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Önsöz
B

ilim, sağlık, iletişim, eğitim gibi aklımıza gelebilecek 
hemen her alanda karşımıza çıkan teknoloji, son 
derece hızlı bir şekilde ilerleme göstermektedir. Son 
zamanlarda yaşanan teknolojideki bu hızlı değişim 
ve gelişim insanları kaygılandırmakla birlikte bilgiye 
erişim sürecimizi kolaylaştırmaktadır. Ancak, dijital 
kaynaklar üzerinden erişilen bilgi, ihtiyaç duyulan 
doğru bilgi gereksinimini güvenilir ölçüde karşılaya-

biliyor mu? sorusunun farkındalığıyla teknolojinin neden olabilece-
ği olumsuz bazı etkilerin de ortaya çıkabileceği göz ardı edilemez.

Bilgi okuryazarlığı, birçok kaynakta bilgi ihtiyacını fark etme, bilgi-
yi bulma, değerlendirme ve etkin bir şekilde kullanma olarak ta-
nımlanmaktadır. Bu kapsamda bilginin bulunduğu, depolandığı ve 
erişime sunulduğu dijital ve basılı ortamlarda araştırma yapmak 
bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olma yetkinliğini de gerekli 
kılmaktadır. 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bilgiye erişimi sağlayan kü-
tüphaneler, hizmetlerini “Bilgi Okuryazarlığı” kavramı çerçevesin-
de yenilikçi bir yaklaşımla uygulamalıdır.  Yine eğitim ve öğretim 
kurumlarında bilgi okuryazarlığı eğitimleri verilerek çocuklarımı-
zın küçük yaşlardan itibaren bilgi okuryazarı olmaları sağlanmalı-
dır. Bu nedenle, Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 12 
Eylül 2019 tarihinde “Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzalanmıştır. 
Söz konusu Protokol ile her iki Bakanlığın da hizmetlerini çağın en 
önemli değerlerinden biri olarak kabul edilen “Bilgi Okuryazarlığı 
Eğitimi” üzerinden öğretmen-kütüphaneci ve okul- kütüphane iş 
birliği ile yürütmesi hedeflenmektedir.



Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı

Ali ODABAŞ
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü V.

Protokol kapsamında, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerine sa-
hip olmalarına yönelik olarak; nitelikli bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, kullanma ve 
iletme becerilerinin öğrencilere okul döneminde kazandırılmasına ilişkin pilot bir çalışma 
yapılmıştır. 

Okullarda verilmeye başlanan bilgi okuryazarlığı eğitimlerinin içerik ve durum değerlen-
dirmelerinin yapılması amacıyla Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve KOP Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliği ile Kırşehir İlinde, 7-8 Kasım tarihleri arasında, 
“Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştay kapsamında, Kütüphane Kullanımı 
ve Kütüphaneler, Bilgi Kaynak Türleri, Bilgi Arama, Haber Okuryazarlığı, Bilginin İletilmesi 
ve Kullanılması Sürecinde Yasal/Etik Konular hususları uzmanlar tarafından ele alınmıştır. 
Çalıştay sonuç raporu, elektronik ve basılı olmak üzere kitaplaştırılmıştır.

Çalıştay’a katılım ve katkı sağlayan kütüphanecilik ve eğitim alanındaki akademisyenler, 
kütüphaneciler ve öğretmenlere; ayrıca kamu ve özel sektör kurumları ile sivil toplum ku-
ruluşlarını temsilen katılan uzmanlara teşekkür ediyorum. 



Sunus,
Ö

ğretimin artık okullarla sı-
nırlı olmadığı, yaşam boyu 
öğrenmenin zorunlu oldu-
ğu günümüz toplumları, 
bireylerinin ve toplumla-
rının ihtiyaçlarını yeniden 
sorgulamak zorunda kal-
mışlardır. 21. yüzyıl top-

lumları için yaşamboyu ve yaşam genişliği 
kavramları önem kazanmıştır. Yaşamboyu 
öğrenme ile, öğrenmenin doğuştan ölüme 
kadar her yaşta ciddi olarak ele alınması 
gereken bir süreç olduğu, yaşam genişli-
ği ile ise öğrenmenin sadece okulla sınırlı 
olmadığı çok çeşitli, çok kanallı, teknolojiyi 
kullanan ve iş birliğine dayalı bir öğrenme 
süreci tanımlanmaktadır. Bilgi toplumları 
artık yaşamboyu öğrenme becerilerine sa-
hip bireylere ihtiyaç duymaktadır. Bilgi çağı, 
yetişen her öğrencinin öğrenmeyi öğrenme 
temel becerisinin kazandırılmasında hızla 
değişen bilgiye çeşitli kaynaklardan ulaş-
ma, değerlendirme ve kullanma becerisini 
de beraberinde getirmiştir. Bu ise; bireylere 
bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırıl-
masının ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır.

BİLGİ OKURYAZARLIĞI ÇALIŞTAY’ında ele 
alınan kütüphane kullanımı ve kütüphane-
ler, bilgi kaynak türleri, bilgi arama, haber 
okuryazarlığı ve bilginin kullanılması ve ile-
tilmesi sürecinde yasal/etik konuları bilgi 
okuryazarlığı çalışmalarına yön verecek, yol 
gösteren bir rehber olacaktır.  Çalıştay’ı dü-
zenleyen, raporu hazırlayan herkese teşek-
kürü bir borç bilirim.

Saygılarımla, 

Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU

Çankaya Üniversitesi
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İ
çinde yaşadığımız çağda süregelen 
ekonomik, sosyal ve teknolojik geliş-
meler günümüz bireylerini bir taraf-
tan sayısız fırsatlarla karşı karşıya 
bırakırken diğer taraftan gereksinim 
duydukları bilgi ve becerilerde deği-
şikliklere neden olmaktadır. Günü-
müz toplumları değişime ayak uydu-

rabilen, kendini yenileyebilen, gelişmeleri 
takip edebilen, problem çözebilen, bilgiyi 
yönetebilen ve teknolojiyi kullanabilen bi-
reylere gereksinim duymaktadır. Sadece 
mevcut bilgi miktarının değil, bilginin gü-
venilirliği ile ilgili sorunların da katlanarak 
arttığı günümüzde yaşamın her alanında 
(evde, okulda, işte) başarılı olmak iyi bir 
bilgi tüketicisi olmayı, bilgiyi bulma, eleş-
tirel olarak değerlendirme, kullanma ve 
iletme becerilerine, diğer bir deyişle bilgi 
okuryazarlığı becerilerine sahip olmayı ge-
rektirmektedir. 

Bu nedenle, yaşamboyu öğrenmenin de 
temelini oluşturan bilgi okuryazarlığı be-
cerilerinin toplum bireylerine kazandırıl-
ması büyük önem taşımaktadır. Bunun 
için bilgi okuryazarlığının her düzeyden 
eğitim kurumunda eğitim programlarının 
bir parçası haline getirilmesi, her türden 
kütüphanenin kullanıcı eğitimi program-
larını bu çerçevede güncellemesi ve eği-
tim kurumları ile kütüphanelerin yakın bir 
iş birliği içinde çalışmaları gerekmektedir. 

İçinde bulunduğumuz yüzyılın başlangı-
cından beri bu alanda yapılan çalışmaların 
yoğunlaştığı ve özellikle batı toplumların-
da başarılı uygulama örneklerinin hızla 
arttığı görülmektedir. Ülkemizde yürütü-
len çalışmalar nispeten daha yeni, daha 
sınırlı ve daha çok bireysel çabalara dayalı 
çalışmalardır. 

Bu nedenle Kütüphaneler ve Yayımlar Ge-
nel Müdürlüğü’nün bir bilgi okuryazarlığı 
çalıştayı düzenlemiş olması ve ilgili pay-
daşlarla, farklı disiplinlerden uzmanları 
bir araya getirerek bilgi okurayazarlığının 
temel unsurlarına yönelik mevcut durum 
değerlendirmesi ve ihtiyaç analizi yapmak, 
sorunları saptamak, çözüm önerileri sun-
mak, iyi uygulama örneklerini belirlemek, 
önerilerde bulunmak üzere iki gün süren 
yoğun çalışmalara öncülük etmesi önemli 
bir girişimdir. 

Başta Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü yetkilileri olmak üzere bu giri-
şimi başlatanları kutluyor, katkısı olanlara 
teşekkür ediyor ve yapılan çalışmaların 
ülkemizde bilgi okuryazarlığı becerilerinin 
geliştirilmesi için iyi bir başlangıç olması-
nı diliyorum.

Prof. Dr. Serap KURBANOĞLU

Hacettepe Üniversitesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
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Bilişim teknolojileriyle birlikte bilginin üre-
timi, dağıtımı ve paylaşımında yaşanan ge-
lişmeler, hemen her disiplin ve sektörde 
köklü değişim ve dönüşümü de beraberinde 
getirmiştir. Bilgi toplumu bireylerinin maruz 
kaldığı niceliksel bilginin katlanarak artma-
sı, bu bilgiyi üretime, verimliliğe ve yarara 
dönüştürmesinde ek beceriler edinimini 
zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, bilginin 
aranması, elde edilmesi, değerlendirilmesi 
ve kullanılması olarak özetlenen bilgi okur-
yazarlığı becerileri, 21. yüzyıl bireylerinin 
sahip olması gerekli temel beceriler bütünü 
olarak değerlendirilmektedir. 

Bireylere bilgi becerilerinin kazandırılma-
sında öncelikli sorumluluk eğitim-öğretim 
kurumlarınındır. Yanı sıra halkın kültü-
rel, sosyal, akademik ve mesleki anlamda 
topluma uyumunda yaşam boyu öğrenme 
merkezleri olarak kütüphanelerin de bu 
becerilerin kazandırılmasında önemli rol-
leri vardır. Bu bağlamda bilgi okuryazarlığı 
becerilerinin öğretilmesinde ve geliştirilme-

sinde eğitim-öğretim kurumları ile kütüp-
hanelerin iş birliği yapması, bu becerilerin 
erken yaşta verilerek alışkanlığa dönüş-
mesinde ve toplumun geneline yaygınlaştı-
rılmasında yararlı olacaktır. Bu düşünceyle 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlığı arasında imzalanan “Eğitimde İş 
Birliği Protokolü” okul ve kütüphanenin bilgi 
okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasın-
da güçlerini birleştirmelerinin ilk adımı ola-
rak değerlendirilmelidir. 

Bu protokol çerçevesinde yapılacaklara 
ilişkin yol haritasının belirlenmesi ve atıla-
cak adımların somutlaştırılması adına 7-8 
Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen 
“Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı”nda, çok çeşit-
li kesimlerden geniş bir katılımla konunun 
farklı yönleri değerlendirilmiştir. Bu rapor, 
bilgi okuryazarlığı becerilerinin ilk adımı 
olan “Kütüphane ve Kütüphane Kullanımı 
Becerileri”yle ilgili durum tespiti, sorunlar 
ve çözüm önerileriyle iyi uygulama örnekle-
rini içermektedir. 

1. GİRİŞ

2. KONUNUN ÖNEMİ

Bilgi toplumunun en önemli unsuru nitelikli 
insan gücüdür. 21. yüzyılın nitelikli bireyleri 
sosyal, kültürel, akademik ve mesleki ya-
şamlarında bilgiyi etkin ve yetkin kullanabil-
me becerisine sahip olan, başka bir deyişle 
de bilgi okuryazarı bireylerdir. Bilgi okurya-
zarı birey, doğru, nitelikli ve uygun bilgiye 
etkin olarak erişme, elde etme ve kullana-
bilme becerisine sahiptir. Geçmişten gü-

nümüze nitelikli ve uygun bilginin yegâne 
adresi olan kütüphaneler, bilgi yoğun gü-
nümüz toplumunda da bireylerin bilgi soru-
nunu çözmede başvurmaları gerekli birincil 
kuruluşlardır. 

Kütüphanelerin öneminin kavranması ve ve-
rilen hizmetlerden en verimli şekilde yarar-
lanılması bireylerin kütüphane okuryazarı 
olmalarını gerektirir.
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“ “Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı”nda, çok çeşitli kesimlerden geniş bir katılımla konunun 
farklı yönleri değerlendirilmiştir. Bu rapor, bilgi okuryazarlığı becerilerinin ilk adımı 
olan “Kütüphane ve Kütüphane Kullanımı Becerileri”yle ilgili durum tespiti, sorunlar ve 
çözüm önerileriyle iyi uygulama örneklerini içermektedir.
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Kütüphane ve hizmetlerinden etkin biçimde 
yararlanabilme, bilgi okuryazarlığı kapsa-
mında değerlendirilen diğer beceriler için 
de ön koşulu oluşturmaktadır. Bu nedenle, 
bilgi okuryazarlığı becerilerine ilişkin plan-
lanan bir eğitimde kütüphane ve hizmetleri-
nin etkin kullanımı öncelikle ve önemle üze-
rinde durulması gereken bir konu olmalıdır. 

Bireylerin yaşamın her döneminde kütüpha-
ne ile iç içe olması, kütüphane kullanımı ve 
hizmetlerinden yararlanmanın alışkanlığa 
dönüşmesi ile mümkündür. Bu alışkanlığın 
kazandırılması ise bireylerin kütüphane-

lerle mümkün olduğunca erken yaşlarda 
tanıştırılmasını gerekli kılar. Bu bağlamda 
aile, eğitim-öğretim kuruluşları ve kütüp-
hanelerin kendilerine düşen sorumlukları 
vardır. Aileler çocuklara küçük yaşta kütüp-
hane kullanımını özendirmekle yükümlüdür. 
Öğretmenlere düşen rol kütüphaneleri eği-
tim-öğretimin vazgeçilmez bir parçası ola-
rak değerlendirerek öğrencilerin ders ko-
nuları ve ödevlerinde kütüphaneleri yoğun 
kullanmalarını sağlamaktır. Kütüphanelere 
düşen sorumluk da geniş kapsamlı ve gün-
cel dermelerle kullanıcılarına geniş bir hiz-
met yelpazesi sunmaktır. 

3. MEVCUT DURUM

Kütüphaneler, doğru, nitelikli ve uygun bil-
gi için en doğru başvuru merkezleridir. Bu 
bağlamda kültürel, sosyal, akademik ve 
yaş grubu ayırımı olmaksızın toplumun her 
kesiminin bilgi gereksinimini karşılamada 
öncelikle akla gelen kuruluşlardır. Çocuk 
kütüphaneleri ile başlayan süreçte okul ve 
halk kütüphaneleri, nihayetinde de üniversite 
kütüphaneleri bireylerin bilgiyle sürekli bü-
tünleşik olmalarını sağlamakla yükümlüdür-
ler. Özellikle bilgi toplumunun inşasında ve 
sürdürülebilirliğinde bireylerin bilgi yoğun bir 
yaşam içerisinde kütüphaneleri yaşamlarının 
bir parçası haline getirebilmeleri önemlidir. 

Ülkemiz özelinde gerek kütüphanelerin sa-
hip olduğu olanaklar ve hizmetleri açısından 
gerekse mevcut kütüphanelerin etkin ve ye-
terli kullanımı açısından bilgi toplumunun 
gerektirdiği düzeyde olumlu bir durumdan 
bahsetmek mümkün değildir. Bu genel du-
rumu oluşturan alt unsurları aşağıdaki gibi 
özetlemek mümkündür:

• Okuma alışkanlığı bilgi yoğun yaşamın 
ön koşuludur. Okuma alışkanlığı kütüp-
hanelerin ve hizmetlerinin kullanılma-
sında da etkilidir. Okuma alışkanlığının 
kazanımı ve yaygınlaşmasında aile, okul 
ve kütüphanelerin üzerine düşeni yap-
maları gerekmektedir. Ülkemizde kütüp-
hanelerin beklenilen düzeyde kullanıldı-
ğından bahsetmek mümkün değildir.

• Kütüphaneler idari statü, derme, bütçe, 
bina, donanım ve personel açısından ye-
tersizdirler. Özellikle bu Çalıştayın top-
lanmasında neden olan okul-kütüphane 
iş birliği bağlamında düşünüldüğünde, 
okul kütüphanelerinin idari statüleri ve 
diğer olanakları bakımından bilgi top-
lumuna uygun nitelikleri haiz olmadığı 
açıktır. Çoğu okulun kütüphanesi yok-
tur, olanların çoğu “kitaplık” olmanın 
ötesine geçememektedir. Kütüphanesi 
olan okullarda, kütüphanelerin işlevsel-
liği konusunda sorunlar mevcuttur. 
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• Nitelikli dermeye ve kütüphanecilere 
sahip kütüphaneler, Milli Eğitim Siste-
minin öncelikli hedefleri arasında yer 
almamaktadır. Konunun önemine ilişkin 
çeşitli zamanlarda oluşturulan ulusal 
raporlarda belirtilen konuların hayata 
geçmediği vakıadır.

• Okul kütüphanelerinin eksikliği halk 
kütüphanelerine önemli ve ek görevler 
yüklemektedir. Okul-kütüphane iş bir-
liği bu yükümlülüğün somut ifadesidir. 
Bu durum öğretmen ve kütüphaneci-
lerin planlı ve sistematik iş birliğini ge-
rektirmektedir.

• Kütüphane kullanımının yaygınlaştırıl-
ması ve alışkanlığa dönüşmesi nitelikli 
kütüphaneler, nitelikli kütüphane hiz-
metleri ve nitelikli kütüphaneciler ile 
mümkündür. Ülkemizde özellikle okul 
kütüphaneleri ve okul kütüphanecileri 
konusunda ciddi bir sorun mevcuttur.

• Özelde kütüphane kullanım alışkan-
lığının genelde ise bilgi okuryazarlığı 
becerilerinin kazandırılmasına yönelik 
dersler, hâlihazırda yürütülen eğitim 
programlarında yer almamaktadır. Hâ-
lihazırda ortaöğretim müfredatı kapsa-
mında medya okuryazarlığı adıyla var 
olan seçmeli ders, özelde kütüphane 
kullanımı genelde ise bilgi okuryazarlığı 
becerilerinin kazandırılmasında yeterli 
içeriğe sahip değildir. Bu konuda oluş-
turulacak olan dersin içeriğinin hazır-
lanması ve uygulanmasında öğretmen 
ve kütüphaneci iş birliği önemlidir. 

• Kütüphane kullanımının yaygınlaştırıl-
masına yönelik girişimlerde gönüllülük 
önemlidir. Ülkemizde okuma alışkanlığı 
ve kütüphane kullanımının yaygınlaş-
tırılmasında başta öğretmenler olmak 
üzere ailelerin ve sivil toplum kuruluş-
larının gönüllülük esasına dayalı faali-
yetleri yetersizdir.

4. BİLGİ OKURYAZARLIĞI ÖĞRETİMİNE 
İLİŞKİN SORUNLAR/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bu bölümde, Çalışma Grubu üyelerinin kü-
tüphane ve hizmetlerinin kullanımının yay-
gınlaştırılmasına ilişkin sorunlar ve çözümü 
bağlamında çeşitli kesimlerin bu konudaki 
sorumluluklarına ilişkin görüş ve önerileri 
bilgi okuryazarlığı öğretimi genelinde ele 
alınmıştır. Bu kapsamda, grup üyelerinin 
genel görüş ve önerileri şöyle özetlenmiştir: 

1. Bilgi okuryazarlığının önemi, kapsamı ve 
içeriği konusunda öğrenciler, öğretmen-
ler, veliler ve kütüphaneciler arasında 
bilgi ve farkındalık eksikliği vardır. Öğ-

rencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin 
kazandırılmasında veli ve öğretmenlerin 
bilinç ve istekliliği çok önemlidir. 

a. Bu konuda öncelikle öğretmenlerin 
bilgi okuryazarı olmalarına yönelik 
faaliyetler yürütülmelidir.  Bu bağ-
lamda üniversitelerin eğitim fakülte-
lerinin ilgili öğretim programlarında 
bilgi okuryazarlığı becerileri yer al-
malıdır. Yanı sıra, hâlihazırda görev 
yapmakta olan öğretmenlere yöne-
lik de, Kültür ve Turizm Bakanlığı 



16

(KTB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
arasında yakın zamanda imzalanan 
protokolün gereği olarak bilgi okur-
yazarlığı becerilerinin kazandırılması 
eğitimleri verilmelidir. Kütüphane-
ciler bu konuda hazır ve isteklidirler. 
Ayrıca, bilgi okuryazarlığı öğretmen-
lerin sürekli öğrenme programlarının 
ana konularından biri olmalıdır.

b. Velilerin bilgi okuryazarlığı konu-
sunda bilinçlendirmeleri kapsamın-
da Okul Aile Birlikleri ile iş birliği 
yapılabilir. Öğretmenler ve kütüpha-
neciler tarafından ortaklaşa oluştu-
rulacak bir içerikle velilere bilgilen-
dirme eğitimleri verilebilir.

c. Kütüphanecilerin bilgi okuryazarlı-
ğına ilişkin farkındalığını artırmak 
ve bilgi eksikliğinin giderilmesine 
yönelik Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğü (KYGM) periyodik 
hizmet içi eğitim seminerleri düzen-
lemelidir. 

d. Bilgi okuryazarlığı becerilerinin 
öneminin anlatılmasında gönüllü 
öğretmenlerden yararlanılabilir. Bu 
gönüllülere bir eğitim verilerek, ko-
nuyla ilgili öğrendiklerini paydaşlara 
duyurulması sağlanabilir.

