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Teknolojikanneler.com sitesi 
kurucuları Süer ve Gül:
O kadar zorluklara göğüs 
geren kadınların, teknolojiden 
“anlamama” gibi bir ihtimali olamaz

Ocak 2014’te yayına başlayan, günlük 3-5 bin 
ziyaretçisi olan Facebook, Twitter, Instagram gibi 
tüm sosyal mecralarda hesapları bulunan sitede 
teknoloji meraklısı anneler, teknolojinin korkulacak 
bir şey olmadığını göstermeye çalışıyorlar. Bugüne 
kadar kadınların üzerine yapıştırılmış etiketlerden 
sıyrılma ve teknolojiyi bir şekilde hayatın içine 
almayı hedefleyen Teknolojikanneler, “Kadın, anne, 
teknoloji çok güzel üçlü, gelsenize” dediler.

Aslıhan Bozkurt

Mayıs ayının ikinci 
Pazar gününün 
tüm dünyada 
“Anneler 

günü” olarak kutlanması 
nedeniyle Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) BİLİŞİM 
Dergisi olarak, annelere 
teknolojinin tüm olanaklarını 
sunarak kolaylıklar 
sağlamayı amaçlayan 
Teknolojikanneler.com 
sitesi kurucuları İpek Süer 
ve Derya Divrikli Gül ile 
elektronik ortamda bir 
söyleşi yaptık. İkisinin de 
mesleği teknoloji ile ilgili 
değil. İpek Süer, turizmci; 
Derya Divrikli Gül ise TRT’de 
programcı. 

“Çağı yakalamış 
anne modeli” olarak 
değerlendirebileceğimiz 
sitede, teknoloji meraklısı 
anneler, teknolojinin 
aslında korkulacak bir şey 
olmadığını göstermeye 
çalışıyorlar. Site, anne 
olarak yaşadıkları teknolojik 
sorunlardan yola çıkıp, 
diğer annelerin işini 
kolaylaştıracak tüyoların 
paylaşıldığı site, sosyal 
medya kullanımından 
bilgisayara format atmaya, 
çocuklar için geliştirici tablet ve telefon uygulamalarından teknolojik ürün tanıtımlarına 
farklı pek çok şeyi barındırıyor. 

Facebook sayfalarının yanı sıra annelerden gelen soruları yanıtladıkları grupları var. 
Temel amaçları; annelere, dışarıdan zor görünmesine rağmen teknolojinin aslında çok 
keyifli, kolay ve vazgeçilmez olduğunu göstermek; hayatın birçok alanında aktif olmak 
zorunda olan annelerin teknoloji sayesinde hayatlarını kolaylaştırmalarına yardım etmek. 

“Kişisel deneyimlerimizden teknolojinin dilinin sadeleştirildiğinde herkesin anlayabileceği 
kolaylıkta olduğunu gördük” diyen Süer ve Gül, “bir koltukta onlarca karpuz taşımak 
zorunda” olan annelerin hayatını büyük ölçüde kolaylaştırdığı için, teknolojiyi annelere 
sade bir dilde anlatmak gerektiğini düşünüp yola çıktıklarını anlattılar.
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Teknolojiyi sevip yenilikleri izlemekten zevk 
aldıklarını belirten Süer ve Gül, bir çocuk için 
internetin ciddi tehlikeler barındırabilecek 
bir mecra olduğunu ama yasaklarla bir yere 
varılamayacağına değinip  “Önce siz öğrenin, 
doğrusunu öğretin ki, yasaklama ihtiyacınız 
olmasın” dediler.

Önceliklerinin “hep günceli yakalamak ve 
bunu sade dille aktarmak” olduğunun altını 
çizen Teknolojikanneler.com sitesi kurucuları, 
sitelerinde tekno tüyolar, uygulamalar, sosyal 
medya, internet gibi başlıklarda bunlarla ilgili 
konuları; tekno ürünler, tekno duyurular ve 
bültenler başlıklarında da en yeni ürünleri, 
kullanım önerilerini, tavsiye ve görüşlerini 
paylaştıklarını söylediler. 

Teknolojikanneler.com sitesi kurucuları, 
“Çıkan yeni bir ürünü onlarca tekno blogda 
bulabilir, o ürünün bültenine tüm haber 
sitelerinde rastlayabilirsiniz. Ama biz ürüne 
anne gözüyle bakıyor, o şekilde yorumluyoruz. 
Farkımız burada ortaya çıkıyor” diye 
konuştular.

