
Sayısal okur-yazarlık normal 
müfredat  kadar  önemli

TBD 32. Bilişim Kurultayı’nın üçüncü gününde 
yapılan “Kadın, Çocuk ve Aile Yaşamında 
Bilişim” panelinde bilişim teknolojileri 

alanındaki gelişmelerin kaçınılmaz bir şekilde toplumun en 
küçük birimi olarak kabul edilen aileleri de yakından etkilediği 
vurgulandı. Panelde, kadınlar, çocuklar ve aileler açısından 
bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin önemi ve etkilerinin de 
konuşulduğu panelde, bilişim teknolojilerinin kadınlarımıza, 
ailelerimize ve çocuklarımıza katkısını artırmak için neler 
yapılabilir tartışıldı. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı, Ankara Çocuk 
Koruma Birimi, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Betül Ulukol’un yönettiği panele, Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK)  Uzmanı Nuran Yardımcı, Hacettepe 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu 
Binark ve Şule Karataş ile TOBB Türkiye Yazılım Meclisi 
Başkanı Melek Bar Elmas katıldı. 

Raportörlüğünü Burcu Türkinan Göktürk’ün yaptığı panelde 
Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Ulukol, 
internet ortamında ya da siber ortamda eşit cinsiyetin 
gözetilmesi gerektiğine değinerek, herkesin teknoloji okur-
yazarı olmasının önemine işaret etti. 

RTÜK Uzmanı Yardımcı, “Avrupa Konseyi’nin Bilişimde 
Kadın ve Çocuğa Bakışı” adlı sunumunu katılımcılarla 
paylaştı. Yardımcı, internet kullanımının olumlu etkilerini 
arttırmak, risklerini azaltmak için Avrupa Konseyi (AK) 
bünyesinde yapılan Birleşmiş Milletler (BM), Uluslar arası 
Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunications 
Union-ITU), Avrupa Birliği (AB) gibi Uluslar arası örgütlerin 
ortak düzenleme çalışmalarından ve AK’nin bilişim 
okur-yazarlığının çocuklar için arttırılması yönündeki 
çalışmalarından söz ederek,  Avrupa Konseyi’nin ortaya 
koyduğu metinlere ve hazırlanan mevzuat maddelerine de 
yer verdi. 
Yardımcı, AB’nin çocuk ve gençlere yönelik olarak; bilişim 
teknolojilerini öne çıkarıp, riskleri azaltıp, fırsatları nasıl 
artırmak gerektiğinin yollarını ortaya koyduğunu anlattı. 

İnternet özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün korunması 
gerektiğinin üzerinde duran Yardımcı, internette çocuklara 
yönelik güvenli kaynakların artırılmasının önemini vurguladı. 
Yardımcı, çocuk ve gençlerin internet kullanımında 
yetkinleştirilmesi gerektiğinin üzerinde durarak, “Sayısal okur-
yazarlığa normal müfredat kadar önem verilmelidir” dedi.  

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Elmas da sunumunda 
“Küresel evrim ve değişim sürecinin internet ve bilgisayardan 
bağımsız olamayacağını; ayrıca,  gençler arasında fırsat 
eşitliğini yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulmuş internet 
platformlarının bireylerin yetkinlik ve yeteneklerini 
geliştirdiğini” ele aldı. 5 Aralık tarihinin “Dünya Gönüllülük” 
günü olduğunu anımsatan Elmas, başkaları için bedelsiz içerik 
üretme ekonomisi sistematiğinin geliştirilmesi gerektiğini 
belirtti. Bilişimin iyi kullanım örneklerine değinilen değinen 
Elmas, “Gelecek Daha Net” gönüllü platformu ile profesyonel 
koçluk, on-line eğitimler ve kişisel gelişim gibi katma değeri 
yüksek olan platformlar hakkında bilgi verdi.  

Bilişimin sadece kadın ve çocuk sorunu olmadığına dikkat 
çeken Elmas, bilişimin cinsiyet ve yaştan bağımsız olarak 
ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Elmas, bilişimin yeni 
öğrenme kanalları sağladığının üzerinde dururken, “Dünya 
artık kocaman bir köy haline geldi. Büyüteç gibidir teknoloji 
iyiyseniz daha iyi, kötüyseniz daha kötü gösterir sizi” diye 
konuştu. Artık bilgisayar olmadan bir şey yapılamayacağına 
vurgu yapan Elmas, “Bilişimin de keyfini çıkarın” önerisinde 
bulundu. 

