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ÖZET 
Dijitalleşme, geleneksel-klasik okuryazarlık becerileriyle birlikte, dijital ortamları doğru yöntemlerle ve doğru 
amaçlarla kullanma becerisi olarak da ifade edebileceğimiz dijital okuryazarlığı önemli bir gereklilik haline 
getirmiştir. Yeni iletişim teknolojilerinin içerisine doğan ve bu teknolojileri aktif bir biçimde kullanan çocuklar 
için dijital okuryazarlık tartışılmaz bir öneme sahiptir. Çocukların fiziksel ve psikolojik güvenlikleri, 
mahremiyetleri ve her yönden sağlıklı gelişimlerini destekleyen dijital okuryazarlık kapasitesinin 
güçlendirilmesi ise yine çocukların öğrenme biçimleriyle uyumlu stratejileri gerektirmektedir. İlgili literatür 
çocukların daha çok aktif, algısal ve görsel öğrenme stilleri sergilediklerini göstermektedir. Özellikle de görsel 
yönelimli dijital teknolojilerin, görme duyusunu öğrenme süreçlerinin en önemli enstrümanlarından biri haline 
getirdiği günümüzde, görsel materyallerin eğitimdeki rolü ve önemi daha belirgin bir hal almaktadır. Bu 
çerçevede çalışmada alternatif öğrenme aracı olarak ele alınan posterler, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 
yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar eylemi kapsamında finanse edilen 
HD-LIFE Projesi’nde önemli bir öğrenme aracı olarak konumlanmıştır. Çalışmada posterlerin; bilgilendirici, 
ikna edici ve öğretici karakteri yanında, okulları 21. yüzyılın öğrenme ortamlarına dönüştürme potansiyeli 
irdelenecek; alternatif bir öğrenme aracı olarak öğrenme süreçlerindeki rolü ve dijital okuryazarlık kapasitesini 
geliştirme potansiyeli ele alınacaktır.  
Anahtar Kelimeler: Dijital okuryazarlık, görsel öğrenme, poster, HD-LIFE 

 
ABSTRACT 
Digitalization has made digital literacy a significant necessity, which can be explained as the ability to use 
digital media by the right methods and for the right purposes, along with traditional-classical literacy skills. 
Digital literacy has indisputable importance for children who are born into new communication technologies 
and actively using these technologies. Strengthening the digital literacy capacity that supports children's 
physical and psychological security, privacy and healthy development in all aspects requires strategies that are 
compatible with children's learning styles. The relevant literature shows that children tend to exhibit more 
active, perceptual, and visual learning styles. Particularly, the role and importance of visual materials in 
education are becoming more evident in today's world, when visually oriented digital technologies have made 
the sense of vision one of the most important instruments of learning processes. Posters considered as an 
alternative learning tool to work in this framework has been positioned as an important learning tool in the 
HD-LIFE Project which is funded within the scope of the action conducted by the Turkısh National Agency 
Erasmus+ Program School Education Strategic Partnerships. The posters in the study; besides being 
informative, persuasive, and instructive, their potential to transform schools into 21st-century’s learning 
environments will be explored; their role in learning processes as an alternative learning tool and their potential 
to improve digital literacy capacity will be discussed. 
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Çalışmanın Konusu (Subject of the Study)

 Bu çalışmada HD‐LİFE posterlerinin; bilgilendirici, ikna edici ve öğretici karakteri yanında, okulları 21.
yüzyılın öğrenme ortamlarına dönüştürme potansiyeli irdelenecek; alternatif bir öğrenme aracı olarak
öğrenme süreçlerindeki rolü ve dijital okuryazarlık kapasitesini geliştirme potansiyeli ele alınacaktır.

 In the study HD‐LİFE posters; besides being informative, persuasive, and instructive, their potential to
transform schools into 21st‐century’s learning environments will be explored; their role in learning
processes as an alternative learning tool and their potential to improve digital literacy capacity will be
discussed.