Günlük 3-5 bin civarında ziyaretçileri var. Tek 
başına 250- 190 bin okunan yazıları mevcut. 
Facebook, Twitter, Instagram gibi tüm sosyal 
mecralarda da hesapları bulunuyor. Tüm 
bunlar eklenince ciddi rakamlı etkileşimler 
çıkıyor ortaya.

Kendilerine yöneltilen soruların en çok telefon 
uygulamaları ile ilgili olduğunu aktaran Süer 
ve Gül, 
Siteyi açarken akıllarında “Sponsor 
bulabilsek, dijital okur-yazarlık projeleri 
hayata geçirebilsek, Anadolu’daki kadınlara 
dokunabilsek” fikrinin olduğunu, çok yakın 
zamana kadar yalnızca kendi çaba ve 
birikimleriyle çalışmalar yürüttüklerini ancak 
şimdi Genel Müdürü kadın olan Lenovo ile 
projelerinin kesiştiğini ve “Değişen Benim” 
Projesi ile Anadolu’daki şehirlere gitmeye 
başladıklarından söz ettiler.

Süer ve Gül, söyleşiyi “kadın ve teknoloji” 
konusundaki görüşlerini şu çarpıcı ifadelerle 
açıklayıp herkesin desteğini beklediklerini 
belirterek bitirdiler: 

Biz, kadınların teknolojiden çekinmemesini 
o kadar istiyoruz ki! O kadar zorluklara 
göğüs geren, bin bir pratik çözüm geliştiren 
kadınların, teknolojiden “anlamama” gibi bir 
ihtimali olamaz. Bugüne kadar üzerimize 
yapıştırılmış etiketlerden sıyrılalım ve 
günceli yakalamak için, -varsa- çocuğumuzla 
aramızdaki uçurumu açmamak için, her şeyi 
geçin, kendimizi geliştirmek için teknolojiyi 
bir şekilde hayatımızın içine sokalım. “Kadın, 
anne, teknoloji çok güzel üçlü, gelsenize” 
diyor, herkesin desteğini bekliyoruz 

-Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler 
ve sosyal medya derken teknolojinin hızına 
yetişmek çok zorken bütün bu yeniliklerle 
birlikte teknoloji, artık herkesin bir şekilde ilgi 
alanına bir şekilde girmeye başladı. Kadınların 
elektronik ve teknolojiye fazla ilgisinin olmadığı, 
bu alanların erkeklere hitap ettiği bir toplumda, 
teknolojiye, sanal alem ve sosyal medyaya adapte 
olmakta zorlanan annelerin imdadına yetişen 
Teknolojikanneler.com  ne zaman ve nasıl ortaya 
çıktı? 

-Biz iki anne kişisel deneyimlerimizden 
teknolojinin dilinin sadeleştirildiğinde herkesin 

anlayabileceği kolaylıkta olduğunu gördük. 
Özellikle bir koltukta onlarca karpuz taşımak 
zorunda olan annelerin hayatını büyük ölçüde 
kolaylaştırdığı için, teknolojiyi annelere sade 
bir dilde anlatmak gerektiğini düşünüp yola 
çıktık. 2013 Nisanında konuşmaya başladık. Fikri 
olgunlaştırıp yola çıkmamız 2013 Eylül, içerik 
oluşturup haydi başlıyoruz dememiz 2014 Ocak 
oldu. 

 
-Teknoloji çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. 
Özellikle 1994-2012 doğumlu ve “z” jenerasyonu 
olarak adlandırılan genç nesil, teknolojiye çok 
hâkimken teknolojiden anlamayan annelerin 
çocuğuyla iletişim kurmasının artık çok zor 

olduğu bir dönemden geçiyoruz. Sizler bu sorunu 
aşmak için neler yapıyorsunuz? Gelişmeleri 
nasıl takip ediyor, sitenizde özellikle internet ve 
teknolojik birçok konuyu nasıl keyifli bir şekilde 
yapılır hale getiriyorsunuz?

