
BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROJESĠ ÖZETĠ 

 

İçinde bulunduğumuz bilgi çağı, bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki hızlı 

gelişmelerin bir sonucudur. Bu doğrultuda, bilgi üretimi ve yayını çok hızlı bir şekilde 

artmış ve bilgi taşıyıcıları da çeşitlilik kazanmıştır. Bu gelişmeler karşısında klasik araç 

ve yöntemlerle bilgiye erişim ve bunun için gerekli olan kişisel yetenekler yetersiz 

kalmıştır. Eskiden bilgiye erişmek için okuryazar olmak yeterliyken, günümüzde “bilgi 

okuryazarlığı” olarak adlandırılan yeteneklere gereksinim vardır. Bilgi okuryazarlığı, 

çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri tanımak, bulmak, değerlendirmek, kullanmak ve 

iletmek için gereken yetenekler olarak tanımlanabilir. 

 

Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu (ILIPG), ilkokul ve lise çağındaki 

gençlerin içinde bulunduğumuz bilgi çağını yakalamalarının çok önemli olduğu 

inancından yola çıkarak, 12-18 yaş arası gençlerin bilgi okuryazarlığı konusuna 

dikkatlerini çekmek ve kişisel yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla bir 

proje başlatmıştır. 

 

Bu Proje’nin amacı; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de desteğiyle, “bilgi 

okuryazarlığı” konusunda toplumumuzda bir farkındalık yaratmak ve özellikle birincil 

hedef kitlemiz olan 12–18 yaş grubundaki ilköğretim ikinci kademe ve lise çağındaki 

gençlerimizde  “bilgi okuryazarlığı” bilinci oluşturarak eleştirel yeteneklerinin ve 

kişiliklerinin gelişimine yardımcı olmaktır. Bu nedenle aşağıda isimleri verilmiş olan 

okullarda bir pilot uygulama gerçekleştirilmektedir: 

 

- Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu 

- Cağaloğlu Anadolu Lisesi 

- Cibali Lisesi 

- Darüşşafaka Lisesi ve İlköğretim Okulu 

- Eminönü Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi 

- Eyüboğlu Eğitim Kurumları (İlköğretim Okulu ve Lisesi) 

- Fatih Çapa Atatürk İlköğretim Okulu 

- FMV Işık Ayazağa Okulları (İlköğretim Okulu ve Lisesi) 

- İstanbul Lisesi 

- İTÜ Geliştirme Vakfı Dr. Natuk Birkan İlköğretim Okulu ve Ekrem Elginkan Lisesi 

- Şehremini Anadolu Lisesi 

 

 

 

 

 



Proje kapsamında planlanan adımları şu şekilde özetlemek mümkündür: 

 

1. “Bilgi okuryazarlığı” Projesi kapsamında seçilen pilot 15 okulun 

yönetici, öğretmen ve kütüphanecileriyle 21 Eylül 2007 tarihinde İstanbul 

Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampusu’nda bir toplantı yapılmıştır. Bu 

toplantıda katılımcılara, Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu 

üyeleri tarafından proje hakkında bilgi verilmiş ve kendilerinin görüşleri 

alınmıştır. 

2. Okulların kütüphane, internet erişimi, web sayfası gibi olanakları 

hakkında bilgi sahibi olabilmek amacıyla bir anket, düzenlenmiş ve gelen 

cevaplar değerlendirilmiştir. Bu anketin sonuçları özetle şu şekildedir: 

Olanaklar                          Okul sayısı 

-İnternet Bağlantısı olan  10 

 

-Bilgisayar Sınıfı olan  10 

 

-Web Sayfası olan   10 

 

-Bilgi Okuryazarlığı Dersi veren  2 

 

-Kütüphanesi olan   10 

 

-Kütüphanecisi olan       6 

 

3. Öğrencilerin bilgiye erişim alışkanlıklarını ölçmek üzere bir başka 

anket çalışması daha yapılmıştır. Ankete 15 pilot okuldan toplam 2728 

öğrenci katılmıştır. Katılımın %53’ü liselerden, %47’si ise ilköğretim 

okullarından gerçekleşmiştir. 

