplükteki 

virüsler için de endişelenmem gerekiyor... 

Evet büyükbaba, cihazlarını güncel tutmalısın... sonsuza kadar korunmazlar... 

Bu daha önce olmamıştı. Son olaya kadar herşey yolundaydı. 

Dede, bu güvenlik için... 

Zavallı Leonardo hiçbir şey anlamadı. Sonra bilgisayarın bazen güncellemelerin varlığı 

hakkında gösterdiği bazı mesajları hatırladı. Bu mesajları her zaman sıkıntı olarak görüp 

görmezden gelmişti. Öğleden sonra kahvesi ve Mus’tan vazgeçerek torununun ona 

söyleyeceklerini dinlemeye başladı... 

Elmaslardan farklı olarak, bilgisayarlarımıza yüklediğimiz uygulamalar sonsuza kadar sürmez. 

Leonardo, bilgisayarının keyfini güvenle çıkarmak istiyorsa, onu güncel tutma konusunda 

endişelenmesi gerektiğini keşfetti. 

Uygulamaların ve işletim sistemlerinin özellikleri ve işlevleri sürekli olarak iyileştirilmektedir. 

Aynı şekilde, suçluların bilgi çalmasına, bizi gözetlemesine, bize mali zarar vermesine veya 

ekipmanımızı suç amaçları için kullanmasına izin veren yeni güvenlik açıkları da her gün 

keşfedilmektedir. 

Neyse ki, yazılım geliştiricileri ve ekipman üreticileri, bu güvenlik sorunlarını keşfedildiği anda 

çözmek için çalışıyor. Bu çözümler bize yükseltme şeklinde sunulmaktadır. 

Güncellemeler neden bu kadar önemli? 

Tüm programlarda güvenlik açıkları bulunabilir. Bu nedenle kurulu olduğu cihaz ne olursa 

olsun programın güncellenmesi gerekebilir. Bu durum, bilgisayarlar, tabletler, akıllı telefonlar, 

video oyun konsolları ve hatta akıllı televizyonların programları ve işletim sistemleri için de 

geçerlidir. 

Yazılım güncellemeleri bir sıkıntı değildir. Aksine, cihazlarımızın güvenliğini sağlamak için 

gereklidir. 

Cihazlarımızda da yüklü tarayıcılar, programlar, eklentiler vb. olduğunu ve tabii ki iyi bir şekilde 

korunduklarından emin olmak için güncellenmeleri gerektiğini bilmeliyiz. 

Özellikle, yalnızca güncel olduklarında etkili olacakları için virüsten koruma aracı 

güncellemeleri oldukça önemlidir. Ağda dolaşan en son tehditleri algılayamıyorsa, virüs 

koruma yazılımının yüklü olması işe yaramaz. 

Daha da önemlisi, güncel bir uygulamaya sahip olmakla uygulamanın en son sürümüne sahip 

olmayı birbirine karıştırmamalıyız. Ofis araçları paketinin en son sürümü olmasa da Microsoft 

Office 2007'yi yükleyebilir ve güncelleyebiliriz. Üreticiler yalnızca iyileştirmeler içeren yeni 

sürümleri pazarlamakla kalmaz, aynı zamanda güncellemeler yoluyla eski sürümleri uzun süre 

korur. 

Bu güncellemeleri yayınlamaktan kim sorumludur? 

Güncellemeler, geliştiriciler ve üreticiler tarafından yapılır ve sunulur. Bazı durumlarda 

yamaları (güvenlik güncellemeleri de denir) çok hızlı bir şekilde yayınlarlar. Bazen de, 

üreticilerin yamaları cihazlarına uyarlamaları gerekir ve süreç o kadar hızlı ilerlemez. Bu 
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durumda, riskin farkında olmanın ve güncelleme kullanıma sunulana kadar bizi tehlikeye 

atabilecek eylemlerde bulunmamanın ötesinde çok az şey yapabiliriz. 

 

4.6.2. Yeni Bir Güncelleme Yapmadan Önce Ne Yapmalıyız? 

Güncel olmayan bir ekipman kullanma riskinin farkında olmalıyız. Bir güvenlik ihlali kamuya 

açıklandığında, gerekli bilgiye sahip herkes bunu bize zarar vermek için kullanabilir. Bu 

nedenle, cihazlarımızı güncel tutma alışkanlığını hepimiz edinmeliyiz. 

Çoğu durumda, uygulamaların ve cihazların otomatik güncelleme seçenekleri vardır, bu 

nedenle bunları üretici veya geliştirici yayınlar yayınlamaz bizim için şeffaf bir şekilde yüklerler. 

Bazen biraz can sıkıcı olsa da, güncellemenin farkında olmasak bile otomatik olarak bizim 

yerimize yaptığı için bu seçenek en çok önerilen seçenektir. 

Ekipmanımızın güncel olup olmadığını anlamamıza yardımcı olan ve işimizi kolaylaştıran 

araçlar bulunmaktadır. Sisteminizde yüklü olan yazılımları toplayan ve güncel olmayan 

uygulamalar için sizi uyaran PSI (Kişisel Yazılım Denetçisi) programı bu tür araçlara örnek 

olarak verilebilir. Bu tür araçları kullanarak, otomatik güncelleme sistemine sahip olmayan 

uygulamaların güncellemelerinden de haberdar oluruz. 

4.6.3. Önlemler 

Siber Suçlular, kötü amaçlı yazılım yamaları sunmanın bir cihaza virüs bulaştırmanın yeni bir 

yolu olabileceğini keşfetmiştir. Bu amaçla bazı internet siteleri ve uygulamalar bize sahte 

güncellemelerin yüklenmesini teklif etmektedir. Bu güncelleme tekliflerini kabul edersek, 

bilgisayarımıza virüs bulaşmış olur. Bu nedenle, cihaz veya yazılım üreticileri ve geliştiricileri 

tarafından sağlanan resmi kanallardan gelmeyen hiçbir şeyi yüklememeliyiz. 

"Korsan" sitelerden, özellikle ücretsiz veya aşırı ucuz uygulamalar veya hizmetler sunanlardan 

kaçınmalıyız. 

Dikkate almamız gereken bir diğer durum da düzgün çalışması için belirli ayrıcalıklara 

(izinlere) ihtiyaç duyan bir uygulamanın yüklenmesi veya güncellenmesidir. Cihazımızın 

kontrolünü ele geçirmek isteyen kötü niyetli kişilerin bunları kullanmasını önlemek için bunları 

gözden geçirmeniz önerilir. Her durumda, yalnızca güvenilir kaynaklar tarafından sağlanan 

uygulamaları yükleyelim ve amaçlarına göre aşırı veya gereksiz olmaları ihtimaline karşı 

ayrıcalıkları (izinleri) her zaman kontrol edelim. 

Görsel-işitsel materyal: Halen güncelleme yoksa ne olabileceğini görün! - (2:24) - Oficina 

de seguridad del internauta - 

https://www.youtube.com/watch?v=aGggJPdW6MQ&feature=emb_logo 

          

DEĞERLENDİRME 

1. Son olarak, bir öz değerlendirme testi yapılacaktır. 

2. Cihazlarınızı korumaya yönelik adımları özetleyen bir infografik oluşturma. 

 

Kaynakça 

İnternet referansları  

https://www.youtube.com/watch?v=aGggJPdW6MQ&feature=emb_logo
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 Oficina de Seguridad del Internauta (OSI). La importancia de las actualizaciones de 

seguridad. Disponible en https://www.osi.es/es/actualizaciones-de-seguridad 

 Oficina de Seguridad del Internauta (OSI). Más vale actualizar y no tener que 

lamentar. Disponible en 

 https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2014/06/23/mas-vale-actualizar-y-no-tener-

que-lamentar 

 https://edps.europa.eu/press-publications/publications/strategy/shaping-safer-digital-

future_en 

 

Makale, Kitap vb. Referanslar 

 Actualizaciones de software y de sistema para más seguridad. The Independent IT-

Security Institute (06/04/2020) 

 https://www.av-test.org/es/noticias/actualizaciones-de-software-y-de-sistema-para-

mas-seguridad/ 
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Ünite 5. Problem çözme 

Ders 5.1 Problem Çözme Aşamaları (Adımları) 

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler, online öğrenme ortamlarında 

problem çözmenin önemini ve evrelerini açıklayabilecek ve 

problem çözme evlerini karşılaştıkları problem durumuna 

uygulayabileceklerdir. 

Bu ders sonunda öğrenciler; 

 Problem çözme adımlarını açıklayabilir. 

 Çevrimiçi öğrenme ortamlarında problem çözme 

evrelerini uygulayabilir. 

 Online ortamlarda problem çözmenin önemini 

açıklayabilir. 

Önerilen Ders Süresi 4 Saat  

 

Ders İçeriği

 

5.1.1. Problem çözmenin önemini kavrama 

          5.1.1.1 Problem çözme kavramı 

         5.1.1.2. Problem çözme süreci 

5.1.2. Problem çözme adımlarının (aşamalarının) uygulanması 

         5.1.2.1 Online öğrenme ortamlarında karşılaşılan bir 

problem durumunda problem çözme adımları nasıl 

uygulanabilir/kullanılabilir. 

Öğretim Strateji, 

Yöntem ve Teknikleri 

 Anlatım 

 Araştırma-inceleme 

 Harmanlanmış öğrenme 

Değerlendirme 

yöntem ve teknikleri 

 Öğretmen gözlemi 

 Sınav (Çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma vb.) 

 Quiz 

 Ürün Odaklı Değerlendirme 

 Kontrol listesi / Derecelendirme ölçeği 

 Ev ödevi 

  Sunum 

 Akran değerlendirmesi 

 Ders Planı 
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 Alan çalışması 

 Proje tabanlı değerlendirme  

 Diğer 

Malzemeler ve 

kaynaklar 

 Çalışma kâğıdı 

 Video 

 Oyunlaştırma araçları 

 Sunumlar  

 Somut materyaller   

  

 

Ders içeriği 

5.1.1. Problem çözmenin önemini kavrama 

Bu bölümde problem çözmenin önemine giriş yapılmıştır. Bu ders planı kapsamında 

problem çözmenin daha çok bilgi ve iletişim teknolojilerinde (BİT) kullanılmasına ağırlık 

verilmiştir. Problem çözme süreçlerinde BİT’den yararlanmak bu alanda önemli, yararlı ve 

etkili uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Aşağıdaki senaryo ile bu durum 

örneklendirilmeye çalışılmıştır.   

“Dersler Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitimle yürütülmekte ve sizler üç kişilik grup 

çalışması şeklinde üniversite hocasının vermiş olduğu bir sayfalık İngilizce paragrafında yazım 

yanlışları bulacaksınız ve bulduğunuz yanlışlar üzerine doğruları yazıp ders hocanıza 

göndereceksiniz. Üçünüzün de aynı anda bu dosya üzerinde çalışmanız ve bir saat içince 

ödevi e-posta yolu ile hocanıza göndermeniz gerekmektedir.” Bu durumda, bu ödevi yapmak 

ve olası yaşayacağınız problem/leri çözmek için hangi online platformları veya yazılımları 

kullanmanız gerekmektedir? Bu platform veya yazılımların güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? 

sorularının neden sorulduğunu bu bölümün sonunda açıklamaya çalışacağız.  

