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Kuşak Kavramı



Kuşakların Sınıflandırılması

Gelenekselciler: 1925-1945

Bebek Patlaması (Baby Boomers): 1946-1964

X Kuşağı: 1965-1979

Y Kuşağı: 1980-2001

Z Kuşağı: 2000-2020



X Kuşağı

Bugün kullanılan anlamıyla, ilk kişisel bilgisayarın (PC) satışının bu 
kuşak dönemine rastlaması, bu kuşağın gelişen teknoloji 
alışkanlıklarının altyapısını oluşturduğu izlenimini vermektedir.

Türkiye’nin %22’sini oluşturan bu kuşak uzmanlar tarafından 
“rekabetçi” olarak tanımlanmaktadır. Bu kuşağın yetiştiği dönem petrol 
krizleri ve ekonomik sarsıntılarla geçmiştir. ‘68 kuşağı’ olaylarının da
yaşandığı bu dönemde Türkiye’de üniversite olayları ve sağ-sol ideoloji 
arasındaki çatışma artarken, televizyon önemli bir kitle iletişim aracına 
dönüşmüştür.



Y Kuşağı

Lower’e göre bu kuşağın doğum yılları aralığı hiçbir parametre ile 
sınırlandırılmamıştır. Çoğu uzman, 1980 ile 2001 yılları arasında 
doğanlar için bu kuşak tanımlamasını kullanmaktadır. 

Bu kuşak, Millennials (Milenyum Kuşağı), Generation Next (Gelecek 
Kuşak), Digital Generation (Dijital Kuşak), Echo Boomers (Eko 
Patlaması) ve Nexters (Bir Sonrakiler) gibi farklı isimlerle de 
adlandırılmaktadırlar (Lower, 2008). 

Dijital medyanın cazibesiyle büyüyen ilk kuşak olma özelliğine sahip 
Y kuşağı üyelerinin üçte ikisi, beş yaşından önce bilgisayarla 
tanışmıştır.



Y Kuşağı (2)

Bu kuşakta yer alan kişiler “akıllı, özgürlüklerine düşkün, teknoloji 
tutkunu ve teknoloji kullanımını iyi bilen” bir kuşak olarak 
tanımlanmaktadırlar. Günlerinin yaklaşık onbeş saati medya ve 
iletişim teknolojileri ile etkileşim halinde geçen bu kuşak için 
hayatlarını rahat yaşamak çok önemlidir.

Türkiye'de yaşayan yaklaşık 76 milyon kişinin %35'i Y kuşağı
üyesidir (TUİK, 2013). 



Z Kuşağı

2000-2020 yılları arasında dünyaya geldiğine ve geleceğine inanılan 
bu kuşağın ilk üyeleri önümüzdeki beş sene içerisinde çalışma 
yaşamına girmiş olacaklardır (Kuran, 2010). Dolayısıyla bu kuşağın 
sosyal ve iş yaşamındaki davranışları henüz araştırılmaya 
başlamamıştır. Bu kuşakla ilgili henüz literatürde çok fazla bilgi 
bulunmamaktadır. 

Türkiye’de 2000’den sonra doğanlardan oluşan kuşak aynı zamanda 
‘Kristal Nesil’ olarak da adlandırılmaktadır. Uzmanlara göre, bu 
kuşak, Türkiye’nin nüfusunun %17’sini oluşturmaktadır.



Dijital Göçmenler ve Dijital Yerliler 
Kavramsallaştırması

“Dijital dünyada doğmamış ama hayatlarımızın bir noktasında yeni 
teknolojilerden oldukça etkilenmiş ve pek çok unsurundan 
yararlanmakta olan bizler, çocuklara kıyasla her zaman Dijital 
Göçmenler olacağız” (Prensky, 2001). 

“Günümüzde dijital yerlilerin hepsi bilgisayarların, İnternet’in ve 
video oyunlarının dijital dilini ana dilleri gibi konuşuyorlar” (Prensky, 
2001).

Kaynak: 



Dijital Uçurum

“Sayısal Uçurum” olarak da ifade edilebilen “dijital uçurum” kavramı; 
değişik coğrafyalarda sosyo-ekonomik koşullar bakımından farklılık 
gösteren bireylerin, bilgi ve haberleşme teknolojilerine (ICT –
Information and Communication Technologies) erişim ve kullanım
imkânındaki eşitsizliği tanımlamaktadır. 

