
BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI 

PROJESĠ

Yaratıcı Kütüphane GiriĢimleri Tanıtım 

Grubu

Ġstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü iĢbirliği ile



Yaratıcı Kütüphane GiriĢimleri Tanıtım 
Grubu’nun 22 Ocak 2007 tarihinde 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi 
Kütüphanesi’nde yapılan toplantısında 

hazırlanmıĢ, 18 Nisan 2007 tarihinde 

Amerikan Bilgi-Belge Merkezi’nde 

yapılan toplantısında alınan kararlar ve 

6 Haziran 2007 tarihinde Ġstanbul Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nün tavsiyeleri 

doğrultusunda güncelleĢtirilmiĢtir.



Proje Sloganı

Bilgi okuryazarı olun, çağı yakalayın!



Temel Sorun

Devletlerin, eğitim kuruluĢlarının ve toplumun 

genelinin net bir biçimde “bilgi okuryazarlığı”nı 

bir yeti olarak (IFLA eski baĢkanı Kay Raseroka 

tarafından tanımlandığı gibi) kabul etmemesi 

sorunu çözülmelidir.



Hedef ve Amaçlar

Toplumdaki “bilgi okuryazarlığı” düzeyini iyileĢtirmemiz 

gerekir. Çünkü bu katılımcı vatandaĢlık, sosyal katılım, 

ömür boyu eğitim, yeni bilgilerin yaratılması ve kiĢisel, 

yapısal ve ulusal yetkilendirme için bir ön Ģarttır.  Bu hedef  

doğrultusunda, projemiz, “bilgi okuryazarlığı”nın önemi 

hakkında farkındalık yaratmak ve Türkiye’de, özellikle 

eleĢtirel yeteneklerini ve kiĢiliklerini geliĢtirmek için etkin 

öğrenme kabiliyetine ihtiyacı olan 12-18 yaĢ grubundaki 

gençlerin, “bilgi okuryazarlık” düzeylerinin arttırılmasını ve 

onlar arasında bu farkındalığın yaygınlaĢtırılmasını 

hedeflemektedir.



Kapsam / Genel Bakış

“Bilgi okuryazarlığı”, Amerika BirleĢik Devletleri 
Üniversite ve AraĢtırma Kütüphaneleri Derneği 
tarafından “bilgiyi bulmak, almak, analiz etmek ve 

kullanmak yetisi” olarak tanımlanmıĢtır. 

Ġngiltere’den Chartered Institute of  Library and 
Information Professionals (CILIP, 2004) tarafından 

yapılan bir diğer tanımlamaya göre ise “bilgi 

okuryazarlığı”, bilgiye ne zaman ve neden ihtiyaç 

duyduğunuzu, nerede bulabileceğinizi, nasıl 

değerlendireceğinizi ve etik bir biçimde nasıl 

ileteceğinizi bilmektir.



Bu tanımlama kapsamında bilinmesi 

gerekenler Ģunlardır:

 Bilgiye olan ihtiyacınız

 Mevcut kaynaklar

 Bilgiye nasıl eriĢileceği

 Elde ettiğiniz sonuçları değerlendirme gereği

 Sonuçlarınız ile nasıl çalıĢacağınız veya onlardan nasıl 
yararlanacağınız 

 Bilgiyi kullanmakta etik ve sorumluluk

 Gerektiği durumlarda sonuçları nasıl ileteceğiniz ya da 
paylaĢacağınız

 Sonuçları nasıl yöneteceğiniz

(Kay Raseroka, IFLA eski baĢkanı)



“Bilgi okuryazarlığı” karmaĢık ve değiĢken bir dünyada gerekliliği 

gittikçe artan ömür boyu eğitim için temel oluĢturmaktadır.

“Bilgi okuryazarlığı”, geliĢmekte olan bilgi toplumlarını anlamanın, 

bu toplumlardaki bilgi akıĢına aktif  bir biçimde katılmanın ve 

ondan tamamen yararlanabilmenin temeli ve ön Ģartıdır. Aynı 

zamanda bilgiye eriĢimi sağlayan ve toplumun sağlığı, refahı ve 

esenliği üzerinde gerçek bir etkisi olan güçlü bir toplum aracıdır.