HD‐LIFE Projesi Hakkında (About HD‐Life Project)

 Proje Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar programı çerçevesinde
sunulmuştur. (The project was presented within the framework of Erasmus+ Key Action 2 (KA2) School
Education Strategic Partnerships program.)

 HD‐LIFE kısa adıyla «Öğrenciler için Sağlıklı Dijital Yaşam» projesi eğlence, öğrenme ve keşif için zengin
olanaklar sunan internet ve mobil iletişim teknolojilerinin endişe kaynağı olabileceği hususlar ve bu
sorunları olumlu yönde aşma çabalarına ilişkin uzlaşı noktalarını temel alan yenilikçi bir açık kaynak
öğrenim ve gelişim projesidir. (HD‐LIFE, "Healthy Digital Life for Pupils", is an innovative open source
learning and development project that aims to contribute to the efforts to positively overcome the
problems that mobile communication technologies can be a cause of concern.)

 Proje ortaklık yapısı Erciyes Üniversitesi, Köln Üniversitesi, Barcelona Üniversitesi ve Kayseri İl Emniyet
Müdürlüğü katkılarıyla oluşturulmuştur. (The project partnership structure was created with the
contributions of Erciyes University, Cologne University, Barcelona University and Kayseri Provincial
Police Department.)



HD‐LIFE Projesi Hakkında (About HD‐Life Project)

 Proje, Avrupa Dijital Yeterlik Çerçevesi’nin dijital yeterliliği geliştirecek kavramsal referans modelinden
hareketle oluşturulmuştur. (The project was created based on the conceptual reference model of the
European Digital Competence Framework that will improve digital competence.)

 Söz konusu 5 temel yetkinlik alanı belirlemiştir. Bunlardan özellikle ikisi projenin temel dayanağını
oluşturmaktadır; «Güvenlik» ve «Bilgi ve Veri Okuryazarlığı» (It has identified 5 core competency
areas. Especially two of these constitute the main basis of the Project; «Safety» and «Information and
Data Literacy»)



HD‐LIFE Projesi Hakkında (About HD‐Life Project)

 Bu çerçevede proje, hedef grup üyelerinin dijital sorunları yönetebilmelerine ve/veya bunlara ilişkin
farkındalıklarının geliştirilmesine; (In this context, the project aims to provide opportunities to target
group through;

a) Öğrencilerin “sağlıklı dijital yaşam” gereksinimlerine yanıt verebilecek nitelikte birincil bireyler olan
(rehber) öğretmenlerin eğitilmesi ve (the training of teachers (counselor teachers), who are one of
the primary individuals to respond to the needs of students for a "healthy digital life«)

b) Kendilerinin ve ebeveynlerinin bilinçlendirilmesi yoluyla olanak sağlamayı amaçlamaktadır. (and to
raise awareness of students and their parents.)



Neden Poster (Why Posters)

 Projenin en önemli entelektüel çıktılarından biri posterlerdir. One of the most important intellectual
outputs of the project is posters.

 Dijitalleşme, geleneksel‐klasik okuryazarlık becerileriyle birlikte, dijital ortamları doğru yöntemlerle ve
doğru amaçlarla kullanma becerisi olarak da ifade edebileceğimiz dijital okuryazarlığı önemli bir
gereklilik haline getirmiştir. (Digitalization has made digital literacy a significant necessity, which can be
explained as the ability to use digital media by the right methods and for the right purposes, along
with traditional‐classical literacy skills.)

 Yeni iletişim teknolojilerinin içerisine doğan ve bu teknolojileri aktif bir biçimde kullanan çocuklar için
dijital okuryazarlık tartışılmaz bir öneme sahiptir. (Digital literacy has indisputable importance for
children who are born into new communication technologies and actively using these technologies.)



Neden Poster (Why Posters)

 Çocukların fiziksel ve psikolojik güvenlikleri, mahremiyetleri ve her yönden sağlıklı gelişimlerini
destekleyen dijital okuryazarlık kapasitesinin güçlendirilmesi ise yine çocukların öğrenme biçimleriyle
uyumlu stratejileri gerektirmektedir. (Strengthening the digital literacy capacity that supports
children's physical and psychological security, privacy and healthy development in all aspects requires
strategies that are compatible with children's learning styles.)