Sayısal uçurum, ülkeler arasında ve içerisinde değişiklik 
göstermektedir.



Dijital Beceri Eşitsizliği

Eszter Hargittai’nin de altını çizdiği gibi aslında dijital becerilere sahiplik 
konusunda yurttaşlar arasında oldukça keskin eşitsizlikler söz konusudur. 
(2010). 

Çocuklar, gençler arasında dijital beceri eşitsizliklerinin görülmesini 
engelleyen, bir şekilde maskeleyen  “dijital yerli” tanımlamasından bu 
nedenle vazgeçilmesini önermektedir Hargittai. Benzeri şekilde danah boyd
da, çocukların ve gençlerin, aslında “dijital yerliler” değil, “dijital saflar”
olduğunu iddia eder  (digital naives) (2014:196-198). 

boyd bundan ötürü yeni medya uygulamalarına yönelik temel kullanım 
becerileri eğitimin yaşam boyu öğrenimle birleştirilmesini önermektedir. 

Türkiye özelinde, kadınlar, bölgeler ve yaşlara göre ortaya çıkan dijital 
uçurum olgusu göz önüne alınırsa, yaşlanan nüfusa ve kadınlara yönelik 
olarak yeni medya okuryazarlığının geliştirilmesi için ivedilikle tekno-
toplumsal politikanın geliştirilmesi, nüfusun bu kesimlerinin de yeni toplumsal 
eko-sisteme dahil edilmesi gerekmektedir. 



İnternet ve Nüfus



Mevcut Çalışmalar

EU Kids Online ile Türkiye’de yeni medya okuryazarlığı hakkında üretilen 
bilgi (riskler ve olanaklar hakkında AB ülkeleri ile karşılaştırmalı bulgular)

Unicef Türkiye, Alternatif Bilişim Derneği’nin “yeni medya okuryazarlığı”
müfredat çalışmaları

Tübitak Sobag tarafından desteklenmekte olan bazı araştırmalar (Ulakbim
veri tabanı)

Internet Society-Türkiye  tarafından “Çevrimiçiçocuk” müfredat geliştirme ve 
eğitim projesi:

cevrimicicocuk.isoc.org.tr



EU Kids Online’dan çarpıcı bir bulgu

Türkiye’nin de dâhil olduğu 25 katılımcı ülke kapsamında gerçekleştirilen EU
Kids Online (AB Çevrimiçi Çocuklar) Ekim 2011 Raporunda yer alan bir 
bulguda Türkiye’de çocukların dijital kullanım becerisini ölçen 8 kriterli bir 
kullanım beceri[1] ölçeğinden 2.6 puan aldığı görülmektedir. 

[1] Dijital beceriler şu şekilde sıralanabilir: 1.Haberleşmek istemediğiniz bir 
kişiden gelen mesajları engellemek; 2. İnternet güvenliğinin nasıl 
kullanılacağıyla ilgili bilgi bulmak; Bir web sitesini sık kullanılanlara eklemek; 
Sosyal paylaşım ağı profilinde gizlilik ayarlarını değiştirmek; İçerdiği bilginin 
doğruluğuyla ilgili farklı web sitelerini kıyaslamak; Ziyaret edilen site 
kayıtlarını silmek; İstenmeyen reklam ve spam e-postalarını engellemek ve 
Filtre ayarlarını değiştirmek.



EU Kids Online araştırmasının 
Siyasa için Nihai Raporu’ndan (Eylül 
2014)

EU Kids Online araştırmasının Siyasa için Nihai Raporunda, Avrupalı
çocukların çevrimiçi olanakları daha çok pasif bir şekilde, tüketici 
konumunda, çoğunlukla oyun oynadıkları ve eğlence içeriklerini 
kullandıkları belirtilmiştir (EU Kids Online Final Recommendations for
Policy, September 2014). 

Bu saptamayı rahatlıkla Türkiye’de çocukların ve gençlerin yeni 
medya ortamlarındaki tüketim pratiklerine de taşımak mümkündür. 



Yeni Medya Okuryazarlığı Neden 
Gerekli?

