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Projemiz

Birinci yılını geride bırakan ‘Dijital Medya ve Çocuk’ 
www.dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr web sitesi, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü’nün çocuk haklarını 
gözeterek Yrd. Doç. Dr. Esra Ercan Bilgiç’in koordinatörlüğünde, 
çocuk haklarını gözeterek hayata geçirdiği bir projedir.

Proje misyonu, çocukluk döneminde dijital medya ve çocuk 
ilişkisine dair dünyada farklı akademik disiplinlerde öne çıkan temel 
tartışmaları Türkiye’deki ebeveyn, eğitimci ve ilgili tüm paydaşların 
gündemine sunmaktır. 

Dijital medya ve çocuk ilişkisi konusunda ailelerin, 
eğitimcilerin ve ilgili tüm paydaşların ihtiyaç duyduğu bilimsel 
araştırmalara dayalı ve akademik olarak güvenilir veri, enformasyon 
ve bilgiyi uzman değerlendirmesinden geçirdikten sonra anlaşılır 
kılmak ve bunları Türkçe olarak duyurmada aracılık etmek Dijital 
Medya ve Çocuk’un temel amacıdır.

http://www.dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr


Nasıl 
Çalışıyoruz?

 Aşağıda açıklamalı olarak göreceğiniz infografikteki çalışma yöntemi internet 
sitemiz başta olmak üzere, stüdyo programı, vtr ve sosyal medya 
içeriklerimizin üretimleri için de geçerlidir. 

1. İlk adım, her öğrenci bireysel olarak konu düşünüyor ve bu konuyu kendisi 
geliştirmeye çalışıyor.

2. Devamında öğrenci danışman hocalarımıza fikrini açtıktan sonra, her 
hafta belirlenen günde yaptığımız toplantıda bütün Dijital Medya ve 
Çocuk grubuyla fikrini paylaşır.

3. Bu fikir alışverişi sırasında ortaya internet içeriğinin konusunun yanı sıra, 
stüdyo programının ve VTR’lerin de konuları ortaya çıkabiliyor.

4. Beyin fırtınasından yararlanan öğrenci, fikirlerinin üzerinde tekrardan 
çalışarak bir taslak oluşturuyor. 

5. Bu taslağı kontrol etmesi için öncelikle Ş.Birol Tavlı Hocaya, sonrasında da 
taslak halinden çıkan içeriği Yrd. Doç. Dr. Esra Ercan Bilgiç Hocaya 
gönderir.

6. Esra E. Bilgiç Hocadan onay çıkması üzerine içerik internet sitemizde 
yayına hazırlanır.

7. Buna bağlı olarak internet sitesinde yayınlanan içerik, sosyal medya 
ağlarımızdan paylaşılır.

8. Son olarak da içerikle de bağlantılı karar verilip, davet edilen konukla 
stüdyo programı ve VTR yayını yapılır. 



Nasıl 
Çalışıyoruz?



Web Sitesi

 Projemiz, yayın hayatına yalnızca 2017 Bahar döneminde 
yayınlanmış 40 web içeriğiyle devam etmektedir.

 İçeriklerimiz, yazarlarımız tarafından güvenilir yabancı 
kaynaklardan bulunarak çeviri, özgün içerik, haber ve derleme 
olarak internet sitemize yüklenmektedir.

 Makale yazılarımız dışında, konusunda uzman kişilerle 
röportajlarımızın da bulunduğu sitemizin içeriği aynı zamanda, 
Dijital Medya ve Çocuk ekibi tarafından hayata geçirilen Stüdyo 
programlarımızda alanında uzman konuklarımızla tartışılmaktadır.

 Dönem içerisinde yayınlanmış içeriklerimizin yanı sıra, sene 
içerisinde üretilmiş ve yayınlanması programlanmış yazılarımız yaz 
boyunca bir sonraki dönem başlangıcına kadar otomatik olarak 
sistem tarafından yayınlanmaya devam etmektedir. Yayın 
sistemimizi bu şekilde ayarlamış olmamızın sebebi, 
okuyucularımıza yaz döneminde de ulaşabilmektir. 



