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“Sayısal okuryazarlık için 
e-öğrenme yaygınlaştırılmalı”
e-Okuryazarlık Çalıştayı’nda  sayısal okuryazarlık için hayat boyu 
öğrenme kavramının yaygınlaştırılması gerektiğinin üzerinde 
durulurken, e-devlet servislerinin yaygınlaştırılarak engellilerin de 
kullanabileceği şekilde katılım sağlanması gerektiğinin altı çizildi. 

Avrupa Birliği’nin (AB)  “Sayısal Gündem 
2020” program kapsamındaki 136 eyleme 
uygun olarak Türkiye’nin atması gereken 

adımlara yönelik Türkiye Bilişim Derneği’nin 
(TBD), 7 ana hedefi kapsayan 40 öncelikli 
alana ilişkin düzenlediği 33 çalıştaydan biri 
olan e-Okuryazarlık Çalıştayı’nda  sayısal 
okuryazarlık bütün yönleriyle ele alındı. 

“Sayısal Okuryazarlık” çalıştayına bu konularda 
yetkin akademisyenler ve kamu kuruluşlarından 
davetliler katıldı. Çalıştay sürecinde farklı 
platformlarda yapılmış çalışmalar hakkında 
bilgilendirmeler yapılırken, ülkemizde yapılması 
gerekenlere dair öneriler dile getirildi. 
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan grup 
yöneticisi Ziya Karakaya, TDB bünyesinde 
yürütülen bu çalışma dizisinin amaçlarını 
ortaya koyarak, geliştirilmiş olan CoPub sistemi 
hakkında bilgiler sundu.
 
Çalıştayda söz alan davetli konuşmacı Dr. 
Aydın Kolat ise Dijital Türkiye Platform’u 
hakkında bilgi vererek, “Avrupa Dijital Ajandası” 
ile ortaya konulan temel hedefler hakkında 
bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca, ODTÜ ile 
birlikte gerçekleştirilen “Sayısal Okuryazarlığın 
Atırılması” konulu çalıştayla ilgili bilgileri 
paylaştı ve önerilerini sıraladı.
Devlet Personel Başkanlığı’ndan Sinan Birengel 

de hazırladığı sunumda ülkemizin mevcut 
durumu ve Avrupa Dijital Gündem çalışmalarının 
hedefleri üzerinde durarak, ülkemizde bu 
alandaki politika eksikliklerinin bulunduğuna 
işaret etti. Özellikle kadınlar ve engellilere 
yönelik pozitif ayrımcılık yapacak çalışmaların 
var olması gerektiğini belirten Birengel, sayısal 
okuryazarlık konusunda Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) verilerine dayanarak mevcut 
durumu ve buna bağlı problem tespitlerini 
paylaştı. Bir dizi çözüm önerilerinde bulundu.
 
Davetli konuşmacı olarak çalıştaya katkı sunan 
bir diğer katılımcı da Prof. Dr. Ali Yazıcı idi. 
Sayısal okuryazarlık konusunda özellikle hayat 
boyu öğrenme kavramının yaygınlaştırılması 
ve bu alanda e-öğrenme gibi teknolojilerin 
desteklenerek yaygınlaştırılması gerektiğinin 
üzerinde durdu. e-İçerik konusunda daha fazla 
adımların atılması ve e-devlet servislerinin 
yaygınlaştırılarak, engellilerin de kullanabileceği 
şekilde katılım sağlanması gerektiğine işaret 
etti. 1990’lı yıllarda her eğitim alanında en az 
2 teknoloji dersinin olması yönünde kararlar 
alınıyorken bunun uygulamada tam yerini 
bulmamasının önemli bir eksiklik olduğunu dile 
getiren Yazıcı, Lizbon 2010 strateji kararları 
çerçevesinde ülkemizde “Hayat Boyu Öğrenme” 
konusunda bir projenin yürüdüğünü ve ikinci 
etaba geçildiğini belirtti. 

http://www.bilisimdergisi.org/s172

http://www.bilisimdergisi.org/s172


AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 1812015 OCAK180 Gündem: TBD Sayısal Gündem 2020 uzman raporları

Görüşlerini paylaşan diğer çalıştay katılımcılarının ortak önerileri de şöyle oldu;
• İnternet erişimin devlet destekli olarak yaygınlaştırılması,
• İnternet erişiminde düşük gelirlilere yönelik olarak devletin teşvik edici 
politikalar ve teşvikler geliştirerek uygulamaya geçilmesi,
• e-Devlet servislerinin zenginleştirilerek vatandaş katılımının 
artırılmasına yönelik politikaların oluşturulması ve uygulanması,
• e-Devlet servislerinin engellilere yönelik olarak güncel teknolojiler ile 
yenilenmesi ve engellilerin e-katılım konusunda yönlendirilmesi,
• Engelliler, kadınlar ve yaşlılara yönelik pozitif ayrımcılık yapacak 
politikaların oluşturularak hayata geçirilmesi,
• STK ve Belediyeler ile işbirliği içerisinde özellikle görüntülü medyanın 
etkin şekilde kullanılarak ulusal bir e-okuryazarlık seferberliği başlatılması,
• Kişisel bilgilerin mahremiyeti konusundaki bariyerlerin ortadan 
kaldırılmasına yönelik çalışmaların hız kazanması ve güvenilir bir elektronik 
ortam yaratılması konusunda gerekli yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi,
• e-Ticaret konusundaki en önemli bariyerin güven ve güvenirlik olduğu,
• Vatandaşların sayısal teknolojileri daha katılımcı kullanmalarına yönelik 
en önemli bariyerlerin; 
◦ Mahremiyet,
◦ Güvenlik kaygıları,
◦ Yetersiz erişebilirlik,
◦ Yetersiz kullanılabilirlik,
◦ Yetersiz sayısal beceri olduğu,
• Bilgi Teknolojileri konusunda Ar-Ge kamu yatırımlarının artırılması 
gerekliliği,
• Avrupa’daki çalışmalardan yararlanılarak “Ulusal e-Okuryazarlık Ölçme 
ve Değerlendirme Kriterleri”nin oluşturulması,
• Kamu kurumlarında hizmetiçi eğitimlerde e-Okuryazarlık konusunda 
gelişim sağlanması,
• Milli Eğitim’e bağlı okullarda “Veli Bilgilendirme” çalışmaları 
kapsamında çocukların zararlı içeriklerden korunması ve internetin güvenli 
kullanımı konularında bilgilendirilmesi sayesinde önemli bariyerlerin aşılması,
• e-Okuryazar oranının öncelikle tespiti konusunda ulusal verilerin 
üretilmesi konusunda TÜİK bünyesinde çalışmalar yapılması,
• Farklı seviyelerde e-okuryazar oranının tespit edileceği anket 
sorularının ortaya konulması ve bu konularda MEB, üniversite, belediye, STK 
gibi kuruluşlarla ortak çalışma olanaklarının aranması,
• E-Okuryazar oranının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ve 
kadınlara ve engellilere yönelik bir pozitif ayrımcılığın uygulanması şeklinde 
özetlenebilir.

Çalıştay katılımcıları

Ahmet Çubukçu, Prof. Dr. Ali Yazıcı, Arzu Alpagut, Dr. Aydın Kolat, Bahadır 
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