2. Bir önceki maddede adı geçen protokol 
gereğince hayata geçirilen öğretim fa-
aliyetinin sürdürülebilirliği konusunda 
endişeler vardır. Çünkü;

a. Protokolün tarafları faaliyetin amacı, 
hedefleri, kapsamı, yöntemi, araç-
ları ve uygulanması konusunda net 
bilgilere sahip değildir. Bu konuda 
taraflar, eğitimi yürüteceklerle eği-
tim öncesinde bilgilendirme faali-
yetleri yapmalıdır. 

b. Bu programların içeriği konusunda 
bir birliktelik yoktur, eğitimi veren kü-
tüphanecinin bilgi ve becerisi dâhilin-
de şekillendirilmekte ve uygulanmak-
tadır. Bu konuda, amaca ve düzeye 
uygun, hedef odaklı ve kapsamlı içerik 
oluşturulmalıdır. Böylece keyfi uygu-
lamaların önüne geçilmiş olacaktır.

c. Uygulanmakta olan bilgi okuryazar-
lığı programına yönelik yol gösterici 
bir rehber yoktur. Bu rehber iki tara-
fın da katılımıyla ortaklaşa çabanın 
bir ürünü olarak en kısa zamanda 
oluşturulmalı, deneyimler ışığında 
sürekli güncellenmelidir.

d. Rehberin yanı sıra, bilgi okuryazar-
lığı becerilerinin kapsamı, yöntemi 
ve uygulanması ile ilgili konuların 
netleştirilmesi adına hem kütüp-
hanelerin/kütüphanecilerin hem de 
eğitim kurumlarının/öğretmenlerin 
başvuracağı kapsamlı bir “terimler 
sözlüğü” hazırlanmalıdır.

e. Pilot illerde, okulların konuyla ilgili 
bilgisi eksiktir. Kütüphaneciler prog-
ramın uygulanacağı okulları kişisel 
ilişkilerle belirlemektedir. Başlangıç-
ta karşılaşılan bazı sorunlar, eğitimi 
yürütecek kütüphanecilerin motivas-
yonunu olumsuz etkilemektedir

3. Bilgi okuryazarlığı eğitimi, altyapı ve in-
san kaynakları olanakları bakımından 
yetersizdir. İsteklilik ve gönüllülük üze-
rine inşa edilen öğretimin sürekliliği söz 
konusu olamaz. 

a. Bilgi okuryazarlığı eğitiminin hedefe 
ulaşmasında uygulama alanı olmaz-
sa olmazdır. Başka bir deyişle, fizik-
sel ve içerik anlamında iyi donanımlı 
okul kütüphaneleri olmaksızın, eğiti-
min amacına ulaşması beklenilemez. 
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b. Donanımlı okul kütüphanelerinin 
oluşturulması konusunda başta 
MEB ve ilgili üst düzey yönetim bi-
rimleri gerekeni yapmalıdır. 

c. Programın başarısında öğrenci-halk 
kütüphanesi iş birliği önemlidir. Halk 
kütüphanelerinin derme ve donanım 
altyapısı zenginleştirilmelidir.

d. Okul kütüphanelerinin varlığı tek 
başına yeterli olmayacaktır. Bilgi 
okuryazarlığı eğitimi konusunda do-

nanımlı kütüphanecilerin “kütüpha-
ne öğretmeni” olarak istihdam edil-
mesi sağlanmalıdır. 

e. Uygulama alanı bağlamında kısa va-
dede halk kütüphanesi-okul iş birli-
ğini artırıcı faaliyetler yürütülmelidir. 
(Öğrencilerin halk kütüphanelerine 
yönlendirilmeleri, öğretmen eşliğin-
de kütüphane ziyaretleri, vöğrenci 
kütüphane ziyaretleri, derslerin ba-
zen kütüphanede yapılması, vb.)
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f. Bilgi okuryazarlığı eğitimi için uygun 
mekân, araç-gereç, bilgi kaynağı ve 
bütçe sağlanmalıdır.

 4. Bilgi okuryazarlığı eğitimini destekleyici 
ve zenginleştirici bilgi kaynakları, özel-
likle de elektronik içerik yeterli değildir.

a. EBA bünyesinde öğrencilerin ve 
öğretmenlerin başvurabilecekleri 
yeterli nicelik ve nitelikte bilgi kay-
nağının olduğu bir veri tabanı oluş-
turulmalı ve geliştirilmelidir (hâliha-
zırdaki kaynaklar öğrenci, öğretmen 
ve öğretim programına uygun nicelik 
ve nitelikte değil).

b. Öğrenciler, proje ve ödevlerini hazır-
lamada halk kütüphanelerinin kay-
naklarını kullanmaya özendirilmeli 
ve yönlendirilmelidir.

5. Bilgi okuryazarlığı öğretiminin başarı-
sında il müdürlükleri ve okul yönetimi-
nin bakış açısı ve sahiplenmesi önem-
lidir. Hâlihazırdaki durum bu konuda 
sorunlar (mevzuat, yetki, iletişim, vb.) 
olduğunu göstermektedir.

6. Bilgi okuryazarlığı öğretimine ilişkin gi-
rişimler ve faaliyetlerde deneyimlerin 
paylaşılması önemlidir, bu paylaşım ye-
terli düzeyde değildir. Bilgi okuryazarlığı 
öğretimine ilişkin örnek vakaların payla-
şılacağı, Kütüphaneler ve Yayımlar Ge-
nel Müdürlüğü bünyesinde platformlar 
oluşturulmalıdır.

7. Bilgi okuryazarlığı eğitiminin sürdürü-
lebilir olmasına ilişkin önemli sorunlar-
dan biri de mevzuat eksikliğidir.

a. Bilgi okuryazarlığı eğitiminin zorun-
luluğu yasa düzeyinde ortaya kon-
malıdır.

b. Okul ve Halk Kütüphaneleri Yönetme-

likleri gibi hem Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle 
amaç, hedef, görev ve kazanım tanım-
ları ayrıntılandırılmalıdır.

8. Bilgi okuryazarlığı eğitiminde ne durum-
da olduğumuz ve neye ihtiyaç duyduğu-
muz konusunda mevcut veriler yoktur.

a. Mevcut durum ve ihtiyaç belirle-
me analizleri yapılarak taraflarla 
(KYGM/MEB) paylaşılmalıdır. Bu 
doğrultuda kısa ve uzun vadeli yol 
haritaları belirlenmelidir.

b. Bu türden analizlerin sürekli yapıl-
ması teşvik edilmelidir.

9. Bilgi okuryazarlığı programının müfre-
datla bütünleştirilmesi konusunda so-
run vardır.

a. Bilgi okuryazarlığı dersi bağımsız bir 
ders olarak eğitim programında yer 
almalı ve içeriği öğretmen-kütüpha-
neci iş birliği ile oluşturulmalıdır. 

b. Bilgi okuryazarlığı tüm derslerin içe-
riğinde bir kazanım olarak bütünleş-
tirilmelidir. Arzu ve tercih edilen bu 
yöntem olmakla birlikte iyi bir plan-
lama, sürekli bir öğretmen-kütüpha-
neci iş birliği, iyi bir okul kütüphane-
si, uygun mekân, araç ve materyal ve 
sürekli değerlendirme gerektirmesi 
nedeniyle uzun vadede düşünülmesi 
gereklidir. Ayrıca, programın başa-
rısında kütüphanecilerin, öğretim 
programları hakkında ayrıntılı bilgi 
sahibi olması önemlidir. 

c. Bilgi okuryazarlığı becerilerinin der-
sin bir parçası olarak öğretilmesinde 
mevcut proje okulları iyi bir çalışma 
alanı olabilir.
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10. Merkezi sınava dayalı başarı değerlen-
dirmesi, bilgi okuryazarlığına olan ilgi ve 
talebin önünde bir engeldir. Sınavların, 
öğrencinin eleştirel düşünme, öğren-
meyi öğrenme ve yorumlama becerile-
rini ölçecek biçimde yapılandırılması, 
bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandı-
rılmasında teşvik unsuru olarak değer-
lendirilebilir.

11. Bilgi okuryazarlığı programının pedago-
jik ilkelere uygun verilmesi gerekir. Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri-
nin pedagojik formasyon, çocuk gelişimi 
ve çocuk psikolojisine yönelik dersler al-
ması teşvik edilebilir. Mevcut durumda, 
pedagojik uygunluk açısından kütüpha-
neciler öğretmenlerden yardım ve des-
tek almalıdırlar.

12. Mevcut durum düşünüldüğünde, ola-
naklar bağlamında okullar arasındaki 
eşitsizlik, bilgi okuryazarlığı eğitiminin 
yaygınlaştırılmasını engelleyici bir du-
rum söz konusudur. Bilgi okuryazarlığı 
eğitimi açısından bu eşitsizliği giderici 
önlemler alınmalıdır.

13. Bilgi okuryazarlığı becerilerinin hangi 
eğitim düzeyinde öğretilmesi gerektiği 
konusunda uzlaşma yoktur. Konuyla il-
gili en makul yaklaşım; “mümkün oldu-
ğunca erken yaşta, düzeye uygun içerik 
ve yöntemle” biçiminde özetlenebilir.

14. Bilgi okuryazarlığı derslerinin gerçek 
hayatla ilişkilendirilmesi konusun-
da “vatandaşlık okuryazarlığı”, “sağlık 
okuryazarlığı”, “sosyal medya okurya-
zarlığı” gibi konulara içerikte yer verile-
bilir.

15. Bilgi okuryazarlığı becerilerinde kaza-
nımın ölçülmesi önemli ve uzmanlık 

gerektiren bir konudur. Ölçüm araçları, 
içerik ve sonuçların değerlendirilmesine 
ilişkin ölçme ve değerlendirme uzman-
larıyla iş birliği yapılmalıdır.

16. Velilerin kütüphaneye bakış açıları, bilgi 
okuryazarlığı eğitimlerine bakış açıları-
nı da etkileyecektir. Halk kütüphaneleri 
velilere yönelik farklı etkinlikler düzen-
leyebilir.

17. Okullarda, kütüphane, “okul sisteminin” 
olmazsa olmazıdır. Kütüphane olmaksı-
zın okul açılmamalıdır. Sürdürülebilirliği 
garanti altına alınmalıdır.

18. EBA bünyesinde öğrencilerin ve öğret-
menlerin başvurabilecekleri yeterli ni-
celik ve nitelikte bilgi kaynağının olduğu 
bir veri tabanı oluşturulmalı ve geliştiril-
melidir (hâlihazırdaki kaynaklar öğrenci, 
öğretmen ve öğretim programına uygun 
nicelik ve nitelikte değil).

5. BİLGİ 
OKURYAZARLIĞI 

ÖĞRETİMİNDE İYİ 
UYGULAMALAR

1. Bilgi okuryazarlığı öğretiminde iyi uy-
gulamalar belirlenmeli, sahip oldukları 
deneyimler uygulayacak olanlarla pay-
laşılmalıdır. Buna yönelik faaliyetlerin 
sürekliliği sağlanmalıdır.

2. TED Okulları bilgi okuryazarlığı uygula-
ması, edinilen tecrübeler, gelecekteki he-
defleri, vb. bilgi okuryazarlığı eğitimcileri 
için iyi örnek olarak değerlendirilebilir.
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3. İstek okulları bilgi okuryazarlığı uygulaması da iyi örnekler arasında gösterilebilir.

4. Eleştirel okuma, yaratıcı okuma, kitap kritikleri gibi bireysel çaba ürünü uygulamalar (Örn. 
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi), kütüphane alışkanlığını ve kullanımını teşvik edici ola-
rak yaygınlaştırılabilir.

5. KTB ve MEB protokolü gereği başlatılan pilot uygulamalar da iyi örnekler arasında de-
ğerlendirilebilir. Bu programlarda karşılaşılan sorunlar, edinilen tecrübeler ve gelecek-
teki hedeflere ilişkin öneriler çeşitli platformlarda ilgililerle paylaşılmalıdır.

6. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde İl Sağlık Müdürlükleri iş bir-
liği ile gerçekleştirilen “sağlık okuryazarlığı” uygulamaları, bilgi okuryazarlığı becerile-
rinin farkındalığını artırmada iyi örnek olarak değerlendirilebilir. Halk kütüphaneleri bu 
tür uygulamalara paydaş olabilir.

6. İŞ BİRLİĞİ VE ORTAKLIKLAR
1. Bilgi okuryazarlığı becerilerinin toplumsal önemine ilişkin farkındalığın artırılması adı-

na tanıtım faaliyetleri yürütülmelidir. Sosyal medya da dâhil bütün kitle iletişim araçları 
etkin olarak kullanılmalıdır. Bu kapsamda TV ve yayıncılarla da iş birliği yapılabilir. Ko-
nuyla ilgili afişler ve kamu spotları oluşturulabilir.

2. Toplumda yaygın etki yaratan kişilerle (ünlüler, siyasiler, youtubear’lar vb.) iş birliği ça-
lışmaları yapılabilir.

3. Hâlihazırda yürütülmekte olan “Sağlık okuryazarlığı” eğitimlerinin bilgi okuryazarlığı ile 
bütünleştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sağlık Ba-
kanlığı arasında iş birliği protokolü yapılabilir. 

4. Bilgi okuryazarlığının toplumun her kesimine yaygınlaştırılması için, toplumun pek çok 
düzeyine hizmet veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile de, “vatandaşlık 
okuryazarlığı”nın içeriğinin oluşturulması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve yaygınlaştırıl-
ması bağlamında benzer bir protokol yapılabilir.

5. Halkın tüm kesimlerine çok çeşitli hizmetler veren belediyeler, bilgi okuryazarlığı eği-
timinin toplumun tüm kesimlerine verilmesinde iş birliği yapılmasında önemsenmesi 
gereken kurumlar olarak değerlendirilmelidir.

6. Bilgi okuryazarlığı eğitiminin içeriğinin oluşturulması, yaşa ve düzeye uygun ve etkin 
verilmesi bağlamında üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi bölümleri ve Eğitim Fakül-
telerinin ilgili bölümleri ile iş birliği içerisinde çalışılmalıdır.

7. Bilgi okuryazarlığı eğitiminin etkinliği ve yaygınlaştırılması adına özel okullar ile devlet 
okulları olanak ve insan kaynağında iş birliğine gidebilir.
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7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bilgi toplumunun inşası, bilgiye dayalı kararlar alabilen bilgi okuryazarı bireylerin varlığı 
ile mümkündür. Bilgi okuryazarlığı öğretilebilir beceriler bütünüdür. Bu becerilerin kazan-
dırılması ve alışkanlığa dönüştürülmesi bilinç, politika, altyapı ve iş birliği gerektirir. Başta 
aileler olmak üzere toplumun her kesiminde bilgi okuryazarlığı becerilerinin önemli oldu-
ğu bilinci yerleştirilmelidir. Devlet bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasına yönelik 
başta eğitim kurumları düzeyinde olmak üzere politika geliştirme ve alt yapıyı sağlamakla 
yükümlüdür. Politika ve altyapı gereği yerine getirildikten sonraki aşama bilgi okuryazarlığı 
becerilerinin kazandırılmasına yönelik paydaşların iş birliği içerisindeki uygulamalarıdır. Bu 
bağlamda okullar (öğretmenler) ve kütüphanelerin (kütüphanecilerin) iş birliği önemlidir. 
Bu iş birliği sistematik ve planlı bir biçimde ders içeriklerinin oluşturulması ve uygulanması 
biçiminde gerçekleştirilir. 

Bilgi okuryazarlığı eğitiminin başarısında yeterli derme, altyapı ve kütüphanecilere sahip kü-
tüphanelerin varlığı olmazsa olmazdır. Bu bağlamda başta okul ve halk kütüphaneleri olmak 
üzere kütüphanelerin bilgi toplumuna uygun nicelik ve nitelikte olması için gerekli önlemler 
alınmalıdır. 

Kütüphane ve bilgi kaynaklarının etkin ve yetkin olarak kullanımı, bilgi okuryazarlığı becerile-
rinin ilk adımı ve önemli bir unsurudur. Kütüphane kullanımının öğretilmesi ve alışkanlığa dö-
nüşmesinde okullarda bu konuda uygun içerik, yöntem ve araçlarla verilecek öğretim önemlidir. 
Kütüphane ve okulların bu konuda iş birliği içinde çalışması sürdürülebilirliği sağlayacaktır. Bilgi 
okuryazarlığı yalnızca örgün öğretim için değil, yaşam boyu öğrenme bağlamında yaygın öğre-
tim için de önemlidir.  Bu yönüyle okul-kütüphane iş birliği yanında ilgili diğer oluşumlar ve sivil 
toplum örgütleriyle de iş birliği içerisinde olmayı gerektirir. 
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SÜRE BİLGİ OKURYAZARLIĞI ÖĞRETİM PROGRAMI
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1. Ders: Bilgi, Bilgi 
Profesyonelleri 

       Kazanım: 

1. Bilgiyi tanımlar, 
bilgi türlerini 
sınıflandırır.

2. Bilgi 
gereksinimine 
göre uygun bilgi 
arama davranışı 
sergiler.

3. Bilgi 
Profesyonelleri 
(Kütüphaneciler)
nin özelliklerini 
belirtir.

4. Türkiye’de 
Kütüphanecilik 
Eğitiminin 
Tarihsel Gelişimini 
kronolojik olarak 
açıklar.

“Kütüphanelerin 
uğraşı alanı 

bilgi kaynakları 
ile kullanıcıları 

buluşturma 
işlevinde, bahsi 
geçen ‘bilgi’nin 
enformasyon 

olduğuna ilişkin 
açıklamalar

“Bilgi arama 
davranışı 

insanların bilgiye 
nasıl ihtiyaç 

duydukları, nasıl 
aradıkları ve nasıl 

farklı alanlarda 
kullandıkları ile 

ilgili olduğu” 
konusunda 
literatür ve 

örnekler 
bağlamında 
açıklamalar

“Anlatım,  
Beyin 

Fırtınası, 
Benzetim, 

Sunum,  
Soru-cevap,  
Tartışma”

10 soruluk çoktan 
seçmeli ÖLÇME 
testi uygulanır. 

Sonuç ≥50 ise 
BAŞARILI

Sonuç < 50 ise

BAŞARISIZ

Şeklinde 
DEĞERLENDİRME 

yapılır.

8. BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI
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2. Ders: Bilgi 
Merkezleri ve 
Kütüphaneler

       Kazanım: 

1. Bilgi toplumu 
ile bilgi kaynağı 
ve kütüphane 
kullanımı ilişkisini 
anlar

2. Bilgi merkezlerini 
tanır

3. Kütüphane 
türlerini bilir

4. Tarihsel Süreç 
içerisinde 
kütüphanelerin ve 
bilgi hizmetlerinin 
önemini kavrar

5. Dönemlere bağlı 
olarak kütüphane 
kaynaklarının 
ve hizmetlerinin 
kullanımının 
önemini 
değerlendirir.

6. Kütüphane 
kaynaklarını ve 
hizmetlerini etkin 
olarak kullanır

Kütüphane 
Ziyaretleri

Kütüphane 
kaynaklarının 
kullanımına 

yönelik 
uygulamalar

Kütüphane 
etkinliklerine 

katılım

“Anlatım,  
Beyin 

Fırtınası, 
Benzetim, 

Sunum,  
Soru-cevap,  
Tartışma ve 
uygulama”

10 soruluk çoktan 
seçmeli ÖLÇME 
testi uygulanır. 

Sonuç ≥50 ise 
BAŞARILI

Sonuç < 50 ise

BAŞARISIZ

Ayrıca;

Kütüphane 
ve kaynak 

kullanımına 
yönelik 

uygulamalar her 
bir uygulama 
için ayrı ayrı 

puanlandırılır

Sonuç ≥50 ise 
BAŞARILI

Sonuç < 50 ise

BAŞARISIZ



ÇALIŞMA GRUBU 2

1. GİRİŞ
2. BELİRLENEN SORUNLAR
3. ÖNERİLER
    3.1. Eğitim Sürecinde Başvurulan Bilgi Kaynakları
    3.1. Bilgi Hizmetleri 

“Bilgi Kaynakları Türleri” bağlamında faaliyet yürüten Çalıştay 2. Grubu aşağıda 
belirtilen konuları ayrıntılı bir şekilde tartışmıştır:

• Bilgi kaynak türleri ve bilgi erişim araçları 
• Bilgi okuryazarlığı eğitiminde kullanılacak kaynak türleri ve öğretimin oyunlaştırılması
• Bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi

BİLGİ KAYNAK TÜRLERİ
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İnsanlar için sosyal medya, bloglar, kişisel 
deneyimler, kitaplar, dergiler, gazeteler ve 
web siteleri gibi birbirinden farklı ortamlar 
bilgi kaynağı olarak değerlendirilebilir. Ge-
reksinim duyulan bilgi ya da cevap aranan 
soruya bağlı olarak, bilgi kaynağı tercihi de-
ğişecektir. Bu noktada esas olan, gereksini-
mi karşılayabilecek bilgi kaynağına yönel-
mektir. Genel olarak bilgi kaynakları ikiye 
ayrılır (Muthumari, 2013)1:

1. Birincil Bilgi Kaynakları: Birincil kaynak-
lar, diğer araştırmaların dayandığı orijinal 
malzemelerdir. Genellikle sonuçların fi-
ziksel, basılı veya elektronik formattaki ilk 
resmi görünümüdür. Orijinal düşünceyi su-
narlar, bir keşif bildirirler veya yeni bilgiler 
paylaşırlar. Birincil kaynağın tanımı, disipli-
ne veya bağlama göre değişebilir.

Bazı birincil kaynaklar aşağıda verilmiştir:

Eserler (örneğin madeni paralar, bitki ör-
nekleri, fosiller, mobilyalar, aletler, giysiler)

Ses kayıtları (ör. Radyo programları)

Günlükler;

E-postayla internet iletişimleri, liste hizmetleri;

Görüşmeler (örneğin sözlü tarihler, telefon, 
e-posta);

Hakemli dergi makaleleri;

Mektuplar;

Gazete makaleleri;

Orijinal Belgeler (ör. Doğum belgesi, vasiyet-
name, evlilik belgesi, deneme transkripti);

Patentler;

Fotoğraflar;

1 Muthumari, P. (2013). Utilization of traditional and electronic resources in higher education. University. Erişim 
adresi: http://shodhganga.inflibnet.ac.in

Toplantı, konferans ve sempozyumlar tuta-
nakları;

Kuruluşların, devlet kurumlarının kayıtları 
(ör. Yıllık rapor, antlaşma, anayasa, hükü-
met belgesi);

Konuşmalar;

Anket Araştırması (örneğin, pazar anketleri, 
kamuoyu anketleri);

Video kayıtları (ör. Televizyon programları);

Sanat, mimari, edebiyat ve müzik eserleri 
(ör. Resimler, heykeller, müzik notaları, bi-
nalar, romanlar, şiirler).

İnternet sitesi.

2. İkincil Bilgi Kaynakları: İkincil kaynaklar, 
birincil kaynakların yorumları ve değerlen-
dirmeleridir. İkincil kaynaklar kanıt değil, 
daha çok kanıt üzerine yorum ve tartışmala-
rı içerir. Bununla birlikte, bazıları ikincil kay-
nak olarak tanımlanırken, diğerleri üçüncül 
kaynak olarak da tanımlanmaktadır. İkincil 
kaynağın tanımı, disipline veya bağlama 
göre değişebilir.

Bazı ikincil kaynaklar aşağıda verilmiştir:

Bibliyografyalar (ayrıca üçüncül kaynak ola-
rak da kabul edilir);

Biyografik eserler;

Yorumlar, eleştiriler;

Sözlükler, ansiklopediler (ayrıca üçüncül 
kaynak olarak da kabul edilir);

Dergi ve gazete makaleleri (bu ayrım disipli-
ne göre değişir);

Kurgu ve otobiyografi dışındaki monograf-
lar;

1. Giriş
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Ders kitapları (ayrıca üçüncül kaynak olarak 
kabul edilir);

Web sitesi (aynı zamanda birincil kaynak ola-
rak kabul edilir).