Web Sitesi

Ana sayfamıza girildiğinde son eklenen içeriklerimizin ilk 
altı tanesi belirli aralıklarla kendiliğinden geçmektedir.



Web Sitesi

 Ürettiğimiz içerikler internet 
sitemizde;

 Ebeveynlere ipuçları,

 Uygulama önerileri,

 Dijital oyun önerileri,

 Dijital okur yazarlık,

 Dijital güvenlik,

 Dijital hukuk,

 Web röportajları,

 Stüdyo programları kategorileri 
altında yayınlanmaktadır.

 Aynı zamanda içeriklerimize 
sayfamızda bulunan yazarlar ve 
arşiv kısmından, dilediğiniz yazarı 
veya ayı seçerek ulaşabilmeniz 
mümkün.



Web Sitesi

 Bu sayfanın devamında, internet 
sitemizde en çok tıklanan 5 
yazımızı sizlerle paylaşıyoruz. Bu 
yazılarımıza aynı zamanda 
sitemizde bulunan ‘öne çıkanlar’ 
kısmından ulaşabilirsiniz. 



Web Sitesi



Web Sitesi

http://dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr/2017/03/20/dijital-medyanin-
oyalama-veya-odul-objesi-olarak-kullanilmasi-sakincali/

http://dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr/2017/03/20/dijital-medyanin-oyalama-veya-odul-objesi-olarak-kullanilmasi-sakincali/


Web Sitesi

 Dijital Medya ve Çocuk editörleri olarak sayfamızda özellikle 
gündemde yer alan konulara yer vermeye özen gösterdik. Bu 
noktada karşımıza öncelikli olarak çıkan konu dijital güvenlik oldu. 
Çağımızın gereklili olarak dijitalin yaşamımızın her alanına 
girmesiyle birlikte, ağ bağlantılı oyuncaklar da bütün evlerdeki 
yerlerini aldı. Biz de bunun üzerine giderek, ağ bağlantılı 
oyuncakların bilgi çaldığına dair patlak veren skandalı araştırdık. 
Masum Yüzlü Cayla Bebek Ajan Olabilir mi? yazısını aşağıda ve 
web sitemizde bulabilirsiniz. 



Web Sitesi



Web Sitesi

http://dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr/2017/03/09/masum-yuzlu-cayla-bebek-ajan-
olabilir-mi/

http://dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr/2017/03/09/masum-yuzlu-cayla-bebek-ajan-olabilir-mi/


Web Sitesi

 Yayın hayatına başladığımız günden beri, ebeveynlerin sıkça 
sordukları sorulardan yola çıkarak; esas amaçlarımızdan olan, 
rehberlik etme ve yol gösterme misyonumuzu yerine getirmeye 
çalışmaktayız. Dijital medyada çocukların uğrayabilecekleri 
saldırılar dışında, çocukların dijital medya kullanımı sırasındaki 
fiziksel sağlıklarına da sitemizde yer verdik. Sağlık anlamında 
üzerine gittiğimiz konular göz, omurga sağlığı ve radyasyon 
konusu oldu. 

 Dijital medya ve çocuk kavramları düşünüldüğünde ailelerin 
internet kullanımına ilişkin güvenlik kaygıları ön plana çıkmakta. 
Bu bağlamda ailelerin, çocuklarına yol gösterici rolü oynamaları ve 
onları yönlendirmelerinin gerekliliğinden web sitemizde 
ebeveynlere ipuçları kısmında yayınladığımız içeriklerde bahsettik.

 Bunların dışında dijital medya ve çocuk ilişkisine hak temelli bakış 
açısıyla yaklaşmanın önemini vurgulayan içerikler oluşturmayı da 
ihmal etmedik. 



Web Sitesi



Web Sitesi

http://dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr/2017/03/30/dijital-cocuk-oyunlari-ve-
toplumsal-cinsiyet-gerceklikten-sanala-kirilamayan-kaliplar/

http://dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr/2017/03/30/dijital-cocuk-oyunlari-ve-toplumsal-cinsiyet-gerceklikten-sanala-kirilamayan-kaliplar/


Web Sitesi



Web Sitesi

http://dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr/2017/03/21/cocuklar-neden-oyun-
videolari-izliyor/

http://dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr/2017/03/21/cocuklar-neden-oyun-videolari-izliyor/


Web Sitesi



Web Sitesi

http://dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr/2017/04/03/ailenize-
teknoloji-kurallari-getirin/

http://dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tr/2017/04/03/ailenize-teknoloji-kurallari-getirin/


Sosyal Medya

 Dijital Medya ve Çocuk olarak web sitemizin içeriğini desteklemek 
amacıyla sosyal medyada da aktif olarak yer almaktayız. 

