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Haydi kadınlar bilgisayar başına...
MEB, Intel ve Fütüristler Derneği’nin işbirliğiyle hayata geçirilen 
TeknoKadın Projesi ile kadınlar,  bilgisayar korkularını yenip 
bilgisayar ve İnterneti daha etkin kullanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), Intel ve Türkiye Fütüristler Derneği, Dünya Kadınlar Günü 
haftasında kadınların bilgisayar ve İnternet kullanımını artırmak için yeni bir eğitim 
seferberliği başlattı. Kadınların bilgisayar ve İnternet kullanımını artırmayı hedefleyen 
TeknoKadın Projesi’nin tanıtım toplantısı 10 Mart 2011’de Conrad Otel’de yapıldı. 

Toplantıya MEB Bakanı Nimet Çubukçu, Türkiye Fitüristler Derneği Başkanı Ufuk Tarhan, Intel 
Türkiye Ortadoğu ve Afrika Bölge Direktörü Ayşegül İldeniz ile çok sayıda kadın katıldı. TeknoKadın 
Projesi ile Türkiye’de kadınların bilgisayar korkularını yenmelerine, bilgisayar ve İnternet’i daha 
etkin kullanabilmelerine ve teknoloji yardımıyla girişimci yanlarını geliştirmelerine yardımcı 
olmak amaçlanıyor. 
Basın toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, kadınları teknoloji, bilgi ve hayalleriyle 
buluşturmayı amaçlayan projeyle kadınlara bilgisayar ve İnternet kullanımı becerisi kazandırmanın 
yanı sıra bu alanda girişimcilik yönlerinin arttırılmasını hedeflediklerini vurguladı. Çubukçu, 
kadınların hayatın ritmine ayak uydurması için bilgisayar ve teknolojiyle en hızlı şekilde tanışması 
gerektiğinin altını çizdi. 
Çocukların büyük çoğunluğunun İnternet’te denetimsiz dolaştığı,  ebeveynlerin yeni teknolojileri 
takip etmek ve çocukları doğru yönlendirmekte sıkıntı yaşadıklarına dikkat çeken Bakan Çubukçu, 
“Kadınlarımızın çocuklarıyla aynı seviyede teknoloji bilgisine sahip olmamaları, teknolojinin 
yarattığı çarpan etkisiyle, nesil farkının etkisini üç katına çıkarıyor” dedi.

Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü İldeniz de, 
TeknoKadın Projesi’nin Intel’in Türkiye’de bilgisayarla henüz hiç 
tanışmamış ya da bilgi düzeyi çok az olan kadınların bilgisayar 
ve teknolojiyle tanışmasını, bu teknolojilerden etkin şekilde 
yararlanmalarını sağlamak amacıyla 2006’dan bu yana Kadın ve 

Bilişim Platformu altında sürdürdüğü çalışmaların devamı olduğunu bildirdi. 
TeknoKadın Projesi’nin Türk kadınının kendini geliştirmesini, özgüvenini artırmasını ve ekonomiye 
aktif katılımını sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurgulayan İldeniz, “Eğitimlere 
katılan kadınlar bundan böyle bilgisayar ve İnternet’i korkmadan kullanabilecek, teknolojiyi 
günlük hayatlarının bir parçası haline getirebilecekler ve evlerinde gösterdikleri mahareti, ticaret 
hayatına taşıyacaklar. TeknoKadın Projesi ile kadınlarımızın koluna birer altın bilezik takacağız” 
diye konuştu.
Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı Ufuk Tarhan ise, projeyle kadınların hayat oyununda figüranlık 
yapmalarına son vererek başrole adım atmaları ve devrim yapmalarını hedeflediklerini belirtti. 
Gerçek bir değişim için radikal bir yaklaşım gerektiğine işaret eden Tarhan, şunları söyledi: 
“Kadının hayata etkin-eşit katılımını iyileştirmenin yolu kesinlikle bilişimden geçmektedir. 
Yeniçağın kazananları arasında yer almak için bilişim algısı ve kullanma yetisi neredeyse okuma-
yazmadan daha önemli hale gelmiştir. İşte bu proje kadınları teknoloji konusunda topluma rehber 
annelere, girişimcilere dönüştürmeye aday devrimsel bir harekettir.”

7 bölge ve 21 ilde uygulanacak
2010 yılı Haziran ve Temmuz aylarında İstanbul, Ankara, İstanbul ve Erzurum’da gerçekleştirilen 
ilk uygulamaların ardından proje, ilk etapta Nisan’da 7 bölgede, 21 ilde başlatılacak. 2011 yılı için 
eğitim verilmesi planlanan iller İstanbul, Bursa, Kırklareli, İzmir, Aydın, Denizli ve Mersin olarak 
belirlendi. Eğitimlerin daha sonra 81 ile yayılması hedefleniyor.
 TeknoKadın Projesi kapsamında kendini geliştirmek isteyen her yaştan ve her meslekten kadınlara 
kapsamlı bilgisayar ve internet kullanımı eğitimleri verilecek. İllerdeki Halk Eğitim Merkezleri’nde 
gerçekleştirilecek olan uygulamalı TeknoKadın Eğitimleri, “Güvenli İnternet Kullanımı”, 
“Bilgisayarda Temel Uygulamalar Geliştirme” ve “Teknoloji ve Girişimcilik” başlıkları altında 
3 aşamadan oluşuyor. Katılım için okur-yazar olmak dışında herhangi bir önkoşul aranmayan 
eğitimlerin her bir aşaması birer hafta sürecek ve eğitim süresi toplam 64 saat olacak. Eğitimler, 
kadınların bilgisayar ile tanışmasını, İnternet’i güvenli bir şekilde kullanmayı öğrenmesini, temel 
uygulama yazılımlarını kullanabilmelerini ve girişimciliğin temel aşamalarını öğrenebilmelerini 
sağlayacak şekilde planlandı. Önümüzdeki dönemde eğitim içeriğine girişimcilik konusunda 
yeni modüllerin eklenmesi ve çevrimiçi eğitimler verilmesi de hedefleniyor. Eğitimlerin sonunda 
tüm katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü sertifikası ve 
TeknoKadın sertifikası verilecek. 
Intel Türkiye tarafından gerçekleştirilen “Bilgisayar Kullanım ve Tutum Araştırması”, ülkemizde 
kadınların bilgisayar ve İnternet konusunda erkeklerin çok gerisinde olduğunu ortaya koydu. 

Araştırmaya göre erkeklerde 
İnternet kullananların oranı 
yüzde 82 iken kadınların üçte 
biri hiç İnternet kullanmadığını 
belirtiyor. Aynı araştırmaya 
göre ülkemizde annenin 
bilgisayar kullandığı hanelerin 
oranı da sadece yüzde 18.
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