 
-Derya: Biz aslında şanslıyız ki teknolojiyi seviyor 
ve yenilikleri takip etmekten zevk alıyoruz. Öte 
yandan anne olarak sanılmasın ki “çocuk ve 
teknoloji iç içe olmalıdır” gibi bir düşüncemiz 
olsun. Biz ikimiz de, çocuklarımız 2,5 ve 3 yaşlarına 
gelene kadar tablet/TV/telefonla tanıştırmadık. 
Ama bunu yasaklar koyarak yapmıyoruz, çocuk 
zaten gördüğünü kopyalıyor, siz ne yaparsanız 
onu yapıyor. Daha büyük yaşlar için ise yine 
yasaklardan yana değiliz, annelere hep bunu 
anlatmaya çalışıyoruz. Önce siz öğrenin, 
doğrusunu öğretin ki, yasaklama ihtiyacınız 
olmasın. Yoksa internet ciddi tehlikeler 
barındırabilecek bir mecra bir çocuk için, 
ama yasaklarla bir yere varılamayacağını 
anlatıyoruz, gerekli önlemlerle ilgili 
seminerler düzenliyoruz. İnternet 
güvenliği yazılarımızda en çok 
değindiğimiz konuların başında 
geliyor.

 
İpek: Örneğin benim oğlum 
5 yaşında ve hâlâ telefon 
kullanmışlığı yok. O evdeyken 
ben bilgisayar açmıyorum, 
telefonu elime almıyorum. 
Zaten okuldan gelince uyku 
saatine 3-4 saatimiz var 
birlikte bunu yemek-banyo-
oyun-kitap rutini alıyor. 
Televizyonu ise kontrollü 
tutuyoruz ve sadece 
babasıyla seçtiğimiz 
filmleri izlemeyi tercih 
ediyoruz.

 
-Önceliğiniz nedir, 
annelerdeki teknolojik 
ön yargıları yıkmak için 
neler yapıyorsunuz? Sitenizde 
hangi kategoriler bulunuyor, 
neleri paylaşıyor ve inceliyorsunuz? Ve 
başarınızın sırrı nedir? 

-Önceliğimiz hep günceli yakalamak ve bunu sade 
dille aktarmak. Sitemizi de özellikle sade yaptık 
ve başlıkların son derece açık olmasına özen 
gösterdik. Tekno tüyolar, uygulamalar, sosyal 
medya, internet gibi başlıklarda bunlarla ilgili 
konular varken; tekno ürünler, tekno duyurular 
ve bültenler başlıklarında da en yeni ürünleri, 
kullanım önerilerini, tavsiye ve görüşlerimizi 
paylaşıyoruz. Yani konumuz sadece internet 
ve bilgisayar değil, bir biberon ısıtıcısından bir 
fotoğraf makinesi incelemesine kadar yelpazemiz 
teknolojinin her alanını kapsıyor. Çıkan yeni bir 

ürünü onlarca tekno blogda bulabilir, o 
ürünün bültenine tüm haber sitelerinde 

rastlayabilirsiniz. Ama biz ürüne 
anne gözüyle bakıyor, o 

şekilde yorumluyoruz. 
Farkımız burada ortaya 

çıkıyor.
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-Eğitim ve mesleğiniz teknoloji ile ilgili mi? Bir anne olarak 
elektronik ve teknolojiye ilginiz nasıl oluştu, teknoloji ile 
aranızdaki mesafeyi nasıl kapattınız?

 
-İpek: İkimizin de mesleği teknoloji ile ilgili değil, ikimizde 
üniversitede sözelciydik aslında. Ben turizmciydim ve 
internetle Türkiye’ye ilk girdiği anda tanıştım 
ve işim sürekli internet üzerindeydi. Masamın 
üstünde kocaman bir Windows95 kitabı 
duruyordu ilk iş günümde. Derya ise TRT’de 
programcı iken TRT6’ya teknoloji programı 
hazırlaması istenmiş ve içerik oluştururken 
ilgi ve alakası ilerlemiş. Daha sonra sendikalı 
kadınlara dijital okur-yazarlık dersleri 
vermeye kadar vardırmış işi. Ben de bunaltıcı 
yoğunlukta “on-line” iş hayatımdan sıyrılıp, 
çocuklara bilgisayar öğretmeye başlamıştım 
anaokullarında. Aslında öğretmek yanlış bir 
kelime, öğrenirlerken eşlik ediyordum.

 
-“Teknolojik anneler”in günde ortalama ne 
kadar ziyaretçisi oluyor?

-3000-5000 civarı günlük ziyaretçimiz oluyor. 
Tek başına 250 bin, 190 bin okunan yazılarımız 
mevcut. Facebook, Twitter, Instagram gibi tüm 
sosyal mecralarda da hesaplarımız var ve bunlar 
da eklenince ciddi rakamlı etkileşimler çıkıyor 
ortaya.