 Twitter, Facebook ve Instagram başta olmak üzere, 2017 Bahar 
döneminde Poltio’nun da eklenmesiyle birlikte sitemizdeki trafiği git 
gide arttırmaktayız. 

 Facebook’u kullanma amacımız esas olarak daha çok kişiye ulaşarak 
web sitemizdeki trafiği arttırmaktır. Facebook’ta belirli paylaşım 
günlerimiz ve saatlerimiz bulunmakta. Bu gün ve saatleri, geçmiş 
verilerimizden elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda düzenlemekteyiz. 
Facebook’tan içerik paylaşımlarımız pazartesi-cuma arası 10:00 ile 
14:00 saatleri arasıdır. Dijital Medya ve Çocuk web sitesi sayfası olarak 
facebookta 965 beğenimiz, 982 takipçimiz bulunmakta. Bunların 
yanında toplam erişim sayımız son verilerimize göre 60.754’ü 
geçmiştir. Facebook paylaşımlarımızı yaparken özellikle akılda kalıcı 
bir şekilde düzenlemeye özen gösteriyoruz. Bunun yanı sıra kişilerin 
sosyal medyada dolaşırken kolay sıkılmalarını göz önünde 
bulundurarak, paylaştığımız videoların 60 saniyeyi geçmemesine özen 
gösteriyoruz. 

 Bizi Facebook’ta @dijitalmedyavecocuk yazarak bulabilirsiniz. 



Sosyal Medya

 Dijital Medya ve Çocuk olarak bulunduğumuz bir başka sosyal 
medya platformu da Twitter. Twitter sosyal medya platformu 
üzerindeki amacımız; daha çok bahsedilip, retweet alarak sitemize 
olan etkileşimi arttırmak olarak özetlenebilir. Burada da 
Facebook’ta olduğumuz gibi, aktif olduğumuz gün ve saatler 
haftaiçi 10:00-14:00 aralığıdır. Bugüne kadar takipçi sayımız 185’e 
ulaşmıştır. Twitter’ın 140 karakter sınırlamasını da ‘emoji’ 
kullanarak kolaylaştırmaya ve anlatımlarımıza renk katmaya 
çalışmaktayız. 

 Geride bıraktığımız dönemlerde, stüdyo programlarına aldığımız 
konuklarımız twitter üzerinden bizden bahsederek kendi 
sayfalarında tweet yayınlamışlardır.

 Twitter üzerinden bize ulaşmak isterseniz: @dijitmedyacocuk

https://twitter.com/dijitmedyacocuk


Sosyal Medya

 Instagram kullanımımızın temelinde özellikle stüdyo 
programlarımızın konuk-zaman bilgisini paylaşmaktayız. Bu 
şekilde hem stüdyo programlarımızın izleyici sayısını arttırmak 
hem de sitemize trafiği arttırmak hedeflenmektedir. Instagramda 
başlattığımız hashtag ‘ı kullanarak paylaşımlarda bulunmaktayız. 
Yaptığımız çoğu paylaşımın altına #yasaklamayonlendir 
hashtag’imizi eklemekteyiz. Bütün bunların yanı sıra Instagram en 
çok takipçi sayımız bulunan sosyal medya platformudur. Burada 
takipçi sayımız 312’dir. 

 Instagram üzerinden bize ulaşmak isterseniz: 
@dijitalmedyavecocuk

 Poltio anket platformuna katılmamızın sebebi, öncelikli olarak 
ebeveynlerin düşüncelerini derlemek ve bu doğrultuda internet 
sitemize olsun, stüdyo programlarımıza olsun içerik üretmektir. 
Poltio üzerinden, ailelere ‘çocuğunuz tablette oyun oynarken ona 
eşlik ediyor musunuz?’ ‘kodlama nedir?’ ‘çocukların dijital medyayı 
kullanım hakkı var mı?’ ve benzeri sorular yöneltmekteyiz. 
Buradan aldığımız cevapları ilgili konunun uzmanını davet 
ettiğimizde stüdyo programlarımızda özellikle tartışmaktayız. 



