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Sosyal ve toplumsal alanlarda sayısal okuryazarlığa katılımı artırmayı hedefliyoruz
Sayısal Okuryazarlık BT Yeteneği Hedef Grubu Koordinatörü Remime Koçoğlu:

BT sektörüne işgücü sağlayan bölümlerdeki öğrenci sayılarının 
her geçen gün azaldığına dikkati çeken Koçoğlu, kamu, özel 
sektör ve STK’ları bir araya getirecek çalıştaylarla uygulanabilir, 
sürdürülebilir ve ölçülebilir politikalar oluşturup pilot uygulamalar 
gerçekleştireceklerini söyledi.

T ürkiye Bilişim Derneği (TBD) Sayısal Gündem 2020 Sayısal Okuryazarlık BT Yeteneği 
Hedef Grubu Koordinatörü Remime Koçoğlu, gruplarının diğer 6 grubun altyapısını 
oluşturduğuna işaret etti. BT sektörüne işgücü sağlayan matematik, fizik gibi fen 
bilimleri ve mühendisliklerinde öğrenci sayılarının her geçen gün azaldığına dikkati 

çeken Koçoğlu, ilk, orta ve lise öğrencilerinin de BT teknolojilerinden uzak yetiştiklerini belirtti.

Koçoğlu, Sayısal Okuryazarlık BT Yeteneği Hedef Grubu’nun hedefinin eğitim, ekonomi, 
istihdam, sosyal medya, sosyal ve toplumsal alanlarda sayısal okuryazarlığa katılımı artırmak 
olduğunu ifade etti. 

Gruplarının 5 uzmanlık ve 13 görevden olutuğunu anlatan Koçoğlu, BT sektörüne işgücü 
sağlayan matematik, fizik gibi fen bilimleri ve mühendisliklerinde öğrenci sayıları, özellikle 
de bu alanlarda eğitim alan kız öğrenci sayısı azaldığına dikkat çekerek ilk, orta ve lise 
öğrencilerinin BT teknolojilerinden uzak yetiştiğini söyledi.

“Eğitimin, değişen teknoloji ile BT sektöründeki kurum ve kuruluşların ihtiyacına yanıt  verecek 
şekilde düzenlenmesi gerekiyor” diyen Koçoğlu, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya 
getirecek çalıştaylar, bilinçlendirme toplantıları ile uygulanabilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir 
politikalar oluşturup pilot uygulamalar gerçekleştireceklerini bildirdi.

-Sayısal Okuryazarlık BT Yeteneği 
Hedef Grubu ne amaçla kuruldu?

-Grubumuzun ana hedefi günümüzde 
değişen, hayatımızın her aşamasında yer 
alan ve bizi    kuruluşları bir araya getirerek, 
uygulanabilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir 
politikalar oluşturulmak ve pilot uygulamaları 
gerçekleştirmektir.

Sayısal Okuryazarlık BT Yeteneği, aslında 
diğer 6 hedef grubun gelecekteki altyapısını 
oluşturuyor. Ekonomik büyüme, istikrar, 
teknolojilerin kullanımı, iş olanaklarının 
artması, istihdam alanlarının artırılması 
sağlamak sayısal okuryazarlığın artırılması 

ve var olanı bilinçlendirilmesi, değişen 
teknolojilere uygun olarak bireylerin ve 
toplumun eğitilmesi ile mümkün.

Grubumuz şu anki yapısı itibariyle 5 uzmanlık 
alanı altında toplanmış olan 13 görevden 
oluşuyor. Tüm grupların teması, çıkış noktası 
aslında aynı olup, bazıları farklı başlıklar 
altında tekrar tekrar ele alınmış durumdadır. 
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1. BT İşgücü ve İşgücünde BT Yeteneği 

Görev 58: BT becerilerini geliştirici ekosistem oluşturmak.
Görev 59: Yeni işler ve becerilerde BT okuryazarlığını önceliklendirmek
Görev 60: BT istihdamında kadınların işgücüne katılımını artırmak.
Görev 126: Sayısal İş ve Becerilerin geliştirilmesinde işbirlikleri oluşturmak.

2. Çocuklar için Bilişim 
  

3. Engelliler için Bilişim 

Görev 67: Engelli haklarının uygulanmasını geliştirmek
Görev 65: Engellilere yönelik içeriklerin oluşmasını sağlamak

4. Sayısal Okuryazarlık 

Görev 57: Sayısal okuryazarlık ve becerilerin geliştirilmesini teşvik etmek
Görev 62: Ülke çapında sayısal yeterlilik göstergeleri oluşturmak
Görev 63: Mevzuatlara erişilebilirliklerin geliştirilmesi
Görev 64: Kamu web sitelerinin erişilebilirliğini geliştirmek
Görev 66: Sayısal okuryazarlık politikaları oluşturmak ve uygulamaya sokmak
Görev 68: Ulusal düzeyde e – öğrenim politikalarının önceliklendirilmesi

5.Sosyal Medya 

Görev 61: Vatandaşları sosyal medya konusunda eğitmek.