        

5.1.1.1 Problem çözme kavramı 

Bilgi ve iletişim teknolojisinin gelişimi ve değişimi çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. 

Bu gelişmeler, insanların yaşam tarzları ve ihtiyaçları üzerinde çeşitli alanlarda önemli bir 

etkiye sahiptir (Rıza vd., 2019).  21. yüzyılda mesleki yaşam ve diğer tüm işler için insanların 

ihtiyaç duyduğu beceriler oldukça yüksektir ve bu 20. yüzyılda ihtiyaç duyulandan hayli farklıdır 

(Tican ve Deniz, 2019).  Bu beceriler iş bulmak, işgücü ihtiyacını karşılamak ve kaliteli bir 

yaşam sürmek vb. için hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bu becerilerin en önemlileri 

eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği yapma, inisiyatif alma ve girişimcilik, yaratıcılık ve problem 

çözmedir (Van Laar, Van Deursen, Van Dijk ve De Haan, 2017; Tican ve Deniz, 2019).  Burada 

sadece problem çözme becerisine odaklanacağız. Çünkü günümüzde insanlar, teknolojinin 

ağırlıklı olarak iş hayatında yer aldığı ortamlarda çalışmakta ve yaşadıkları sorunlara teknoloji 

odaklı çözüm üretmeleri gerekmektedir.  Peki problem nedir ve problem çözme becerisi nasıl 

edinilebilir ve geliştirilebilir? Problem, genellikle kişinin bir tür engel veya zorluk nedeniyle 

hedeflerine anında ve rutin olarak ulaşamaması durumu olarak tanımlanabilir (Şekil 5.1) 

(PIAAC Uzman Grubu, Teknolojiden Zengin Ortamlarda Problem Çözme, 2019). 
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                                       Şekil 5.1 Problem nedir? 

 

 Problem çözme ise hedeflenen amaca ulaşmak veya problem çözmek bilgi, düşünce ve 

deneyimlerin uygulanma sürecidir. Problemler ve çözümleri bazı durumlarda farklılaşmaktadır. 

İnsanlar, problem olarak beklenmedik bir sonuç veya olayla karşılaşabilir veya çözmeyi çok 

zor bulabilir. Bazı problemler, çözmek için çok fazla zaman ve beceri gerektirmeden ortaya 

çıkabilir, bazı problemler ise çok daha karmaşıktır ve belli bir beceri, bilgi ile çözülebilir. 

Teknolojiyle zenginleştirilmiş ortamlarda karşılaştığımız sorunlar için de benzer durum 

geçerlidir. Covid-19 salgını başladığında eğitimciler ilk olarak derslerini uzaktan eğitimle nasıl 

vereceklerini, hangi araçları kullanacaklarını bilmiyorlardı. Benzer birçok problem öğrenciler 

için de geçerlidir.  Hayatımızda karşılaştığımız bu tür sorunlara çözüm bulabilmek için 

öncelikle sorunu hissetmek, sorunun doğasını anlamak ve ardından karşılaştığımız sorunu 

tanımlamak gerekir. Problemin farkında olmadan ve tanımlamadan problemi çözmek mümkün 

değildir.  

“Problem çözme ayrıca normalde bir dizi araç ve bilgi kaynağını kullanmayı da gerektirir. 

Geleneksel alanlarda, insanlar kaynak belgeleri, kâğıt ve kalemi, hesap makinesi ve diğer 

cihazları kullanabilir. Teknoloji açısından zengin ortamlar bağlamında, insanlar problemlerini 

çözmek için arama motorları ve Web sayfaları gibi İnternet tabanlı hizmetlerin yanı sıra 

elektronik tablolar, e-posta veya dosya yönetim sistemleri gibi masaüstü yazılımları da 

kullanabilirler. Araçlar ve teknolojiler normalde sorunun çözümünü kolaylaştırmak içindir. 

Bununla birlikte, özellikle bir kişinin bu araçların ve teknolojilerin kullanımıyla ilgili sınırlı bilgi 

ve deneyime sahip olması bir sorunu daha zor hale getirmeye de katkıda bulunabilir.” (PIAAC 

Expert Group in Problem Solving in Technology-Rich Environments, 2019).  

 Bu yüzden hem gerçek yaşamda hem de teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme 

ortamlarında problem çözme aşamalarını öncelikle problemi çözmek ve hayatımızı 

kolaylaştırmak için öğrenmeliyiz. Problem çözmede dijital ve fiziksel ortamlarla birlikte işbirlikli 

çalışmanın ötesinde insan faktörünün problem çözmede önemli bir role sahip olduğu 

bilinmektedir. Teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında bireysel ve işbirliğine dayalı 

çalışmalara imkan sağlayacak olanakların ve araçların olduğunun farkına varmalıyız ve 

bunları deneyimlemeliyiz. Bu bilgileri kazandığımızda hayatta karşılaştığımız birçok problemi 

daha kolay çözmüş, yeni çözüm yolları geliştirecek aşamaya gelmiş ve amaçlarımıza ulaşmış 

olacağız. Bununla birlikte problem çözme stratejilerinin problem çözme aşamalarında 

kullanılmasının da önemli olduğu vurgulanmaktadır (Bromme, Hesse & Spada, 2005 in cited 

PIAAC Expert Group in Problem Solving in Technology-Rich Environments, 2019). Ayrıca bir 

problemle karşılaştığımızda problem aşamalarının kullanılmasının da önemli olduğu 
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vurgulanmaktadır. Çünkü problemleri her zaman çözeriz, ama çoğu zaman problemleri nasıl 

çözdüğümüzü düşünmeyiz. Pek çok farklı türde soruna yaklaşmak için bir stratejiye veya 

sürece sahip olmak bizleri yaratıcı ve başarılı bir problem çözücü yapabilir. Şimdi iyi bir 

problem çözücü olup olmadığınızı düşünün.  

Temel kaynaklar 

 IAAC Expert Group in Problem Solving in Technology-Rich Environments. (2009). 

PIAAC Problem Solving in Technology-Rich Environments: A Conceptual 

Framework.    OECD Education Working Papers,36,OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/220262483674 

 Lipuma, J.M., (2021). General problem-solving process. On January 1, 2021, 

Retrieved  from https://web.njit.edu/~lipuma/GPS.htm 

 Aksoy, B.(2003).  Problem çözme yönteminin çevre eğitiminde uygulanması. 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2),14,83-98 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pauefd/article/viewFile/5000056303/5000053511 

 

 Problem çözme süreçleri https://curriculum.code.org/csd-20/unit1/2/ (4:02)  

 

5.1.1.2. Problem Çözme Süreci 

Günlük yaşamda karşılaştığımız birçok problemi bazen farkında olmadan farklı işlemler, 

süreçler veya stratejiler kullanarak çözmeye çalışmaktayız. Bu kısımda problemlerin çözümü 

sırasında nasıl bir yol izlememiz gerektiği öğreneceğiz. Ve bu şekilde problemleri daha 

sistematik bir şekilde çözerek zaman, birlikte çalışma alışkanlığı, bilimsel düşünme ve iletişim 

gibi becerileri kazanmış olacağız. Belirli bir problem çözme yaklaşımına ve sürecine sahip 

olma hem yeni bakış açıları kazandırmada hem de daha iyi çözümlere ulaşmada önemli bir 

imkân sağlamaktadır. Problem çözme süreçleri birçok kaynakta farklı şekillerde ve adımlarda 

gösterilmektedir. Örneğin problem çözme süreçlerinde izlenmesi gereken adımlar, özetle 1- 

problemi tanımlama, 2-hazırlanma, 3-uygulama ve 4-yansıtma olarak dört temel düzeyde 

olabileceği gibi çok farklı şekillerde de olabilir. Bir problemin çözülmesinde izlenmesi gereken 

adımların daha iyi anlaşılması en yaygın olarak kullanılan altı aşamalı problem çözme 

adımlarla ilgili detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir. Ancak her problemin kendine özgü farklı 

çözüm aşamaları, süreçleri vb. olduğunu, adımlar arasında geçişlerin ve geriye dönüşlerin de 

olabileceğini dikkate almamız gerekmektedir. 

    1- Problemi Tanımlama: Problemi çözmeye başlamadan önce problemin açık, anlaşılır ve 

çok doğru bir şekilde tanımlanmış olması gerekir. Problemin ne olduğunu bilemezseniz onu 

çözemezsiniz. Problemin doğru tanımlanmasına ayıracağınız zamanı asla kayıp görmeyiniz. 

Çok karmaşık ve zor bir problemle karşılaşırsanız problemi alt probleme ayırabilirsiniz. 

Böylece çözümler daha kolay olacağı gibi problemdeki zorluğun neden kaynaklandığı da 

belirlenmiş olur. 

2- Problemi Anlama: Çözüme doğru yol almadan önce problemi çok iyi anladığınızdan emin 

olmanız gerekir. Problemin neler içerdiğini, kapsamını, ana nedenlerinin neler olduğunu ve 

problemle ilgili neleri bilip neleri bilmediğinizi çok iyi anlamalısınız. Bunun için beyin 

fırtınasından ve balık kılçığı tekniklerinden yararlanabilirsiniz. Çözmekte zorlandığınız bir 

problemle karşılaşırsanız problemin kapsamını daraltmayı deneyebilirsiniz. Bunun için 

koşulları azaltmayı ya da çözebileceğiniz biçime dönüştürmeyi, değişkenleri azaltmayı ya da 

problemin kapsama alanını küçültmeyi düşünebilirsiniz. 

https://doi.org/10.1787/220262483674
https://web.njit.edu/~lipuma/GPS.htm
https://web.njit.edu/~lipuma/GPS.htm
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pauefd/article/viewFile/5000056303/5000053511
https://curriculum.code.org/csd-20/unit1/2/
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 3-Problemin Çözümü İçin Farklı Yol ve Yöntemler Belirleme: Problemin çözümü için 

olabildiğince farklı yol ve yöntemler belirlenmeli ve bu listenin, tüm olasılıkları içerdiğinden 

emin olmalısınız. Problem çözmek için tek bir yol yoktur, pek çok yol vardır. 

 4-Farklı Çözüm Yolları Listesi İçerisinden En İyi Çözümü Seçme: Bu adımda her bir 

çözümün olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koymalısınız. Bu nedenle değerlendirme 

yapabilmek için ölçütler veya yönergeler oluşturmalısınız. Bu ölçütler, her bir çözüm yolunu 

değerlendirmek için size rehberlik edecektir.   

5-Çözümü Test Etme: Seçmiş olduğunuz en iyi çözümü uygulayıp sonuçlarını 

kaydetmelisiniz.  

6-Çözümü Değerlendirme: Çözümün yararlılığını araştırarak ortaya çıkarmak çok 

önemlidir. Çözüm işe yaramamış ya da bireyin beklentilerini karşılamamış ise problem çözme 

sürecine baştan başlamak gerekir. 