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Binark ve asistan Karataş tarafından “X-Y-Z Kuşakları Arası 
Sayısal Uçurum ve İnternetin Ülkemiz Gençleri Arasında 
Pasif kullanımı; Aktif ve Üretken Medya Okur-Yazarlığının 
Geliştirilmesi” konulu sunum gerçekleştirildi. Y kuşağının 
teknoloji tutkunu, dijital bir kuşak olduğunu ifade eden 
Binark, Z kuşağının da teknolojinin içine doğduğunu, 
ülkelerarasında olduğu gibi insanlar arasında da sayısal 
uçurum bulunduğunu söyledi. “Yeni medya okur-yazarlığı 
neden gerekli?” sorusunu yönelten Binark, bireyi yurttaşa 
dönüştüren medya okur-yazarlığının, farkındalık kazanılmasını 
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da sağladığını kaydetti. Binark, Unicef 
Türkiye & Alternatif Bilişim Derneği ortak 
çalışmalarından, TÜBİTAK Sobag, Internet 
Society ve  EU Kids online “Çevrimiçi Çocuk” 
projelerinden söz etti.  

Karataş ise, kuşak çatışmalarının aynı yaş 
grubu aralığında olan kuşaklar arasında 
değil, teknoloji kullanımı açısından eşit 
olan gruplar arasında değerlendirilmesi 
gerektiğini, çatışmanın dijital beceri 
eşitsizliğinden kaynaklandığını anlattı. 
Karataş, sunumunda internet kullanımında 
pasif kullanıcı olunduğu, yeni medya okur-
yazarlığı bildirgesinde internet ve medya 
kullanımında bilgi ve beceri sahibi olunması, 
medyayı etik ve hak temelli kullanarak aktif 
ve üretken bir bilişim kullanıcı olunması 
gerektiğini vurguladı.
 

Bilişimdeki gelişmeleri herkes için fırsat olmalı

“Kadın, Çocuk ve Aile Yaşamında Bilişim” panelinde, 
toplumsal cinsiyet eşitliği esas alınarak toplumun tüm 
bireylerinin eşit olduğu, bilişimdeki gelişmelerin herkes 
için fırsat olarak değerlendirebilmesi gerektiği, 
kötü amaçlı kullanımı sonrası oluşacak zararlardan 
korunmak için teknik önlemlerin alınmasının yanı 
sıra, sayısal okuryazarlığın toplumun tümü tarafından 
oluşturulması ve bilişim yetkinliğinin geliştirilmesi gerektiği 
öne çıktı. 

Bu doğrultuda, çocuk ve gençleri internetin zararlarından 
korumak için yasak ya da filtreleme gibi önlemlerin 
alınmasının yeterli ve etkin olmayacağı, bilinçli kullanım ve 
yetkinliğin arttırılması gerekliliğinin altı çizildi. 

Panelde,  internetin iyi kullanımıyla, yeni öğrenme 
sistematiğinin geliştiği, yeni sosyalleşme olanaklarının 
sağlandığı, daha yetkili bireyler oluştuğu görüşü 
vurgulandı. Kişisel ve profesyonel gelişim için ücretsiz 
destek platformlarından söz edilerek, iyi uygulama 
örnekleri ele alındı. 

Panelde ayrıca, internet kullanımının ülkemizde 
pasif kullanıcı profili ile gerçekleştirildiği, internetin 
üretme ekonomisi düşünme sistematiği ile kullanımın 
yaygınlaştırıldığında bireysel ve toplumsal gelişimin çok 
daha hızlı olacağına dikkat çekildi.

Panelde, toplumun kadın, çocuk ya da genç ayrımı 
yapılmadan tüm bireylerinin bilişim kullanımından 
olumlu ya da olumsuz etkilenebileceği dolayısıyla 
tüm bireylerin toplumsal eşitliği göz önüne alınarak 
değerlendirildi. Pasif bilişim ve iletişim kullanımının 
yerine katma değerli endüstriyel üretime yönelik 
kullanımını teşvik etmek için bilişim okur-yazarlığının 
toplumun tüm seviyelerinde geliştirilmesi gereken esas 
temel olduğu sonucu açıkça görüldü. Bilişim okur-
yazarlığının gelişmesi ile daha yetkin bireyler ve kendi 
kendini koruyan bir eko sistem oluşturulabileceğine 
yönelik tespitler yapıldı.
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