-Türkiye’deki mevcut durum nedir?

-Türkiye’de İnternet erişimi , sayısal 
okuryazarlığın yüzde 50’dir. Toplam 
nüfusumuzun 12 yaş ve altındakilerin sayısı 
16 milyon ve engelli vatandaşımızın sayısı 8.5 
milyondur. İnternet erişimi olan bireylerin 
yüzde 73,2’si İnternet’i, sosyal gruplara 
katılmak amacıyla kullanıyor. 

Türkiye’de engelli bireylerin bilişim teknoloji 
ve hizmetlerinden yararlanmasının önündeki 
en önemli engellerden biri de bu hizmet ve 
teknolojinin yetersiz ve yaygın olmaması, aynı 
zamanda oldukça pahalı olmasıdır. 

Bilişim teknolojileri (BT) sektörüne işgücü 
sağlayan matematik, fizik gibi fen bilimleri 
ve mühendisliklerinde öğrenci sayıları her 
geçen gün azalıyor. Bununla birlikte bu 
alanlarda eğitim alan kız öğrenci sayısı 
azaldığına da dikkat çekmek isteriz. İlk, orta 
ve lise öğrencileri BT teknolojilerinden uzak 
yetişiyorlar.
 
Ayrıca eğitimin, değişen teknoloji ile BT 
sektöründeki kurum ve kuruluşların ihtiyacına 
yanıt  verecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor. 
Eğitimi verecek olan öğretmenlerin daha 
çok eğitmeye ve bilgilendirilmeye ihtiyaçları 
bulunuyor.

Sosyal medya alanında ise ağ tarafsızlığının 
gerçekleştirilememesi; 5651 sayılı yasanın 
mevcudiyeti ve erişim engelleri sorunu; dijital 
ortamlarda kişisel verilerin korunması hakkı 
ve sansür gibi sorunlar yaşanıyor.

- Diğer ülkelerde ki bu konudaki 
uygulamaklardan söz eder misiniz?

-Avrupa Birliği (AB); birliğin kalkınma 
stratejileri çerçevesinde başlattığı “Digital 
Agenda for Europa” programı  ile 2020’ye 
kadar yürütülecek bir dizi hedef ve eylem 
planı oluşturdu. Sayısal okuryazarlılığın 
yaşlılar ve engelliler, profesyonel BT 
alanındaki okuryazarlığın ise gençler arasında 

yaygınlaştırılması için çeşitli eylem planları 
başlatılmış durumda. Engelli vatandaşlar 
başta olmak üzere “Sayısal Gündem” 
kapsamında yer alan e-ticaret, e-kimlik, 
elektronik-imza, e-sağlık gibi mevzuat ve 
uygulamalara erişilebilirlikleri sağlamak da 
hedefleniyor. Sosyal medya alanında ise AB, 
tüketici haklarına yönelik olarak “Consumer 
Classroom” uygulamasını başlattı.

-Grubunuzun hedefini anlatır mısınız?

-Grubumuzun hedefi elbetteki eğitim, 
ekonomik, istihdam, sosyal medya, sosyal 
ve toplumsal alanlarda etkileyen sayısal 
okuryazarlığa katılımı artırmaktır. 

Bu hedef doğrultusunda; 
 Çocuklarımıza  “Download Toplumundan 

Upload Toplumuna: Üretim Odaklı Bilişim 
Becerileri” kazandıracak yapıların kurulması,

 BİT sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelik ve 
nicelikteki insan kaynağının yetiştirilmesi için 
uzman, STK, firma, meslek okul, öğretmen, 
öğrenci, üniversite, sanayi vb  işbirliğinin 
oluşturulması, 

 Genç kızlarımızın istihdamının artırılması, 
BT sektöründe kadın çalışanların rol modeli 
olması, 

 Engelli bireylerin, sosyo-ekonomik 
hayata katılabilmelerinin ve hizmetlerden     
yararlanabilmelerine yönelik çalışmaların 
hızlandırılması, 

 Kamu hizmetleri e-sağlık, e-devlet, uzaktan 
eğitim gibi uygulamalara yönelik politika 
belirlenmesi ve uygulanması,

 Yeni medya okur-yazarlılığının ne olduğu 
konusunda bilgilendirme ile politika ve 
uygulamaların oluşturulması.

Bu hedeflere ulaşmak için çalışma grubu 
uzmanlarımızla birlikte kamu, özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşları (STK) bir araya 
getirilerek çalıştaylar, bilinçlendirme 
toplantıları ile uygulanabilir, sürdürülebilir 
ve ölçülebilir politikalar oluşturmak ve pilot 
uygulamaları gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. 
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