 

             Self servis teknolojilerle problem çözme süreci (Nili, A., Tate, M., & 

Johnstone, D. (2019). The process of solving problems with self-service 

technologies: a study from the user’s perspective. Electronic Commerce 

Research, 19(2), 373–407. https://doi.org/10.1007/s10660-018-9304-0)  

 

  

o Problem çözme becerisini geliştirme: https://youtu.be/s1lt6pwIF1o 

(03:32) 

Veya  https://www.youtube.com/watch?v=uqhOnXOiwOg (19:54) 

 QUİZ 

1- Aşağıdakilerden hangisi problem çözme adımlarından biri değildir?  

A. Çözümü geliştirmek ve değerlendirmek 

B. Çözümü test etmek 

C. Problemi tanımlamak 

D. Problemi anlamak 

E. Çözümü genelleştirmek 

2- Problemi anlama sürecinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaktadır? 

A. Çözümün çalışıp çalışmadığı test edilmektedir. 

B. Problemi çözmek için adımlar yazılmaktadır. 

C. Problem hissedilmektedir. 

D. Problemin kapsamına yoğunlaşılmaktadır. 

E. Alternatif çözüm yollarından en iyi olanı seçilmektedir. 

3- Problem çözmenin ilk adımı nedir?  

A. Probleme çözüm üretme 

B. Amaçları belirleme 

https://doi.org/10.1007/s10660-018-9304-0
https://youtu.be/s1lt6pwIF1o
https://www.youtube.com/watch?v=uqhOnXOiwOg
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C. Problemi tanımlama 

D. Probleme neden olan durumları anlama 

E. Çözüme yönelik eylem planı geliştirme 

 

5.1.2. Problem Çözme Adımlarının (Aşamalarının) Uygulanması 

Ünite başlangıcında, bir olay senaryosu sizlere verilmişti ve bazı sorular sorulmuştu. 

Şimdi örnek olayı bir kez daha hatırlayalım: “Dersler Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan 

eğitimle yürütülmekte ve sizler üç kişilik grup çalışması şeklinde üniversite hocasının vermiş 

olduğu bir sayfalık İngilizce paragrafında yazım yanlışları bulacaksınız ve bulduğunuz 

yanlışlar üzerine doğruları yazıp ders hocanıza göndereceksiniz. Üçünüzün de aynı anda bu 

dosya üzerinde çalışması ve bir saat içince ödevi e-posta yolu ile hocanıza göndermeniz 

gerekmektedir”.  

Hep birlikte ilgili örnek üzerinden problem çözme evrelerini ve süreçlerini nasıl 

uygulayacağımızı görmeye başlayalım.  

5.1.2.1 Online Öğrenme Ortamlarında Karşılaşılan Bir Problem Durumunda Problem 

Çözme Adımları Nasıl Uygulanabilir?  

İlk olarak karşılaşılan zorluğu problem ve problemler olarak tanımlamak gerekmektedir.  

Burada ilgili senaryo dikkate alınacak ve  İngilizce yazım yanlışlarının belirlenmesinden daha 

çok üç grup üyesinin online olarak aynı zaman dilimde nasıl birlikte çalışacakları üzerinde 

ağırlıklı olarak durulacak ve bu örnek üzerinden problem çözme aşamalarının nasıl 

uygulanacağı anlatılacaktır. Onun için öncelikle bu örnekle ilgili problemin tanımlanması 

gerekmektedir. Öncelikle problemi “öğrencilerin bu ödevi yapmalarını sağlayacak online 

platform var mıdır?" şeklinde ifade edebiliriz.  Daha sonra ise ne tür online platformlar 

kullanılacak, bu platformların güçlü ve zayıf yönleri nelerdir gibi yeni problemler eklenebilir.  

Bu problemlere çözüm aramak için çevremizdeki kişilerden yardım alabilir, çeşitli kaynakları 

kullanabiliriz. Problemi tanımladıktan ve kapsamını anladıktan sonra probleme sebep olan ana 

nedenleri ortaya çıkarmak, bulmak gerekir.  Yukarıdaki problemlerden "3 kişinin işbirlikli grup 

çalışmasını online yapmalarına imkan tanıyacak bir uygulama yazılımının olup olmadığının 

belirlenmesi" ilk aşama olarak ele alınabilir. Daha sonra ise belirlenmiş olan uygulama 

yazılımlarının özelliklerinin neler olduğu, ücretli ve ücretsiz olup olmadıkları gibi birçok alt 

probleme cevap aramak gerekecektir. Bu süreç içerisinde “Skype, OneDrive, Microsoft 365, 

Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Facebook Workplace, Zenkit, Trello, Asana, 

Smartsheet veya  Evernote” yazılımlarına veya uygulamalarına ulaşılabilir. Bunlara 

ulaşıldıktan sonra her bir aracın özellikleri ve belirlenen ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı 

konusunda bilgi elde edilmesi gerekmektedir. Bütün bu araştırma sonucunda daha önce 

belirlenmiş olan problem çözümüne yönelik olarak hangi uygulama veya platformun olduğu ve 

ardından var olan uygulamalardan en iyi ve uygun çözümün hangisinin olacağına karar 

verilmesi gerekmektedir. Bu karar aşamasında uygulamanın ücretli olup olmaması, ek bir 

yazılım gerektirip gerektirmemesi, kullanım kolaylığı vb. değişkenlerin dikkate alınması önem 

taşımaktadır.   Bütün bu süreçler dikkate alınarak en uygun çözüm ortaya konulabilir. Burada 

örnek olarak Google Docs’un probleme en uygun çözüm oluşturacağını düşünerek bu örnek 

üzerinden problem çözme uygulamasını daha da detaylandırmak istiyoruz. Şekil 5.2’de 

Google Drive ekran görüntüsü verilmiştir. 
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   Şekil 5.2 Google drive ekran görüntüsü 

  Bu aşamadan sonra işbirliği içinde verilen ödevin G-drive’a aktarılması gerekmektedir. 

Bu durumda karşımıza dosyanın G-drive’a  nasıl yükleneceği ile ilgili yeni bir problem çıkabilir.  

Buna yönelik gerekli araştırma, inceleme yapıldıktan sonra bu problem de çözülmüş olacaktır. 

(Şekil 5.2) Ardından ödev dosyası G-drive’a yüklenerek üç öğrencinin paylaşımında açılıp 

(Şekil 5.3) eş zamanlı olarak öğrencilerin dosya üzerinde çalışma imkanına sahip olması 

sağlanacaktır. Böylelikle verilen ödevi birlikte yaparak ders hocasına gönderebileceklerdir. En 

son olarak tüm çözümü genel olarak değerlendirip varsa sorunlar ve bunların çözümü için 

benzer aşamalar izlenebilir.  

 

 

                Şekil 5.3 Üç öğrencinin ortak çalışma ekran görüntüsü 

  Özet olarak, Bingham (1998)’a göre bütün problemleri etkili bir şekilde çözmeye 

yarayacak, bütün problem çözücülere tavsiye edilebilecek tek bir yöntem yoktur. Birçok 

araştırma göstermektedir ki problem çözme davranışı duruma ve zamana göre değişmektedir. 

Problem çözen bir kişinin izlediği yaklaşım ve basamakların problemden probleme değişmesi 

muhtemeldir. Davranışlar ve işlemler, problemden probleme ve bireyden bireye belirgin bir 

şekilde değişiklik gösterse de, problem çözme işleminin kesinleşmiş ve oldukça ortak gibi 

görünen bazı genel temel yönlerinin olduğu unutulmamalıdır (Aksoy, 2003). 
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1- Bir G-mail hesabı alınız. 

2- G-drivede bir word dosyası açınız ve bazı yazım yanlışları ve hataların olduğu bir 

paragraflık metin yazınız 

3- Üç veya dört arkadaşınızı davet ediniz ve aynı dosya üzerinde çalışarak yazım hatalarını 

düzeltiniz.  

4- Yukarıdaki süreçte problem çözme aşamalarını yazarak her aşamada neler yaptığınızı 

açıklayınız. 
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Ünite 5. Problem çözme 

Ders 5.2. Dijital yazılımlarla ilgili basit teknik sorunları kendi 

başına çözme yöntemleri 

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrencilerin, dijital cihazlarıyla ilgili 

karşılaştıkları basit teknik sorunları kendi başlarına çözmenin 

yollarını bulabilmeleri beklenmektedir. 

Bu ders sonunda öğrenciler; 

 Cihazlarla ilgili basit sorunları çözebilir. 

 Teknik bir sorunun ne zaman özel destek 

gerektirdiğini belirleyebilir. 

 Problem çözmede kendi başlarına bir şekilde ilk 

adımları atmak için aktif ve sorumlu bir tutum 

sergiler. 

 Bir sorun ortaya çıktığında kullanım kılavuzlarını 

kullanabilir veya çevrimiçi yardım ve tavsiye 

bulabilir. 

 Bir cihazın işlevsel sorunlarını tanımlayabilir. 

Önerilen Ders Süresi 4 saat 

 

Ders içeriği Bu derste, teknik bir sorunun nasıl tanımlanacağı ve kişinin kendi 
dijital cihazlarıyla (dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) ilgili 
sorunlara nasıl çözüm bulabileceği açıklanacaktır. 

5.2.1. Teknolojiyle ilgili sorunlar 

5.2.2. Teknik problemleri çözme 

5.2.2.1 Teknolojik bilgi 

5.2.2.2. Bilgi arama 

Öğretim Strateji, 

Yöntem ve Teknikleri 

 Anlatım 

 Araştırma-inceleme 

 Harmanlanmış öğrenme 

Ders Planı 
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Değerlendirme 

yöntem ve teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Sınav (Çoktan Seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma) 

 Quiz 

 Ürün Odaklı Değerlendirme  

  Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 Alan Çalışması 

 Sözlü  

 Proje Tabanlı Değerlendirme 

 Diğer 

Malzemeler ve 

Kaynaklar 

 Çalışma Kağıdı 

 Video 

  Oyunlaştırma Araçları 

 Sunumlar  

 Somut Materyaller   

     

 

Ders İçeriği 

5.2.1. Teknolojiyle İlgili Sorunlar 

Teknoloji, günlük yaşamın bir parçasıdır ve günümüzde dizüstü bilgisayarlar, akıllı 

telefonlar, tabletler vb. gibi teknolojik cihazlar gençler arasında yaygın olarak kullanılan araçlar 

haline gelmiştir. Bununla birlikte, bu cihazlar teknolojiyle ilgili ortaya çıkan sorunlarla birlikte 

kendi kullanım özelliklerinden kaynaklanan sorunları da beraberinde getirmişlerdir. Kullanıcılar 

ise bu sorunlarından bazılarını kendi başlarına çözemezler ve zaman zaman bu sorunları 

çözmek için nereden yardım veya eğitim alacağını da bilmeyebilirler. 