Türkiye bu değiĢen dünyanın bir parçasıdır; Türk toplumu bilgi 

toplumuna dönüĢme sürecindedir. Ġnsan kaynakları, iyi eğitim almıĢ 

profesyoneller, eğitilmiĢ ve bilgi ile donanmıĢ vatandaĢlar 

demokratik ve bilgiye dayalı bir toplumun hayati unsurlarıdırlar.

Bilgiye eriĢim, ne Türkiye’de ve ne de dünyada eĢit dağıtılmamıĢtır. 

“Bilgi okuryazarlığı” seviyesini yükselterek, bilgi zenginleri ve bilgi 

yoksulları arasında bulunan boĢluğu ve dijital uçurumu azaltabiliriz.



Son on yılda Ġnternet kullanımının artması ve bilgi patlaması 

(veya bilgi yüklenmesi veya veri pusu) ile birlikte, bilgiyi 

değerlendirme, seçme, düzenleme ve etkin bir biçimde iletme 

yetisi sadece araĢtırmacı ve akademisyenler için değil, aynı 

zamanda her vatandaĢ için vazgeçilmez yetenekler haline 

gelmiĢtirler.

Böylece, kütüphanelerin ve mesleğimizin de önceliklerinin 

değiĢmekte olduğu görülmekte ve beklenmektedir. Bununla 

birlikte; kütüphanelerin hem resmi hem de gayri resmi eğitim ve 

öğretim konularında bir araç ve kolaylaĢtırıcı unsur olmaları, 

toplum geliĢimine katkıda bulunmaları ve sadece kiĢisel geliĢim 

ve keyfi zamanın geçirileceği ortamlar ve fırsatlar sağlayan araçlar 

olarak kalmayıp, sosyal katılımı teĢvik edenler yerler olarak da 

etkin olmaları beklenmektedir.

(Kay Raseroka, IFLA eski baĢkanı)



Hedef Kitleler
Birincil
 Kampanyanın birincil hedef kitlesi 12-18 yaĢ grubundaki 

öğrencilerdir.

Ġkincil
 Birincil hedef kitleye ancak aĢağıdaki gruplar aracılığı ile 

ulaĢılır ve bu nedenle bu gruplar ikincil hedef kitleyi 
oluĢturmaktadırlar:

 Öğretmenler ve okul idarecileri 

 Kütüphaneciler (özellikle okul ve halk kütüphaneleri 
çalıĢanları)

 Eğitim ve Kültür Bakanlıkları ve bunlara bağlı olan 
kuruluĢların yetkilileri

 Belediye yetkilileri

 Eğitim ve sosyal uzmanlık konusunda çalıĢan Sivil Toplum 
KuruluĢları (STK’lar)

 Basın ve medya



Planlanan Etkinlikler

 12-18 yaĢ grubu öğrenciler ile gruplar halinde toplantı 
yapmak

 Öğretmenler, kütüphaneciler, STK temsilcileri vd ile 
gruplar halinde toplantı yapmak 

 Birincil ve ikincil hedef kitlelerin ihtiyaçlarını tespit etmek 
amacı ile bir anket tasarlamak (bu araç daha somut 
sonuçlar elde etmemizi sağlayabilir ve bu noktada okul 
kütüphanecilerinin desteğini isteyebiliriz)

Ġlk adım 12-18 yaĢ grubundaki öğrencilerin “bilgi okuryazarlığı” 
hakkında somut gereksinimlerini tespit etmektir. Bu aĢağıdaki 
yöntemler ile yapılabilir:

Aynı zamanda “bilgi okuryazarlığı” hakkında (teorik, tanıtıcı ve 

öğretici) kaynaklar ve materyaller toplanmalı, seçilmeli, 

gereksinimlere uyarlanmalı ve yabancı kaynaklar Türkçeye 

tercüme edilmelidir.