 İlgili literatür çocukların daha çok aktif, algısal ve görsel öğrenme stilleri sergilediklerini göstermektedir.
(The relevant literature shows that children tend to exhibit more active, perceptual, and visual
learning styles.)



Neden Poster (Why Posters)

 Özellikle de görsel yönelimli dijital teknolojilerin, görme duyusunu öğrenme süreçlerinin en önemli
enstrümanlarından biri haline getirdiği günümüzde, görsel materyallerin eğitimdeki rolü ve önemi
daha belirgin bir hal almaktadır. (Particularly, the role and importance of visual materials in education
are becoming more evident in today's world, when visually oriented digital technologies have made
the sense of vision one of the most important instruments of learning processes.)

 Bu çerçevede çalışmada alternatif öğrenme aracı olarak ele alınan posterler, Türkiye Ulusal Ajansı
tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar eylemi kapsamında
finanse edilen HD‐LIFE Projesi’nde önemli bir öğrenme aracı olarak konumlanmıştır. (Posters
considered as an alternative learning tool to work in this framework has been positioned as an
important learning tool in the HD‐LIFE Project which is funded within the scope of the action
conducted by the Turkısh National Agency Erasmus+ Program School Education Strategic
Partnerships.)



HD‐LIFE Posterleri, Proje kapsamında yürütülen araştırmalar neticesinde belirlen 5 temel sorun alanı etrafında yapılandırılmıştır. Posterlerin 
yapılandırılması proje partnerlerinden Barcelona Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiş, Erciyes Üniversitesi posterlerin Türkçe’ye

adaptasyonunda rol almıştır. HD‐LIFE Posters are structured around 5 main problem areas determined as a result of the researches carried 
out within the scope of the Project.

AŞIRI 
İNTERNET 
KULLANIMI
Excessive

Internet Use

BİLGİNİN 
DOĞRULUĞU
Accuracy of 
Information

MAHREMİYET
Privacy

SİBER 
GÜVENLİK

Cyber Security

SİBER 
ZORBALIK

Siber Zorbalık



Posterlerin Eğitici Karakteri (Educational Character of Posters)

 Özellikle gelişen görsel iletişim araçları ve de dijitalleşmeyle birlikte önemli ölçüde yaygınlaşan ve
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen görsellik, görme duyusunu öğrenme süreçlerinin en
önemli enstrümanı haline getirmiştir. (Visual communication, which has become widespread significantly
with the development of new visual communication tools and digitalization, has made the sense of vision
the most important instrument of learning processes.)

 Bu sebeple posterler çalışmada bir eğitim aracı olarak konumlandırılmıştır. (For this reason, posters are
positioned as an educational tool in the study.)



Posterlerin Eğitici Karakteri (Educational Character of Posters)

Dikkat Çekerek Alıcısını Güdüler (Remarkable and Motivating)

Dikkati Canlı Tutar (Keeps the Attention Alive)

Kavramları Somutlaştırır (Refines the Concepts)

Bilginin Düzenlenmesini ve Alınmasını Kolaylaştırır (Facilitates the Organization and 
Retrieval of Information)

Anlaşılması Zor Konuları Basitleştirir (Simplifies the Issues)



Neden Poster? 

 Bu çerçevede projede posterler görsel bir iletişim olarak ve İletilmek istenilen düşünceyi etkili bir şekilde
geniş kitleye ulaştırabilen bir bilgi kaynağı olarak konumlandırılmıştır. (In this framework, the posters in
the project have been positioned as a visual communication tool and information source that can
effectively convey the message to a wide target audience.)

 Bilgilendirici, ikna edici ve öğretici yönleri son derece güçlüdür. (Informative, persuasive and
instructive aspects are sufficient)

 Bu yönleriyle de okulları 21. yüzyılın öğrenme ortamlarına dönüştürmeye yardımcı olma amacı
taşımaktadırlar. (With these aspects, they aim to help transform schools into 21st century learning
environments.)