Aşağıda sıralanan kaynaklar hem ikincil hem 
de üçüncül kaynak grubunda değerlendirile-
bilmektedir: 

Bibliyografyaların bibliyografyası

Almanaklar 

Bibliyografyalar 

Kronolojiler

Sözlükler ve ansiklopediler

Dizinler 

• Kütüphanelerin farklı tür ve içerikteki 
bilgi kaynaklarını bünyesinde bulundu-
ramaması / daha çok basılı kaynakların 
koleksiyonda yer alması

• Koleksiyon geliştirmede kullanıcıların 
gereksinimlerinin etkin bir biçimde be-
lirlenememesi

• Materyal sağlamaya ilişkin talep/öneri 
toplama yapılarında eksikliklerin bu-
lunması 

• Belli yerlerde kütüphanenin hiç olma-
ması veya var olanların koleksiyonları-
nın ve koşullarının yetersizliği

• Koleksiyon yönetimini sağlayacak, eği-
tim ve bilgi edinme ortamlarını destek-
leyecek kütüphaneci eksikliği 

• Öğrencilerin bilgi kaynaklarının ve hiz-
metlerinin türlerini ve özelliklerini bil-
miyor olmaları 

• Kütüphane, bilgi kaynakları ve hizmet-

lerine yönelik kavramların ve işleyiş-
lerin öğrenciler, öğretmenler ve yöne-
ticiler tarafından bilinmemesi ve/veya 
farklı şekillerde yorumlanması

• Temel eğitimde edinilemeyen bilgi 
okuryazarlığı becerilerinin bireylerin 
eğitim, meslek ve bireysel yaşantılarını 
olumsuz etkilemesi

• Etkin, sistemli ve planlı iş birliği ça-
lışmalarının (öğretmen-kütüphaneci; 
okul-kütüphane; kütüphane-kütüpha-
ne) bulunmaması

• Öğrencilere bilgi okuryazarlığı beceri-
lerinin kazandırılması için konuyla ilgili 
uzmanların (kütüphaneci ve eğitimciler, 
akademisyenler) iş birliği içerisinde ça-
lışmıyor olması

• Öğretmenler ve kütüphanecilere yönelik 
olarak yayıncıların tanıtım faaliyeti ger-
çekleştirmiyor olması

2. BELİRLENEN SORUNLAR
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• Öğrencilerin bilgi kaynaklarından ya-
rarlanmaları ve kütüphaneleri kul-
lanmalarına yönelik olarak yapılan 
yönlendirmelerin/teşviklerin (eğitim 
programlarıyla, ödevlerle vb. ilişkilen-
dirme bağlamında) eksikliği 

• Öğrencilerin başarılarının değerlendi-
rilmesinde bilgi kaynaklarından ve hiz-
metlerinden yararlanma bağlamındaki 
bilgi okuryazarlığı becerilerinin başarı 
değerlendirme ölçütü olarak kullanıl-
maması

• Bilgi kaynaklarını kullanma, bilgi hiz-
metlerinden yararlanma ve bilgiyi de-
ğerlendirme konularına yönelik olarak 
düzenlenen bilgilendirme ve eğitim et-
kinliklerinin azlığı, bu eğitimlerin sis-
temsiz ve plansız olması

• Eğitimlerde farklı yöntem, teknik ve 
araçların kullanılmaması

• Ebeveynlere yönelik bilgilendirme/bi-
linçlendirme eksiklikleri

• Mevzuatın güncel koşullara ve konulara 
uyum sağlayamaması

• Bütçe olanakların yetersiz olması

“İnsanlar için sosyal medya, bloglar, 
kişisel deneyimler, kitaplar, dergiler, 

gazeteler ve web siteleri gibi birbirinden 
farklı ortamlar bilgi kaynağı olarak 

değerlendirilebilir. Gereksinim duyulan 
bilgi ya da cevap aranan soruya 

bağlı olarak, bilgi kaynağı tercihi 
değişecektir. Bu noktada esas olan, 

gereksinimi karşılayabilecek bilgi 
kaynağına yönelmektir. Genel olarak 

bilgi kaynakları ikiye ayrılır (Muthumari, 
2013):
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3. ÖNERİLER

1. Kütüphanecilere, öğretmenlere, öğrencilere, yöneticilere ve ebeveynlere yönelik olarak 
bilgi kaynaklarını tanıma, kullanma, bilgi hizmetlerinden yararlanma, bilgiyi değerlendirme 
ve iletme konularında kapsamlı, sistemli ve planlı eğitim/bilinçlendirme etkinlikleri düzen-
lenmelidir. 

Bu eğitim/bilinçlendirme etkinliklerinde farklı yöntem, teknik ve araçlar (drama, oyun, web 
uygulamaları vb. – yüz yüze, uzaktan eğitim) kullanılmalıdır.

2. Bilgi kaynakları ve hizmetlerine yönelik olarak hazırlanacak bilgi okuryazarlığı eğitiminde 
aşağıdaki konuların ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerekli görülmüştür:

Eğitim Sürecinde Başvurulan Bilgi Kaynakları

• Kütüphane web siteleri

• Danışma kaynakları (ansiklopediler, sözlükler vb.)

• Elektronik kitaplar

• Elektronik dergiler

• Elektronik tezler

• Sesli kitaplar

• Açık erişim kaynaklar

• Açık ders malzemeleri

• Veri tabanları

• Yeni nesil web ortamları, araçları ve uygulamaları
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Bilgi Hizmetleri

• Ödünç Verme Hizmetleri

• Danışma ve Eğitim Hizmetleri

• Sağlama Hizmetleri

• Kataloglama ve Sınıflama Hizmetleri

• Güncel Duyuru Hizmetleri

• Mobil Hizmetler

3. Farklı ortam, format ve içerikte bulunan bilgi kaynakları kütüphane koleksiyonuna kazan-
dırılmalıdır.

4. Yeni nesil kütüphane kullanıcılarının bilgi arama davranışları analiz edilerek gereksinim-
lerine uygun koleksiyon geliştirilmeli ve hizmetler tasarlanmalıdır.

5. Materyal sağlama süreçlerinin (materyal sağlamaya ilişkin talep/öneri toplama vb. işlem-
ler) karşılıklı konuşabilen bütünleşik sistemler aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

6. Kütüphane bulunmayan il, ilçe ve okullarda kütüphane kurma ve geliştirme etkinlikleri 
artırılmalı, mevcut kütüphane koşullarının iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

7. Kütüphane etkinliklerinin verimli bir biçimde yürütülmesi için kütüphanelerde kütüpha-
neci istihdamı sağlanmalı ve artırılmalıdır.

8. Bilgi okuryazarlığı eğitim programlarının etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, nitelikli 
kütüphane koleksiyonlarının oluşturulabilmesi ve bilgi hizmetlerinin verilebilmesi için kü-
tüphaneci, eğitimci, akademisyen ve yayıncı iş birliği sağlanmalıdır.

9. Bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması ve sürdürülebilirliği için eğitim program-
larındaki öğretiler bilgi kaynaklarıyla ilişkilendirilmelidir. Bu kapsamda hazırlanacak proje, 
ödev vb. değerlendirme etkinliklerinde bilgi okuryazarlığı becerileri de başarı değerlendir-
me ölçütü olarak kullanılmalıdır.

10. Mevzuat güncel koşullara ve konulara uyum sağlamalıdır.

11. Bütçe olanakları sağlanmalı ve artırılmalıdır.
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Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlü-
ğünün Millî Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa 
gerçekleştirdiği girişimin; yedi il kapsamında 
(Ankara, Aydın, İzmir, Kayseri, Niğde, Şanlı-
urfa, Tekirdağ) pilot bir çalışma ile başlatılıp 
ülke geneline yayılması ve ulusal bir projeye 
dönüştürülmesi, bilgi okuryazarlığının makro 
ölçekte gerçekleştirilmesi açısından önem 
taşımaktadır. Bu çalışmanın ürünü olarak şu 
anda var olan medya okuryazarlığı dersinin 
yerine, medya okuryazarlığını da içeren bilgi 
okuryazarlığı dersinin verilmesinin, okul kü-
tüphanelerinin hem derme hem de referans 
hizmetleri bağlamında zenginleştirilmesi, 
öğrenci ve öğretmenlere yaşam boyu dene-
yimleyecekleri bilgi okuryazarlığı yetilerinin 
kazandırılması açısından büyük değerler ya-
ratacağı kuşku götürmez bir gerçekliktir. 

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek 
söz konusu girişimin sürekliliği, ancak iyi 
hizmet örgütlenmesinin sağlanması, yara-
tıcı kütüphane ve bilgi hizmetleri ile değer 
yaratması yoluyla mümkün olabilir. Bu ne-
denle, hem ilgili derslerin verilmesi hem de 
okul kütüphanesi hizmetlerinin, eğitimin or-
ganik ve vazgeçilmez bir parçası olabilmesi 
için okul kütüphanelerinde kütüphaneci-
lerin/bilgi ve belge yöneticilerinin istihdam 
edilmesi gereklidir. Çünkü bilgi okuryazar-
lığı programı, konu uzmanlığı gerektiren ve 
teknoloji ile değişim ve dönüşüm sürecinin 
tetiklediği yenilikleri içeren yöntem ve teknik 
bilgiyi gerektirmektedir. Bu bağlamda istih-
dam edilecek kütüphanecilerin daha önceki 
yıllarda da olduğu gibi pedagojik formasyon 
alması yerinde olacaktır. Bu eğitim, bölüm 
müfredatlarında olabileceği gibi eğitim fa-

kültelerinden seçmeli ders alabilme, örgün 
eğitim sırasında veya mezuniyet sonrasında 
düzenlenecek sertifika programları şeklin-
de de olabilir. Ayrıca eğitimde öğretici rolün-
deki bireylerin yani öğretmenlerin de lisans 
öğrenimlerinde bilgi okuryazarlığı becerile-
ri edinmeleri gerekmektedir. Bu durumun 
öğretmenlerin niteliğini artıracağına şüphe 
yoktur. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
destek hizmetleri kapsamında sayılan kü-
tüphanecinin öğretmen ile aynı statüde is-
tihdam edilebilmesi için bu konu ile ilgili var 
olan yasal düzenlemeler gözden geçirilerek 
yeni yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Sözü edilen sürecin yaşanması için gereken 
çabaların sarf edilmesinin 21. yüzyıl hedef-
lerine erişim için sunacağı katma değer, ül-
kemiz için önemlidir. Yaşadığımız çağda bi-
reylerin eleştirel düşünme becerisine sahip 
yaşam boyu öğrenen bireyler olması beklen-
mektedir. Çağın isteği insan gücü dönüşümü 
ise ancak eğitim ile olasıdır. 2023 Vizyonun-
da vurgulandığı üzere yeni eğitim anlayışın-
da yetiştirilmek istenen insan başroldedir. 
İnsana çağının becerilerini kazandırmak ise 
eğitim kurumlarının sorumluluğundadır. Bu 
sorumluluk bütün eğitim kaynakları/araçla-
rı etkin biçimde kullanılarak başarılabilir. 

2023 Vizyonunda yer alan öğrenme süreçle-
rinde dijital içerik dönüşüm ve beceri bazlı 
dönüşüm ise ancak etkin bir kütüphane ve 
onun zengin derme ve hizmetleri ile sağla-
nabilir. Bilgiye erişen, onu etkin biçimde kul-
lanabilen ve üretebilen bireyler, e-devlet hiz-
metlerini etkin biçimde kullanacak, gerçek 
anlamda katılımcı demokrasi işleyecektir. 

1. DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE  
İHTİYAÇ ANALİZİ
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Bireyler bilgi okuryazarı kılınmazsa toplum-
lar dijital uçurum ve sosyal dışlanma gibi 
tehditlerle mücadele etmek zorunda kalabi-
lir. Toplum bireylerinin bilgi okuryazarı kılın-
ması ise ancak eğitim yaşamlarının erken za-
manlarında onlara kazandırılabilir. Gelişmiş 
ülkeler bilgiye erişimi, sosyal dışlanmayı ve 
bilgi uçurumunu aşmada en temel şey ola-
rak görmekte ve kütüphanelerini bu amaçla 
etkin şekilde kullanmaktadır. Çünkü kütüp-
haneler bilgiye erişimde fırsat eşitliği sunan 
biricik/yegâne, kamusal, yaşayan alanlardır.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı arasında imzalanan “Eğitimde 
İş Birliği Protokolü” kapsamında verilecek 
bilgi okuryazarlığı eğitiminin uygulanabilir, 
sürdürülebilir ve etkisi yüksek sonuçlar elde 
edilebilir nitelikte olmasına yönelik Planla-
ma ve Uygulama başlıkları altında proje-
lendirme çalışması yapılmıştır. Söz konusu 
proje ve alt başlıklar raporun sonunda ile-
tilmektedir. 
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1. Bilgi okuryazarlığı dersi bağımsız bir ders 
olarak eğitim programında yer almalı ve içe-
riği öğretmen-kütüphaneci iş birliği ile oluş-
turulmalıdır. 

2. Eğitim programı, herhangi bir ayrım ya-
pılmaksızın toplumun kültürel ve sosyal de-
ğerleri gözetilerek tasarlanmalıdır. 

3. Bilgi okuryazarlığı programları öncelikle 
öğretmenlere yönelik hazırlanmalı ve prog-
ramlar başlangıç, orta ve ileri seviye olarak 
planlanmalıdır.

4. Bilgi okuryazarlığı, esasında en ideal biçi-
mi ile birey odaklıdır ve bireye özeldir. Bireyin 
zihninde oluşan (organik bir biçimde ya da 
değil) merak ya da şüpheyi indirgemesi için 
yaşanan bir süreçtir. Bilgi okuryazarlığı süre-
cinin ilk aşaması olan enformasyonun/bilgi-
nin yaşam için vazgeçilmez değerde olduğu 
anlayışına sahip olma ve bu durumun farkın-
da, ayırdında olma yetisini kazandırma süre-
cinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 

5.Bilgi arama dürtüsünün, eğitime katılan/
katılacak öğrenenlerde organik biçimde 
oluşturulması, program hazırlanırken dik-
kat edilmesi gereken bir başka husustur. 

6. Sadece kitap okuma etkinlikleri düzenle-
mek ya da tarama tekniklerini öğretmek ile 
yetinilmemelidir. Verilecek eğitim ile bireyin 
bilgi okuryazarlığı yetilerini kazanmayı or-
ganik olarak (doğal biçimde) kendiliğinden 
hissetmesi ve yaşam boyu kazandığı yetileri 
kullanma ve geliştirme yönünde istek duy-
ması sağlanabilir. Bu bağlamda öğretmen, 

kütüphaneci ve öğrencinin motivasyonu son 
derece önemlidir. 

7. Eleştirel okuma ve eleştirel düşünme ko-
nularında yöntem ve teknikler içeren eğitim 
de programın içeriğinde ağırlıklı biçimde yer 
almalıdır. 

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek 
programda şu unsurların yer alması önemli 
ve gereklidir. 

• Enformasyonun/bilginin değerinin ayır-
dına varma

• Motivasyon ve güdüleme yöntemleri

• Eleştirel okuma ve eleştirel düşünme 
teknikleri

8.Uygulamaya yönelik çalışmalar tasarla-
nırken, öğrencilerin ilgi alanları göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

9. Program kapsamında öğrencilere kü-
tüphane kataloglarını, arama motorlarını, 
veri tabanlarını ve açık erişim sistemlerini 
kullanabilme becerilerinin kazandırılması 
gerekmektedir. Bu doğrultuda bilgi arama 
sürecine ilişkin aşağıda belirtilen hususla-
rın dikkate alınmasında fayda vardır;

• Öğrencilerin internette yaptıkları ara-
malarda listelenen ilk sayfaları daha 
fazla tercih ettikleri VE/AND VEYA/OR, 
DEĞİL/NOT gibi işleçleri kullanmama-
ları sebebi ile aradıkları bilgiye eriş-
mekte zorlandıkları görülmektedir. Bu 
kapsamda; eğitim içeriğinde bilgisayar 

2. BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI 
HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 

HUSUSLAR
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ve internet taramasına ilişkin kavram-
ların ve tekniklerin aktarılması gerek-
mektedir. 

• Program kapsamında internette bilgi 
ararken dil, bölge, zaman, dosya türü 
vb. kriterlerle sınırlandırılmış aramalar 
yapılmasına ilişkin tekniklerin aktarıl-
ması faydalı olacaktır. 

• Tırnak işareti ile arama, belirli bir dosya 
türünde arama, belirli bir sitede arama 
(URL), önbellekte arama, görsel arama, 
başlıkta arama, ilgili sayfaları ve belirli 
bir web sayfasına bağlantı veren diğer 
sayfaları bulma, artı, eksi, yıldız, soru 
işareti, alan taraması (domain) gibi sı-
nırlılık getirme tekniklerini kullanabilme 

konularında bilgi verilmesi ve uygula-
malarla desteklenmesi faydalı olacaktır. 
Örneğin öğrencinin güvenilir ve güveni-
lir olmayan web sitelerini belirleyebilme 
noktasında domain adreslerini analiz 
edebilmeleri belirleyicidir.

10.“Öğrenme iklimi” dediğimiz öğrenme 
ortamının özenle ve dikkatle hazırlanması 
önem arz etmektedir. Söz konusu iklimde, 
öğrenme ortamında -ki en uygun öğrenme 
ortamı kütüphanedir- renkler (iç tasarım-
da), koku, ışık, ısı, ergonomi, müzik unsurla-
rına dikkat edilmesinde büyük yarar vardır.

11.Öğrencilerin eğitim-öğretim yaşamların-
da karşılaştıkları zorlukların üstesinden gel-
me, kendilerini ifade etme, müzakere etme, 
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okuma alışkanlığı kazanma gibi yetkinliklerin 
kazandırılmasında kütüphaneler ve kütüp-
haneciler etkin rol üstlenir. Bu yetkinliklerin 
öğrencilere aktarılmasında derin öğrenme, 
ters-yüz öğrenme, oyunlaştırarak öğrenme 
gibi en son öğrenme yöntemleri kullanılma-
lıdır. Protokol kapsamında gerçekleştirilecek 
programda anılan yöntemlerin dikkate alın-
masında yarar bulunmaktadır.

12.Öğrenciler bütün derslerde bilgi arama-
ya teşvik edilmelidir. Öğrencilerin gereksi-
nim duydukları bilgiye erişmeleri için hangi 
kaynakları, sistemleri kullanacakları, hangi 
kaynaklara güvenebilecekleri, onları na-
sıl kullanacakları ve arama sürecinin nasıl 
gerçekleşeceği hakkında bilgilendirilmeleri 
gereklidir.

13.Bilgi okuryazarlığı ile ilgili güncel yaşam-
dan örneklerin de yer aldığı pratik uygulama 
kaynaklarının ve diğer ilgili literatürün gün-
cellenerek artırılması faydalı olacaktır.  

14.Araştırmanın formüle edilmesi ile ilgili 
örnek tablolar oluşturulmalı ve öğrencilere 

bunun önemi anlatılmalıdır. 

15.Eğitim programı kapsamında; öğrenci-
lere bilgisayar ve internet taraması ile ilgili 
kavram ve tekniklerin aktarılması sürecinde 
uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmalı, 
öğrencinin pratik yapması sağlanmalıdır. 
Ölçme değerlendirme aşamasında da yine 
bu uygulamalardan faydalanılabilir. 

16.Bilgi okuryazarlığı eğitimi sadece kav-
ramsal olarak ele alınmamalı; arama stra-
tejilerinin geliştirilmesine ilişkin uygulama-
ların öğrenciler tarafından deneyimlenmesi 
teşvik edilmelidir. Anahtar sözcük seçebil-
me, konu daraltma/genişletme vb. becerile-
rin kazandırılması kapsamında oyunlaştır-
ma yöntemi ile konuların aktarılması faydalı 
olacaktır.  

17.Eğitimin ve eğitim kurumlarının en 
önemli aracının kütüphane olduğu unutul-
mamalıdır. Kütüphaneciler, bu bağlamda 
çalıştıkları okuldaki öğretmenlerle dersi ta-
sarlama sürecinden ölçme ve değerlendir-
me sürecine kadar birlikte çalışmalıdır.
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18.Dijital vatandaşlık, eğitim programı kap-
samında mutlaka ele alınmalıdır. 

19.Kütüphanecilerimizin bilgi erişim tek-
nikleri konusunda bilgi altyapılarını sürekli 
eğitim, meslek-içi eğitim ve uzaktan eğitim 
kanalları aracılığıyla belirli aralıklarla göz-
den geçirmesi ve yeni yöntem ve teknikleri 
öğrenme konusunda çaba göstermeleri yö-
nünde kurumun teşvik edici ve güdüleyici 
olması çok değerlidir.

20.Programın ve çıktılarının ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi doğrultusunda, ulusla-
rarası düzlemde gerçekleştirilen indika-

törlerin (göstergeler) ulusal düzlemde ülke 
gerçeklerine dayalı bir biçimde uyumlandı-
rılması için çaba göstermek gereklidir. Bu-
rada kastedilen sadece ön test ve son test 
uygulaması değil, programın yarattığı etki 
üzerine değerlendirme ve ölçmeye dayalı 
indikatörlerin ve/veya olamıyorsa soruların 
hazırlanması ve yanıtların, geri bildirimleri-
nin alınması önem taşımaktadır.

21.Bilgi okuryazarlığı uygulamalarında 
program, her yıl gözden geçirilmeli, iyileş-
tirmeler yapılmalı, eğer sorunlar varsa tes-
pit edilerek çözüm planları (PUKÖ Döngüsü) 
oluşturulmalıdır.

PUKÖ Döngüsü

ÖNLEM AL

PLANLA

UYGULA

KONTROL ET
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Yaşanan sorunlardan en önemlisi, bütün 
okullarda kütüphane bulunmaması, var olan 
kütüphanelerin de aktif biçimde kullanıla-
mamasıdır. Z-kütüphane ile birlikte okullar-
da kütüphane kurma girişimleri artmış olsa 
da kütüphaneci istihdam edilmemesi sebebi 
ile öğrenciler ve öğretmenler bu kütüphane-
lerden etkin bir biçimde yararlanamamak-
tadır. Bazı okullarda kütüphaneler tamamen 
kapalı ya da öğrencilerin ve öğretmenlerin 
kullanabileceği saatlerde (örneğin; öğle 
arası, okul sonrası) kapalıdır. Okul kütüpha-
nelerinin hafta sonu ve okul saatleri dışında 
da mümkün olduğu kadar uzun saatler açık 
tutulması sağlanmalıdır. 

Yaşamdan kopuk olan ve sıklıkla kullanılma-
yan bilgiler, öğrenciler tarafından kolaylıkla 
unutulmaktadır. Bilgi okuryazarlığı program-
ları derslerin içeriğine yedirilerek yani der-
sin işleniş sürecine uygulanarak verilmeli, 
bunun yanı sıra bireylerin gündelik yaşam-
larında karşılaştıkları sorunları çözmede ve 
gereksinimlerini tatmin etmede yardım ede-
bilecek düzeyde olmalıdır. Örneğin; güvenli 
elektronik alışveriş ve siber dolandırıcılık gibi 
konuların programın içeriğinde yer alması, 
bilinçli bireylerin yetiştirilmesine katkıda bu-
lunacaktır. Bu eğitimin gerçek yaşamda etkin 
olabilmesi ve soyut kalmaması ise eğitim ve-
rilecek bireylerin iyi tanınmasını yani onların 
bilgi gereksinimlerinin saptanmasını gerek-
tirir. Eğitimler ise oyunlaştırılarak ve senar-
yolar hâlinde eğlenceli biçimde öğrencilerle 
buluşturulmalıdır. 