Teknoloji konusunda sorunlar ve çözümleri çok çeşitli olabilir. Bunun için öncelikle; 

- Teknolojik cihazlarla ilgili temel bilgi, bakım ve karmaşık işlevler ile ilgili nereden yardım 

alınacağı konularında,  

- Teknolojik ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler ile ilgili olarak da  sorun 

tanımlama, araç-gereç işlevselliği ve bunların sorunlarına çözüm üretmedeki 

sınırlılıkları konularında bilgi sahibi olunmalıdır. 

Böylece kullanıcılar teknolojik cihazların yönetimi sırasında ortaya çıkabilecek olası sorunları 

önceden ön görebilirler ve bunlara çözüm üretebilirler.  

Bununla birlikte,  dijital yetkinlik alanında, gençlerin teknik sorunları belirleyebilecekleri, 

aynı zamanda bunları çözebilecekleri ve yaratıcı bir şekilde onlarla yüzleşebilecekleri 

yönergelere de ihtiyaç bulunmaktadır.  
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5.2.2. Teknik Problem Çözme 

Dijital teknoloji anlamında teknik problem çözme, kullanıcıların mevcut problemlerin en 

çok tekrarlanan çeşidini tanımlayıp ayırt edebilmeleri anlamına gelmektedir. Problem 

tanımlandıktan sonra, en uygun çözümlerin uygulanması ve sorunu çözmek için en uygun 

metodolojinin geliştirilmesi beklenir. 

Teknoloji alanında ortaya çıkabilecek teknik sorunların çeşitliliği bunların farklı yöntemlerle 

çözülebilmesinin gerekliliğini  doğurmaktadır. Bunun için; 

- Kullanılan teknolojinin temel özelliğini bilmek,  

- Sorunları teşhis etme ve cihazların hatalı çalışmasının nasıl açıklanacağını öğrenmek, 

- Kullanım kılavuzu veya internet kaynakları aracılığıyla probleme çözüm bulmak 

- ve başkalarına destek olma yollarından bir veya birkaçı izlenebilir.  

 

 

 

Problem-Çözme – Dijital Yeterlilik Problemleri için 5 çözüm önerisi: 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fVmsNooVJ4o (02:44)  

Dijital Yeterlilik: Problem Çözme 

Link:: https://centro-documentacion-europea-ufv.eu/resolucion-competencia-digital/ 

(02:15) 

Dijital Yeterlilik: Problem Çözme, İhtiyaçlarınızı ve gereksinimlerinizi tanımlama 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=qCH8rn0q9jI&feature=emb_logo (02:01) 

 

5.2.2.1 Teknolojik Bilgi 

Teknolojik sistemlerin ve araçların sürekli gelişimi nedeniyle bilgi ve İletişim 

teknolojilerinin (BİT) karmaşık dünyası sürekli değişen bir alandır. Bu nedenle bilgi 

ve İletişim teknolojisi kullanıcılarının, günlük veya profesyonel yaşamları için 

mevcut olan farklı teknolojik araçların yönetimi ile ilgili bilgilere sahip olmaları daha 

öncede ifade edildiği gibi  gereklidir. Bundan dolayı teknolojik bilgi;  

 Kullanıcıların belirli bir teknolojinin kullanımı sırasında ortaya çıkan teknik 

sorunları nasıl çözebileceklerini bilmeyi, 

 Teknolojik bilgiyi kolayca özümseyebilmek, yeni gelişen veya ortaya çıkan araç 

veya uygulamalarla ilgili güncel kalmayı, 

 Kendi kendine öğrenen biri olma ve kullanımda olan yeni teknolojileri 

deneyimlemeyi, 

 Kendi alanları ile ilgili mevcut teknolojilerin çeşitliliğini bilmeyi, 

 Kullanılan araçları verimli bir şekilde kullanabilecek teknik bilgiye sahip olmayı 

gerektirir. 

21. yüzyıldaki teknolojik bilgi, temel programlar (öğreticiler, veri tabanı, araçlar, 

simülatörler ve yapılandırıcılar) sosyal ağlar, blog, sohbet, forumlar, web siteleri, 

baskı programları (resim, ses, video ve web), arama motorları, otomatik 

https://www.youtube.com/watch?v=fVmsNooVJ4o
https://centro-documentacion-europea-ufv.eu/resolucion-competencia-digital/
https://www.youtube.com/watch?v=qCH8rn0q9jI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qCH8rn0q9jI&feature=emb_logo
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çevirmenler, video net kanalları, dijital kitaplıklar ve/veya sanal gezginler ve 

multimedya cihazları hakkında bilgileri içermektedir. 

Her BİT kullanıcısı, internet hakkında bilgi sahibi olmalı ve bunu, teknoloji 

kullanımından kaynaklanan sorunlara birden çok çözüm bulabilecekleri bilgiye açık 

bir pencere olarak kabul etmelidir. Bu şekilde düşünüldüğünde, internet, bu verileri 

elde etmek ve bulmak için hızlı bilgi erişimi sağlar. İnternetteki bilgi miktarı, kullanıcı 

için hem problem çözmede hem de günlük kullanımda teknolojik araçlar hakkındaki 

yararlı bilgileri genişletmede faydalı olabilir. Ayrıca, kullanıcı internetin diğer 

kullanıcılarla deneyim paylaşımı ve alışverişi için bir buluşma noktası olduğunu ve 

bu sayede problem çözme sürecinin zenginleştiğini bilmelidir. 

 

5.2.2.2. Bilgi Arama 

Teknik problemlerin çözümü hakkında bilgi edinme sürecinde arama yapabilme her zaman 

önemli bir yere sahiptir. Kullanıcıların belirli bir problemle baş etmelerine yardımcı olacak 

faydalı fikirlerin araştırılması, mevcut kaynakların çeşitliliğini kullanarak araştırmayı 

gerçekleştirme yeteneklerine bağlıdır. Kullanıcı sorunu tanımlayabiliyorsa, teknolojik aracın 

kullanımı sırasında ortaya çıkan bu sorunu çözme sürecinde kendisine yardımcı olacak bir 

bilgiyi kolayca bulabilme yeteneğini de geliştirmesi gerekmektedir. Aslında edinilmesi gereken 

esas beceri, hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğunu belirlemek ve konuyla ilgili önceki bilgilerimizi 

geliştirmemize yardımcı olacak yeni bilgiler bulabilmektir. 

Bu bağlamda, kullanıcı aşağıdaki bilgi kaynaklarına başvurabilir: 

 

- Yazılı Kaynaklar: Problem yaşanan teknolojinin türü ile ilgili el kitapları, kitaplar, 

dergiler, kataloglar, kullanım talimatları vb. başvurmak. 

- Sözlü  Kaynaklar: Konuyla ilgili uzmanlara danışmanın yanı sıra aynı sorunu yaşayan 

ve çözen kullanıcıların fikirlerine başvurmak. 

- Internet Kaynakları: Araştırılan konuda uzmanlaşmış web sitelerini ve forumları 

araştırmak ve bunlara başvurmak. Kullanıcı, bütün süreçlerde güvenilir bilgi 

kaynaklarını kullanmalıdır. Ayrıca web ortamında bulunan çeşitli bilgileri 

doğrulamalıdır.  

Özellikle konu kullanıcılar olarak ihtiyaç duyacağımız bilgileri belirlemekle ilgiliyse bilgi 

arama sürecine bize rehberlik edebilecek bir dizi soru bulunmaktadır:  

- Ne tür bir cihazla çalışıyoruz? 

- Cihazın sorunu nedir? 
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- Bu aracın nasıl doğru çalışması gerekiyor? 

- Ne tür bilgilere ihtiyacımız var? 

- Ne tür bilgi kaynaklarına başvurabiliriz? 

- Diğer kullanıcılar bu sorunu nasıl çözmüş? 

Bilgi araştırması sadece kaynakların yerini değil, aynı zamanda en pratik ve yeterli 

bilgiye ulaşmak için gerekli prosedürlerin geliştirilmesini de içerir; bir şekilde problemi çözmek 

için gerçekten yararlı olan bilgi bulunan belgelerden çıkarılabilir. Dolayısıyla derleme, 

inceleme, değerlendirme ve özet bilgi araştırması sürecine ait gereken işlemlerdendir. 

Özetlemek gerekirse, bilgi araştırmasında potansiyel kullanıcı tarafından dikkate 

alınması gereken prosedürler şu şekildedir: 

a) Bilgi kaynaklarını belirleme ve bulma: Gerekli bilgilerin türü ve bulunabileceği 

kaynakların tanımlanması, incelenmesi ve seçilmesi. 

b) Seçilen kaynaktan bilgilerin derlenmesi: Özelliklerin incelenmesi, ilginç bölümlerin 

konumunun tespiti ve faydalı bilginin seçimi. 

c) Yararlı bilgileri inceleme ve değerlendirme: Ulaşılan bilgileri analiz etme  ve 

problem çözümü için kullanma. 

d) Bilgileri kaydetme: En hızlı şekilde gelecekte problemleri çözmek için bilgileri 

kaydetme ve bunlara ulaşımı kolaylaştırma. 

 

 

 Bilgilerin aranması ve seçimi – 04:50 –  

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ehZ752LraaE&list=PLncOCZ_bu7NJWGKlyOc2z

YlloGx2rqC7N&index=3 

 

DEĞERLENDİRME 

QUIZ 

1. Aşağıdakiler hangisi dijital kaynağı tanımlamaktadır? 

A) Dijital kaynak analog kaynakla aynıdır 

B) Yalnızca internette bulunan kaynaklar dijitaldir 

C) İşlenmesi veya kullanılması için analog araçlar gerektiren kodlanmış tüm materyallerdir 

D) Yalnızca ses ve görüntü içeren materyallerdir  
E) İşlenmesi veya kullanılması için teknoloji gerektiren kodlanmış tüm materyallerdir 

 

2.    I.Multimedya  II. Erişilebilirlik  III. Esneklik IV. Fiziksellik   

Yukarıdaki kavramlardan hangisi dijital cihaza ve kaynağa uymaz? 

A) Yalnız I   B) II ve III  C) I ve II D) Yalnız IV E) II, III ve IV 

3. Ercan üniversite kampüsünde bilgisayarda ödev yapmaktadır. Ancak bilgisayar ile ilgili bir 

problem yaşamaktadır.  Bu durumda; 

 I. Bilgi işlem ofisinden yardım alma  

 II. Kendi başına çözüm üretme 

https://www.youtube.com/watch?v=ehZ752LraaE&list=PLncOCZ_bu7NJWGKlyOc2zYlloGx2rqC7N&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ehZ752LraaE&list=PLncOCZ_bu7NJWGKlyOc2zYlloGx2rqC7N&index=3
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 III. Arkadaşlarından sorunun çözümü için yardım alma 

 IV. Sorunun çözülmeyeceğine karar verme 

 işlemlerinden hangisine başvurmalıdır?  