II. Ulusal Yeni Medya Çalışmaları Kongresi 
Bildirgesi’nden (27 Şubat 2015)



Bildirge’den (1)

Yeni medya okuryazarlığı; yeni medya kullanımına ilişkin bilgi ve beceri 
sahibi olmayı, yeni medyanın potansiyelleri ile olası tehditlerine karşı
farkındalık kazanmayı, yeni medyayı etik ve hak temelli kullanmak üzere 
tutum ve davranış geliştirmeyi içerir.

Yeni medya okuryazarı; kendi dilini, söylemini üreten ve dolaşıma sokan, aktif 
ve üretken bir medya okurudur. Yeni medya okuru, kendisine sunulan kodlar 
ve uzlaşımların ötesini arkasını sorgulayabilme becerisine sahiptir. 

Bu okuryazarlık biçimi sayısal ortamlarda bireylerin mahremiyetlerinin ve 
gönüllü olarak sunduğu bilgilerin siyasi ve ticari çıkarlara karşı korunması
konusunda farkındalık kazanma çabasıdır. Aynı zamanda baskı, sansür, 
denetim ve gözetim mekanizmalarından uzak, özgür bir iletişim ortamının 
oluşturulması ve sürdürülmesinde temel bir rol oynamaktadır.



Bildirge’den (2)

Teknolojinin kendi başına politik bir akla sahip olmadığı, politik çıkarların 
hegemonik bir mücadele alanı olduğu bilgisinden hareketle yeni medya 
okuryazarlığı, her türlü bilgi uçurumuyla mücadele etmenin bir politik aracı
olarak konumlanır. Kuşaklararası, bölgeler arası, kültürlerarası, kimlikler, 
topluluklar ve sınıflararası olduğu kadar toplumsal cinsiyete dayalı sayısal 
uçurumla da mücadele etmenin bir politik aracı olmalıdır. 

Her türlü medya okuryazarlığına ilişkin veri oluşturmak üzere nicel ve nitel 
araştırmaların yapılmasını özendirmek gereklidir, bu konuda araştırma 
desteklerini arttırmak üzere konuya tarafların ve ortakların katılımıyla bilim 
politikası geliştirilmelidir. Akademinin bilgi üretimindeki rolü bu bağlamda 
önemlidir.

www.yenimedya.org.tr



Nasıl Çalışılmalı? (1)

Yeni eko-sistemin özellikleri kavranmalı
(örn. çevrimiçi-çevrimdışı ayrımı
ortadan kalkmakta-ağdaş kamu)

Yeni toplumsal eko-sistemde 
bireyselleşmiş kullanımlar endüstriyel 
olarak hem teşvik hem de temin 
edilirken, kullanıcı da giderek daha 
fazla kendi içeriğini üretmektedir. Gayri 
maddi emek  olarak kullanıcının 
enformasyonel kapitalizmdeki asli rolü, 
kendini metalaştırması ve “kitlesel-öz 
gözetim” olgusuna dikkat edilmeli

Makro ve mikro yapıları kapsamalı, 
makro-mikro yapılar arasında ilişki 
kurmalı

Dijital beceri eşitsizlikleri (yaş, 
toplumsal cinsiyet, sınıf ve bölgesel 
farklılıklar vb. değişkenler temelinde) 
göz önüne alınmalı



Nasıl Çalışılmalı? (2)

“Ağdaş kamu”, “bağlantıda olma”, “heryerde bulunma”, “katılım” halleri vb. 
olgular göz önüne alınmalı

Kamu kurumları, Üniversiteler ve Stk’lar arası işbirliği gerekli

Türkiye’nin özgül bilgisi üretilmeli Örneğin: yeni medya okuryazarlığı
yoksunluğu ve yeni medya ortamlarında tek tip beslenme/diyet konusu, 
“taşrada kullanım pratikleri”

Nicel pozitivist araştırmalar nitel etnografik saha araştırmalarıyla tümlenmeli-
bütünleştirilmeli

Daha çok araştırma….nitelikli araştırma (kuramsal-metodolojik olarak tutarlı)



İletişim

binark@hacettepe.edu.tr

skaratas89@gmail.com

Blog:

www.yenimedya.wordpress.com
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