Öğrencilerin edindikleri bilgilerin bir kısmı-
nı/tamamını ara tatil dönemlerinde ve yaz 
tatillerinde unutması bir başka sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin öğren-

diklerini tatil dönemlerinde pekiştirmeleri 
ve bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştire-
bilmeleri için halk kütüphanelerinin etkin 
kullanımını gerektirmektedir. Bu konuda 
halk kütüphaneleri ile iş birliğine gidilmesi 
ve sürekliliğinin sağlanması çok değerli bir 
çaba olacaktır. Yaz dönemlerinde ve ara ta-
tillerde düzenlenen kütüphane etkinlikleri 
çerçevesinde, bilgi okuryazarlığı beceri eği-
timleri verilmeli, okullarda ve kütüphaneler-
de bilgi okuryazarlığı atölyeleri kurulmalıdır. 

Bilgi okuryazarlığı eğitimine yönelik aile ka-
tılımlı etkinliklerin düzenlenmesi, ebeveyn-
lerin de konu hakkında bilinçlendirilmesini 
sağlayacaktır. 

Bütün illerimizde, her ilimizin bütün okulla-
rında bilgi okuryazarlığı programının KYGM 
ve MEB iş birliği ile uygulanması kısa vadede 
mümkün olmayabilir. Ancak çağdaş öğret-
me ve öğrenme yöntemlerini de içeren web 
tabanlı bir program hazırlanır ve ulusal düz-
lemde kullanılabilir kılınırsa çok yerinde olur. 
Programın sürekliliğini sağlamak ve dinamik 
yapısını güçlendirmek için sosyal medyadan, 
görsel medyadan, mobil uygulamalardan ak-
tif biçimde yararlanılmalıdır. Makro ölçekte,   
ulusal düzlemde hazırlanacak web tabanlı 
programda öğrencilerin yanı sıra öğretmen-
ler, kütüphaneciler ve öğretmenler için de 
modüller oluşturulabilir. 

Ancak bazı noktalarda insan-insan etkileşi-
minin eğitimde çok daha etkili olduğu göz 
ardı edilmemelidir. Ayrıca, yerel farklılıklar 
da dikkate alınmalıdır. 

Eğitim programının hazırlanma aşamasında, 
öğretmen ve öğrencilerin bilgi ararken hangi 
yolları izlediğinin bilinmesi de önem taşımak-

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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tadır. Bu kapsamda; bilgi okuryazarlığı uygu-
lamaları yapılacak pilot okullarda öğretmen 
ve öğrencilerin bilgiye nasıl eriştiklerini tespit 
etmek ve etkin bir planlama yapabilmek için 
deneyim araştırması yapılmalıdır. 

Bilgi okuryazarlığı eğitimi verilecek okulla-
rın kütüphanelerinde geleneksel kaynaklar 
ve e-kütüphane kaynakları bulunmalıdır. 
Öğrenciler, hangi konuya, hangi bilgi kay-
naklarından erişebileceklerini bilmelidir. Bu 
kapsamda okullarda QR Kütüphane, e-kü-
tüphane ve basılı kaynaklar bulunmalı, öğ-
renciler e-kaynaklara istediği zaman diledi-
ği yerden erişebilmelidir.   Kütüphane bilgi 
kaynakları için yeterli bütçe ayrılmalıdır. 

Bilgi okuryazarlığı programlarının etkisinin 
bir anda oluşmasını beklemek gerçekçi de-
ğildir. Elbette belirli ölçme yöntemleri kul-
lanılabilir. Ancak bunlar, programların uzun 
vadedeki etkisini göstermeyecektir. Bakan-
lıklar ve devlet kurumları durumu saptamak 
açısından nicel ve istatistiki verilere gerek-
sinim duymaktadır. Ancak eğitimde dönü-
şüm için “nitelik” göz ardı edilmemelidir.

Yurt genelinde durum tespiti yapılması 
önemli ve gereklidir. Eğitim programının 
hazırlanmasından önce kütüphanecilere, 
öğretmenlere ve öğrencilere ihtiyaç anali-

zi yapılmalı, bilgi arama davranışları tespit 
edilmelidir. Bu aşamada öğretmenlerin, kü-
tüphanecilerin ve öğrencilerin mevcut bilgi 
okuryazarlık beceri düzeylerinin ön test ve 
son test yoluyla ve beceri testleri ile ölçül-
mesinde fayda vardır. Okullarda bulunan kü-
tüphane, derme, personel, mekân ve altyapı 
konusunda bir durum tespitinin yapılması 
bu projenin yol haritasının hazırlanmasında 
anahtar bir veri seti elde edilmiş olacaktır. 
Bu veri setinin, Milli Eğitim Bakanlığının 
MEBSİS sistemi üzerinden hazırlanacak bir 
soru cevap modülü ile tüm okullardan ya da 
proje illerindeki okullardan çok hızlı bir şe-
kilde toplanması sağlanabilir.

Bilgi okuryazarlığı becerilerini kazandırma 
konusunda, öncelikli olarak öğretmenlere 
eğitim verilmesi önemli bir ihtiyaçtır.  Bu 
eğitim, söz konusu protokol kapsamında 
kütüphanelerde, okullarda ve interaktif bir 
şekilde üniversiteler tarafından kullanılan 
uzaktan eğitim modelleri ile çevrim içi ola-
rak da verilebilir.

Okullarda ve kütüphanelerde internet hızı-
nın artırılmasına yönelik çalışmalar yapıl-
malıdır. 

Kütüphaneci-öğretmen, okul-kütüphane iş 
birliği çalışmalarında bürokrasi azaltılmalıdır. 
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Teknolojik gelişmelerin bilgiye erişimi ko-
laylaştırdığı görüşünün aksine, öğrencilerin 
bilgi okuryazarı olma süreçlerinde eksiklik-
ler olduğu gözlemlenmektedir. Öğrencilerin 
bu eksikliklerini gidermesi; nitelikli bilgiye 
ulaşma, bilgiyi değerlendirme, kullanma ve 
iletme becerilerinin okul döneminde kazan-
maları gereklidir. Bu bağlamda; Millî Eğitim 
Bakanlığı, iş birliği yapılması gereken ku-
rumların başında gelmektedir. 

Öğretmen ve kütüphanecinin eşgüdümlü 
çalışması son derece önemlidir. Bunun yanı 
sıra, bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazan-
dırılması için üniversitelerin Bilgi ve Belge 
Yönetimleri Bölümleri, tüm kütüphaneler, 
halk eğitim merkezleri,UNESCO, yerel yö-
netimler ve sivil toplum kuruluşları, basın 
ve medya organları ile iş birliği içinde olmak 
gerekmektedir. Uzaktan eğitim ve ölçme de-
ğerlendirme konusunda üniversiteler ile iş 
birliği yapılabilir. Bir heyetin oluşturulması 
ve iyi uygulamaların yerinde incelenerek ra-
porlanması tavsiye edilmektedir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından, 4-8 

Haziran 2018 tarihleri arasında Ankara Hacı 
Ömer Tarman Anadolu Lisesi’nde gerçek-
leştirilen   “Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Prog-
ramı” iyi uygulamalar arasında sayılabilir. 
31 gönüllü öğrencinin katıldığı eğitim süre-
since; öğrencilerin bilgi ile ilgili konularda 
(bilgiye erişim, bilginin yorumlanması, ile-
tilmesi vb.) zorlanma derecelerini tespit et-
mek üzere 33 sorudan oluşan Likert ölçeği 
uygulanmış, katılımcıların bilgi okuryazarlık 
düzeyleri tespit edilmiştir. Eğitim sonrasın-
da son test uygulaması ile öğrencilerin bilgi 
okuryazarlık düzeylerinde 1,08 oranında ar-
tış ölçülmüştür.

Bilgi okuryazarlığı eğitim programı kapsa-
mında; öğrencilerin bilgi ihtiyaçlarını fark 
etmeleri, bilgi kaynak türleri hakkında bilgi 
edinip arama stratejileri geliştirmeleri, bilgi 
erişim araçlarını tanımaları ve bu araçları 
verimli kullanmaları, doğru ve tam bilgiye 
ulaşmanın önemini kavramaları, ulaştıkları 
bilgiyi; güvenirlik, ilgililik, doğruluk, güncel-
lik, tamlık kriterleri ile eleştirel şekilde de-
ğerlendirerek etkin ve yetkin kullanmaları, 
çeşitli kaynak ve türdeki bilgileri birleştirip 
sentezleyerek düzenleyebilmeleri, bilgiyi 

4. İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI ve  
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Bilgi ihtiyacını fark etme ve
tanımlama

Arama konusunu daraltma
genişletme

Bilgi kaynak türlerini, bilgi
erişim araçlarını tanıma

Çeşitli yöntemler kullanarak web
ortamında tarama yapabilme

Kütüphane ve bilgi merkezlerini
kullanabilme

Arama stratejileri geliştirme

Çeşitli kaynak ve türdeki bilgileri
birleştirip sentezleyerek düzenleyebilme

Öğrenmede etkin rol alarak
öğrenme sorumluluğunu üstlenme

Doğru ve tam bilgiye ulaşmanın
önemini kavrama

Kazanılan becerileri sınav/ödev gibi çalışmalarda,
sosyal hayatta ve karar verme süreçlerinde kullanabilme

Bilgiyi yasal ve etik kurallar çerçevesinde
iletebilme

Bilgiyi; güvenirlik, güncellik, tarafsızlık v.b.
kriterler ile eleştirel şekilde değerlendirebilme
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doğru iletme becerisi kazanmaları,  öğren-
mede etkin rol alarak öğrenme sorumluğunu 
üstlenmeleri, yeni bilgiler üretmeleri, edin-
dikleri bu yeterlilikleri sınav/ödev gibi çalış-
malarda, sosyal hayatlarında ve karar verme 
süreçlerinde kullanmalarına yönelik pilot bir 
uygulama gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim programı, aşağıda listelenen konuları 
kapsamaktadır;

• Bilginin tanımı ve bilgi felsefesi

• Bilgi hiyerarşisi (veri/enformasyon/bilgi)

• Bilgi üretimi (açık/örtük)

• Bilgi türleri (kaynağına, niteliğine ve kul-
lanımına göre)

• Bilgi Okuryazarlığı (tanımı, tarihçesi ve 
önemi)

• Kitap ve kitap türleri

• Kütüphane kullanımı ve kütüphane türleri

• Bilgi kaynakları ve türleri

• Hangi tür bilgi kaynağının hangi tür bilgi 
gereksinimi için daha  uygun  olduğuna 
karar verme

• Farklı türdeki bilgi kaynaklarını bir arada 
kullanma

• Bilgi erişim araçları

• Bilgi ve gereksinimi ve arama davranışı

• Araştırma/ödev konusunu daraltma/ge-
nişletme

• Bilgisayar ve internet taraması ile ilgili 
kavram ve teknikler

• Boole işleçleri (and/ve-or/veya-not/değil)

• İnternette bilgi arama (basit/geliş-
miş-derin/yüzeysel arama)

• Anahtar kelimeler

• Arama motorları,  tarih, dil ve tür gibi sı-
nırlamalar

• Bilginin; güvenirlik, ilgililik, doğruluk, 
güncellik, tamlık, tarafsızlık gibi unsur-
lar açısından değerlendirilmesi ve yo-
rumlanması

• Veri tabanları

• Kaynak gösterme ve künye hazırlama

• Alıntı, dipnot ve atıf
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• Araştırma raporunun/ödevin bölümleri 

• Bilgi ile ilgili yasal/etik konular (Telif 
hakları, adil kullanım, intihal)

Söz konusu çalışma Z kütüphanede gerçek-
leştirilmiş olup çeşitli referans kaynakları ve 
bilgi teknolojilerinin kullanımı ile öğrencile-
rin ilgili alanlarda uygulama yapması sağ-
lanmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöneti-
mi Bölümü tarafından, Eğitim Fakültesi’nin 
katkılarıyla hazırlanan “Hacettepe Üniversi-
tesi Bilgi Okuryazarlığı Programı” (HÜBO), 
bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırıl-
masına ilişkin faydalı bir uygulamadır. 

Program kapsamında; bilgi kaynakları ve 
kütüphanelerin genel özellikleri, konu se-
çimi ve bilgi arama teknikleri, Hacettepe 
Üniversitesi kütüphanelerine ait katalogla-
rın kullanımı, veri tabanları ve veri tabanla-
rının kullanımı, web’de bilgi arama ve web 
kaynaklarının değerlendirilmesi ve bilgi 
kaynaklarının kullanımıyla ilgili yasal ve 
etik konular ele alınmaktadır. Ayrıca, bölüm 
sonlarında on soruluk testler yer almakta-
dır. Program bölümleri birbirleriyle ilişkili ve 
aşamalı olarak oluşturulmuştur. 

Program, bir ya da birden çok oturumda 
tamamlanabilmekte ve ihtiyaç duyulduğu 
kadar tekrarlanabilmektedir. Söz konusu 
programa, http://hubo.hacettepe.edu.tr/ 
adresinden erişim sağlanmaktadır. 

Anoka Ramsey Topluluğu Kolej Kütüphanesi 
tarafından hazırlanan “Information Literacy 
Tutorial” (Bilgi Okuryazarlığı Öğreticisi) da 
faydalı uygulamalar arasında sayılabilir. Web 
tabanlı program kapsamında; ön test ve son 
test, konu anlatımları, örneklerle açıklama-
lar, kütüphane terminolojisi vb. bölümleri 
içermektedir. Söz konusu programa, http://
webs.anokaramsey.edu/literacy/chapters.
html bağlantısından ulaşılmaktadır.  

Wisconsin Üniversitesi Milwaukee Kütüpha-
neleri tarafından bilgi okuryazarlığı becerile-
rinin kazandırılmasına yönelik olarak hazır-
lanan uygulama, eğitim videoları da içermesi 
sebebi ile iyi uygulamalar arasında gösteri-
lebilir. Bahse konu uygulama, https://guides.
library.uwm.edu/c.php?g=20289&p=456441 
adresinde yer almaktadır. Protokol kapsa-
mında benzer çalışmalar ortaokul seviyesine 
uygun şekilde hazırlanabilir.

Donna OGLE tarafından geliştirilen K-W-L 
(Know/Want to Know/Learned) tablosunun 
kullanımı önerilmektedir. Söz konusu tab-
lo, öğrencilerin konu hakkında ne bildiğini, 
ne bilmek istediğini ve ne öğrendiğini analiz 
edebilmesine yardımcı olmaktadır. Bir öğ-
retme stratejisi olarak değerlendirilen KWL 
şeması, öğrencilerin öğrenme süreci önce-
sinde, öğrenme esnasında ve sonrasında 
düşüncelerini düzenlemelerini sağlar. KWL 
şeması, hem bireyler hem de gruplara yö-
nelik biçimlendirici değerlendirme ve görü-
nür düşünme stratejileri için faydalıdır.

“ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından, Eğitim 
Fakültesi’nin katkılarıyla hazırlanan “Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı 
Programı” (HÜBO), bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasına ilişkin 
faydalı bir uygulamadır.
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Silvia Rosenthal TOLİSANO tarafından oluşturulan KWHLAQ grafiği de yine faydalı bir 
eğitim dokümanıdır. 
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KWHLAQ grafiği, KWL grafiğinin geliştirilmiş hâlidir. Her ikisi de öğrenme öncesinde, sıra-
sında ve sonrasında düşüncelerin ve fikirlerin değerlendirilmesini sağlayan öğretim araç-
larıdır. 

K/KNOW – Konu hakkında ne biliyorum?

W/WANT – Ne öğrenmek istiyorum?

H/HOW – Öğrenmek istediklerimi nasıl bulabilirim?

L/LEARN – Araştırmamı tamamladıktan sonra ne öğrendim?

A/APPLY – Öğrendiklerimi nasıl uygulayabilirim?

Q/QUESTIONS – Araştırma sonucuna cevap bulamadığım sorular nelerdir?
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Projenin uygulanabilir, sürdürülebilir ve etkisi yüksek sonuçlar elde edilebilir nitelikte ola-
bilmesi için “Planlama” ve “Uygulama” başlıkları altında sınıflanabilecek yedi temel aşama:

5.1. PLANLAMA SAFHASI

5.1.1. Etki alanlarının belirlenmesi:

Bu eğitimin kısa-orta-uzun vadede ne gibi sonuçlarının olmasının beklendiği, mümkün ol-
duğunca çarpıcı, net ve ölçülebilir şekilde ifade edilmelidir (Bkz. 5.a.i-iii).

5.1.2. İhtiyaç analizi:

a. Sahaya yönelik mevcut durum değerlendirmesi

i. Ülkedeki okul kütüphanelerinin ve iletişim bilgilerinin saptanması

ii. Kütüphanelerin kaçında kütüphanecinin/kütüphanecilerin görev yaptığının tespiti

iii. Fiziksel olanaklar (çalışma salonu, bilgisayar, internet erişimi vb. olanaklar)

iv. Ne tür kaynakların var olduğu ve mevcut koleksiyon sayısı

v. Bilgi okuryazarlığına yönelik bir eğitim verilip verilmediğinin/bir faaliyetin gerçek-
leştirilip, gerçekleştirilmediğinin tespiti

b. Öğretmenler

Öğretmenlerin mevcut bilgi okuryazarlığı düzeylerinin ölçülmesi (Ön test)

• Öz değerlendirme

• Beceri testi

i. Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı becerilerine yönelik olası eksiklerinin veya ihti-
yaçlarının giderilmesi için ne tür faaliyetler yürütüleceğinin belirlenmesi ve bunla-
rın uygulanması (eğitimler, seminerler, atölyeler vb.)

ii. Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı becerilerine yönelik olası eksiklerin giderilip gi-
derilmediğinin ölçülmesi (Son test)

• Öz değerlendirme

• Beceri testi

5. PLANLAMA VE UYGULAMA SAFHASI
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c. Kütüphaneciler

Kütüphanecilerin mevcut bilgi okuryazarlığı düzeylerinin ölçülmesi (Ön test)

i. Kütüphanecilerin mevcut eğiticilik becerilerinin değerlendirilmesi (Ön test)

ii. Kütüphanecilerin bilgi okuryazarlığı ve eğiticilik becerilerine yönelik olası eksiklerin 
veya ihtiyaçların giderilmesi için ne tür faaliyetler yürütüleceğinin belirlenmesi ve 
bunların uygulanması (eğitimler, seminerler, atölyeler vb.)

iii. Kütüphanecilerin eğiticilik ve bilgi okuryazarlığı becerilerine yönelik olası eksiklerin 
giderilip giderilmediğinin ölçülmesi (Son test[ler])

• Öz değerlendirme

• Beceri testi

d. Öğrenciler

Öğrencilerin mevcut bilgi okuryazarlığı becerilerinin belirlenmesi

i. Öğrencilerin bilgi davranışlarının belirlenmesi (Burada akademik amaçlı bilgi ara-
ma ve günlük bilgi arama ile ilgili sergilenen davranışları ayrı ayrı ele alınmalıdır.)

• Bilgiye ihtiyaç duyduklarının farkındalar mı?

• Ne tür cihazlar kullanıyorlar?

• Bilgiyi nasıl tanımlıyorlar?

• Hangi arama alanlarını kullanıyorlar?

• Bilgiyi nerede arıyorlar?

• Bilgi ihtiyaçlarını nasıl formüle ediyorlar?

e. Aileler (Aileler, bu eğitimi alacak olan öğrencilerin eğitimden en üst düzeyde fayda gör-
mesi için etkili aktörlerden biri olarak değerlendirilmelidir. Ancak, ailelere bilgi okur-
yazarlığı becerisi kazandırmak bu projenin temel hedeflerinden biri değildir. Bu adıma 
yer verilmesinin nedeni, ailelerin bilgi okuryazarlığının gerekliliği konusundaki farkın-
dalıklarını artırmak ve çocuklarının öğrenme süreçlerine olumlu katkı sunmalarını sağ-
lamaktır.)

Ailelerin bilgi okuryazarlığı konusundaki bilgi ve beceri düzeylerinin belirlenmesi

i. Ailelerin bilgi okuryazarlığı konusundaki farkındalıklarının artırılması ve bilgi okur-
yazarlığının müfredata eklenmesinin olumlu sonuçlarının anlatılması önem taşı-
maktadır. 

• Eğitimler, seminerler, atölyeler, ...
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5.1.3. İçeriğin ve öğretme yönteminin tasarlanması:

c. Eğitime ait öğrenme çıktıları belirlenmeli

Hangi becerilere sahip öğrencilerin “bilgi okuryazarı” olarak nitelendirilebileceği netleştiril-
melidir. (Günlük bilgi ve akademik bilgi ayrımı dikkate alınmalıdır. Beceri setleri, dolayısıyla 
öğrenme çıktıları bu farklılıkları gözetecek şekilde belirlenmelidir.) 

b. “İhtiyaç analizi” aşamasında netleştirilen, öğrencilerin bilgi davranışlarına (Bkz. 2.d.) ve 
belirlenen öğrenme çıktılarına (Bkz. 3.a.) en uygun öğretme yöntemleri belirlenmelidir.

i. Oyunlaştırma

ii. Uygulama (mobil uygulamalar) tabanlı öğrenme 

iii. Karma öğrenme (blended learning)

iv. “Flipped” öğrenme

v. Sorgulamaya dayalı öğrenme

c. Eğitim içeriği yukarıdaki iki madde temel alınarak geliştirilmeli ve klasik öğretim yön-
temleri ile sunulmamalıdır.

Dijital yerlilere yönelik içerik hazırlandığı 
dikkate alınmalıdır. Zorlama olmayan, mo-
tive edici bir öğrenme iklimi yaratılmalıdır.

i. Eğitim uygulamalı olmalıdır. (öğ-
renciye somut çıktılar ve faydalar 
gösterilmeli ve uygulamalar / ör-
nekler günlük hayattan alınmalı / 
günlük hayata entegre edilmeli-
dir).

ii. Eğitim için sunulan örnekler, uy-
gulamalar mümkün olduğunca 
yerelleştirilmeli ve öğrenci düzey-
lerine uygun şekilde sunulmalıdır.

• Bu noktada, tüm öğrenciler için 
tek tip bir eğitim içeriğinin (örnek-
ler, uygulamalar vb. açısından) 
hazırlanması mümkün olmamak-
la birlikte öğrenme çıktıları açısından hedeflerin (kazandırılması hedeflenen bilgi 
okuryazarlığı becerilerinin) aynı olmasının sağlanması gereklidir.
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iii. Önceki aşamalarda, öğrencilerin arama yapma, sorgu geliştirme vb. alışkanlıkla-
rının analiz edilmesi sayesinde, uygun ortam (örn. kütüphane ortamı), araç (örn. 
katalog vb. arama araçları) ve (tespit edilen bilgi ve beceri eksikliklerini gidermeye 
yönelik) uygulamalar tasarlanmalıdır.

iv. Uygulama ve örneklerde cinsiyetçi ya da ayrımcı bakış açısı olmadığından emin 
olunmalıdır.

5.2. UYGULAMA SAFHASI

5.2.1. Eğitimin uygulanması:

(Yukarıda listelenen maddeler ışığında tasarlanan eğitimin sahada uygulandığı aşamadır.)