A) Yalnız I   B) II ve III  C) I, II ve III D) Yalnız IV E) I ve IV 

Açık uçlu soru 

1. Teknik bir problemi çözmek için çerçeveyi (Canvas) nasıl oluşturabilirsiniz? Açıklayınız. 

Kaynakça 

 CRUE Universidades Españolas y Red de Bibliotecas REBIUN. (2019). Materiales 

de formación para estudiantes. España. Recuperado de 

https://www.rebiun.org/aprendizaje-investigacion/competencia-digital/material-

formacion-estudiantes-grado 

 Nili, A., Tate, M., & Johnstone, D. (2019). The process of solving problems with self-

service technologies: a study from the user’s perspective. Electronic Commerce 

Research, 19(2), 373–407. https://doi.org/10.1007/s10660-018-9304-0 

 R Rizal et al., (2019). Digital literacy of preservice science teacher, J. Phys.: Conf. 

Ser. 1157 022058). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1157/2/022058 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rebiun.org/aprendizaje-investigacion/competencia-digital/material-formacion-estudiantes-grado
https://www.rebiun.org/aprendizaje-investigacion/competencia-digital/material-formacion-estudiantes-grado
https://doi.org/10.1007/s10660-018-9304-0
https://doi.org/10.1088/1742-6596/1157/2/022058
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Ünite 5. Problem Çözme 

Ders 5.3. Karmaşık bir teknik zorlukla karşı karşıya kalındığında 

doğru kaynaktan destek alma [BT Yardım Masası] 

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler; 

 Teknik sorunları sınıflandırabilir. 

 Teknik bir sorunu çözmek için bazı temel işlemleri 

uygulayabilir. 

 BT yardım masası türlerini açıklayabilir. 

 BT yardım masası ile iletişim kurmak için bir iletişim 

kanalı seçebilir. 

 Teknik bir sorunu güvenli bir şekilde rapor edebilir. 

Önerilen Ders Süresi 2 saat 

 

Ders İçeriği Bu ders, BT Yardım Masasına bildirilen karmaşık sorunla ilgili 

bilgilerin hazırlanmasını sürecine ilişkin etkinlikler içerir. 

5.3.1. Giriş 

5.3.2. BT Yardım Masasına başvurmadan önce yapılacaklar. 

5.3.3. BT Yardım Masası türleri 

5.3.4. Problem Raporlama 

Öğretim Strateji, 

Yöntem ve Teknikleri 

 Anlatım 

 Araştırma-inceleme 

 Harmanlanmış Öğrenme 

Değerlendirme 

Yöntem ve Teknikleri 

 Öğretmen Gözlemi 

 Sınav (Çoktan Seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma...) 

 Quiz 

 Ürün Odaklı Değerlendirme  

 Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

 Sunum 

 Akran Değerlendirmesi 

 Alan Çalışması 

 Sözlü Yanıt 

 Proje Tabanlı Değerlendirme 

Ders Planı 
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  Diğer 

Malzemeler ve 

Kaynaklar 

 Çalışma Kağıdı 

 Video 

 Oyunlaştırma Araçları 

 Sunumlar  

 Somut Materyaller  

  

 

Ders İçeriği 

5.3.1. Giriş 

Teknik problemler aşağıdaki kategorilerde sınıflandırılabilir: 

a. Genel problemler 

i. Kullanıcı Hesabı (oluşturma, silme, kilidini açma vb.) 

ii. Kullanıcı Adı ve Şifre (unutma, çalınma vb.) 

b. Donanım Problemleri 

i. Görüntüleme (ekran, monitör, yazıcı vb.) 

ii. Giriş Aygıtları (touchpad, fare, klavye vb.) 

iii. Depolama (hard disk, SD kart, USB bellek vb.) 

iv. Güç Kaynağı (AC adaptörü, pil vb.) 

c. Yazılım problemleri 

i. İşletim sistemi (Windows, Linux: Ubuntu, MacOs, Android, iOS vb.) 

ii. Tarayıcı (Chrome, Firefox, Opera, vb.) 

iii. Düzenleme/masaüstü programları (MS Office “Word, Excel vb.”, 

OpenOffice) 

iv. Öğrenim amaçlı yazılım (Öğrenme Yönetim Sistemi (Learning 

Management System), kampüs bilgi ve kimlik sistemi vb.) 

v. Diğer yazılım ve hizmetler (e-posta, bulut depolama, ortak çalışma 

araçları vb.) 

d. Ağ problemleri 

i. Altyapı (Wi-Fi Erişim noktası, soket, kablo vb.) 

ii. Bağlantı (Internet, LAN, Wi-Fi vb.) 

 

Bir problemi çözmenin ilk adımı, kullandığınız cihaza (PC, dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı 

telefon vb.) göre problemin hangi kategoride olduğunun kabaca analiz edilmesi ve onun 

tanımlanmasıyla başlar. Çoğu zaman yaşadığımız  problemleri kendi başımıza  veya 

arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan biraz yardım alarak çözebiliriz. Problemleri bu 

şekilde çözemediğimiz durumlarda yapmanız gereken sorunu çözmede bize yardımcı olacak 

bir BT Yardım Masası bulmaktır. Teknik bir sorunu BT Yardım Masasına bildirmeden önce, 

BT Yardım Masasının çevrimiçi Sorular ve Yanıtlar bölümlerini kontrol etmek iyi bir fikirdir, 

çünkü probleminizin daha önce aynı veya benzer konularda çözülmüş olma olasılığı vardır. 

Temel Kaynak:  
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 University of Zagreb Computer Center (2020) Helpdesk  

https://www.srce.unizg.hr/en/helpdesk 

 Croatian Academic and Research Network (2020) User Support  

https://www.carnet.hr/en/user-support/ 

 

5.3.2. BT Yardım Masasına Başvurmadan Önce Yapılacak Faaliyetler 

 

Bilgisayarınızın çalışmaması, dosya açılmaması vb. sorunları BT Yardım Masasına 

başvurmadan önce  kendi başınıza veya meslektaşlarınızın yardımıyla  aşağıdaki süreçlerin 

bir veya birkaçını izleyerek çözebilirsiniz. 

Kablolarınızı ve pillerinizi, fişi veya bataryayı kontrol edin. 

Görev Yöneticisi ve Ctrl+Alt+Delete ile yeniden başlatmayı deneyin. 

Diskinizde veya belleğinizde boş alan var mı? kontrol edin.  

Dosya geri dönüşüm kutusunda mı? kontrol edin. 

Çalışmakta olduğunuz dosyaları otomatik kaydetmeyi kullanın ve düzenli olarak 

kaydedin. 

Meslektaşlarınıza danışın. 

Temel Kaynak:  

        

                Kavramları düşünme: BT Yardım Masasını aramadan önce 10 ipucu 

(Think Concepts (2019) 10 tips to try before calling the IT Support Helpdesk) 

https://thinking.co.nz/blog/2019/10/21/10-tips-to-try-before-calling-the-it-support-

helpdesk  

 

5.3.3. BT Yardım Masası Türleri 

 

Uzun bir süre sadece insan varlığına dayalı BT yardım masaları vardı. Küçük şirketlerdeki BT 

yardım masalarının çalışma saatleri genellikle müşterilerinin çalışma saatlerine göre 

düzenlenmiştir (örneğin, iş günlerinde 09:00 - 17:00). Küresel şirketler, BT yardım masası 

çalışma saatlerini küresel pazara uyarlamak için 7/24 hizmet modelinde çalıştırmaktadır. 

Bazı BT Yardım Masalarında aynı anda çalışan kişi sayısı  günün bir bölümünde beklenen 

kullanıcı çağrı sayısına göre ayarlanır. BT yardım masasını arayan biriyle hemen bir 

temsilcinin ilgilenmesi oldukça nadirdir. Sınırlı sayıda temsilci olduğunun ve genellikle 

sorunlarını çözmek için yardımlarına ihtiyaç duyan kullanıcının temsilcilerden daha fazla 

olduğunun bilinmesi gerekir. Bu nedenle, çağrı sırasında  beklemek, BT Yardım Masasına 

ilişkin yaygın bir gerçektir. 

Bazı BT yardım masaları müşterilerle birincil iletişim kanalı olarak telefon kullanırken, bazılar 

Web formu, sohbet odaları, anlık mesajlaşma gibi diğer kanalları kullanmaktadır. Son 

zamanlarda bazı büyük şirketler, çalışanları için harcadığı BT yardım masası masraflarını 

azaltmak istemektedir. Bunu yapmanın bir yolu, yapay zeka (artificial intelligence) 

uygulamasına dayanan özel bir yazılım kullanarak ilk iletişim hattından insanları çıkarmaktır 

ve buna genellikle chatbot (Sohbet robotu) denmektedir. Sohbet robotunun rolü, doğal bir dilde 

konuşmayı simüle ederek kullanıcıyla konuşmak ve sık sorulan soruları yanıtlamaya yardımcı 

https://www.srce.unizg.hr/en/helpdesk
https://thinking.co.nz/blog/2019/10/21/10-tips-to-try-before-calling-the-it-support-helpdesk
https://thinking.co.nz/blog/2019/10/21/10-tips-to-try-before-calling-the-it-support-helpdesk
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olmaktır. Sohbet robotlarının çoğu metin odaklıdır ve web sitelerine entegre edilmiştir, ancak 

yeni nesil sohbet robotları, sesle etkinleştirilmiş özelliklere sahip olma eğilimindedir.  

Önerilen Kaynaklar: 

          Andrew Froehlich (2018) Pros and Cons of Chatbots in the IT Helpdesk 

https://www.informationweek.com/strategic-cio/it-strategy/pros-and-cons-of-

chatbots-in-the-it-helpdesk/a/d-id/1332942  

 

5.3.4. Sorun Bildirme 

 

Sorunu nasıl bildireceğiniz, BT yardım masasının desteklediği iletişim kanalı türüne bağlıdır. 

Kullanıcılar birçok unsura (aciliyet, cevap alma süresi, dil vb.) bağlı olarak farklı kanalları tercih 

edebilir. Sesli/görüntülü iletişimin (telefon, video konferans sistemleri vb) tercih edildiği 

durumda, kendi temsilciniz ile görüşebilmek için daha uzun süre beklemeye hazır olmanız ve 

ardından BT yardım masası personeline sorunu ayrıntılı bir şekilde açıklamanız 

gerekmektedir. Bazen, sorununuzla ilgili alanda daha uzmanlaşmış başka bir personele 

açıklamayı tekrarlamanız da gerekebilir. Yazılı iletişim (e-posta, web formu vb.) size mesaj 

hazırlamanız için daha fazla zaman verir ve sorunun bazı resimlerini ve ayrıntılarını ortaya 

koyan bir veya daha fazla dosyayı yüklemenize imkan tanır. Bazı BT yardım masalarının 

pdf/doc biçiminde bir istek formu vardır ve doldurup göndermeniz veya yazdırıp, doldurarak 

göndermeniz gerekir. Her iki durumda da BT yardım masası size bir istek numarası 

gönderebilir, bu da talebinizin alındığı ve işleme konulduğu anlamına gelir. İsteğinizin 

durumunu görmek ve sonunda soruna bir çözüm bulmak için bu istek numarasını 

kullanabilirsiniz. Bu numara, BT yardım masasının sorunuzu / talebinizi aldığı anlamına gelir. 