Temel Stratejiler
Main Strategies

Aşırı İnternet Kullanımına yönelik poster
tasarımı aracılığıyla aşırı internet
kullanımına ilişkin sorun alanlarının
öğrencilere etkili bir yolla anlatılabilmesi
hedeflenmiştir. Bu posterde sorunun
açıklanması bağlamında i.) internetin
aşırı kullanımından neyin kastedildiği,
ii.) sorunun nasıl tespit edileceğine
ilişkin ipuçları ve iii.) önerilerin ne
olduğu, kazanımları gerçekleştirmeye
dönük bir bütünlük içinde ele alınmıştır.

In this poster

i.) what is meant by excessive use of
the internet,

ii.) tips on how to identify the problem
and

iii.) what the recommendations are,

were discussed.



Temel Stratejiler
Main Strategies

Bilginin Doğrulanması temalı posterde
ele alınan konu “ilgi çekme”, “haber
doğrulama döngüsü” ve “eleştirel
okuryazarlık vurgusu” etrafında
tasarlanmıştır. Bu bağlamda posterin
hemen manşet kısmında bir yalan haber
örneği verilerek ilginin odaklanması
yoluna gidilmiş; bunu pratik beceriye
dönük, doğrudan haberin sağlamasını
yapmaya olanak tanıyan bir döngü
izlemiştir. “Eleştirel okuryazarlık
vurgusu” bu sürecin arka planında
konumlanmıştır denilebilir.

The topic addressed in this poster is
designed around

i.) “Drawing attention with the sample
of fake news”,

ii.) “news verification cycle” and

iii.) “critical literacy emphasis”.



Temel Stratejiler
Main Strategies

Mahremiyete odaklanan son poster ise
“çevrimiçi ortamda bizi tanımlayan her
şey” vurgusuyla dijital kimliğin
bileşenlerini ana hatlarıyla ortaya
koymaya çalışan didaktik bir tasarım
içermektedir. Posterin tamamlayıcı
unsurunu “Oyunun Kuralları” başlığıyla
sunulan öneriler oluşturmaktadır.

The last poster, which focuses on
privacy, includes a didactic design that
tries to outline the components of
digital identity with the emphasis on
“everything that defines us online”.
The suggestions presented under the
title "Rules of the Game" complement
the poster.



Temel Stratejiler
Main Strategies

Siber Güvenlik temalı poster,
öğretmenlere yönelik olarak eğitici
yönelimli bir konseptle yola çıkmıştır:
“Öğrencilerinize Ağ Üzerinde Güvenli
olmaları İçin Yardım Edebilir misiniz?”
İkinci ve üçüncü aşamaları sorunu kritik
yönleriyle ortaya koyma ve öğretmen
eğitiminin önemine vurgu izlemektedir.
Posterin tamamlayıcı niteliği “Neler
Yapılabilir?” sorusu etrafında
şekillenmiş, bu çerçevede farklı eğitim
düzeylerine göre riskler ve önleme
mekanizmaları ele alınmıştır.

The Cyber Security themed poster
started out with an educative‐oriented
concept for teachers: "Can You Help
Your Students To Be Safe On The
Network?" The second and third stages
are followed by the critical aspects of
presenting the problem and the
emphasis on the importance of teacher
training. The supplementary nature of
the poster is "What Can Be Done?" In
this context, risks and prevention
mechanisms have been discussed
according to different education levels.



Temel Stratejiler
Main Strategies

Siber Zorbalık sorununun ele alındığı
posterin tasarımı; ilk aşamada
sorunun açıklanmasını, ikinci
aşamada sorunun nasıl tespit
edileceğine yönelik temel ipuçlarını ve
son aşamada problemin çözümünde
nasıl bir yol izlenmesine yönelik
önerileri içermekte, bu konudaki
bilinçli farkındalığı güçlendirmeye
çalışmaktadır.

The poster includes

i.) explanation of the problem,

ii.) basic tips on how to identify the
problem,

iii.) and suggestions on how to solve
the problem problem.
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