5.2.2. Etki ölçümü:

a. Etki alanları belirlenirken “başarı göstergeleri” de ortaya konmuş olmalı ve niteliğe 
yönelik somut artışları tanımlayan hedefler netleştirilmelidir.

i. Kısa vadeli sonuç: “Bu eğitimi alan öğrencilerin tamamının akademik başarısının 
%x oranında yükselmesi hedeflenmektedir.”

ii. Orta vadeli sonuç: “Bu eğitimi alan öğrenciler sayesinde Türkiye’nin PISA testi so-
nuçlarında x basamak yukarı çıkması hedeflenmektedir.”

iii. Uzun vadeli sonuç: “Bu eğitimi alan öğrencilerin %x’inin, ülkede yeni istihdam sa-
haları açan yöneticiler olması beklenmektedir.” (Yukarıda yazanlar elbette yalnızca 
kabaca belirlenen örneklerdir. Etki alanlarının ne olacağına göre bu başarı göster-
geleri net şekilde tanımlanabilir.)

iv. 5.2.3. Savunuculuk:

b. Etki raporu hazırlanıp düzenli olarak üst ve orta düzey idareciler ve paydaşlar ile pay-
laşılmalıdır.

b. Etki değerlendirme sonucu elde edilen sonuçlar bu çalışmanın farklı paydaşlara ve hal-
ka duyurulması için pazarlama faaliyetleri yürütülmelidir.

(Bu sayede, konu ile ilgili farkındalığın artırılması ve bu eğitimin geliştirilerek sürdürülme-
sine yönelik destek ve motivasyonun devam ettirilmesi hedeflenmektedir.)
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5.2.4. Sürdürülebilirlik:

a. Müfredatın devamının sağlanabilmesi ve iyileştirilmesi için düzenli aralıklarla değer-
lendirmeler yapılmalı. 

i. Öğrenci değerlendirmeleri (Öğrenciler, -örneğin basit çoktan seçmeli ve açık uçlu 
soruların olduğu anketlerle- eğitimlerden hemen sonra değerlendirmeye alınabilir.)

• Eğiticilerin değerlendirilmesi 

• Eğitim içeriğinin değerlendirilmesi 

• Öğretme yöntemlerinin değerlendirilmesi

ii. Eğitimi tasarlayanların (kütüphaneci ve öğretmenlerin) içeriğin geliştirilmesine yö-
nelik olarak yaptıkları değerlendirmeler

• İhtiyaç analizi aşaması belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır. (Bkz. 2.a-e).

b. Paydaş analizi yapılarak olası iş birlikleri netleştirilmelidir. Bu noktada, iş birlikleri-
nin oluşturulması ve bunların sürdürülebilir olmasının sağlanmasının, paydaşlardan ne 
gibi bir katkı (projenin hedef ve çıktılarına yönelik) beklendiğinin net bir şekilde ortaya 
konulmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır.

Eğitim tasarımı bölümleri

i. Ölçme değerlendirme bölümleri

ii. BBY bölümleri

iii. Yerel yönetimler

iv. STK’ler

v. ...

c. Belirli aralıklarla “iyi uygulama” örnekleri tespit edilerek akranlar ya da uygulama 
toplulukları arası paylaşımlara olanak tanıyacak buluşmalar gerçekleştirilmelidir. (İyi 
uygulamaların düzenli olarak tespit edilip ödüllendirilmesi ile motivasyonun devamlılığı 
sağlanabilir.)
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Son yüzyılda iletişim teknolojilerinde mey-
dana gelen gelişmeler şüphesiz ki bu tek-
nolojilerin üretiminde en önemli role sahip 
olan bireyin doğrudan kendisine de etki et-
meye başlamıştır. İletişim araçlarının çeşit-
lenmesi ve haliyle bu araçların yayın yapma 
yöntemlerine göre de üretilen içeriklerin de 
değişiklik göstererek artması bireyi ve top-
lumsal yapıları derinden etkilemiştir. Bu 
etki ise zaman içerisinde çeşitli iletişim araç 
ve yöntemlerini kullanan “medya” olarak 
karşılık bulan oluşumun/kurumun insan 
ile ilişkili olan her türlü olgu ya da kurum-

sal yapının da biçimlenmesine etkisi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu olgular kültür, 
inanç, eğitim, ekonomi, siyaset, sağlık gibi 
ana başlıklarla sıralanabilir.  İnternetin za-
man ve mekân uzamında oluşturduğu dev-
rim sürecine kadar, medyanın kullandığı 
iletişim araçları sadece tek yönlü bilgi ak-
tarımından, haliyle ikna ve etkileme odaklı 
yayınlardan oluşan, tanımı bakımından ger-
çek anlamda iletişim aracı olmanın ötesinde 
kalmakla birlikte, toplumu ve bireyi etkile-
mesi bakımından güç olarak kitlelerin kar-
şısında daha ön planda olan bir süreci ya-

1. ÖZ

12 Eylül 2019 tarihinde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasın-
da “Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzalan-
mıştır. İki Bakanlığın ortaklaşa yürüttükleri 
protokol gereği 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde 
düzenlenen “Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı”, 
içinde yaşadığımız bilgi toplumunun gerek-
lerinin farkında olacak nesillerin yetiştiril-
mesi hususunda oldukça önemlidir. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın iç hedef kitlesi olan 
öğrenci ve veliler aynı zamanda Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığının da ortak hedef kitlesidir. 
Bu iki hedef kitle protokolün yürütülmesinde 
doğrudan muhataplar olarak oldukça önem-
lidir.  Protokolün amacına ulaştığında veli ve 
öğrenci arasında olan okul ve ev mekânların-
da devam etmekte olan eğitim birlikteliğinin 
kütüphane ortamlarına da taşınarak geniş-
lemesi ile zamanın ve geleceğin nesillerinin 
eğitiminde uzun zamandır eksik kalan eğitim 
uzuvlarından birisi de sürece eklemlenecek-
tir.  Okul bilginin verildiği ya da aktarıldığı 
ortamlarken- her ne kadar zaman içerisinde 
öğrencinin aktif bir öğrenen olarak sürece 

dâhil olmasına yönelik eğitim öğretim müf-
redatlarında yapılan değişiklikler olsa da- 
kütüphaneler ile öğrencinin ve yanında velisi-
nin de araştıran, kendi kendine öğrenebilen, 
bilgiyi üreterek işleyebilen bireylerin oranının 
zaman içerisinde artması önemli bir öngörü 
olarak protokolün getireceği yararlar arasın-
da  görülebilir. 

Böylece son yüzyıl içerisinde bilginin dolaşı-
mına etkisi bakımından oldukça önemli olan 
medyanın karşısında sesi kısık ve söz hakkı 
olmayan bireyler bilgiyi işleyerek yorumla-
yan ve neticesinde doğru ile yanlışı, iyi ile 
kötüyü, güçlü ile zayıfı, mağdur ile mazlumu 
zamanında ayırt edebilecek nesiller olarak 
süreç içerisinde yetişebilecektir. 

Bu rapor, Çalıştay kapsamında gerçekleşti-
rilen eş zamanlı beş oturumdan dördüncü-
sü olan “Haber Okuryazarlığı” alt çalışma 
grubunun medya, haber, çocukların haber-
lerde konu edilişi ve temsili, iyi uygulamalar 
ve çözüm önerileri hususunda sıralanan hu-
susları kapsamaktadır. 

2. GİRİŞ 
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şamaktaydı. Sadece ileti gönderme rolünü 
yerine getirdiği rahatlıkla ifade edilebilecek 
internet öncesi medyanın kullandığı kitle 
iletişim araçlarının, internetle birlikte kitle-
ler üzerinde sahip olduğu tek taraflı muk-
tedir gücünün kırıldığı ya da dönüşüme uğ-
radığı da değerlendirilmelidir. Bu dönüşüm, 
şüphesiz internet öncesi medya döneminde 
medya iletilerine karşı daha savunmasız ka-
lan bireyin elini güçlendiren önemli yararla-
rı da beraberinde getirdiği tartışılabilir. 

Bu yararların farkına varılması iletişimi, eği-
tim ve sosyoloji gibi alan bilim adamlarının 
sahadaki uygulayıcıları olan kurumları ve ça-
lışanları ile olan iş birliği neticesinde ortaya çı-
kan medya okuryazarlığının doğuşu ile medya 
iletilerine karşı bireyin duruşunu ve davranış-
larını güçlendirdiği de ifade edilebilir. Çünkü 
medya okuryazarlığı, kitle iletişim araçlarının 
karşısında izleyici rolüyle duran bireyin medya 
iletilerini sadece izlemekle kalmayıp üretilen 
iletiler hakkında düşünebilmesine, yorum ya-
pabilmesine ve iletilerden bilinçli olarak fayda 
sağlayabilmesine olanak tanımaktadır. Günü-
müzde internetin ürettiği içeriklerin kitleler 
tarafından takip edilme oranları televizyon, 
gazete, radyo ve dergi gibi iletişim araçlarına 
göre gün geçtikçe artış eğilimindedir. Ancak 

bu geleneksel ve yeni medya şeklinde yapılan 
tartışmalı ayrımda yeninin geleneksele olan 
bir üstünlüğü şeklinde de yorumlanmamalı-
dır. Tüm medya ortamları günümüz bireyleri 
tarafından çeşitli nedenlerle değişen zaman 
ve miktar oranlarıyla takip edilmekte, birey 
medyanın her türlüsünün hedefinde olmaya 
devam etmektedir. Bu ise bireyin medya tür-
leri ve içeriklerine karşı okuryazar olmayı ge-
rekli kılmaktadır. Özellikle korunmaya en çok 
ihtiyaç duyan medya kitlesi arasında yer alan 
çocukların, ebeveynlerin, çocukla birebir mu-
hatap olan eğitimcilerin medya okuryazarlığı 
konusunda gerekli donanımlara sahip olma-
ları oldukça önemlidir. Çünkü medya okurya-
zarlığı eleştirel bakışı kazanmış güçlü bilinç 
düzeyine sahip, yaşadığı toplumun ve dünyanın 
genel kabul gören ortak değerlerinin farkında 
olarak fikir üretebilen özgür bireyleri olarak 
yetişmesinde etkili olacaktır.   Medya içerikle-
ri bilgilendirici, eğlendirici ve reklam-tanıtım 
olarak üç genel sınıflandırma ile ifade edile-
bilir. Bunlar arasında haber, belgesel, köşe 
yazısı, makale, sohbet programları, röportaj-
lar vb. ile ifade edilen içerikler “bilgilendirici 
içerikler” kapsamında değerlendirilmektedir. 
Haber programları hem yetişkinlerin hem de 
çocukların içinde yaşanılan toplumun ve dün-
yanın farkına varılmasında önemli içeriklerle 
bilinç düzeylerine etki edebilmektedir. 



56

Çocukların ve çocukla ilişkili bireylerin ha-
ber okuryazarı olarak eğitilmesi ve donatıl-
masında en önemli husus, çocuğun medya 
içerikleri karşısında en savunmasız ve de-
zavantajlı grup olması ve medyada çocuğun 
temsilinde ve haklarının gözetilmesinde 
karşılaşılan sorunlardır. Bu sorunlardan 
birisi de haber üretim aşamalarında çocuk 
öznesinin yeteri düzeyde önemsenmemesi-
dir. Medyada çocukların temsili hususunda 
çocuk hakları kavramının medyada nasıl 
karşılık bulduğu ve buna yönelik sözleşme 
ve etik kuralların neler olduğunu özetle-
mekte yarar vardır.

Çocukların medyadaki haklarının korunma-
sı ve çocukların medya içeriklerine karşı bi-
linçlendirilmiş bireyler olarak yetiştirilmesi 
hususunda Türkiye’de de Radyo Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 2007-2008 
öğretim yılında ilköğretim okullarında Med-
ya Okuryazarlığı dersi seçmeli ders olarak 
okutulmaya başlanmıştır.

Ancak medya okuryazarlığı dersinin hala 
seçmeli olması ve yeteri sayıda alanın uz-
manı eğitimciler tarafından derslerin verili-
yor olmaması, eğitimlerin etki düzeyi husu-
sunda tartışmaların devam etmesine neden 
olmaktadır. Çocuk ve medya konusunun ele 
alındığı sözleşme ve ilkelere bakıldığında en 
önemlilerinden biri 20 Kasım 1989 tarihinde 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul 
edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’dir. Söz-
leşme, Türkiye tarafından 1990 yılında imza-
lanmış; 1995’te Resmi Gazete’de yayınlana-
rak kabul edilmiştir. Toplam 54 maddeden 
oluşan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel 
prensipleri: çocuğun yaşaması ve gelişme-
si, çocuğun korunması, çocuklara yönelik 

her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve çocuğun 
kamusal alana katılımıdır. Sözleşmenin 17. 
maddesi medyanın çocuk hakları bağlamın-
daki rolüne işaret etmektedir. Çocuklarla 
İlgili Konularda Gözetilecek İlkeler ve Yollar 
başlığıyla Uluslararası Gazetecilik Federas-
yonu tarafından 1998 yılında Brezilya’da dü-
zenlenen bir toplantıda ortaya konan metin, 
çocuk hakları ve medya konusunda şu un-
surlara yer vermektedir. 

1. Çocuğu kapsayan konularda yazı yazar-
ken hassasiyet göstermek ve çocuğun 
görebileceği zararı en aza indirmek için 
çaba sarf edilmelidir. 

2. Çocuklara zarar vereceği durumlarda 
onların görsel sunumundan ve teşhirin-
den kaçınılmalıdır.

3. Çocukların sansasyonel haber malzeme-
si olarak kullanımından sakınılmalıdır.

4. Kamu yararı söz konusu olmadıkça ço-
cukların kimliği ifşa edilmemelidir.

5. Çocukların cinsel içerikli görüntülerinin 
kullanılması önlenmelidir.

6. Çocuk tarafından sağlanan bilginin te-
yidi sağlanmalı bu yapılırken de çocuk 
riske atılmamalıdır.

7. Çocuğun görüntüleri elde edilirken adil 
ve açık olunmalı, çocuk veya çocuktan 
sorumlu kişinin rızası alınmalıdır.

8. Çocuk adına veya çocuğun çıkarlarını 
koruduğunu söyleyen kurumların doğ-
ruluğundan emin olmak için kimlik bil-
gileri doğrulatılmalıdır.

9. Çocuğa açık bir yarar sağlamadıkça ai-
lesine ödeme yapılmamalıdır.

3. KONUNUN ÖNEMİ ve İYİ UYGULAMALAR 
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Ayrıca Çocuk Hakları Bilgi Ağı’nın (CRIN) 
ortaya koyduğu ilkeler de konunun önemini 
anlama ve tartışma hususunda uygulama-
ya konulabilirliği bakımından iyi bir çerçeve 
sunmaktadır: 

a. İsimler değiştirilmiş, gizlenmiş ve hatta 
kullanılmamış olsa bile, çocuğu, kar-
deşlerini veya akranlarını riske atacak 
görüntüleri veya haberleri yayımlama-
yın.

b. Hiçbir çocuğa zarar vermeyin; yargılayı-
cı, kültürel değerlere duyarsız, çocuğu 
tehlikeye atan veya küçük düşüren, ya 
da çocuğun travmatik olaylara ilişkin 
acı ve üzüntüsünü tekrar canlandıracak 
soru, tavır ve yorumlardan kaçının.

c. Mülakat yapılacak çocukları seçerken 
cinsiyet, ırk, yaş, din, statü, eğitim geç-
mişi veya fiziksel yetenekleri nedeniyle 
ayrımcılık yapmayın.

d. Çocuklarla ilgili haber malzemelerinin 
reklamını yapmak için stereotipleri kul-
lanmaktan ve sansasyonel sunum yap-
maktan kaçının. 

e. Sahneye koymayın: Çocuklardan, kendi 
geçmişlerinin bir parçası olmayan bir 
öyküyü anlatmalarını veya bir harekette 
bulunmalarını istemeyin.

f. Çocuk ya da velinin bir gazeteciyle ko-
nuştuğunu bildiğinden emin olun. Mü-
lakatın amacını ve nerede kullanılacağı-
nı açıklayın.

g. Her türlü mülakat, video çekimi ve 
mümkün olduğunda belgesel fotoğraf 
için çocuktan ve velisinden izin alın. 
Mümkün ve uygun olduğunda, bu iznin 
yazılı olarak verilmesi gerekmektedir. 
Çocuk ve velinin herhangi bir şekilde 
zorlanmadan izinlerinin alınması gerek-
mektedir ve yerel veya küresel olarak 
yayılabilecek bir haberde yer aldıklarını 
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anlamaları sağlanmalıdır. Bu genellik-
le, izin çocuğun kendi dilinde alınırsa ve 
karar çocuğun güvendiği bir yetişkinle 
birlikte verildiğinde sağlanabilmektedir. 

h. Mülakat yapanların ve fotoğrafçıların 
sayısını sınırlı tutun. Çocukların rahat 
olduğundan ve öykülerini baskı olmak-
sızın anlatabildiklerinden emin olun. 

i. Çocukların öyküsünün veya görüntüsü-
nün yer aldığı daima konuya uygun bir 
bağlam sunun. 

j. Aşağıdaki durumlarda çocuğun adını 
değiştirin veya görüntüsünü gizleyin: 

• çocuk cinsel istismar veya sömürü 
mağduruysa,

• çocuk fiziksel veya cinsel istismarın 
failiyse, 

• çocuğun kendisi, anne babası veya 
velisi tam bilgilendirilmiş rıza ver-
mediği taktirde

• çocuğun HlV-pozitif ya da AİDS ol-
duğu durumlarda 

• çocuk bir suçla suçlanıyor veya hü-
küm giymiş ise. 

k. Başka çocuklarla veya bir yetişkinle, 
tercihen her ikisiyle birlikte, çocuğun 
söyleyeceği şeyin doğruluğunu teyit 
edin. 

l. Bir çocuğun risk altında olup olmadığı 
konusunda emin değilseniz, haber de-
ğeri ne kadar yüksek olursa olsun, tek 
bir çocukla ilgili haber yapmak yerine 
çocukların genel olarak durumlarıyla 
ilgili haber yapın.

Yukarıda maddeler halinde ifade edilenler 
göz önüne alındığında, haber içeriklerinin 
çocuklar üzerindeki etkisinin de göz önünde 

bulundurulması önem arz etmektedir. Sos-
yal hayatta yaşanan olayların bir kurgusu 
olan haberin, çocuklar üzerindeki etkisi gün 
geçtikçe artmakta ve bu aşamada haberler 
tehlikeli materyallere dönüşebilmektedir. 
Bu gelişmeler ışığında haber metinlerinin 
üretimden yayımlanma aşamasına kadar 
geçen süreçte görev alan bireylerin de med-
ya okuryazarlığı hususunda eğitimli olma-
ları, çocuklarla ilgili olan ve çocuğa dolaylı 
da olsa etki edebilecek haber metinlerinin 
yayımlanmadan önce haber merkezlerinde 
çocuk gelişimi, psikolojisi, medya okurya-
zarlığı, gibi eğitimleri almış haber editör-
lerinin istihdam edilmesi, çocuk bedeni ve 
yüzünün tüm yaştan bireylerde olduğu gibi 
izinsiz hiçbir haber içeriğinde kullanılma-
ması ve bu hususta gerekli yaptırımların 
hükme bağlanması oldukça önemlidir. Ha-
berin bir gerçeklik olarak sunulduğu haber 
programlarına maruz kalan çocukların ve 
ergenlerin haber içeriklerinden olumsuz 
düzeyde etkilenmeleri kaçınılmaz bir sonuç 
olarak karşımıza çıkmaktadır.      

Türkiye medyasında çocuk haklarına yöne-
lik düzenlemeler çocuk haklarını koruyan 
çocuk odaklı haberlerin yapılması amacıyla 
Bağımsız İletişim Ağı (BİA) tarafından çe-
şitli seminerler ve atölye çalışmaları yapıl-
mıştır. Çocuk haberciliği bölümü ağın sitesi 
Bianet’te bir bölüm olarak yer almaktadır. 
British Council, BBC World Service Trust ve 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ortaklığında 
Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu hazırlanmıştır. 
Bu kılavuzda medyanın üretim süreci ve içe-
riğini çocukların yararına dönüştürmek için 
ortaya hedefler atılmış, medya kuruluşları-
na ve medya profesyonellerine düşen temel 
görevler sıralanmıştır. Buna göre medya 
içeriğinde çocuklara yaklaşım yaş, cinsiyet, 
ırk ya da etnik köken, dini inanç, sosyal ve 
ekonomik statü farkına bakılmaksızın med-
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ya içeriğinde çocuklar arasında ayrımcılığı 
önlemek ve onurlarının korunması konu-
sunda gerekli duyarlılığı göstermek medya 
çalışanlarının görevi olarak ifade edilmiştir. 
Türkiye çapında uygulanan medya eğitim-
lerinin sonucunda 350 medya profesyone-
linin katılımıyla “Çocuk Dostu Medya Ağı” 
oluşturulmuştur. Çocuk Hakları, Medya ve 
Etik Kılavuzu medya mensuplarına tanıtıl-
mış, çocukların “sessiz mağdurlar” veya 
“sevimli masumlar” olarak sunulmasından 
kaçınmanın önemi vurgulanmıştır. Çocuk 
haklarının medyada korunmasına yönelik 
bir diğer madde Türkiye Gazeteciler Cemi-
yeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk 
Bildirgesi’nde yer almaktadır: “İlgili suçlara 
ve cinsel saldırılarda sanık, tanık ya da mağ-
dur (maktul) olsun, 18 yaşından küçüklerin 

açık isimleri ve fotoğrafları yayınlanmama-
lıdır. Çocuğun kişiliğini ve davranışlarını 
etkileyebilecek durumlarda, gazeteci, bir 
aile büyüğünün veya çocuktan sorumlu bir 
başkasının izni olmaksızın çocukla röportaj 
yapılmamalı veya görüntüsü alınmaya çalı-
şılmamalıdır.” (www.tgc.org.tr). Doğan Med-
ya Grubu, Yayın İlkelerinin 17. maddesinde 
çocuk haklarına değinmektedir: “Şiddet ve 
zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı; çocukları 
cinsel konularda olumsuz yönde etkileyici, 
bireyler, topluluklar ve uluslararasında nef-
ret ve düşmanlığı körükleyici yayın yapmak-
tan kaçınılır” şeklinde yer alır. Etik ilkeler 
bağlamında ele alınmasa da TRT’de yayın 
ilkelerinde gerek çocuk haklarını koruyan 
gerekse gelişimlerine yardım edecek eğitsel 
unsurlara yer vermektedir.

4. HABER OKURYAZARLIĞI ÖĞRETİMİNE 
İLİŞKİN SORUNLAR 

Türkiye’de yapılmış bazı akademik çalışma-
larda ortaya konan bulguları çalışmasında 
değerlendiren Özmen (2012) haber okurya-
zarlığının nedenli gerekli olduğuna yönelik 
sorunları şu şekilde sıralamaktadır: 

◊ Çocuklar haberlerde hasta, engelli, suç-
lu vb. ifadelerle ötekileştirilmektedir. 