Dahili BT yardım masası yazılımı, sorunu çözmek için talebinizi bir personele yönlendirir. Daha 

sonra talebinizin yönlendirildiği personel bir çözüm bulur ve yazılımına probleminizi nasıl 

çözeceğiniz hakkında bir açıklama yazar. Son olarak yazılım size talebinizin yanıtlandığını ve 

cevabı okuyabileceğinizi belirten bir mesaj gönderir. Bununla birlikte teknik bir sorunu BT 

Yardım Masasına bildirirken, sorunu olabildiğince iyi tanımlamanız ve örneklerle 

desteklemeniz önemlidir. Örneğin, kişisel bilgilerinizi (kullanıcı adı, kullandığınız sistem adı), 

kullandığınız yazılım veya işletim sistemini, sorun yaşadığınız makine veya programın 

ayarlarıyla ilgili bilgileri vermeniz gerekebilir. Sorunun tam olarak ne zaman ortaya çıktığını ve 

sorun tespit edilmeden hemen önce veya sonra sistemin verdiği mesajları belirttiğinizden emin 

olun. Bu bilgiler daha hızlı, daha doğru ve eksiksiz bir yanıt almanızı sağlayacaktır. 

 (Örneğin teknik sorunlara ilgili olarak;  Zagreb Üniversitesi Bilgisayar Merkezi 

https://www.srce.unizg.hr/en/helpdesk, 11.12.2020 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığı https://bid.deu.edu.tr/ 05.05.2021 adreslerine başvurabilirsiniz) 

Daha öncede belirtildiği gibi yaşadığınız problemi daha hızlı çözebilmek için sorunu 

olabildiğince iyi anlatmak ve örneklerle desteklemek önemlidir. Özetle, Müşteri Desteği ile 

iletişime geçerken aşağıdaki bilgileri vermenizi tavsiye ederiz: 

- Kişisel verileriniz (kullanıcı adı, ad ve soyadı) 

- Kullandığınız hizmetin ve / veya sistemin adı 

- Hangi yazılımı veya işletim sistemini kullanıyorsunuz 

- Sorunun tam olarak ortaya çıkma zamanı (veya süresi) ile sorun yaşadığınız makine 

veya programın ayarlarıyla ilgili veriler 

- Sorun tespit edildikten hemen önce veya sonra gelen sistem mesajları 

https://www.informationweek.com/strategic-cio/it-strategy/pros-and-cons-of-chatbots-in-the-it-helpdesk/a/d-id/1332942
https://www.informationweek.com/strategic-cio/it-strategy/pros-and-cons-of-chatbots-in-the-it-helpdesk/a/d-id/1332942
https://bid.deu.edu.tr/
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Bu veriler, daha hızlı, daha doğru ve eksiksiz bir yanıt almanızı sağlayacaktır. Bu arada teknik 

bir sorunu bildirirken, mümkünse, bildirdiğiniz problem durumunun “ekran görüntüsü” 

resimlerini eklemenizde fayda vardır. 

 

Dikkat! Güvenlik nedeniyle, Müşteri Desteğinin sosyal ağlarındaki sorgularda asla parolanızı 

yazmayın veya göndermeyin. Müşteri Desteği, asla Facebook veya e-posta yoluyla şifrenizi 

istemez. (https://www.carnet.hr/en/user-support/, 11.12.2020.) 

 

 Üniversitenizin BT Yardım Masasına başvurmak için gereken özel prosedürü öğrenin 

ve açıklayınız 

 BT yardım masası rolünü oynayacak bir meslektaş veya arkadaş bulunuz. Yaşadığınız 

teknik sorunlarınızdan bazılarını hatırlayın, bunlardan birini seçin ve uygun bir çözüm 

bulmak için elinizden geldiğince çok bilgi vermeye çalışarak onunla bir konuşma 

başlatınız. Daha sonra rolleri değiştirin ve sorular sorarak ve tavsiyelerde bulunarak 

bulabildiğiniz kadar çok şey bulmaya çalışınız. 

 

 Yaşadığınız teknik sorunlarınızdan bazılarını hatırlayın, bunlardan birini seçin, bir 

açıklama yazın, sorununuza uygun BT yardım masasına sahip bir web sitesi bulun ve 

nasıl çalıştığını görmek için bir sorunu bildiriniz. 

 

Temel Kaynaklar: 

 Western Avustralya Universitesi (2020) Yardım Masası Talep Formu,  

https://www.web.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/1924910/SCB_Helpdes

k_Request_Form.pdf  

 Wilberforce Üniversitesi (2020) IT Yardım Masası Talep Formu, 

https://wilberforce.edu/it-help-desk-request-form/  

 Montana State Üniversitesi (2020) Yardım Masası İstek Oluşturma İpuçları 

https://www.msun.edu/its/Tickets-Tips.aspx  

 

DEĞERLENDİRME 

1. Yerel BT Yardım Masanızın karmaşık bir sorunu bildirmek için kullandığı prosedürü 

öğrenin ve bununla ilgili bir sunum hazırlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.web.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/1924910/SCB_Helpdesk_Request_Form.pdf
https://www.web.uwa.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/1924910/SCB_Helpdesk_Request_Form.pdf
https://wilberforce.edu/it-help-desk-request-form/
https://www.msun.edu/its/Tickets-Tips.aspx
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Ünite                            5. Problem Çözme 

Ders 5.4. Çevrimiçi ortamda bazı problemleri çözmek için işbirlikli 

çalışma (Forumlar, Teamviewer, vb.). 

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamladıktan sonra öğrenciler şunları yapabilecektir: 

 Ortak çalışmayla problem çözmeyi anlar 

 Çevrimiçi ortamda karşılaştıkları sorunları çözmek 

için diğer insanlarla veya arkadaşlarla işbirliği yapar. 

 Işbirliğine dayalı çevrimiçi araçları kullanır (Forumlar, 

Teamviewer, vb.). 

 

Ders Süresi 2 Saat 
 
 

Ders Özeti  
Bu ders, öğrencilere çevrimiçi bir ortamda problemleri çözmek için 

diğer insanlarla veya arkadaşlarla işbirliği yapma hakkında temel 

bilgileri içerir. 

5.4.1. Ortak çalışmayla problem çözmeyi destekleyen çevrimiçi 

araçlar 

    5.4.1.1. Forumlar 

    5.4.1.2. Uzaktan bağlantı araçları 

5.4.2. Teknik sorunları çözmek için çevrimiçi araçları kullanma  

Öğretim Yöntem ve 

Stratejileri 

 Anlatma 

 Yaparak, yaşayarak öğrenme 

 Karma Öğrenme 

Ders Planı 
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Değerlendirme metot 

ve teknikleri 
☐   Öğretmen Gözlemi 

 Test (Çoktan Seçmeli, Açık Uçlu, Boşluk Doldurma...) 

☐   Quiz 

 Ürün odaklı değerlendirme 

☐   Kontrol Listesi/Değerlendirme Ölçeği 

☐   Ev Ödevi 

☐   Sunum 

☐   Akran Değerlendirmesi 

☐   İş Örneği 

☐   Sözlü Yanıt 

☐   Proje tabanlı değerlendirme 

☐  Diğer 

Eğitim Materyalleri ve 

Kaynaklar 

 

☐   Çalışma Kağıdı 

☐   Video 

☐   Oyunlaştırma Araçları 

☐   Sunumlar 

☐   Somut Materyaller   

  

 

Ders İçeriği 

5.4.1. Ortak Çalışma Yaparak Problem Çözmeyi Destekleyen Çevrimiçi Araçlar 

Bireyler çevrimiçi ortamlarda teknik sorunlar yaşadıklarında yardıma ihtiyaç duyabilirler. Farklı 

konulardaki problemlerini çeşitli çevrimiçi araçlar aracılığıyla çözebilirler. Problem çözme 

sürecinde, “Problemi Çözmenin Farklı Yollarını ve Yöntemlerini Belirleme” adımı, problemi 

çözmek için farklı yollar ve yöntemler içerir. Çevrimiçi araçlar, karşılaşılan teknik sorunun 

türüne göre seçilmelidir. 

Örneğin; 

 Aynı sorunları yaşayan diğer kişilerin görüşlerini, yorumlarını okumak veya bir konuyu 

başkalarıyla tartışmak için forumlar kullanılabilir,  

 bilgisayarı veya telefonuyla ilgili teknik sorunları olan birine yardımcı olmak veya cihaza 

bağlanmak için bir uzmandan yardım almak için uzaktan bağlantı araçları kullanılabilir.  
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    5.4.1.1. Forumlar 

Forumlar, internet üzerinden çevrimiçi bir iletişim kanalı oluşturan sanal bir araçtır ve belirli 

konularda bilgi alışverişi yapabilmeyi sağlayan bir alan yaratılmasına izin verir. Sanal forumlar 

eşzamansız olarak yürütülür, bu da iletişimin her katılımcı için en uygun zaman dilimlerinde 

gerçekleşmesini sağlar. 

Çevrimiçi tartışma forumları bir tür hypertext olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu forumlarda 

mesajlar, yorumlar ve konulara bağlantılar bulunur. Ayrıca forumların içine çeşitli multimedya 

araçları da yerleştirilebilir (Topçu, 2000). Çevrimiçi tartışma forumları, bir konu hakkında daha 

önce tartışılan metinleri, yorumları okumak veya yeni bir konu hakkında bir tartışma başlatmak 

için kullanılabilir. 

Bir konu hakkında forumlarda yazılan bilgileri aramak amacıyla forum arama motorları 

kullanılabilir. Sorunun konuya uygun forumlarda yazılması önemlidir. 

        Farklı arama motorlarını görmek için linkteki makaleyi okuyabilirsiniz:  

 

Ek olarak, kullanılan yazılımlar veya ürünler genellikle resmi web sitelerinde forumlara sahiptir. 

Bu nedenle bir ürünle ilgili teknik sorunları çözmek için ürüne özel forumlar kullanılabilir. 

Örneğin, Windows 10 ile bir sorunu olan biri ve ilgili ürün forumunda sorunun bir açıklamasını 

yayınladı. Bir uzman bu soruna çözümler yazmıştır (Şekil 5.4.1). 
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Şekil 5.4.1. Bir forum örneği 

 

Forumlar, bir problemi çözmenin yanı sıra yeni bir teknolojik cihaz veya uygulama satın alma 

sürecinde de kullanılabilir. İlgilenilen ürünlerle ilgili forumlardaki yorumlar ve kullanıcı 

deneyimleri, kişilere uygun bir cihaz seçme sürecinde yardımcı olabilir. 

Doğru yönetilmesi halinde değer kazanan bu araç, kullanışlı ve faydalıdır: 

Problem çözme için forum uygulamasının faydaları şunlardır: 

 Benzer kullanıcıların katılımını teşvik eder. 

 Kullanıcıların çeşitliliği ve ifade edilen farklı fikirlerin katkısıyla öğrenme ortaya çıkar  

 Tartışma için ortam sağlar. 

 Sorulara ve şüphelere cevap verme imkanı sağlar. 



 
 

 

Sayfa 256  
 

 İletişim ve sosyalleşme için alan oluşturur. 

 Üyeler arasındaki etkileşim bilgi akışına ve açıklamaların paylaşılmasına olanak 

sağlar. 