Stüdyo 
Programı

 Okulumuzun, okul içerisinde yayınlanan RGB kanalından her 
Pazartesi 14:00’da alanında uzman konuğumuzla birlikte o 
haftanın önceden belirlenmiş konusu hakkında 20 dakikalık bir 
program yapmaktayız. Her okul dönemi 10 ile 11 arasında değişen 
program sayımız bulunmaktadır. Programlarımız aynı zamanda 
canlı olarak da youtube üzerinden yayınlanmaktadır. 
Konuklarımıza poltio üzerinden cevaplanan soruları yönelttiğimiz 
aynı zamanda sokağın nabzını tuttuğumuz VTR’lerimizi 
izlettiğimiz ve yorumlattığımız, soru cevap şeklinde geçen yayınlar 
yapmaktayız. 



VTR’ler

 Dijital medya ve çocuk olarak bünyemize 2017 bahar döneminde 
kattığımız VTR’lerimizi, sokak röportajları ve oyun tanıtımları olmak 
üzere ikiye ayırabilriz. Stüdyo programlarımızda uzman görüşlerine 
zaten başvuruyorduk fakat hiç ebeveynlere kulak vermemiştik. 
Özellikle web sitemizin hedef kitlesi ebeveynlerken, onların 
düşünceleriyle, uzman görüşlerini bir arada sunmak istedik. Sokak 
röportjlarımızda ebeveynlere ‘çocukların dijital medya kullanımı 
hakkında ne düşünüyorsunuz?’ ‘çocuğunuz dijital medyayı ne sıklıkla 
kullanıyor?’ ‘Çocuğunuzun dijital medyada ne tarz içeriklerle 
ilgilenmesine izin veriyorsunuz?’ ‘E kitap kullanımı hakkında ne 
düşünüyorsunuz?’ tarz sorular yönelttik. Devamında bu VTR’lerimizi 
öncelikli olarak stüdyo programlarımızda devamında da sosyal medya 
hesaplarımızda paylaşmaktayız. 

 Bir diğer VTR’lerimiz ise oyun tanıtım videolarından oluşuyor. Oyun 
tanıtım videolarını oluşturmadaki amacımız, ebeveynlere oyunların 
doğru kullanıldığında aslında çocuğun mental ve fiziksel gelişimi için 
ne kadar faydalı olacağı hakkında bilgi vermek. Bu konudaki Türkçe 
kaynakların azlığı bizi oyun videosu hazırlamaya iten bir başka neden 
oldu. 

 VTR’lerimize sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz.



Hakkımızda 
Çıkan Haberler

 Dijital Medya ve Çocuk ailesi olarak 1.yaşımızı kutladığımız tarihte, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan 
üniversitenin elektronik haber kaynağı HaberVesaire’de ekibimizi 
tanıtan bir yazı yayınlandı. 



Hakkımızda 
Çıkan Haberler

 Sivilsayfalar.org sayfası da Dijital Medya ve Çocuk olarak bizden 
‘Yasaklama Yönlendir: Ailelere dijital medya eğitimi’ başlığı altında 
bahsetmiştir. 



Dijital Medya 
ve Çocuk 1 
Yaşında!

 Nisan ayında birinci yaşını kutlayan Dijital Medya ve Çocuk olarak, 
basın kuruluşlarına bir basın bülteni hazırlayıp yolladık. Aşağıda 10 
Nisan 2017’de yayınladığımız basın bültenimizi bulabilirsiniz. 

 Aynı zamanda sosyal medya üzerinden yayınladığımız 1.yaş 
videosuna buradan ulaşabilirsiniz: 
https://www.facebook.com/pg/dijitalmedyavecocuk/videos/?ref=p
age_internal

https://www.facebook.com/pg/dijitalmedyavecocuk/videos/?ref=page_internal
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