◊ Çocukların başına gelen hastalık, taciz, 
tecavüz vb. unsurlar haber değeri taşı-
maktadır. 

◊ Türkiye’de kitle iletişim araçlarında ço-
cuklara ilişkin sürekli olumsuz haberle-
re rastlanmaktadır.

◊ Haberlerde gelir durumu düşük ve 
sosyo-ekonomik açıdan alt sıralarda 
yer alan çocukların haberleri yapıldığı 

ve haberlerin kaza, suç, tecavüz, ta-
ciz, ölüm üzerine konulara odaklandığı 
görülmüştür. Bunların haber olma-
sı değildir sorun, sorun bu haberlerde 
çocukların olumsuz ve suç teşkil eden 
durumun öznesi gibi temsil edilmesidir. 
Bu haberler, çocukların korunması veya 
onların mağduriyetlerini gidermeye 
yönelik çözüm önerileri getiren yakla-
şımla sunulmamaktadır. Bu yaklaşımla 
oluşturulmamış haberler de çocuk hak-
larını ihlal etmektedir.

◊ Sosyo-ekonomik durumu yüksek olan 
çocuklar, yetenekleri, sevimliliği ve yaşı 
ile betimlenirken, sosyo-ekonomik açı-
dan zayıf olanlar suçuyla, mağduriyetiy-
le, hastalığı ile betimlenmiştir.
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◊ Çocuklara ilişkin haberlerin yeterince 
sıra dışı olmadığı durumlarda haberlerin 
trajik ve dramatik yanları ortaya çıkarıla-
rak yeniden kurgulandığı görülmektedir.

◊ Haberlerde “talihsiz çocuk”, “tinerci”, 
“terörist”, “çocuk gelin” gibi yaftalayıcı 
sıfatlarla kullanılmakta, bu durumun 
çocuğun üzerinde ne gibi yıkıma, mad-
di manevi ne tür bir zarara yol açacağı 
hesaplanmamaktadır. Çocuğun medya-
da tüketim nesnesi veya suçlu/mağdur 
olarak temsil edilmesi bir anlamıyla 
teşhir edilmesi medya tarafından yaf-
talanması sorunlu bir durumdur. Dam-
galama, dışlama ve arzu nesnesi olarak 
yer aldığını belirtmektedir. 

◊ Medyanın çocukların “özel” kimlikleri 
konusunda hassasiyet gösterdiği ama 
onun fiziksel ve yakın çevresinde onun 
tanınmasına yol açacak unsurlar konu-
sunda hassasiyet göstermediği bu araş-
tırmada ortaya çıkan sonuçlardan bir 
tanesidir. Çocuk odaklı habercilik anla-
yışında bu unsurun çocukların haklarını 
koruma konusunda önemi vurgulanmalı 
ve haberlerin bu göz önüne alınarak ya-
zılması sağlanmalıdır.

◊ Çocuklar stereotipleştirilerek sunul-
ması da önemli bir sorundur. “Çocuk 
Hakları ve Gazetecilik Uygulamaları 
Hak Temelli Perspektif” adlı çalışmada 
bu stereotipleştirmeler şu şekilde ifade 
edilmiştir (UNICEF, 2007):

• Çocukların ciddi bir şekilde ifade 
ettikleri görüşlerin yetişkinleri gül-
dürmek için kullanılması.

• Habere cazibe katmak için şirin ço-
cukların kullanılması

• Çocuğun özsaygısı veya yetişkinin 
çocuğa olan saygısı adına hiç bir 

katkısı olmadığı halde, duygu sö-
mürüsü yapmak için çocukların se-
fil durumlardaki fotoğraflarının ve 
tasvirlerinin kullanılması

• Çocuklara büyüklük taslanması ve 
tepeden bakılması

• Çocuklar konuyu daha iyi bildikleri 
halde yetişkinlerin çocuklar adına 
konuşması

• Çocuklara sirk hayvanları gibi gös-
teri yaptırılması

• Yetişkinlerin çocukların bilgisizliğini 
ortaya sermesi

• Yetişkinlerin çocukları kendi ağızla-
rında konuşturmaları veya sözlerini 
kesmeleri

• Çocuklar pasif olmadıkları halde 
öyleymiş gibi gösterilmeleri

• Genç insanların, “gençlik” adı ve-
rilen sorunlu bir grupta toplanarak 
adlandırılmaları.

Akdağ’ın (2016) çalışmasında yer alan bulgu-
lar özetlendiğinde;  çocuklara yönelik olduğu 
iddia edilen haberlerde “çocuklar bir birey” 
olarak kendilerini ilgilendiren konularda ha-
berlere katılmadıkları, ana akım medyanın 
internet haber sitelerinde çocuk kategorisi 
altında, reklam-haber karışımı bir dille ticari 
kaygılarla haberlerin sunulduğu, böylece, ço-
cuklar ve anneler, çocuk haberleri başlığı al-
tında tüketime fark ettirmeden yönlendirildiği 
ifade edilmiştir. Çalışma kapsamında incelene 
bir çocuk sitesi olan “Cicicee.com”da çocuk-
ların kendilerini ifade edecekleri ve fikirlerini 
özgürce paylaşabilecekleri köşeler bulundu-
ğu, bu uygulamanın diğer haber sitelerinde de 
yapılması önerisine işaret edilmektedir. 
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5. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Medya okuryazarlığı bağlamında hem ge-
leneksel hem de yeni medya ortamlarında 
üretilen haberlere karşı çocukların ve çocuk-
la ilişkili tüm yetişkin bireylerin medya okur-
yazarı olabilmeleri hususunda aşağıda ifade 
edilen önerilerin dikkate alınması ve pratikte 
uygulamaya konulması yerinde olacaktır. 

1. Medya mecralarında dolaşıma sokulan 
haber içeriklerinin kati bir gerçeklik ol-
madığı fark edilmeli, bu materyallerin 
ticari, siyasal, kültürel ve sosyolojik kay-
gılarla üretilmiş çıktılar olduğu, medya 
kuruluşlarının reklam gelirleri gerçe-
ğinden hareketle ortaokul öğrencile-
rine bu durumun farkındalığının ders, 
kütüphane ortamlarında kazandırılması 
gerekmektedir.

2. Medyadan elde edilen bilgilerin, birin-
ci, ikinci ve üçüncü aşamalarda kontrol 
edilmesi ve doğrulanması gerekmekte-
dir. Bu kapsamda ebeveynlerin ilköğre-
tim, ortaokul öğrencilerinin medya kul-
lanım alışkanlıklarını dikkatli ve bilinçli 
bir şekilde takip etmeleri önem arz et-
mektedir. 

3. Dijital ortamlarda üretilen, paylaşılan, 
yayınlanan, yorumlanan, aktarılan içe-
rikler hakkında insani ve hukuki süreç-
lerin merkeze alan otokontrol becerile-
rinin benimsetilmesi.

4. Bu iki kazanımın bilgi okuryazarlığı he-
defleri temelinde ele alınarak ortaokul 
düzeyine uygun kazanım listelerinin 
oluşturulması gerekmektedir.

5. Bu kazanım farklı branş derslerinin 
müfredatlarına entegre edileceği gibi 
sadece bilgi okuryazarlığı kapsamında 

alt bir başlık olarak hizmet içi eğitimler, 
kütüphanecilere yönelik farklı branşlar-
da yer alan eğitimcilerin yer aldığı çalış-
tayların düzenlenmesi gerekmektedir.

6. Genel olarak medya okuryazarlığı ve 
özelde haber okuryazarlığı yeterlilik-
leri kazandırmaya yönelik eğitimlerin 
dünyada genel kabul görmüş biçimiyle 
tüm eğitim ve yaş düzeyleri için düzen-
lenmesi önem arz etmektedir. RTÜK, 
üniversiteler, STK, Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın ilgili kurumların bir araya gelerek 
etkinlikler tasarlama, içerik geliştirme 
konularında iş birliği içerisinde çalış-
ması önerilebilir.

7. Okuryazarlık programlarının başarılı 
olabilmesi için kütüphane, bilgi kay-
nakları, teknolojik alt yapı, kütüphaneci, 
öğretmen aktörlerin ve/veya kaynakla-
rın yetersizliklerin ve eksikliklerin gide-
rilmesi.

8. Kaynakların verimli kullanımı adına rol 
model olan kütüphanelerin (Kırşehir 
Aşık Paşa İl Halk Kütüphanesi) sanal or-
tamda 3 boyutlu olarak simüle edilmesi, 
kütüphanesi olmayan yerlerde bireylerin 
kendi teknolojik imkanları doğrultusun-
da bu 3 boyutlu sanal ortamı kullanarak 
kütüphane deneyimi yaşatılabilir.

9. Okullarda öğrencilere yönelik bilgi 
okuryazarlığı eğitimleri bağlamında bu 
eğitimlerin nasıl olacağına ilişkin ör-
nek uygulamaların gerçekleştirilmesi 
bu süreçlerin modellenmesi(örneğin; 
sistem yaklaşımı: ADDIE) ve modellen-
dikten sonra sürdürülebilirliğin sağlan-
ması için yaygınlaştırılması.
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10. Hizmet içi eğitimler kapsamında uzaktan 
öğrenme platformlarının hazırlanarak yu-
karıdaki kazanımları içerisinde barındıran 
bir içerik oluşturulması bu içeriğin kütüp-
haneciler, öğretmenler, okul yöneticile-
rine ulaştırılması bunun için bakanlık ve 
üniversiteler arasında iş birliği kurularak 
protokollerin yapılması gerekmektedir.

11. Haber okuryazarlığı, medya okuryazar-
lığı, sosyal medya okuryazarlığı, dijital 
okuryazarlığı programları kapsamında 
kaynakların güvenilirliğini değerlendir-
mesi için sistemlerin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

12. Medya okuryazarlığı dersinin okullarda 
zorunlu olarak verilmesi gerekmektedir.

13. Haber kaynaklarının demokratik bir or-
tamda kullanıcılara sunulması amacıy-
la MEB bünyesinde merkezi bir “Dijital 
Kütüphane’nin” kurulması önem arz et-
mektedir.

14. Bilgi okuryazarlığının bilinçli bir düzey-
de gerçekleşmesi için eleştirel düşünce 
becerilerinin kazandırılmasına yönelik 
eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.

15. Bilgi okuryazarlığı alanında toplum-
da(İlgili paydaşlar arasında) farkın-
dalığın belli aralıklarla düzenli olarak 
ölçülmesi ve mevcut durumun ortaya 
konulması elde edilecek verilerin eğitim 
müfredatı hazırlanması aşamalarında 
değerlendirilmesi.

16. Farklı disiplinlerden (İletişim, eğitim 
teknolojisi, bilgi ve belge yönetimi, sos-
yoloji, sanat, felsefe vb.) bilgi okurya-
zarlığının önemsenmesi ve ele alınan 
açıların farklılaşması nedeniyle bilgi 
okuryazarlığı kapsamında öncelikli ele 
alınacak kavramların(problem çözme, 
eleştirel düşünme, enformasyon yöne-
timi, kullanım analizi…) belirlenerek bir 
“Kılavuz Sözlük/Rehber” oluşturulması 
gerekmektedir.

17. Pilot uygulamalarda bölgesel farklılık-
ların gözetilerek yapılan etkinlikler, uy-
gulamalar aşama aşama raporlaştırı-
larak kılavuzların hazırlanması, benzer 
özellikler taşıyan okul ve illere bu kıla-
vuzların elektronik ortamda sunulması 
gerekmektedir. 

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Medya içeriklerinin bilgilendirici, eğlendirici 
ve reklam-tanıtım olarak üç genel sınıflan-
dırılması yapılmaktadır. Haber metinleri de 
her ne kadar bilgilendirici içerikler kapsa-
mında değerlendirilse de, tüm medya me-
tinlerinde olduğu gibi haberlerde de içerik 
üreticileri haberleştirme sürecinde siyasi, 
ekonomik, kültürel, inanç ve sosyolojik eği-
limler haber çıktılarına yansımaktadır. Bu 
ise haberin muhatabı olan hedef kitlelerin 

bilgilendirilmesinde belirli düzeylerde orta-
ya çıkabilen bilinç biçimlendirme müdaha-
lelerinin varlığını ortaya çıkarmaktadır. Bu 
durumda hem yetişkinlerin hem de çocuk-
ların genel anlamda medya özelde haber 
metinlerine karşı savunması bırakılmama-
ları adına eğitilmelerini gerekli kılmaktadır. 
Bu eğitim ise ancak Milli Eğitimin müfredat 
düzenleyicileri tarafından okutulan medya 
okuryazarlığı dersleri ve benzer isimlendir-
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memelerle farklı dersler kapsamında sunu-
lan konularla işlenmesi ile gerçekleşebilir. 
Sadece okul ortamında derslerde işlenecek 
müfredat içerikleri ile öğrenciler medya 
bilinci konusunda sınırlı kalabileceği için, 
ebeveynler de medya kullanımında hem eği-
tilmeli hem de sorumluluklarında bulunan 
çocuklarına medya kullanımında yardımcı 
olmalı ve rol model teşkil etmelidir. Günü-
müz bireyinin gündelik yaşamında en çok 
tercih ettiği medya ortamları arasında yeni 
medya olarak isimlendirilen, ancak daha çok 
sosyal medya platformlarının kullanımı ola-
rak karşımıza çıkan medya alışkanlıklarının 
evrensel ahlak değerleri ile kullanılabilme-
si hususunda çocukların da yetişkinleriyle 
birlikte eğitilmesi, bu platformlarda ortaya 
çıkabilecek olumsuz durumların neticesin-
de çeşitli hukuki yaptırımların işleyebileceği 
süreçlerin olabileceği bilgisi de çocuklarla 
paylaşılmalıdır. 

Öğrencilerin internet ortamında bilinç-
li birer medya tüketicisi ve üreticisi olması 
hususunda okul derslerinde içerik üretimi 
ve içerik kullanımına yönelik pratik uygu-
lamaların olacağı müfredat güncellemeleri 
gereklidir. Bu eğitimlerin sadece okullarla 

sınırlı kalmadan, bu protokolde de gerçek-
leştirilmeye çalışıldığı üzere farklı bakan-
lıklar ve kurumlar da medya bilincine yö-
nelik süreçlere daha çok katkı sağlamalı, 
çalıştay, sempozyum, atölye çalışmaları 
vb. etkinliklerin alanında uzman kişilerce 
daha çok yapılması belirli bir plan dahilin-
de oluşturulmalı, ilgili kurumlardan yıllık, 
altı aylık gibi belirli periyodlarda üretilen 
çalışmalara yönelik rapor sonuçları talep 
edilmeli, çıktıların analizi yapılarak, sürecin 
aktif kontrolü sağlanmalıdır. Medya okurya-
zarlığı hususunda iyi örnek teşkil eden ça-
lışma ve uygulamaların yaygınlaştırılması 
için tüm kurumların koordineli çalışması 
hususunda gerekli planlamaların yapılma-
sı da ayrıca önemlidir. Medya okuryazarlığı 
dersinin henüz seçmeli olduğu ülkemizde, 
zorunlu olarak medya okuryazarlığı eğitim-
lerinin verildiği ülkelerdeki örnekleri ince-
lenmeli, ülkemizdeki medya okuryazarlığı 
eğitimleri ile diğer ülkelerdeki çalışmaların 
karşılaştırılmaları alanında uzman kişilerce 
yapılmalı, medyaya karşı korumacı medya 
okuryazarlığı eğitimleri yerine medyayı bi-
linçli kullanan, medyayı üreten ve tüketen 
eleştirel düşünebilen bireylerin yetiştirilme-
si amaçlanmalıdır. 
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1. GENEL BİLGİLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 12 Eylül 2019 tarihinde im-
zalanan “Eğitimde İş Birliği Protokolü” her iki Bakanlığın hizmetlerini çağın en önemli de-
ğerlerinden kabul edilen “Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi” üzerinden öğretmen-kütüphaneci ve 
okul-kütüphane iş birliği ile yarınlara nasıl hazırlanmamız gerektiği gerçeğini ortaya koy-
mayı hedefliyor.

Okulların eğitim yuvası olduğu gerçeğinden hareketle kütüphanelerin de eğitimin bir parçası 
olduğu göz ardı edilemez. Bu bağlamda her iki önemli kuruluşun da değişen eğitim para-
digmasında kullanılan yeni bilimsel, akademik ve teknolojik tekniklerin etkili olabilmesinde 
bireylere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması kaçınılmazdır.

Bu bağlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı davetiyle konuyla ilgili taraflar bilgi okuryazarlığı 
ile ilgili mevcut durumu tespit etmek ve geleceğe yönelik yol haritasını belirlemek üzere 7-8 
Kasım 2019 tarihlerinde Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı kapsamında Kırşehir ilinde bir araya 
gelmişlerdir. Çalıştay eş zamanlı beş oturumda gerçekleştirilmiştir. Bu rapor bu oturum-
lardan beşincisi olan Bilginin Kullanılması ve İletilmesi Sürecinde Yasal ve Etik Konular alt 
çalışma grubunun konu ile ilgili mevcut durum tespitini, sonuç ve önerilerini içermektedir. 
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1.1. Amaç ve Kapsam

21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinde 
ve bilimsel boyutta yaşanan hızlı gelişmelere 
bağlı olarak toplumların ekonomik, sosyal, 
kültürel, bilimsel, eğitimsel vb. unsurlar açı-
sından ilerlemesinde ve toplumlararasındaki 
rekabet edebilirliğin artırılmasında gereksi-
nimi olan bilgiyi nereden, nasıl bulacağını bi-
len, bu bilgiyi eleştirel olarak değerlendiren, 
anlamlandıran, bu bilgiyi katma değerli yeni 
ürüne dönüştürebilen, etik ilkeler doğrultu-
sunda kullanılabilen, problem çözme, öğren-
meyi öğrenme gibi becerilere sahip olan ve 
bu becerileri yaşamboyu sürdürebilen nitelikli 
bireylere gereksinim vardır (Baysen, Çakmak 
ve Baysen, 2017; Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 
2002; Gürdal, 2000). Bu özelliklere sahip birey-
ler bilgi okuryazarı olarak nitelendirilmektedir.

Dinamik ve hızlı bir şekilde gelişen günü-
müz bilgi çevresinde öğrencilerden de ye-
nilikçi ve yaratıcı olmaları, eleştirel düşün-
meleri, doğru karar verebilmeleri, problem 
çözebilmeleri, öğrenmeyi öğrenen olmaları, 
iletişim kurabilmeleri, ortak çalışabilmele-
ri, elde ettikleri bilgiyi yasal ve etik ilkeler 
doğrultusunda kullanabilmeleri gibi sayısız 
sorumluluk ve beceriye sahip olmaları bek-
lenmektedir.  Şüphesiz öğrencilerden bu be-
ceriler dizisini tek başlarına elde etmelerini 
bekleyemeyiz. Öğrenciler bu becerileri elde 
etmede ve hayat boyu uygulamaya geçirme-
de özellikle öğretmenlerin ve kütüphaneci-
lerin rehberliğine ihtiyaç duyarlar (Çakmak 
ve Baysen, 2018). 

Bu bağlamda bu çalıştayın Bilginin Kullanıl-
ması ve İletilmesi Sürecinde Yasal ve Etik Ko-
nular alt çalışma grubunun temel amacı, bu 
yeni öğrenme çevresinde daha erken yaşlarda 
bireylerin gerek akademik gerekse gündelik 
yaşamlarında gereksinimleri olan bilgiyi elde 
etmesi ve bu bilgiyi yasal ve etik ilkeler doğrul-

tusunda kullanması ile ilgili mevcut durumu 
tespit etmek, konuyu ilgili paydaşlarla tartış-
mak ve gelecek önerisinde bulunmaktır.

1.2. Hedef Kitle

Bu Çalıştayın hedef kitlesi 5, 6, 7 ve 8. sınıf 
öğrencileridir.

1.3. Konunun Önemi

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
sağladığı olanakların, özellikle de internetin 
yaygın kullanımının öğrencilerin kopyala ya-
pıştır (copy-paste) intihali yapmalarına ne-
den olduğu; öğrencilerin en yaygın akade-
mik sahtekârlık davranışlarının sınavlarda 
kopya çekme ve akranlarının ödevlerini kop-
yalama ve intihalin ne olduğu hakkında bilgi 
eksikliklerinin olduğu izlenmektedir. Yapılan 
bazı araştırmalarda (Baysen ve diğerleri, 
2017a) öğrencilerin intihalin ne olduğu hak-
kındaki bilgi eksikliklerinin özellikle kavram 
yanılgılarına neden olabildiği ve bunun da 
öğrencilerin farkında olmadan intihal yap-
malarına yol açabildiği tespit edilmiştir. 
Bazı çalışmalarda da (Sakar ve Aybek, 2018; 
Vieyra ve Weaver, 2016; Paksoy, 2015) sınıf 
düzeyi arttıkça bu olumsuz davranışların 
da arttığı belirlenmiştir. Öyle ki; lise düze-
yinde intihal, kopya çekme gibi davranışları 
sergileyen bireylerin bunu yükseköğretimde 
(Vieyra ve Weaver, 2016) ve hatta profesyo-
nel iş yaşamlarında dahi sürdürdükleri vur-
gulanmıştır (Graves, 2008). 

Akademik sahtekârlıkla ilgili literatürde be-
lirtilen önemli sonuçlara rağmen:

• Çalışmaların ağırlıklı olarak üniversite 
öğrencileri ve akademisyenlere yönelik 
olduğu (Örn: Ünal ve Özenç Uçak, 2017; 
Çakmak, 2015; Orhan ve Günay, 2014),
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• Az sayıdaki çalışmada ortaokul (Paksoy, 
2015) ve lise öğrencilerinin akademik dü-
rüstlük ile ilgili algıları ve davranışlarının 
incelendiği (Örn: Edward, 2019; Baysen ve 
diğerleri., 2017a; Sakar ve Aybek, 2018; 
Barnhardt, 2016; Vieyra ve Weaver, 2016; 
Sureda-Negre, Comas ve Oliver-Trobat, 
2015;  Strom ve Strom, 2007) görülmek-
tedir.

Bu bağlamda konunun önemi şu iki başlıkta 
özetlenebilir:

• Yukarıda belirtilen literatür incelendi-
ğinde Çalıştay’ın hedef kitlesine yönelik 
çalışmaların azlığı, hedef kitlenin aka-
demik dürüstlük ile ilgili algı, tutum, 
düşünce ve davranışları hakkında ye-
terli bilgiye sahip olmadığımızı ortaya 
koymaktadır. Dolayısıyla bu Çalıştay bu 
kitle hakkında daha detaylı çalışmalar 
yapılmasında ve hedef kitle hakkında 
bilgi elde etmede öncülük niteliği taşı-
ması bakımından önemlidir.

• İlgili literatür incelendiğinde bilginin 
kullanılması ve iletilmesi sürecinde ya-
sal ve etik konuların ne olduğunun ve 
neden önemli olduğunun erken yaşlar-
da bireylere kazandırılması önemlidir. 