 Katılımcıların bireysel katkılarıyla sağlanan bilgiler sayesinde, belirli bir konu hakkında 

bilgilendirme oranı artar ve daha fazla bilgi elde edilir. 

 Aynı konuya farklı açılardan yaklaşılabilir veya farklı şekillerde analiz edilebilir, farklı 

deneyimler ve katılımcıların bakış açıları sergilenebilir.  

 Başkalarının fikirlerine karşı saygıyı, hoşgörüyü ve farklı fikirlere açık olmayı teşvik 

eden bir ortam sağlar. 

 Katılımcılar cevaplarını veya katkılarını sunarken, onları yapılandırılmış, eleştirel ve 

yaratıcı düşünmeyi geliştirmeye teşvik eder. 

 

Forumların dezavantajı, sorulan bir sorunun hemen cevaplanmamasıdır. Eşzamansız 

forumlarda, kullanıcılar sorulara istedikleri zaman cevap verebilirler, bu nedenle bu noktada 

gecikmeler olabilir. Daha hızlı senkron çözümler aranırsa, uzaktan erişim araçları kullanılabilir. 

Uygun şekilde yönetilen sanal forumlar, aktif katılımı teşvik etmenin yanı sıra katılımcıların 

sosyalleşmesi için de mükemmel bir araçtır. Bu aracı kullanmanın tüm avantajları özellikle de 

uygun yönetildiği takdirde sorunları çözmede sağladığı faydalar göz önünde 

bulundurulduğunda; karşılaşılan bazı sorunlar göz ardı edilebilir. 

    5.4.1.2. Uzaktan Erişim Araçları 

Uzaktan yönetim yazılımları, dünyanın bilgisayarlara her yerinden tamamen veya kısmen 

erişme ve onları kontrol etme imkânı sunar. Bir kullanıcı ile diğeri arasında yapılmak istenen 

farklı etkinlikleri yerine getirmek için İnternet veya yerel bir ağ üzerinden işlemleri gerçekleştirir. 

Bu tür araçlar sunucu/istemci teknolojisine dayalı olarak çalışır. Sunucu, istemciden talimat 

alan, kontrol edilen cihazda çalışır. Sunucu cihaz uzak ana bilgisayar olarak ayarlanmıştır. 

Yasal uzaktan yönetim programları, sistem yönetimine odaklanan ticari ürünlerdir. Temel 

amaçları, sorunları gidermek ve uzaktan yardım sunmak amacıyla yetkili kullanıcıların 

bilgisayara erişimine izin vermektir. 

Uzaktan erişim araçları, senkronize doğrudan müdahale ve hızlı destek için kullanılabilir. 

Alpemix, RemotePC, Zoho Assist, LogMeIn Pro, TeamViewer, Chrome Remote Desktop, 

Remote Desktop Manager vb. gibi birçok çeşit uzaktan erişim aracı bulunmaktadır 

(TechRadar, 2020). Bu araçların genel çalışma süreci şu şekildedir: 

 Yardım alacak kişinin ve yardım edecek kişinin cihazına da aynı yazılımın 

yüklenmesi gerekir. 

 Yardım isteyen kişi, yardımcı ile bir kimlik ve şifre paylaşmalıdır. Bu bilgiler ile kişi 

cihaza bağlanabilir. 

 Bağlantı sırasında araçlar genellikle cihazı yönetme ve kontrol etme ve dosyaları 

aktarma gibi işlemlere izin verir. 

Örneğin, TeamViewer adlı uzaktan erişim aracının iki seçeneği vardır "Uzaktan Kontrole İzin 

Ver" ve "Uzaktaki Bilgisayarı Kontrol Et" (Şekil 5.4.2). 
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Şekil 5.4.2. Uzaktan Kontrol Örneği 

 

Uzaktan Kontrol yazılımı aşağıdaki şekilde tanımlanır: 

- Kullanımı kolaydır: uzaktan yönetim için bir program yükledikten sonra kullanımı çok 

basittir. Diğer kişinin uzaktan yardım veya yardım almaya başlaması için yalnızca 

gerekli erişim ve kontrole izin vermesi yeterlidir. 

- Paylaşım: bir uzaktan yönetim aracı, yerel bağlantı kısıtlamalarını aşarak iki yönlü 

iletişimi dışa aktarmanıza olanak tanır. Bu şekilde dosyaları bilgisayarlar arasında 

kolayca sürükleyip saklamanıza izin verirler. Ayrıca bağlı kullanıcılarla arasında özel 

sohbet seçeneği de bulunur. 

- Güvenlik: bağlı kullanıcılar arasında olağanüstü güvenlik sunar. Bu özellik, bu tür bir 

programda bulunması gereken en önemli özelliktir, çünkü uzaktan bağlantı güvenli 

olmazsa özel bilgilerin üçüncü şahıslara ifşa edilmesi riski oluşabilir. Kullanmadığınız 

zamanlarda monitörleri kilitlemeli, bilgisayarları kapatmalı ve bilgilerinizi güvence altına 

almalısınız. 

- Destek: İhtiyaç duyduğunuz uzaktan yardımı istediğiniz zaman alabilirsiniz. Bu sayede, 

bir sorun ortaya çıktığında, size yakın olmasa bile size yardım edecek bir teknisyene 

başvurabilirsiniz. 

Bir uzaktan yönetim hizmetini kullanmaya başlamadan önce göz önünde bulundurmanız 

gereken ilk şey, güvenlik seviyesidir. Bu olmadan verileriniz, bilgileriniz, dosyalarınız ve diğer 

içeriğiniz yanlış kişilerin eline geçebilir. 

TeamViewer gibi yasal programlar, en yüksek güvenlik standartlarına sahip olacak şekilde 

tasarlanmış ürünler olarak sunulmaktadır. Bu güvenilirlik olmadan, en yüksek korumaya sahip 

olmayan üçüncü taraf programlarını kullanmamanızı öneririz. 
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Görsel-işitsel materyal:  

TeamViewer 9 Features: Wake-on-LAN Setup - (1:23) - 

https://www.youtube.com/watch?v=x2GuWZYbPAg 

How to use TeamViewer 2020 (Remote control for PC or Mac) - (10:36) 

https://www.youtube.com/watch?v=dPZJUoh3PzA 

 

5.4.2. Teknik Sorunları Çözmek İçin Çevrimiçi Araçları Kullanma 

Bir öğrenci uzaktan eğitimde kullanmak üzere bir yazılım yüklerken bir sorunla karşılaşır. Bu 

öğrencinin sorunu çevrimiçi olarak çözmek için seçebileceği yollar şunlardır: 

 Yazılımın web sitesindeki "Yardım sayfası" ve "SSS" bölümünü gözden geçirmek, 

 Aynı konu ile ilgili forumlardaki geçmiş tartışmaları veya deneyimleri gözden 

geçirmek / okumak, 

 Yeni bir tartışma forumu açmak, 

 Bu soruna yardımcı olabilecek bir uzmandan uzaktan erişim ile destek almak. 

          

Excel’de bulunan toplama formülü ile ilgili bir sorun hakkında bir forum tartışması 

bulun ve inceleyin.  

 

DEĞERLENDİRME 

• Son olarak, bir öz değerlendirme testi yapılacaktır. 

• Bir sorunu başkalarıyla birlikte çözmek için bir forum oluşturma 
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Ders Planı 

Ünite 5. Problem Çözme 

Ders 5.5. Bireysel Problem Çözme Stratejileri 

Öğrenme Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrencilerin; dijital yetkinliklerinin sürekli 

iyileştirilmesi için kişisel bir problem çözme stratejisi geliştirmeleri 

beklenmektedir. Bu stratejiler, çevrimiçi bir öğrenme ortamında 

karşılaşabilecekleri bazı sorunları çözmelerine yardımcı olacaktır. 

Bu ders sonunda öğrenciler; 

 Temel kişisel problem çözme stratejilerini açıklayabilir. 

 Kendi kişisel problem çözme stratejisini belirleyebilir. 

 Çevrimiçi ortamda sorunlarla karşılaştığınızda problem 

çözme stratejilerini uygulayabilir. 

Önerilen Ders Süresi 1,5 Saat 

 

Ders İçeriği Bu ders, öğrencilere problem çözme stratejilerini ve çevrimiçi 

öğrenme ortamlarında problemler yaşarken bunların nasıl 

uygulanacağı hakkında temel bilgileri verir. 

5.5.1. Bireysel Problem Çözme Stratejilerinin Önemi 

5.5.2. Çevrimiçi Ortamda Sorunlarla Karşılaşıldığında Problem 

Çözme Stratejilerinin uygulanması 

Öğretim Strateji, 

Yöntem ve Teknikleri 

 Anlatım 

 Problem Çözme 

 Harmanlanmış Öğrenme 

Değerlendirme 

Yöntem ve Teknikleri 
☐  Öğretmen Gözlemi 

 Sınav (Çoktan Seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma vb.) 

☐   Quiz 

☐  Ürün Odaklı Değerlendirme 

☐   Kontrol Listesi / Derecelendirme Ölçeği 

 Ev Ödevi 

☐   Sunum 

☐   Akran Değerlendirmesi 

☐   Alan Çalışması 

☐   Sözlü 
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☐   Proje-tabanlı Değerlendirme  

 Diğer 

Malzemeler ve 

Kaynaklar 
☐ Çalışma Kâğıdı 

 Video 

 Oyunlaştırma Araçları 

 Sunumlar  

☐ Somut Materyaller   

 . 

 

 

Ders içeriği 

5.5.1. Kişisel (bireysel) Problem Çözme Stratejilerinin Önemi 

Bu bölüm, kişisel problem çözme stratejilerinin önemine bir giriş sunmaktadır. Problemler 

hayatın her alanında vardır ve bunları çözmek için belli adımlar atarız. Bütün bu adımları ve 

diğer süreçlerin en önemli bir unsurlarından biri de problem çözme stratejileridir. Dhillon'a 

(1998) göre, problem çözme stratejileri, problem çözme sürecinde gösterilen problem çözme 

davranışları veya eylemlerinin genel bir planı olarak görülebilir. Problem çözme davranışı, 

öğrencinin problem çözme sürecinde kullandığı ve uyguladığı etkinlikleri içerir. Her faaliyet bir 

stratejiden veya bir stratejinin uygulanmasından oluşur. Her strateji bir davranış veya bir dizi 

davranış içerir veya bir davranışla yorumlanır (Çalışkan, Sezgı̇n Selçuk ve Erol, 2006). 

Kısaca bir problem çözme stratejisi, probleme bir çözüm bulmak için kullanılan bir eylem 

planıdır. Bu nedenle problemden probleme uygulanacak stratejiler farklılık gösterebilir. Bunun 

nedeni, hayatta yaşayacağımız sorunların bir kısmının çok iyi tanımlanmış ve belirli çözümlere 

sahip olması, diğerlerinin ise iyi tanımlanmamış ve çözümlerinin daha zor, karmaşık 

olabilmesidir. Bu aynı zamanda teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamları için de 

geçerlidir. Bu nedenle her durum için farklı problem çözme stratejilerine sahip olmak özgüven 

sağlayacak ve sorunları daha kolay çözmemize yardımcı olacaktır. 