. /..



 “Bilgi okuryazarlığı” yetilerinin geliĢtirilmesi için okullarda 
öğrenciler ile birlikte proje baĢlatmak amaçlı seminerler 

 Öğretmenlere yönelik ve “bilgi okuryazarlığı”nın okul 
dersleri arasında konu olarak iĢlenmesi hakkında bilgi 
vermek amaçlı seminerler

 “Bilgi okuryazarlığı” etkinlikleri konusunda deneyim 
alıĢveriĢinde bulunulmak üzere okul kütüphanecileri için 
seminerler

 Milli Eğitim müfredatına ve öğretmenlerin sürmekte olan 
mesleki eğitim programlarına “bilgi okuryazarlığı” 
konusunun eklenmesinin önemini anlatmak amacı ile Milli 
Eğitim Bakanlığı yetkilileri için düzenlenmiĢ seminerler

Bütün bunlara ek olarak “bilgi okuryazarlığı” konusunda:

 Web sitesi veya blog hazırlanmalıdır.

Bütün bu bilgiler toplanıp bir dizi uygulamalı seminerler 

gerçekleĢtirilmelidir:



Sıralanan bu etkinlikler sonucunda, 

ulusal veya uluslararası bir konferans 

düzenlenmesi ve bu konferansta 

projenin tanıtılması ve sonuçlarının 

sunulması hedeflenmektedir. 

Konferansın sonunda yayınlanacak olan 

bir bildiri ile  “bilgi okuryazarlığı”nın 

ulusal düzeyde yaygınlaĢtırılması amacı 

ile ulusal bir stratejinin belirlenmesi için 

öneriler sunulacaktır.



İletişim Stratejisi

Ana iletiĢim kaynağı ILIGP web sitesi 

olacaktır. Aynı zamanda bir tartıĢma listesi 

ve/veya blog oluĢturulması yoluna 

gidilecektir. Ayrıca tanıtım amaçlı el 

ilanları bastırılıp, dağıtılabilir.



Proje Yönetimi

Proje Koordinatörü: Didar Bayır

Ekip Üyeleri: ILIPG üyeleri ve temsil ettikleri 

kurumlar

(http://www.library.itu.edu.tr/ilipg/ilipguye.html)

http://www.library.itu.edu.tr/ilipg/ilipguye.html


Proje Ortakları

 Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü

 Türk Kütüphaneciler Derneği Ġstanbul ġubesi

 Sivil Toplum KuruluĢları, yerel yetkililer ve 

benzeri destek grupları



Bütçe

Bütçe belirlenmesi ve sponsor davetleri 

ILIPG tarafından yapılır.



Denetim ve Değerlendirme

Projenin her bir aĢamasının tamamlanma 

tarihi dikkate alınarak değerlendirilecektir. 

BaĢarı ya da aksaklıklar yapılacak gözlem, 

anket vd yöntemlerle ölçülecektir. 



Sonuç

 Bilgi toplumu için “bilgi okuryazarlığı”nın 

önemini ve geçerliliğini anlatan bir bildiri 

 TeĢekkür– Katkıda bulunan kuruluĢlar ve 

katılımcıların tanınması ve kendilerine 

teĢekkür edilmesi



Projenin AĢamaları/ Steps of the project

 Öğrencilerin bilgiye erişme alışkanlıklarını ölçme

 Measuring students’ habits; how do they access to information

 Öğrencileri bilgi taşıyıcılar ve bilgiye erişim yöntemleri hakkında bilgilendirme,

 Informing studens about the media and access methods

 Öğrencileri BO hakkında bilgilendirme

 Informing students about IL

 Kütüphane ziyaretleri planlama,

 Planning library visits

 Öğrencilerin BO yeteneklerini geliştirmek için projelerini bu esaslara göre 
hazırlamalarını sağlama,

 Using information literacy skills when preparing projects 

 Seçilen öğrencilerin hazırladıkları projeyi arkadaşları, öğretmenleri ve ILIPG üyeleri 
önünde sunmaları,