Son olarak, Çalıştay politika oluşturma 
(Ulusal ve kurumsal boyutta sürdürülebi-
lir eğitim politikaları), etik eğitimi, içerik ve 
materyal geliştirme, iş birliği, farkındalık 
oluşturma, yasal düzenlemeler ve uygula-
maların nasıl yapılabileceğine ve bu uygu-
lamaların okul programlarına nasıl entegre 
edilebileceğine ilişkin çalışmalar yapılması 
bakımından önemlidir.

1.4. Kurumlar ve Kişiler 
(Paydaşlar)

Bilginin Kullanılması ve İletilmesi Sürecinde 
Yasal ve Etik Konular ile ilgili eğitim progra-
mının hazırlanmasında ve uygulanmasında 
iş birliği ve eşgüdüm oldukça önemlidir. Bu 
bağlamda iş birliği içerisinde görev alacak 
paydaşlar şu şekilde sıralanabilir: Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bö-
lümleri, eğitim fakülteleri, ulusal (Örneğin; 
Okul Kütüphanecileri Derneği-OKD, Türk 
Kütüphaneciler Derneği-TKD, Üniversite ve 
Araştırma Kütüphanecileri Derneği-ÜNAK) 
ve uluslararası (Örneğin; Amerikan Okul Kü-
tüphanecileri Derneği [American Association 
of School Librarians-AASL] Kolej ve Araştır-
ma Kütüphaneleri Derneği [Association of 
College and Research Libraries-ACRL]) ilgili 
sivil toplum kuruluşları, okul ve kütüphane 
yönetimleri, ilgili fakültelerin öğretim üyeleri, 
eğitimciler, program (müfredat) geliştiriciler, 
ölçme ve değerlendirme uzmanları, kütüp-
haneciler ve kütüphane öğretmenleri ve ilgili 
diğer kurum, kuruluş ve kişiler.

1.5. Tanımlar

Çalıştay ile ilgili genel değerlendirmelere 
geçmeden önce bilginin yasal ve etik kulla-
nımı ile ilgili bazı önemli tanımlara yer veril-
mesi konunun daha iyi anlaşılması bakımın-
dan yaralı olacaktır.

Bilgi okuryazarlığı: Bilgi okuryazarlığı ile 
ilgili alanyazında pek çok tanım yapılmıştır. 
Bilgi okuryazarlığı kavramının 1970’lerde 
ilk kez kullanılmasından günümüze kadar 
yapılan her tanıma bilgi okuryazarlığı ile 
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ilgili yeni beceriler eklenmiştir (Kurbanoğ-
lu, 2010). Bu Çalıştay’ın 5. Oturumunun da 
temel konusu olan bilginin kullanılmasında 
ve iletilmesinde yasal ve etik konular,  AC-
RL’nin 2000’de yapmış olduğu tanımda yer 
bulmuştur. ACRL tarafından, daha önce ya-
pılmış bilgi okuryazarlığı tanımlarındaki be-
cerilere “bilgiyi ekonomik, yasal ve sosyal 
kapsamda anlama, erişme ve bilgiyi etik 
olarak kullanma becerileri” eklenmiştir.

Baysen ve diğerlerine göre (2017b, s. 58) 
bilgi okuryazarlığının en güncel tanımı ise 
2016 yılında ACRL tarafından hazırlanan 
Yüksek Eğitim İçin Bilgi Okuryazarlığı Çer-
çevesi (Framework for Information Literacy 
for Higher Education)’nde yapılmıştır. 

ACRL’nin tanımına göre bilgi okuryazarlığı; 
“bilgiyi keşfetme, bilginin nasıl üretildiğini 
ve değerlendirildiğini anlama, bilgiyi yeni bil-
ginin (knowledge) yaratılmasında kullanma 
ve öğrenen toplumlarda etik olarak katılım 
sağlama gibi bir grup bütünleştirilmiş bece-
rilerdir.” Çerçevede bilgi okuryazarlığı katı-
lımcı dijital çevrelerde bilginin ortak üretimi 
ve paylaşımını kapsayacak şekilde genişle-
tilmiş ve bu çekirdek kavramlar derinleme-
sine düşünme becerisi olarak nitelendirilen 
Üstokuryazarlık/”Metaliteracy” kavramı ile 
tanımlanmıştır. Üstokuryazarlık ise yeni tek-
nolojileri takip etmeyi ve yeni teknolojilere 
sürekli uyumu, eleştirel düşünmeyi, üretici-
ler, ortaklar ve dağıtıcılarla bağlantı kurmayı, 
derinlemesine düşünmeyi ve daha üst düzey-
de problem çözmeyi gerektirmektedir (Bay-
sen ve diğerleri, 2017b, s. 58-59).

Bilgi okuryazarlığı ile ilgili tanımlar ve ge-
lişmeler günümüzde daha derinlemesine 
düşünen ve elde ettiği bilgiyi katma değer 
yaratacak şekilde yasal ve etik ilkeler doğ-
rultusunda kullanabilen becerilere sahip 
bireylere gereksinim olduğunu göstermek-
tedir. 

Etik: Güncel Türkçe Sözlük’te etik “Çeşitli 
meslek kolları arasında tarafların uyması 
veya kaçınması gereken davranışlar bütü-
nü” olarak tanımlanmıştır. Bir başka tanıma 
göre etik, doğru ve yanlışın ne olduğuyla ve 
ahlaki bağlamda insan davranışlarıyla ilgi-
lenen felsefenin bir alt dalıdır. Etik, neyin 
doğru ve yanlış ve neyin iyi ve kötü olduğu ile 
ilgili ilkelerdir (Yılmaz, 2007, s. 1). 

Akademik etik (Academic ethics): “Akade-
mik topluluk tarafından tanınan ve uyulan 
yasalar, kurallar ve yazılı olmayan teamülle-
ri içeren değerler.” (Tauginienė ve diğerleri, 
2018, s. 8).

Akademik sahtekârlık (Academic disho-
nesty): “Eğitim, araştırma veya bilimsel faa-
liyetler yürüten kurumlarda diğer bireyler ve / 
veya gruplar arasındaki etik standartları ihlal 
eden bireyler veya kurumlar tarafından yü-
rütülen ahlaki açıdan problemli davranışlar.” 
(aktaran: Tauginienė ve diğerleri, 2018, s.7).

Akademik dürüstlük (Academic integrity): 
“Eğitim, araştırma ve bilimsel ortamlar-
da karar verme ve uygulama aşamalarına 
yön veren etik kurallara, mesleki ilkelere, 
standartlara, uygulamalar ve mütemadiyen 
değerler sistemine uyum sağlama” (Taugi-
nienė ve diğerleri, 2018, s. 8).

İntihal/Aşırma (Plagiarism): Güncel Türkçe 
Sözlük’te (2019) intihal/aşırma; “Başkaları-
nın yazılarından bölümler, dizeler alıp ken-
disininmiş gibi gösterme veya başkalarının 
konularını benimseyip değişik bir biçimde 
anlatma” olarak tanımlanmaktadır. Kasıtlı 
(bilerek) ve kasıtsız (bilmeyerek) olmak üze-
re iki tür intihalden bahsetmek mümkündür. 

Kasıtlı intihal: Öğrencilerin not alma kaygı-
sı veya yüksek not alma isteği ile kolay olanı 
seçmesi, zaman yönetimini iyi yapamaması, 
derinlemesine araştırma yapmak isteme-
mesi, tembellik, bağlı bulunduğu okulda 
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etik kurallara ve akademik dürüstlük eğiti-
mine önem verilmemesi gibi nedenlerden 
dolayı farkında olarak bilerek gerçekleştir-
dikleri intihal davranışıdır (Çakmak, 2015; 
Özenç Uçak ve Birinci, 2008).

Kasıtsız intihal: Öğrencilerin bilgi eksikliğin-
den kaynaklanmaktadır. Öğrencilerin intiha-
lin ne olduğu, kapsamı ve karşılaşacakları 
yasal yaptırımlar hakkındaki eksik, yetersiz 
ya da eğitimleri öncesinden getirdikleri yan-
lış ön bilgilerinden, araştırma ödevlerinin 
niteliğinden (derinlemesine araştırmaya ve 
kaynak göstermeye yöneltmeyen günlük 
veya kapsamlı olmayan ödevler) ve internet-
ten kaynaklandığı varsayılan kavram yanıl-
gılarından dolayı gerçekleştirdikleri etik dışı 
akademik davranışlardır (Çakmak, 2015).

Kütüphane öğretmeni: İlgili literatürde 
kütüphane öğretmeninin kesin bir tanımı-
na rastlanmamakla birlikte bu yönde bazı 
önemli açıklamalara yer verilmektedir. 
Amerikan Okul Kütüphanecileri Derneği 

(American Association of School Librari-
ans-AASL) (Aktaran: Brown ve Sheppard, 
1997, s. 200-201) tarafından kütüphane öğ-
retmeni hizmet verdiği okulun eğitim ve öğ-
retim programına bağlı kalarak bütçeleme, 
program planlama ve koleksiyon geliştirme, 
tasarım ve değerlendirme konusunda öğret-
menlerle iş birliği yapma, karar almalarında 
öğretmenlere ve diğer personele rehberlik 
edebilmek için okul içindeki ve dışındaki 
bilgi kaynaklarına erişme görev ve sorum-
luluklarını yürütmenin yanı sıra değişen kü-
resel toplumda öğrencileri sorumlu vatan-
daşlar olmaya hazırlayan ekip içerisinde yer 
alan eğitim kurumunun ayrılmaz parçala-
rıdırlar. Ayrıca kütüphane öğretmenleri öğ-
rencileri, öğretmenleri ve topluluğun diğer 
üyelerini (veliler, okul yönetimi vb.) bilgiyle 
buluştururlar. Bu nedenle eğitim kurumla-
rında benzersiz ve önemli bir rol oynarlar ve  
karar verme ekibinin içinde yer alırlar. 
Yüksel Durukan (2015, s. 48) okullarda 
kütüphane öğretmeninin kütüphane ders-
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lerinde (okul müfredatına kütüphane dersi 
eklenirse); 

“masal anlatma, masal okuma, 
öykü, şiir, roman okumaları, tanıtım 
ve anlatımları, ders dışı okumalar, 
eğlence için okumalar, bilgi güven-
liği, İnternet gezintileri ve sosyal 
medya faydaları ve zararları, geçerli 
bilgiye doğru kaynaklara ulaşma, 
bilgi okuryazarlığı, sayısal vatandaş-
lık, akademik dürüstlük ve medya 
okuryazarlığı, veri tabanları kulla-
nımı, eğitim uygulamalarının kulla-
nımı gibi konuları daha kapsamlı bir 
şekilde verebilirdi” 

şeklinde kütüphane öğretmeninin önemine 
vurgu yapmıştır. Yüksel Durukan, ayrıca kü-
tüphane öğretmeninin sayılan bu görevleri 
yerine getirebilmesi için pedagojik formasyon 
eğitimi alması gerektiğine de vurgu yapmıştır.

2. MEVCUT DURUM
Bilginin kullanılması ve iletilmesi sürecinde 
yasal ve etik konularla ilgili sorunlara, sorun-
lara ilişkin tespitlere ve çözüm önerilerine 
dördüncü bölümde ayrıntılı olarak yer veril-
miştir. Aşağıda ise, Çalıştayda ülkemizdeki 
mevcut duruma ilişkin yapılan tespitler ve 
değerlendirmeler özet şekilde sunulmuştur.

• Raporda “Konunun önemi” başlığında 
da vurgulandığı gibi bilginin kullanılması 
ve iletilmesi sürecinde yasal ve etik ko-
nularla ilgili çalışmaların ağırlıklı olarak 
lise ve üniversite öğrencilerine yönelik 
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Ça-
lıştayın hedef kitlesinin bilginin etik ve 
yasal olarak elde edilmesi, kullanılması 
ve iletilmesi ile ilgili bilgi ve becelerinin 
belirlenmesine, öğrenme niteliklerinin 
ortaya çıkarılmasına, kavramlarının, 
kavram yanılgılarının, tutumlarının ve 

düşüncelerinin tespit edilmesine yönelik 
çalışmalar yeterli düzeyde değildir.

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konularla ilgili olarak 
Çalıştayın hedef kitlesine yönelik eğitim 
ve öğretim metotları bulunmamaktadır.

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konularla ilgili eğiti-
min verilmesinde eğitimcilerin yanı sıra 
kütüphaneciler de önemli role sahiptir. 
Özellikle de kütüphane öğretmenlerine 
önemli görevler düşmektedir. Fakat, ül-
kemizde kütüphane öğretmeninin tanı-
mı, görev, sorumluluk ve işlevleri açık 
bir şekilde ortaya konmamıştır. Okullar-
da kütüphane öğretmeninin ne şekilde 
istihdam edileceği, pedagojik formasyo-
na sahip olup olmayacağı gibi konular 
açık bir şekilde tanımlanmamıştır.

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konularla ilgili eğitimin 
verilmesinde öğretmenlere ve kütüpha-
necilere önemli görevler düşmektedir. 
Ancak her iki grup da konu ile ilgili yeterli 
bilgi ve donanıma sahip değildir.

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konularla ilgili müf-
redatla bütünleşik eğitimin verilebilme-
si için eğitim kurumlarının içerisinde 
okul kütüphanelerinin de olması son 
derece önemlidir. Ancak bu konuda da 
önemli eksiklikler bulunmaktadır. 

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konularla ilgili sür-
dürülebilir bir eğitim politikası bulun-
mamaktadır.

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konuların önemi ile 
ilgili farkındalık ve yasal düzenlemeler 
yetersizdir.
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1. Politika oluşturma (Ulusal ve kurumsal 
boyutta sürdürülebilir eğitim politikaları)

2. Etik ve akademik dürüstlük eğitimi 

3. İçerik ve materyal geliştirme

4. İş birliği

5. Farkındalık oluşturma

6. Yasal düzenlemeler

3. ÇALIŞTAYDA 
KONUŞULAN 
KONULAR, 
SORUNLAR, 
TESPİTLER VE  
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bu bölümdeki konular altı alt başlık içinde 
“sorunlar” ve “çözüm önerileri” ile birlikte 
sunulmuştur. 

3. 1. Politika Oluşturma 
(Ulusal ve kurumsal boyutta 
sürdürülebilir eğitim 
politikaları)

Sorunlar:

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konularla ilgili ulusal 
ve kurumsal (eğitim kurumları) sürdü-
rülebilir bir eğitim politikası bulunma-
maktadır.

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konular ile ilgili ders 
verilmesine yönelik üniversitelerin eği-

tim fakültelerinde sürdürülebilir bir eği-
tim politikası bulunmamaktadır.

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konular ile ilgili ders 
verilmesine yönelik üniversitelerin bilgi 
ve belge yönetimi bölümlerinde sürdü-
rülebilir bir eğitim politikası bulunma-
maktadır.

Çözüm Önerileri:

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konularla ilgili ulusal 
ve kurumsal (eğitim kurumları) sür-
dürülebilir bir eğitim politikası oluştu-
rulmasında ilgili paydaşlar (kurumlar, 
kuruluşlar, kişiler) bir araya gelerek bir 
ulusal politika ve strateji belgesi yayım-
lamalıdır. 

• Üniversitelerin eğitim fakültelerinin iş 
birliğinde bilginin kullanılması ve ile-
tilmesi sürecinde yasal ve etik konular 
ile ilgili müfredatla bütünleştirilmiş bir 
eğitim politikası hazırlanmalı ve ilgili 
kurumlara bu politika onaylatılmalıdır 
(Örn, Yüksek Öğretim Kurumu, Milli 
Eğitim Bakanlığı).

• Üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi 
bölümlerinin iş birliğinde bilginin kul-
lanılması ve iletilmesi sürecinde yasal 
ve etik konular ile ilgili müfredatla bü-
tünleştirilmiş bir eğitim politikası hazır-
lanmalı ve ilgili kurumlara bu politika 
onaylatılmalıdır (Örn, Yüksek Öğretim 
Kurumu).

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi sü-
recinde yasal ve etik konular ile ilgili 
ulusal ve kurumsal (eğitim kurumları) 
sürdürülebilir bir eğitim politikası oluş-
turulmasında ilgili kurumlarla uzun sü-
reli iş birliği ve eşgüdümün yürütülmesi 
sağlanmalıdır.

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi sü-
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recinde yasal ve etik konular ile ilgili 
ulusal politika sürdürülebilir bir bilgi 
okuryazarlığı politikası içerisinde yer 
alabilir.

3. 2. Etik ve Akademik 

Dürüstlük Eğitimi 

Sorunlar:

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi sü-
recinde yasal ve etik konular ile ilgili 
üniversitelerin eğitim fakültelerinde 
müfredatla bütünleştirilmiş bir ders bu-
lunmamaktadır.

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konular ile ilgili üni-
versitelerin bilgi ve belge yönetimi bö-
lümlerinde müfredatla bütünleştirilmiş 
bir ders bulunmamaktadır.

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konular ile ilgili ko-
nularda öğretmen ve kütüphanecilere 
hizmet içi eğitim verilmemektedir.

MEB, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde 
okul öncesi dönemden başlayarak, ilköğre-
tim ve ortaöğretim kademelerinde her öğ-
retim programında “Değerlerimiz” başlığı 
açılmasını ve değerler eğitiminin müfre-
datla bütünleşik olarak verilmesini başlat-
mıştır.  Bu bağlamda eğitim programlarının 
hedefi değerlerimiz ve yetkinliklerle bütün-
leşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bi-

2 Bkz. http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx 

3 Bkz. http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx 

4 Bkz. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=406 

5 Bkz. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325 

6 Bkz. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=358 

7 Bkz. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=357 

8 Bkz. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=408 

reyler yetiştirmek olarak tanımlanmıştır. Bu 
hedef doğrultusunda öğretim programında 
adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sa-
bır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik 
ve yardımseverlik olmak üzere on kök de-
ğer belirlenmiştir2. Bu değerler öğretim 
programlarının perspektifini oluşturan il-
kelerin toplamıdır. Öğretim programlarında 
“Değerlerimiz” başlığı Çalıştay bağlamında 
incelendiğinde bilginin kullanılması ve ile-
tilmesi sürecinde yasal ve etik konulara çok 
genel değinildiği söylenebilir.

Çalıştayın hedef kitlesi olan 5, 6, 7 ve 8. sınıf-
lar ile ilgili zorunlu ve seçmeli derslerin öğ-
retim programları3 bilginin kullanılması ve 
iletilmesi sürecinde yasal ve etik konularla 
ilgili beceriler ve yetkinlikler açısından ayrı 
ayrı incelendiğinde ise “Bilim Uygulamaları” 
öğretim programında “Bilimsel Etik” başlı-
ğında 7. ve 8. sınıflar için “Bilimsel bilginin 
etik ilkelere bağlı kalarak oluşturulduğunu 
açıklar.” ve “Bilim uygulamalarında etik il-
kelere önem verir.” şeklinde iki kazanıma 
yer verildiği görülmektedir4. Fakat bu prog-
ram “Seçmeli”dir. “Fen Bilimleri Dersi”5 öğ-
retim programında bilimsel etik ilkelerin be-
nimsenmesine; “Görsel Sanatlar”6 öğretim 
programında sanat alanındaki etik kuralla-
ra; “Müzik”7 öğretim programında Internet 
ortamında müzik dinlerken siber güvenliğe 
ve etik kurallara dikkat edilmesinin gerekli-
liğine; 5. ve 6. sınıflar için  “Okuma Beceri-
leri Dersi-SEÇMELİ”8 öğretim programında 
çoklu medya kaynaklarının güvenirliliğini 
sorgulamaya, e-okuma sürecinde stratejiler 
geliştirmeye ve eleştirel okumaya; “Sosyal 
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Bilgiler Dersi-4, 5, 6 ve 7. sınıflar”9 öğretim programında bilimsel eserlerin yasalarla ko-
runmasında akademik dürüstlük ilkelerine, bilim etiğine, dijital okuryazarlığa; “Türkçe”10 
öğretim programında dijital kaynakların, özellikle Internetten indirilen materyallerin kul-
lanımında intihal yapılmamasına, etik kurallara ve telif haklarına uyulmasına ve “Medya 
Okuryazarlığı” programında etik, telif ve fikir hakları ve kişisel güvenlik konularına değinil-
diği tespit edilmiştir. 

5. ve 6. sınıflar için “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım”11 öğretim programında “Etik ve Güvenlik” 
ünite başlığı altında; bilgi gizliliği ve güvenliği, etik değerler ve dijital vatandaşlık, telif hakkı, 
bilişim suçları, kullanım haklarını düzenleyen lisans türleri, etik ilkelerin ihlali sonucunda kar-
şılaşılabilecek durumlar, bilişim etiği, elde edilen bilginin kaynak gösterilerek düzenlenmesi; 
7. ve 8. sınıflar için12 de etik değerler ile gizlilik ve güvenlik gibi Çalıştayın konusuna en yakın 
ve en kapsamlı ele alınan önemli kavramlara değinildiği belirlenmiştir. Ancak bu derslerde 
de Internet, dijital ortam ve bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili etik konulara odaklanılmıştır. 
Ayrıca 7. ve 8. sınıflardaki “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” öğretim programı “Seçmeli”dir.

Değerlendirilen öğretim programları genel olarak ele alındığında “Değerlerimiz” başlığın-
da ve tüm öğretim programı içerisinde Çalıştayda önerilen kapsamda detaylandırılmış bir 
etik ve akademik dürüstlük konulu öğretim programına rastlanmamıştır. 

9 Bkz. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=354 

10 Bkz. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=663 

11 Bkz. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=374 

12 Bkz. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=405 
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Çözüm Önerileri:

Bilginin kullanılması ve iletilmesi sürecinde 
yasal ve etik konularla ilgili becerileri öğ-
rencilere kazandırmada ve hayat boyu uygu-
lamaya geçirmede özellikle öğretmenlerin 
ve kütüphanecilerin rehberliği çok önemli-
dir. Bu bağlamda;

• Doğru, dürüst (adil, ölçülü ve özgür bi-
reyler), etik değerleri içselleştirerek 
eylemlerinde gösteren ideal insanlar 
yetiştirmek eğitimin en önemli amaç-
larından birisidir. Bu nedenle akademik 
dürüstlük, eğitimin temel değerlerin-
den birisidir (Sakar ve Aybek, 2018; 
Baysen ve diğerleri, 2017a). 21. yüzyılda 
toplumların gereksinim duyduğu bilgi-
nin kullanılması ve iletilmesi sürecinde 
yasal ve etik konular ile ilgili becerilere 
sahip bireylerin yetiştirilmesinde öğret-
menler kilit rol oynamaktadır. Bu doğ-
rultuda öncelikle öğretmen adaylarının 
bu becerilere sahip olarak yetişmeleri 
gereklidir. Dolayısıyla öğretmen aday-
larına bu becerilerin kazandırılması-
nın hedeflendiği eğitim programlarının 
üniversitelerin eğitim fakültelerinin 
müfredatında yer alması önemli bir ko-
şuldur (Baysen ve diğerleri, 2017b). Bu 
bağlamda, bilginin kullanılması ve iletil-
mesi sürecinde yasal ve etik konular ile 
ilgili müfredatla bütünleştirilmiş eğitim, 
üniversitelerin eğitim fakültelerinde en 
az lisans düzeyinde verilmelidir.