Örneğin, sizden bir videonun görüntüsünü ve başka bir videonun sesini kullanarak yeni bir 

video oluşturmanız istenebilir. Bu durumda, bir problem çözmeyle uğraşırken bir dizi çözüm 

seçeneğini göz önünde bulundurmak genellikle akıllıca olacaktır. Birkaç seçenek bir sorunu 

çözebilir, ancak bazı seçenekler sorunu daha bütünüyle veya ucuza çözebilir. Buna ek olarak, 

hangi tür video düzenleme yazılımlarının bir önceki videoyu düzenlemenize ve yeni bir tane 

oluşturmanıza yardımcı olacağını bilmek de çok önemlidir. Birden fazla sorunla 

karşılaştıklarında, kişiler paniğe kapılabilir veya umudunu kaybedebilir ve sonra denemekten 

vazgeçebilir. Bu nedenle birden fazla problemle karşı karşıya kaldığınızda, mümkün olduğu 

ölçüde, her seferinde birini çözmeye odaklanın. Örneğin, videoları düzenleme konusunda iyi 

değilseniz, önce videoları düzenlemek için hangi ücretsiz yazılımın en iyisi olduğunu ve nasıl 

kullanılacağını öğrenmelisiniz. Dijital becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, video araçlarını 

veya yazılımlarını öğrenmeye başlamak için birini seçebilirsiniz. Bu durumlarda, bilgileri bir 
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tablo, çizelge veya liste halinde düzenlemeli ve benzer problemler hakkında öğrendiklerinizi 

kullanarak bir model, analoji yoluyla sebep aramalı, problemden önce, çözüm sırasında ve 

sonrasında olanlar hakkında bilgi toplamalısınız. Zorlukları ve sistemleri göz önünde 

bulundurarak  ve balık kılçığı diyagramlarından yararlanarak  problemin önemli unsurlarını 

görselleştirebilirsiniz. Bu size problemi bir bütün olarak görmenize ve kolay bir şekilde problemi 

çözmenize yardımcı olacaktır.  

İyi bir problem çözme stratejisine sahip olmak, zaman ve özgüven sağlayacaktır. Özgüven, 

problem çözmede ısrar etmemize yardımcı olur ve en güçlü şekilde problem çözme 

başarısından gelir. Bu nedenle bazı problem stratejilerini bilmek, kendi problem çözme 

stratejilerinizi geliştirmek ve bunları sürekli yenilemek önemlidir. 

Tüm süreçlerde unutmamanız gereken en önemli aşama, birçok problem çözme stratejisinden 

birinin uygulanabilmesi için öncelikle problemin net bir şekilde tanımlanması gerektiğidir. Pek 

çok problem çözme stratejisi vardır ancak bu stratejilerin en yaygın kullanımlarından bazıları 

aşağıda kısaca açıklanmıştır (*M. Spielman ve diğerleri, 2014; Shrestha, 2017 **). 

Stratejiler 
veya 

Yöntemler 

Açıklama Örnek 

Deneme ve 
hata (Trial and 
error) 

Problem çözülene kadar farklı 
çözümleri denemeye devam 
ederek problemi çözme 
stratejisidir. *Sınırlı bir olası çözüm 
yelpazesi olduğunda, faydalı bir 
problem çözme stratejisi olabilir. Bu 
strateji denemelerinizi bazı ön bilgi 
ve deneyimlerinize 
dayandırabildiğiniz zaman etkilidir. 
Ancak her zaman sonuç 
vermeyebilir. 
  

Telefonun açılması veya internetin 
bağlantı sorununu çözmek için için 
telefonu yeniden başlatmak, Wi-Fi'yi 
kapatıp açmak, bluetooth'u kapatmak 
gibi birçok seçeneği deneyip sorunu 
çözebilirsiniz.  
  

Algoritma 
(Algorithm) 

Kaçınılmaz olarak doğru çözümü 
üreten belirli bir kuralı, prosedürü 
veya yöntemi izlemeyi içerir. Adım 
adım problem çözme 
sürecidir. Belirli bir sorunu çözmeyi 
garanti eden mantıksal kuralları 
veya prosedürleri vardır ancak her 
zaman pratik değildir.   

Microsoft Word belgenize kaynak-
alıntı  ekleme. 
Kaynak eklemek istediğiniz cümlenin 
sonuna tıklayın ve ardından 
Başvurular sekmesinden Alıntı 
Ekle'ye tıklayın. Alıntı Ekle altındaki 
Yeni Alıntı Ekle’den işleminiz 
yapabilirsiniz.  
  

Sezgisel 
(Heuristic)* 

Genel problem çözme çerçevesini 
oluşturur. Olası çözümlerin sayısını 
azaltmak için kullanılan genel bir 
kısayoldur.  Bu size hızlı ve doğru 
şekilde sorunları çözmek için bilgi 
kalıplarını kullanmanıza olanak 
sağlar. 
  

Dipnot oluşturma, bir kelime işlemci 
yazılım programı için ekrandaki 
"Yardım" menüsünün-belgelerin 
içinde bir yerde açıklanmıştır. Yardım 
menüsünün her sayfasında 
gezinmek için bir algoritma 
kullanırsanız, eninde sonunda 
sorunu çözeceğiniz garanti 
edilir. Ancak, Yardım menüsünün 
arama kutusuna "dipnotlar" anahtar 
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kelimesini girerek görevinizi daha 
hızlı şekilde yapabilirsiniz.  Ancak bu 
strateji her zaman başarıyı garanti 
etmez, çünkü arama terimi “dipnotlar” 
dizine eklenmemiş olabilir.  
  

Katkı Modeli 

(Additive 

Model) ** 

  

Her alternatifin önemli özelliklerini 
sistematik olarak değerlendirerek 
karar vermeyi içerir. . Bir seferde 
bir alternatifin özelliklerini 
değerlendirmenize, ardından diğer 
alternatiflerle bunu 
karşılaştırmanızla bir dizi olası 
karardan en kabul edilebilir seçimi 
belirlemenizi sağlar. Burada en iyi 
çözümü seçmek amaçlanmalıdır.  

Uzaktan eğitimde bir ders anlatımı 
için en iyi çevrimiçi işbirliği 
sağlayacak aracı seçerken bu modeli 
kullanabilirsiniz. Bu şekilde tüm 
alternatifleri karşılaştırıp ihtiyacınıza 
cevap verecek en iyi çözümü elde 
edebilirsiniz.  

Eliminasyon  
modeli 
(Elimination 
by aspects 
model) ** 

Belirli kriterlere göre 
derecelendirme seçenekleri 
kullanarak istenen kriterleri 
karşılamayanları elemeye dayanan 
bir stratejidir.  

  

Bir bilgisayar seçerken, ihtiyacınız 
olan bir uygulamayı (örneğin 3 
boyutlu tasarım geliştirme yazılımı)  
çalıştırmak için yeterince güçlü 
olmayan tüm modelleri 
eleyebilirsiniz. Bu şekilde 
seçeneklerinizi sınırlayarak çözüme 
ulaşabilirsiniz.  

  *** https://quizlet.com/267494795/chapter-7-psych-thinking-language-and-intelligence-
flash-cards/ 

Problem çözme stratejilerinin yanında bilgi işlemsel düşünmenin (bir problemin formüle 

edilmesini ve çözümünü bir bilgisayarın - insan ya da makinenin - etkili bir şekilde 

gerçekleştirebileceği düşüncesi (Wing (2017)) ve üst biliş stratejilerinin problem çözme 

süreçlerinde  önemli bir rolü olduğu da bilinmektedir. Ayrıca problem çözme stratejileri ile 

birlikte  balık kılçığı,  beyin fırtınası gibi araçlarda günlük hayatta olduğu gibi çevrimiçi 

ortamlarda da problem çözme süreçlerinde kullanılabilir. 

        Problem çözme stratejileri ve balık kılçığı tekniği hakkında aşağıdaki çalışmadan 

daha  fazla bilgi edinebilirsiniz.       

Malouff, J. (2018, October 15). 50’den fazla problem çözme stratejisi [Over Fifty Problem-

Solving Strategies Explained] . 1 Ocak 2021 tarihinde  

ttps://openstax.org/books/psychology/pages/7-3-

problemsolvinghttps://blog.une.edu.au/usingpsychology/2018/10/15/over-fifty-problem-

solving-strategies-explained/ adresinden erişildi. 

Balık Kılçığı Diyagramları:  

Yüksel, M , Dağdeviren, M , Kabak, M . (2018). Kimya Eğitiminin Etkililiğini Belirleyen 
Faktörlerin Balık Kılçığı Analizi ve AHP-PROMETHEE Teknikleri ile İncelenmesi . 
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 12 (1) , 442-
472 . DOI: 10.17522/balikesirnef.437833. 5 Nisan 2021 tarihinde  
https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/article/437833   adresinden erişildi. 

https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://quizlet.com/267494795/chapter-7-psych-thinking-language-and-intelligence-flash-cards/
https://translate.google.com/translate?hl=tr&prev=_t&sl=en&tl=tr&u=https://quizlet.com/267494795/chapter-7-psych-thinking-language-and-intelligence-flash-cards/
about:blank
about:blank
about:blank
https://blog.une.edu.au/usingpsychology/2018/10/15/over-fifty-problem-solving-strategies-explained/
https://blog.une.edu.au/usingpsychology/2018/10/15/over-fifty-problem-solving-strategies-explained/
https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/article/437833
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               Problem çözme stratejileri (5:50) https://youtu.be/J3GGx9wy07w 

Balık Kılçığı Diyagramları (3:16) https://www.youtube.com/watch?v=mLvizyDFLQ4 

  

5.5.2. Çevrimiçi Ortamda Sorunlarla Karşılaşıldığında Problem Çözme Stratejilerinin 

uygulanması 

Bu bölümde, problemleri çözerken stratejiler uygulayacak ve bunları nasıl geliştireceğimizi 
öğreneceğiz. 

Problem çözme stratejilerinin uygulanması 

         Evde internet bağlantısı sorununuz olduğunu varsayalım. Bu sorunu çözmek için 
size uygun olan yukarıdaki bazı problem çözme stratejilerini izleyerek sorunu çözmeye 
çalışınız. Yukarıdaki stratejilerden daha fazla strateji kullanmak için 
https://blog.une.edu.au/usingpsychology/2018/10/15/over-fifty-problem-solving-
strategies-explained/ adresine başvurabilirsiniz. Ayrıca belirlemiş olduğunuz problemi 
çözerken balık kılçığı tekniğini kullanabilirsiniz (Balık kılçığı oluşturmak için bakınız: 
https: //www.mindmaster.io/, https://mind42.com/,http://freemind.sourceforge. net ). 

 

Değerlendirme 

1. Arkadaşınız MS Word dosyasında çalışırken aşağıda hata uyarısını aldığınızı 

varsayalım. Bu hatanın çözümü için hangi problem çözme stratejisini/stratejilerini 

kullanırsınız? Neden? 
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