 
-Annelerin sıkça sorduğu sorular nelerdir?

-Çok çok genel bakarsak sorular en çok 
telefon uygulamaları ile ilgili geliyor diyebiliriz. 
İnternette daha aktif, blogu veya sayfası olan 
takipçilerimizden ise o yönde sorular geliyor; 
web sitesi eklentileri gibi, SEO tüyoları gibi. 

 
-Sloganınız neden “Şarjları asla bitmez”.  

-Espriyle çıkmış bir slogan olmasına 
rağmen bizimle o kadar örtüştü ki, biz çok 
seviyoruz. Anne olarak baktığımızda gerçekten 
teknik aletlerimizin şarjının bitmesine -nasıl desek- 
tahammülümüz yok; çocuklarımız anaokulundalar, ailelerimiz 
şehir dışındalar ve dünyanın bin bir türlü hali var. 

Öte yandan anneyseniz fiziksel olarak enerjinizin bitmesi gibi bir lüksünüz yok; 
yeri geliyor sabaha kadar ateş nöbeti tutuyorsunuz, yeri geliyor sabah 06’da evden 
çıkmışken akşam eve koşup yemek yetiştiriyorsunuz, gibi.

 
-Kadınların teknolojiyle buluşup kendilerini geliştirmesi için 
yürüttüğünüz sosyal sorumluluk projesi var mı, nedir?

 
-Biz daha sitemizi açarken bile, hep aklımızda bu vardı; 
sponsor bulabilsek, dijital okur-yazarlık projeleri hayata 
geçirebilsek, Anadolu’daki kadınlara dokunabilsek diyorduk. 
Çok yakın zamana kadar yalnızca kendi çaba ve birikimimizle 
yürüttüğümüz çalışmalarımızı şimdi bir teknoloji firması ile 
birlikte gerçekleştirmeye başladık. Genel Müdürü kadın olan 
Lenovo ile projelerimiz kesişti, fikirlerimiz örtüştü “Değişen 
Benim” Projesi ile Anadolu’daki şehirlere gitmeye başladık. 
Adana, Malatya, Gaziantep, Eskişehir, Bursa ilk duraklarımız 
oldu.

 
-Bugüne kadar hangi firma ve kuruluşlarla birlikte özellikle 
hangi kadın buluşmalarını gerçekleştirdiniz? Söz konusu 
buluşmaların kadınlara ne gibi katkısı oldu?

-Teknolojik Anneler olarak kendi olanaklarımızla 
düzenlediğimiz eğitimlerimiz oldu. Muzipo Kids ile birlikte annelerle 

buluştuk, tanıştık kaynaştık. Lenovo ile Anadolu’daki annelerle teknolojik sohbetler 
gerçekleştiriyoruz. TedxReset ile epey kalabalık bir topluluk ile buluşmuş olduk. 
Gelişim grubu ile bloggerlık üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Alternatif Bilişim 
Derneği’indeki çok değerli bilişimci arkadaşlarla birlikte internet güvenliği üzerine 
seminer yaptık. HTHayat’ta bir köşemiz var, her hafta binlerce okurla buluşuyoruz. 
Bunlar dışında birçok yazılı ve görsel basında yer aldık. Birçok marka ile etkinliklerde 
buluştuk.

 
-Sizce de “Her kadın, her anne bir gün teknolojiyi tadacak” mı? Bu duruma hazır 
olmak için özellikle teknolojiye çok uzak olan kadınlara neler önerirsiniz? 

-Bugün teknolojiden uzak kalabilmenin imkan ihtimali yok gibi. Bunu yapabilen, her 
şeyi terk edip, teknolojiyi reddedenler gibi ütopik örnekler var ama onlar bile internetsiz 
yapamıyor.

Biz, kadınların teknolojiden çekinmemesini o kadar istiyoruz ki! O kadar zorluklara 
göğüs geren, bin bir pratik çözüm geliştiren kadınların, teknolojiden “anlamama” gibi 
bir ihtimali olamaz. Bugüne kadar üzerimize yapıştırılmış etiketlerden sıyrılalım ve 
günceli yakalamak için, -varsa- çocuğumuzla aramızdaki uçurumu açmamak için, her 
şeyi geçin, kendimizi geliştirmek için teknolojiyi bir şekilde hayatımızın içine sokalım. 
“Kadın, anne, teknoloji çok güzel üçlü, gelsenize” diyor, herkesin desteğini bekliyoruz :)
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