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Proje’nin Çıkış Noktası...

 Bilgi Çağı, bilgisayar ve iletişim 
teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin bir 
sonucudur. 

 Bilgi üretimi ve yayını çok hızlı bir şekilde 
artmış ve bilgi taşıyıcıları da çeşitlilik 
kazanmıştır. 

 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 

yeteneklerdir.



Proje’nin Başlaması...

Yaratıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım 

Grubu’nun 22 Ocak 2007 tarihinde İstanbul 

Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde 

yapılan toplantısında “Bilgi Okuryazarlığı” 

konusunda bir çalışma yapılması için 

doküman hazırlanmış ve bu dokümanda 

belirlenenler adım adım hayata geçirilmeye 

çalışılmıştır.



Proje Yönetimi ve Sorumluluğu

ILIPG Üyeleri:

 Amerikan Bilgi-Belge Merkezi

 Cervantes Enstitüsü Kütüphanesi

 Fransız Kültür Merkezi Kütüphanesi

 Goethe Enstitüsü Kütüphanesi

 İstanbul Bilgi Üniversitesi

 İstanbul Üniversitesi

 İTÜ Kütüphanesi

 Koç Üniversitesi

 TKD İstanbul Şubesi



Proje Ortakları

 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 Pilot okullar

 TKD İstanbul Şubesi

 Sivil toplum kuruluşları, yerel yetkililer ve 

benzeri destek grupları



Proje’nin Amaçları 

 “Bilgi okuryazarlığı”nın önemi hakkında 

farkındalık yaratmak

 Türkiye’de, özellikle eleştirel yeteneklerini 

ve kişiliklerini geliştirmek için etkin 

öğrenme kabiliyetine ihtiyacı olan 12-18 

yaş grubundaki gençlerin, “bilgi 

okuryazarlık” düzeylerinin arttırmak ve 

onlar arasında bu farkındalığı 

yaygınlaştırmak



Hedef Kitleler

 Birincil

Kampanyanın birincil hedef kitlesi 12-18 yaş 
grubundaki öğrencilerdir.

 İkincil

-Öğretmenler ve okul idarecileri 

-Kütüphaneciler (özellikle okul ve halk kütüphaneleri

çalışanları)

-Eğitim ve Kültür Bakanlıkları ve bunlara bağlı olan

kuruluşların yetkilileri

-Belediye yetkilileri

-Eğitim ve sosyal uzmanlık konusunda çalışan Sivil

Toplum Kuruluşları (STK’lar)

-Basın ve medya



Adımlar - 1

 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 

görüşme 

 Proje dokümanının sunulması

 Onay alınması ve 15 pilot okulun seçilmesi

 Pilot okullara Proje’yi açıklayan mektubun 

ve Genel Bilgilendirme Toplantısı’na 

davetin gönderilmesi



Adımlar - 2

 Pilot okulların kütüphane ve bilgisayar 
olanaklarını saptamaya yönelik anket 
çalışması

 İnternet üzerinde bu konunun 
tartışılabileceği bir forum oluşturulması

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

 Bilgilendirme Toplantısı - 21 Eylül 2007, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi

- Pilot okulların temsilcileri

- İMEM’den 2 temsilci

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


Adımlar - 3

 Bilgilendirme Toplantısı’ndan notlar:

- Proje hakkında oldukça olumlu 

düşünceler ve destek

- Eyüboğlu Lisesi: “Bilgi kaynakları ve 

araştırma teknikleri”ne dair farklı düzeylerde 

dersler

- Öğretmenlerimizi de katarak BO 

eğitimlerinin gerçekleştirilmesi



Adımlar - 4

 Öğrencilerin bilgiye erişmedeki alışkanlıklarını 

ölçmek üzere yapılan anket çalışması

 Konuyla ilgili materyallerin Türkçeye 

çevrilmesi

 Pilot okulların Proje Sorumluları’nın 

belirlenmesi

 BO Çalıştayı - 8 Ocak 2008, İstanbul Bilgi 

Üniversitesi

- 54 katılımcı (öğretmenler, kütüphaneciler)

- 2 davetli konuk (Michael Huff ve

Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu)







Adımlar - 5

 44. Kütüphane Haftası’nda Proje’nin daha 

geniş katılımcı kitlelerle paylaşılması

 Pilot okulların ziyaret edilmesi

 Proje/ödev yürütücüsü öğretmenlerle 

toplantı yapılması (6 Haziran 2008, 

Şehremini Anadolu Lisesi) ve BO modeli 

uygulamasının anlatılması



Adımlar - 6

 Bir BO modeli olarak PLUS’ın çeviri 
metninin ve diğer dokümanların pilot 
okullara gönderilmesi

 Yrd. Doç. Dr. Ümit Konya’nın istekte 
bulunan okulları ziyaret etmesi ve 
öğrencileri bilgilendirmesi

 Pilot okul öğretmen ve öğrencilerinin 
örnek kütüphaneleri ziyaret etmelerinin 
sağlanması

 Ulusal Konferans’ın düzenlenmesi

 “Bilgi Okuryazarlığı”nı yaygınlaştırmak ve 
düzeyini arttırmak amacıyla bir sonuç 
bildirgesinin hazırlanması



Proje ile ilgili dokümanlara erişmek için:

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

http://www.istanbulkutuphaneci.org/

Teşekkürler ...


