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Katılımcılar, Atölyeden önce Vikipedi hakkında ne düşünüyorlar, onu ne amaçla
kullanıyorlardı?

Katılımcılar,  Vikipedi’deki
içeriklerin sadece gönüllüler
tarafından oluşturulduğunu
bilmiyor, profesyonellerin de
katkısı olduğunu
zannediyorlardı.

Katılımcılar, Vikipedi’yi  en
çok “dersleri için”, “popüler
kültüre dair bilgiler için” ve
“ansiklopedik bilgi için”
kullandıklarını ifade ettiler.

Vikipedi’yi ne kadar güvenilir,
ayrıntılı ve güncel  olduğuna
dair algıları çeşitliydi.
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Atölyeden sonra katılımcıların Vikipedi’ye bakışlarında neler  değişti?

Atölyenin ardından Vikipedi’nin güvenirliği, ne kadar ayrıntılı ve güncel olduğu
hakkında algıları değişti.

Vikipedi’yi daha yakından tanıyınca  kimi katılımcıların Vikipedi’yi daha güvenilir,
ayrıntılı, güncel bulmaya başladıklarını; kiminin algısının tam ters yönde değiştiğini
görüyoruz.

Örneğin önceden Vikipedi’yi her yazılanın doğru olduğu bir bilgi kaynağı gibi
algılayan katılımcı etkinlikten sonra daha eleştirel gözle bakmaya ve  daha az
güvenilir algılamaya başlarken; önceden içeriğin geleneksel ansiklopedilerdeki gibi
statik olduğunu zanneden katılımcı; maddelerin nasıl sürekli güncellendiğini
öğrenince Vikipedi’yi daha güncel ve güvenilir algılamaya başlıyor.

Atölye öncesinde Vikipedi’ye katkı verme deneyimleri ya da istekleri nasıldı?

48 katılımcıdan sadece
4’ünün daha önce
Vikipedi’ye katkı verme
deneyimi vardı; ancak
katılımcıların tamamına
yakını etkinliğin
başında Vikipediye
katkı vermek için istekli
olduklarını ifade ettiler.
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Atölyeye, katılımcıların Vikipedi’ye katkı verme isteklerinde fark yarattı mı?

Vikipedi’nin işleyişini öğrendikten
sonra algıları ne yönde değişirse
değişsin katılımcıların katkı
verme motivasyonu artarak
devam etti.

Etkinlik sonrası ankette “Vikipedi
içeriklerine katkı vermek isterim
diyenlerin “Neden?” sorusuna
verdikleri yanıtların bir çoğunda
“çünkü bilgi paylaştıkça
çoğalır/değerlenir” ifadesi yer
aldı.  Kimisi “bu değerli ansiklopedide benden de bir parça olsun istiyorum” ederken,
bazıları da Türkçe Vikipedi’deki eksikleri ve gönüllü katkıların azlığını fark ettikleri için
bu eksikleri kapatmak üzere gönüllü olduklarını ifade etti (“katkı vermek isterim
çünkü Türkçe içerik sayısı ve aktif kullanıc sayısı çok düşükmüş.” “çünkü yenilenmiş
ve doğrulanmış bilgilere ihtiyaç var” )  Bazı katılımcılar bir bilgi edinmenin bir “hak”
olduğuna vurgu yaptı (“çünkü gerçek bilgiye ulaşmak hepimizin hakkı”), birçok
katılımcı topluma fayda sağlama arzusunu ifade etti (“çünkü topluma ve dünyaya
yararlı işler yapmak isterim”,”çünkü okuduğum bölümle ilgili yararlı bilgiler
sunabileceğimi düşünüyorum”, “çünkü bilgiye erişime minik bir katkım olsun
isterim”...)

Katılımcılar en çok neye şaşırdılar?

Atölye sonrası ankette katılımcıların en çok neye şaşırdıkları sorusuna en yüksek
sıklıkla verdikleri yanıt, “Vikipedi’deki içerikleri kendileri
dahil herkesin değiştirebilmesi” idi.

Katılımcılar başka nelere şaşırdılar?
● Türkçe Vikipedi’deki madde sayısının ve

gönüllülerin azlığına;
● Vikipedi maddeleri üzerinde yapılan her

değişikliğin farklı bir sürüm olarak
kaydedilmesine;

● Vikipedi’de değişiklik yapmanın kolaylığına;
● Ne kadar çok dilde Vikipedi oluşturulduğuna;
● Kadın biyografilerin azlığına;
● Vikipedi’deki her bilginin %100 doğru olmadığına!
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Katılımcılara göre Atölyede öğrendikleri hangi bilgiyi en faydalı idi?

Katılımcıların atölyede öğrendikleri neyi en faydalı buldukları sorusuna da en yüksek
sıklıkla verdikleri yanıt “Vikipedi’deki içeriklerin herkesin değiştirebileceğini ve
kendilerinin de katkı verebileceğini öğrenmek” oldu.

Başka neleri öğrenmeyi faydalı buldular?

● Denetimin sağlanması için neler yapıldığını,
● Vikiveri’yi ve Vikipedi’nin diğer kardeş projelerini,
● Bir Vikipedi maddesinin geçmiş sürümlerini incelemeyi,
● Vikipedi’nin tehlike altındaki dilleri yaşatma aracı olarak

kullanılmasını,
● İçerik çeviri aracını,
● Açık lisansları,
● Kategorilendirmeyi,
● Kaynakçayı kontrol etmeyi,
● Vikipedi’ye bilgi eklemenin kolay olduğunu,
● Kadın katkı verenlerin ve kadın görünürlüğünün azlığını,
● Vikipedi’nin %100 güvenilir olmadığını,
● Vikipedi’de değişiklik yaparken cesur olmayı!