4. Konuyla ilgili materyaller Türkçeye çevrilmiştir. Bunlar arasında 43. 

Kütüphane Haftası etkinlikleri arasında yer alan ABD Uluslararası Bilgi 

Programları Bürosu’ndan Michael Huff’ın konuşmasının metni, bir Bilgi 

Okuryazarlığı Modeli olan PLUS’ın çevirileri sayılabilir. 

5. 8 Ocak 2008 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere 

Kampusu’nda pilot okullarımızdan katılan olan öğretmen ve 

kütüphanecilerimize “bilgi okuryazarlığı” eğitimine yönelik bir Çalıştay 

yapılmıştır. 

6. 31 Mart - 6 Nisan 2008 tarihlerinde kutlanan 44. Kütüphane Haftası 

etkinlikleri çerçevesinde 4 Nisan Cuma günü Koç Üniversitesi Anadolu 

Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde 55 kişinin katıldığı bir Panel 

düzenlenmiştir. Panelde hem Proje hakkında bilgi verilmiş, hem de 

öğrencilerin bilgiye erişim alışkanlıklarını ölçmek üzere uygulanan 

anketin ilk sonuçları katılımcılarla paylaşılmıştır. 

7. ILIPG üyeleri pilot okulların yerinde ziyaret edilmiş ve bundan sonraki 

aşamaların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. 

8. PLUS modelinin de kullanılabileceği bir “bilgi okuryazarlığı” modelinin 

pilot okullarda uygulanabilmesi için gerekli dokümanlardan oluşan bilgi 



paketleri hazırlanıp, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü eliyle pilot 

okullara gönderilmiştir. Pilot okullardaki proje sorumlularından seçilen 

öğrenci gruplarına bu model çerçevesinde ödev/proje yaptırmaları 

istenmiştir. 

9. Pilot okul (Ayazağa Işık Lisesi, İTÜ Dr. Natuk Birkan İÖO, İTÜ Ekrem 

Elginkan Lisesi, Ford Otosan İÖO, Cibali Lisesi, Çapa İÖO) öğrenci ve 

okul temsilcilerinin Ġstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’ni 

yerinde ziyaret ederek iyi uygulamaları görmeleri sağlanmıştır. 

10. Çağrı yapan okullara gidilerek burada öğrencilere seminerler verilmiştir. 

11. 31 Aralık 2008 tarihine kadar yapılan ödev/projelerin değerlendirilerek 

ILIPG’ye teslim edilmiş ve ILIPG üyeleri bu ödev/projeleri PLUS modeli 

çerçevesinde yeniden gözden geçirip, değerlendirmiştir. 

12. 15 pilot okuldan 13’ünde Proje’ye katılan öğrencilere bir anket 

uygulanarak hazırladıkları ödev/projelerde izledikleri adımlar kontrol 

edilmeye çalışılmıştır. 

13. Proje sonuçları; 30-31 Mart 2009 tarihlerinde İTÜ Kütüphanesi ev 

sahipliğinde yapılacak “Bilgi Okuryazarlığı Ulusal Toplantısı”nda yerli 

ve yabancı uzmanların, pilot okul yönetici, öğretmen, kütüphaneci ve 

öğrencilerinin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer ilgili resmi kurumların 

yetkililerinin, Sivil Toplum Örgütlerinden temsilcilerin katılımı ile 

değerlendirilecektir. 

14. Ulusal Toplantı sırasında yapılacak olan Çalıştay’da “Bilgi 

Okuryazarlığı”nı yaygınlaştırmak ve düzeyini arttırmak amacıyla bir 

ulusal stratejinin belirlenmesine çalışılacaktır. 

 

Proje ile ilgili dokümanlara aşağıdaki adresten erişmek mümkündür: 

  

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