 Presenting the projects in front of students, teachers and ILIPG members 

 Proje sonuçlarının 2008 yılı sonunda yapılacak bir  konferansta değerlendirilmesi

 Evaluating the results at a conference in 2008



Projenin AĢamaları-1

 Öğrencilerin bilgiye erişme alışkanlıklarını ölçme

 Anket hazırlanması

 Anketin okul temsilcileri ile değerlendirilmesi

 Uygulanması

 Değerlendirilmesi

 Sample Questions

https://www.projectsails.org/abouttest/samples.php


Projenin AĢamaları-2

 Öğrencileri bilgi taşıyıcılar ve bilgiye erişim 

yöntemleri hakkında bilgilendirme

 Geleneksel bilgi taşıyıcıları

 Kitap, dergi, tez, gazete vb.

 Elektronik bilgi taşıyıcıları

 Veritabanları, CD, DVD, video kasetler vb.

 Tarama motorları 



Projenin AĢamaları-3

 Öğrencileri BO hakkında bilgilendirme

 BO nedir?

 Niye gereklidir?

 BO olmak için hangi niteliklere sahip olmak gerekir



Projenin AĢamaları-4

 Kütüphane ziyaretleri planlama,

 Öğrencilerin kendilerine anlatılanları yerinde incelemeleri için 

bu olanaklara sahip kütüphaneleri ziyaret etmeleri



Projenin AĢamaları-5

 Öğrencilerin BO yeteneklerini geliştirmek için 
projelerini bu esaslara göre hazırlamasını 
sağlamak,

 Araştırma Stratejisi Oluşturma 

 Bilgiye Erişim Araçlarının Seçimi

 Tarama

 Seçilen Araçların Özelliklerini Kullanma

 Kaynaklara Erişim

 Kaynakları Değerlendirme

 Kaynakları Listeleme

 Ekonomik, Yasal ve Sosyal Konuları kavrama 
Project SAILS (Standardized Assessmnet of Information Literacy Skills) Skill Sets for the 2007-2008 
Academic Year

https://www.projectsails.org/abouttest/skillsets.php?page=aboutTest
https://www.projectsails.org/abouttest/skillsets.php?page=aboutTest


Projenin AĢamaları-5 devam..

 Bilgi gereksinimini belirlemek,

 Olası bilgi kaynaklarını belirlemek,

 Araştırma stratejileri geliştirmek,

 Teknoloji kullanarak bilgi kaynaklarına erişmek,

 Bilgiyi değerlendirmek,

 Yeni bilgiyi bireysel birikimiyle birleştirmek,

 Düşünme ve sorun çözmede bilgiyi kullanmak,

 J. N. Oman, Information literacy in the workplace, Information outlook Vol. 5, no:6, 
2001 s.35 



Projenin AĢamaları-6

 Seçilen öğrencilerin hazırladıkları projeyi 

arkadaşları, öğretmenleri ve ILIPG üyeleri 

önünde sunmaları

 Bu hem öğrencilerin kendilerini ifade etmeleri hem de 

bilgilerini diğer öğrencilere aktarmaları açısından yararlı 

olacaktır.



Projenin AĢamaları-7

 Proje sonuçlarının 2008 yılı sonunda yapılacak 

bir  konferansta değerlendirilmesi

 Öğrenci, öğretmen, eğitim sürecinde yer alan yetkililerin aktif 

katılımı ile yapılacak bu konferansla projenin sonuçları uluslar 

arası katılımla değerlendirilecektir.



Anket Formunu Dolduran 10 Okul

 İnternet Bağlantısı 10

 Bilgisayar Sınıfı 10

 Web Sayfası 10

 BO Dersi 2

 Kütüphane 10

 Kütüphanecisi olan 6 (3,2,1,1,1,1)



 Alvin Toffler’a göre “geleceğin cahilleri okuma 

yazma bilmeyenler değil bilgiye nasıl erişileceğini 

bilmeyenler” olacaktır.
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