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ÖNSÖZ 

Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşmasıyla sosyal medyaya olan ilgide artış 

göstermektedir. Sosyal medya kullanımı son yıllarda gittikçe artış göstererek birçok kitlenin 

gözdesi olmaktadır. Bireyler genellikle kendilerini ifade etmek, zaman harcamak ya da birtakım 

bilgiler edinmek için sosyal medyayı kullanır hale gelmektedir. Günlük yaşamda artık bireylerin 

bunların ötesinde yaşam olaylarını ve anlık durumlarını paylaşmak için sık bir şekilde sosyal medya 

araçlarını kullandıkları görülmektedir. 

Sosyal medyanın anneler tarafından da sık kullanımı annelerin, kendi süreçlerinden geçen 

diğer annelere ihtiyaç duymasının birer getirisi haline gelmektedir. Anneler çocuklarına bakım ve 

eğitim konusunda birçok bilgiyi sosyal medya anneleri aracılığı ile edinmeye çalışmaktadır. Bu da 

bilgiyi doğru kaynaktan edinememeye hatta yanlış tutumlarda bulunmaya neden olabilmektedir. 

Bu doğrultuda annelerin sosyal medyayı doğru ve etkili bir şekilde kullanmaları ve ebeveynliğe 

dair bilgileri doğru kaynaklardan edinmeleri için bilinçlendirilmeleri önemli olmaktadır.  
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ÖZET 

Sosyal bir varlık olan insanoğlu iyi ya da kötü her anını paylaşma gereksinimi ile anılarını 

sosyal ağ yoluyla paylaşmaktadır. Bireyler sosyal medyayı kendilerini rahat ve aktif şekilde ifade 

ettikleri bir ortam olarak görmektedir. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan anneler çocuklarının 

eğitim ve gelişimine dair paylaşımlar yapmakta ve çocuklarına dair her şeyi fotoğraflaştırarak 

hesaplarında paylaşmaktadır.  Günümüzde sosyal medya ağları ve gönderi paylaşımları medyayı 

adeta eğitim öğretim ortamı haline getirmektedir. Popüler anneler kendi sayfalarına çok özen 

göstermekte ve yoğun bir zaman harcamaktadır. Çocuklar hakkında ulaşabilecekleri tüm bilgileri 

paylaşarak diğer annelere oturdukları yerden bu bilgilere ulaşabilme olanağı tanımaktadır. Birçok 

aile bu sosyal medya paylaşımlarını iyi ebeveyn olma yolları hakkında bilgi edinme amacı ile 

kullanmaktadır. Fakat en önemli ayrıntıyı kaçırmaktadırlar. Çocuğunu ön plana alarak iyi bir anne 

olabilmek adına, çocuğuma daha faydalı nasıl olabilirim gibi düşüncelere sığınarak aslında en 

kıymetli vakitlerini başkalarının hayatlarını takip ederek harcamaktadırlar. Bu doğrultuda bu proje 

ile annelerin ebeveynliklerine dair bilgilerin, sosyal medyadan ziyade çocuk gelişim ve eğitimine 

dair alan uzmanları tarafından hazırlanan kitaplarda daha öğretici olarak sunulduğu farkındalığını 

oluşturmak amaçlanmaktadır. 

Bu proje Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri tarafından desteklenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, anne ve çocuk 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın Türü 

Bu çalışma bir Toplumsal Duyarlılık Projesi’dir. 

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Proje ekibi tarafından Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu’nda 10-13 mayıs 2022 tarihleri 

arasında ve 13 Haziran 2022 tarihinde Erzurum Cumhuriyet Caddesi Lalapaşa Meydanı’nda 

gerçekleştirilmiştir. 

Projenin Uygulanışı 

Bu proje kapsamında Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu’nda 10-13 mayıs 2022 tarihleri 

arasında eğitimler verilerek broşürler ve annelik sanatı  kitapları dağıtılmıştır. Bu eğitimlerle 

birlikte  Cumhuriyet Caddesi Lalapaşa Meydanı’nda 13 Haziran 2022 tarihinde annelere konuyla 

ilgili hazırlanmış olan broşürler ve annelik sanatı  kitapları dağıtılarak bilgilendirme yapılmıştır. 

Etkinliğe dahil olan ve arzu eden annelerle fotoğraf çekimi yapılmıştır. Ayrıca anne adaylarına 

Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu’nda annelik ve annelik yolcuğu hakkında 4 farklı eğitim 

grubuna eğitim verilmiştir. Gebe okulunda eğitim alan anne adayı bir seansta 10 kişiden 

oluşmaktadır. Toplam 40 anne adayına ‘’Annelik Sanatı’’ kitabı hediye edilmiştir. Hazırlanan 

broşürler sosyal medyada paylaşılmıştır. 
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PROJE UYGULAMASINA AİT GÖRSELLER 

 

Proje kapsamında hazırlanan broşür ve ‘’Annelik Sanatı’’ kitapları 
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Proje kapsamında hazırlanan broşür 
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Sosyal medyada paylaşılan broşür 
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Lalapaşa Meydanında kitap ve broşür dağıtımı ile anneleri bilgilendirme 
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Lalapaşa Meydanında kitap ve broşür dağıtımı ile anneleri bilgilendirme 
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Lalapaşa Meydanında kitap ve broşür dağıtımı ile anneleri bilgilendirme 
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Lalapaşa Meydanında kitap ve broşür dağıtımı ile anneleri bilgilendirme 
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Lalapaşa Meydanında kitap ve broşür dağıtımı ile anneleri bilgilendirme 
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Lalapaşa Meydanında kitap ve broşür dağıtımı ve anneleri bilgilendirme 
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Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu’nda verilen eğitim  
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Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu’nda verilen eğitim 
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Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu’nda verilen eğitim  
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Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu’nda verilen eğitim sonunda broşür ile kitap dağıtımı   
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Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu’nda verilen eğitim sonunda broşür ile kitap dağıtımı   
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Erzurum Şehir Hastanesi Gebe Okulu’nda eğitim sonunda fotoğraf çektirmeyi isteyen anneler 
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SONUÇLAR 

Popüler kültür, internetin gelişmesi ve sosyal ağların kullanımının artmasıyla sosyal ve 

kültürel anlamda birçok değişikliği gözler önüne sermektedir. Sosyal medya insanların hayatında 

oldukça etkili bir yere sahip olmasıyla birçok annenin tercih etmesine neden olmaktadır. 

Anneler çocuk yetiştirirken karşılaştıkları sorunlara çözüm arama, bir diğer anneye yardım etme 

düşüncesi ve hem kendi hem de başka annelerin deneyimlerini kullanma ihtiyacı duymaktadır. 

Bu ihtiyaç arttıkça popüler anne sayfalarında da artış görülmektedir. Bu sayfalarda çocuk 

yetiştirme konusunda sosyal medya üzerinden artık her çocuğu olan anne takipçilerine çocuk 

yetiştirme hakkında bilgiler vermeye başlamaktadır. Ancak ebeveynler bu bilgi kaynağını 

sorgulamadan kabul edebilmektedir. 

Bu proje kapsamında çocuklarının eğitimi ve gelişimi konusunda uzmanların verdiği 

bilgilerin ve kaynakların önemli olduğu ve uzmanlar tarafından sunulan bilgi kaynaklarına 

ulaşılması gerektiği üzerine annelerin dikkatini çekmiş ve farkındalık oluşturmuş olduk. 

Projemizi destekleyerek toplumda bu konu üzerine farkındalık oluşturmamızı sağlayan 

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne teşekkür 

ederiz. 

  