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi sü-
recinde yasal ve etik konular ile ilgi-
li müfredatla bütünleştirilmiş eğitim, 
üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi 
bölümlerinde de en az lisans düzeyinde 
verilmelidir.

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-

cinde yasal ve etik konular ile ilgili eği-
tim lisans düzeyiyle sınırlı kalmamalıdır. 
Hizmete başlayan öğretmenlere, kütüp-
hanecilere ve kütüphane öğretmelerine 
konu ile ilgili yeni gelişmeler de belirli 
aralıklarla hizmet içi eğitim kapsamın-
da verilmelidir.  

• Konuyla ilgili sahada çalışmak üzere 
öğretmen ve kütüphaneci formatörler 
yetiştirilmelidir.

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konularla ilgili eği-
timin, Çalıştayın hedef kitlesindeki öğ-
rencilerin yanı sıra 4. sınıf düzeyindeki 
öğrencilerden itibaren verilmeye başlan-
ması önemlidir. Bunun temel nedeni bu 
becerilerin, akademik dürüstlük ve etik 
değerlerin mümkün olduğu kadar erken 
yaşlarda öğrencilere kazandırılmasının 
gerekliliğidir. Ek 1’de 6. sınıflar için bil-
ginin kullanılması ve iletilmesi sürecinde 
yasal ve etik konularla ilgili etkinlik ör-
neklerine, bu etkinliklerin öğrencilerde 
hangi kazanımları sağlayacağına ve et-
kinlik sürelerine yer verilmiştir.

• Öğrencilere bilginin kullanılması ve ile-
tilmesi sürecinde yasal ve etik konular-
la ilgili eğitim verilmeden önce konu ile 
ilgili kavramları, kavram yanılgıları, tu-
tumları ve düşünceleri tespit edilmeli-
dir. Böylece öğrencilerin eksik ya da za-
yıf oldukları, ya da güçlendirilmesi veya 
geliştirilmesi gereken yönleri belirlene-
bilir, hangi becerilere gereksinim duy-
dukları tespit edilebilir, varsa olumsuz 
tutum ve düşüncelerinin giderilmesi 
yönünde önlemler alınabilir. Dolayısıy-
la eğitim programının içeriği tamamen 
öğrencilerin bilgi gereksinimlerini kar-
şılayacak şekilde hazırlanmalıdır.
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3. 3. İçerik ve Materyal Geliştirme

Sorunlar:

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konularla ilgili ortak 
bir içerik ve eğitim materyali bulunma-
maktadır.

Çözüm Önerileri:

• Etik, intihal (sınavlarda kopya çekme de 
dâhil ki öğrenciler arasında en yaygın 
görülen akademik dışı etik davranışlar-
dan birisidir.), alıntı yapma, kaynak gös-
terme, kaynakça hazırlama, telif hakkı, 
web etiği gibi akademik dürüstlük ko-
nularının yanı sıra araştırma süreçleri 
ve ödevin bölümlerini de kapsayan, Milli 
Eğitim Bakanlığı müfredatında yer ala-
cak şekilde ortak bir yardımcı öğren-
ci rehberi/ders kitabı hazırlanmalıdır.  
Rehber/ders kitabı, Çalıştayın hedef 
kitlesi olan öğrenci grubunun düzeyine 
uygun şekilde sadeleştirilmiş bir biçim-
de düzenlenmeli ve rehberde uygulama 
örneklerine de yer verilmelidir.

• Rehber/ders kitabı Çalıştayın hedef kit-
lesi olan 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ayrı ayrı 
hazırlanmalı ve sınıf düzeyine bağlı ola-
rak zorluk derecesi ve kapsamı genişle-
tilmelidir. Örneğin, 5. sınıf için hazırlanan 
rehberde/ders kitabında konu ile ilgili te-
mel kavramlar ve günlük yaşamdan ko-
lay ve anlaşılabilir örnekler yer alırken; 
8. sınıf düzeyi için kavramlar daha geniş-
letilmiş olarak verilmeli ve öğrencilerin 
kendilerinin kaynak gösterme, atıf verme 
ve kaynakça hazırlamalarını sağlayacak 
üniteler yer almalıdır. Ayrıca öğrencilere 
ders kapsamında uygun içerik ve nitelik-
te ödevler verilerek etik konuları ödevle-
rinde uygulayabilmeleri sağlanmalıdır. 
Bu dersler öğrencileri kütüphane gibi 
resmi kaynaklardan araştırma yapmaya 
sevk edecek şekilde olmalıdır.

• Rehberin/ders kitabının içeriği alan uz-
manları, ilgili üniversitelerin öğretim 
üyeleri, eğitimciler, program gelişti-
riciler, ölçme ve değerlendirme uz-
manları, kütüphaneciler ve kütüphane 
öğretmenleri iş birliğinde öğrencilerin 
düzeyine göre hazırlanmalıdır.

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi sü-
recinde yasal ve etik konularla ilgili 
rehber/ders kitabı yanı sıra akademik 
dürüstlük eğitiminin verilmesinde gü-
nümüz teknolojilerinden (videolar, we-
binarlar vb.) ve oyunlaştırma yöntemle-
rinde de yararlanılmalıdır.

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konularla ilgili web 
sayfası hazırlanmalı, eğitim içeriğine ve 
materyallerine bu platformdan açık eri-
şim sağlanmalıdır. Bu platform Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından sağlanabilir.

• Bilginin etik ve yasal kullanımında öğ-
rencilerin empati yapma becerilerinin 
geliştirilmesinde drama vb. yöntemler 
kullanılabilir (örneğin; eser sahibini an-
lama ve saygı duyma). 

• 

3. 4. İş Birliği

Sorunlar:

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konularla ilgili ku-
rumlar arası iş birliği bulunmamaktadır.
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• İş birliği çalışmalarını koordine edecek 
bir kurum bulunmamaktadır. 

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konularla ilgili nite-
likli insan gücü yetiştirme ve eğitim ko-
nularında iş birliği sağlanamamaktadır. 

• İş birliği sağlanamadığından farklı ku-
rumlar tarafından farklı eğitim ve uygu-
lamalar yapılmaktadır. Bu da eğitimde 
fırsat eşitliğini engellemektedir. 

Çözüm Önerileri:

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konularla ilgili met-
nin 2.4. Kurumlar ve Kişiler (Paydaşlar) 
başlığında yer alan kurum, kuruluş ve 
kişilerin iş birliği sağlanmalıdır.

• Nitelikli insan gücü yetiştirme ve eğitim 
konularında iş birliğini sağlayıcı önlem-
ler alınmalıdır.

• Pilot uygulamaya yönelik olarak kısa va-
dede sonuç alabilmek için özel eğitime 
yönelik çalışan okullar ile de protokol 

yapılmalıdır (Örneğin, MEB Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü).

• MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Ge-
nel Müdürlüğü ile iş birliği yapılmalıdır. 
Örneğin; bilginin kullanılması ve iletil-
mesi sürecinde yasal ve etik konularla 
ilgili eğitim materyallerinin hazırlanma-
sı ve eğitim bilişim ağında (eba.gov.tr) 
paylaşılması.

3. 5. Farkındalık Oluşturma

Sorunlar:

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi sü-
recinde yasal ve etik konular toplumun 
her kesimi için farkında olunması gere-
ken önemli bir konudur. Konu ile ilgili 
toplumsal duyarlılık ile genelde etik de-
ğerlere özelde de akademik konularla 
ilgili etik değerlere önem verilmesi; top-
lumun en küçük yapı taşı olan aileden 
itibaren bu değerlere sahip çıkılmasını 
sağlayacaktır. Ancak toplumun konu ile 
ilgili farkındalığı düşüktür.
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Çözüm Önerileri:

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konularla ilgili top-
lumun farkındalığını artırmak için kamu 
spotları hazırlanmalıdır.

• Öğretmenlerin ve kütüphanecilerin telif 
hakkı (alıntı serbestisi-intihal) farkında-
lığını artırmak için 5846 Sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu konusunda bil-
gilendirilmeleri gerekmektedir.

3. 6. Yasal Düzenlemeler

Sorunlar: 

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi sü-
recinde yasal ve etik konularla ilgili bir 
mevzuat bulunmamaktadır.

Çözüm Önerileri:

• Bilginin kullanılması ve iletilmesi süre-
cinde yasal ve etik konularla ilgili ku-
rumların mevzuatlarının düzenlenmesi 
sağlanmalıdır.

• Bilgi okuryazarlığı eğitimi almış öğren-
cilerle tüm dersleri kapsayacak şekilde 
akademik dürüstlük ilkeleri ile ilgili “Te-
mel Anlaşma Protokolü” imzalanmalıdır.

4. İYİ UYGULAMA 
ÖRNEKLERİ
Bilginin kullanılması ve iletilmesinde yasal ve 
etik konuları kapsayan Türkiye’de ve dünyada 
iyi uygulama örnekleri yer almaktadır. Örne-
ğin ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine 
yönelik bilgi okuryazarlığı modellerinin çoğu 
(Kuhlthau’nun Bilgi Arama Süreci Modeli, 
Big6, 8W modelli, Rehberli Araştırma Tasarı-
mı- Guided Inquiry Design gibi) bilginin yasal 
ve etik kullanımını kapsamaktadır.

Bilginin kullanılması ve iletilmesinde yasal 
ve etik konular ulusal (OKD) ve uluslararası 
(AASL, ACRL, American Library Associati-
on-ALA gibi) mesleki derneklerin oluştur-
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dukları bilgi okuryazarlığı beceri standartlarında da kapsamlı bir şekilde yer almaktadır. 
Ayrıca özellikle Türkiye’de Uluslararası Bakalorya Programı’na bağlı müfredatı uygulayan 
okulların kütüphanelerinde bilginin yasal ve etik kullanılması ile ilgili önemli çalışmalar 
yapılmakta ve ders içerikleri eğitimciler ve okul kütüphanecileri/kütüphane öğretmenleri iş 
birliğinde oluşturulmaktadır. 

Bu bağlamda bilginin kullanılması ve iletilmesinde yasal ve etik konularla ilgili müfredatla 

bütünleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında ve diğer ilgili konuların geliştiril-
mesinde aşağıdaki iyi uygulama örneklerinden yararlanılabilir:

• Özel okullarda (özellikle Uluslararası Bakalorya Programı’na bağlı) bilginin kullanıl-
ması ve iletilmesinde yasal ve etik konularla ilgili müfredatla bütünleştirilmiş eğitim 
programları ve uygulamaları, ulusal ve uluslararası uygulamalar (Örneğin: OKD, ALA, 
AASL vb.),

• Yaratıcı kütüphane girişimleri tanıtım grupları (ILIPG) 30.03.2009,

• Rehberli Araştırma Tasarımı (Guided Inquiry Design- guidedinquirydesign.com).

5. BİLGİNİN KULLANILMASI VE 
İLETİLMESİNDE YASAL VE ETİK 

KONULARLA İLGİLİ EĞİTİMİN KAZANIM ve 
AÇIKLAMALARI

Çalıştayın hedef kitlesine (5., 6., 7, ve 8. sınıflar) bilginin kullanılması ve iletilmesinde yasal 
ve etik konularla ilgili eğitimin hem müfredat veya derslerle bütünleştirilmiş hem de ayrı bir 
program olarak verilmesi öğrencilere aşağıdaki bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazanma-
larında yardımcı olması bakımından önemlidir. 

Bilginin kullanılması ve iletilmesinde yasal ve etik konularla ilgili eğitim programı saye-
sinde öğrenciler öğrenme ve öğretme sürecinde öğretmenlerin ve pedagoji eğitimi almış 
kütüphane öğretmenlerinin rehberliğiyle bilimsel bilgiyi kütüphane, Internet, veri tabanları 
vb. ortamlardan elde edebilecek, elde ettikleri kaynağı ilgililik, doğruluk, tamlık, güvenirlik, 
güncellik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde değerlendirebilecek, bu kaynakları ödevlerinde 
kopya çekmeme, intihal yapmama, Internetten ve çeşitli kaynaklardan kopyala-yapıştır in-
tihali yapmama, ödevini başkasına yaptırmama gibi akademik dürüstlük ilkeleri doğrultu-
sunda kullanabileceklerdir. 

Bu programla öğrencilerin başkalarının düşüncesine saygı duyma ve başkalarının düşünce-
sini atıf yapmaksızın ya da izinsiz kullanmaması, insan hakları, sorumluluk ve diğer akade-
mik etik değerleri öz farkındalık ve öz güven çerçevesinde gündelik yaşamına aktarabilmesi 
ve bu becerileri yaşam boyu sürdürebilmesi amaçlanmaktadır.  
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Beceriler: Eleştirel düşünme, bilgiyi yasal 
ve etik kurallar çerçevesinde elde etme, de-
ğerlendirme ve kullanma ve bu becerileri 
tüm bilgi okuryazarlığı becerileriyle ilişki-
lendirme olarak nitelendirilebilir.

Kazanımlar ve Açıklamaları:

Kazanım 1: Akademik dürüstlük 
ilkelerini bilir ve bilgiyi etik 
kurallar çerçevesinde kullanır.

Araştırma ödevlerinde bilimsel bilgiyi kü-
tüphane (kitap, gazete, dergi, ansiklopedi), 
Internet, veri tabanları, uzman kişi vb. kay-
nak ve ortamlardan elde etmeye ve bu bilgiyi 
akademik dürüstlük ilkeleri (kopya çekme-
me, bilgiyi kopyala-yapıştır şeklinde elde 
etmeme, ödevi başkasına yaptırmama vb.) 
doğrultusunda kullanmaya yönlendirilir.  

Kazanım 2: Atıf vermeyi öğrenir.

Pekçok atıf verme ve kaynak gösterme ku-
ralları / biçimleri vardır. Örneğin bu atıf ve 
kaynak gösterme biçimlerinden APA (Ame-
rican Psychological Association) veya MLA 
(Modern Language Association) seçilip, bu 
kurallar öğrencilerin sınıf düzeyine göre uy-
gulamalı olarak verilebilir.

Kazanım 3: Kaynak göstermeyi ve 
kaynakça hazırlamayı öğrenir.

Kaynak türlerini ve özelliklerini öğrenmeye 
yönlendirilir. Seçilen alıntı yapma ve kaynak 
gösterme biçimine göre öğrenilen kaynak 
türlerinin uygulamaları öğrencilerin sınıf 
düzeyine yapılır.

Kazanım 4: Bilgiyi analiz eder, 
sentezler ve eleştirel düşünme 
yeteneği kazanır.

Öğrencileri kütüphane (kitap, gazete, dergi, 
ansiklopedi), Internet (güvenilir sitelerden), 
veri tabanları gibi resmi ve güvenilir bilgi 
kanalları kullanmaya sevk edecek kapsamlı 
ödevler verilir. Bu kaynaklardan elde ettikle-
ri bilgiyi ödevlerinde alıntı yaparken nasıl öz-
gün olacakları, kendi cümleleriyle kaynağını 
göstererek nasıl alıntı yapacakları, kaynağı 
nasıl değerlendirecekleri ve eleştirel yakla-
şacakları öğretilir.

Kazanım 5: Ortak çalışma becerisi 
gelişir.

Öğrencilere bireysel ödevler verilebileceği 
gibi ortak araştırma yapıp, ödevi ortak ya-
zıp, hazırlayabilecekleri grup ödevleri de 
verilebilir. Bu grup ödevlerinde birbirlerinin 
düşüncelerine saygı duymayı ve birbirlerinin 
fikirlerini çalmadan ödevde kullanmayı öğ-
renmeye yönlendirilirler.

Kazanım 6: Eser ve hak sahiplerini 
bilir.

Alıntı yapma ile telif hakkı arasındaki farkı 
anlamaya yönlendirilir. Hangi durumların 
eser sahipliğine girdiğini ve eserini kullan-
dığı eser sahibinden nasıl izin alacağını bilir. 

Kazanım 7: Bilgi kaynaklarını 
değerlendirmeyi öğrenir.

Bilgi kaynaklarını güvenirlik, ilgililik, doğru-
luk, güncellik, tamlık, tarafsızlık gibi unsur-
lar açısından değerlendirmeye ve yorumla-
maya yönlendirilir.

Kazanım 8: Interneti yasal ve etik 
çerçevede kullanmayı öğrenir.

Öğrenciler arasındaki en yaygın intihal türle-
rinden biri Internet’teki ödev veya diğer site-
lerinden kopyala-yapıştır intihali yapmaktır. 
Bu bağlamda öğrenciler akademik amaçları 
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için Interneti akademik dürüstlük çerçeve-
sinde kullanmaya ve bu ortamdan elde edi-
len bilgiye doğru atıf vermeye yönlendirilir. 

Kazanım 9: Sorumluluk bilinci 
gelişir.

Akademik dürüstlük konularının sorumlu-
luk gerektirdiği anlatılır. Çalışmasının (Öde-
vinin) iyi ve kötü her türlü sorumluluğunu al-
maya yönlendirilir. Ayrıca akademik etik dışı 
davranışlarının kendisi için nasıl sonuçları 
olabileceği vurgulanır.  

Kazanım 10: Saygı duymayı 
öğrenir.

Başkalarının düşüncelerini kaynak göster-
meden kendi düşüncesi gibi kullanmamaya 
ve bu bağlamda başkalarının düşüncelerine 
(kitap, dergi vb.den alınan bilgi olabileceği 
gibi sınıf arkadaşlarının ve aile bireylerinin 
düşüncesi de olabilir) saygı duymaya yön-
lendirilir. Buna sınavlarda kopya çekmemek 
de dâhil edilir.

Kazanım 11: Toplumsal ve etik 
sorumluluğunun farkına varır.

Akademik dürüstlük konularının sorumlu-
luk gerektirdiği anlatılır. Çalışmasının (Öde-
vinin) iyi ve kötü her türlü sorumluluğunun 
sadece kendisiyle değil toplumla da ilgili ol-
duğu belirtilir. Etik dışı davranışlarının bilim 
ve toplumu nasıl etkileyeceği açıklanır. 

Kazanım 12: Empati kurmayı 
öğrenir.

Kendi düşüncelerini kendine atıf yapılmadan 
bir başkasının kullanmasının nasıl bir şey ol-
duğu bazı örneklerle (Bkz. Etkinlik 1) sunulur.

Kazanım 13: Özgüveni artar.

Öğrencilere bireysel ödevler verilebileceği 
gibi grup ödevleri de verilebilir. Hangi tür 
olursa olsun öğrencilere resmi kaynaklar-
dan (kütüphane, veri tabanı, resmi Internet 
siteleri vb.) araştırma yapacakları kapsamlı 
ödevler verilir. Öğrencilerin bireysel araştır-
ma ve yazma becerilerinin ve aynı zamanda 
grup içindeki iş birliği yapma ve araştırma 
ve ortak yazma becerilerinin de gelişmesi 
sağlanarak araştırma ve yazma ile ilgili öz-
güvenlerinin artması desteklenir.

Kazanım 14: Açık fikirli olmayı 
öğrenir.

Düşüncesini paylaşmaya, eleştirilere ve yeni 
fikirlere açık olmaya yönlendirilir.

Kazanım 15: Tarafsız davranmayı 
öğrenir.

Her fikre ve düşünceye eşit şekilde yaklaş-
maya yönlendirilir.
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6. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Bilginin Kullanılması ve İletilmesi Sürecin-
de Yasal ve Etik Konular alt çalışma grubu 
kapsamında Çalıştayda konuyla ilgili ülke-
mizdeki mevcut durum genel hatlarıyla de-
ğerlendirilmiştir.

21. yüzyılda tüm dünya bilimsel, ekonomik, 
sanayi, inovasyon, sosyal ve kültürel dönü-
şüm içerisine girmiştir. Bu yeni yüzyılda ku-
rum ve kuruluşlar yaratıcı, yenilikçi, sosyal 
olaylara duyarlı, vatandaşlık duyguları geliş-
miş, ortak çalışabilen, uyumlu,  problem çö-
zebilen, kendi kendine öğrenme becerisini 
geliştirebilen, gereksinimi olan bilginin far-
kında olan, gereksinimi olan bilgiyi nereden, 
nasıl elde edebileceğini bilen ve elde ettiği 
bilgiyi yasal ve etik ilkeler doğrultusunda 
nasıl kullanacağını bilen nitelikli bireylere 
ihtiyaç duymaktadır.

Çalıştayda öğrencilerin bu sayısız beceriyi 
tek başına elde etmesinin kolay olmadığı,  
öğrencilere bu becerileri ve Çalıştayın bu alt 
grubunun konusu olan bilginin kullanılması 
ve iletilmesi sürecinde yasal ve etik konular 
ile ilgili becerilerin kazandırılmasında eği-
timcilerin, kütüphanecilerin ve kütüphane 
öğretmenlerinin iş birliğinde rehberliğe ge-
reksinimleri olduğu vurgulanmıştır. 

Kütüphane öğretmenlerinin temel nitelikleri-
nin, pedegojik formasyona sahip olmaları ve 
hangi koşullarda, nasıl çalışacakları açık bir 
şekilde belirlenmelidir. Bu okul kütüphanele-
rinin geleceği açısından da önemli bir konudur.

Bilginin kullanılması ve iletilmesi sürecin-
de yasal ve etik konular ile ilgili müfredatla 
bütünleştirilmiş eğitim programının oluştu-

rulmasında, öğrenci rehberlerinin ya da ders 
kitaplarının hazırlanmasında, diğer eğitim 
materyallerinin geliştirilmesinde ilgili kurum 
ve kuruluşların hangi konulardan sorumlu 
olacağı, finans kaynaklarının neler olabile-
ceği, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği 
konusunda atılacak adımların nasıl olacağı 
belirlenmeli ve konu ile ilgili kurumlar ara-
sında farkındalık ve bilgi düzeyi artırılmalıdır.

Toplumsal bilincin yaratılması için yeni yüz-
yıl becerilerinin ve bilginin kullanılması ve 
iletilmesi sürecinde yasal ve etik konuların 
öğrencilere kazandırılmasında sadece dev-
let bazında çalışma yapılması değil; halk 
tarafından da bu oluşumların sevilmesi ve 
desteklenmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla yapılan toplantı ve çalışmaların 
basın yayın organları tarafından ve internet 
ortamında, sosyal medya ortamlarında du-
yurulması ve paylaşılması önemlidir. Özel-
likle sosyal medya etkili bir biçimde kulla-
nılmalıdır.

Bilginin kullanılması ve iletilmesi sürecin-
de yasal ve etik konularla ilgili ulusal ve 
kurumsal (eğitim kurumları) sürdürülebilir 
bir politika oluşturulmasında ilgili paydaş-
lar (kurumlar, kuruluşlar, kişiler) acilen bir 
araya gelerek bir ulusal politika ve strateji 
belgesi yayımlamalıdır. Politika oluşturma 
konu ile ilgili çalışmaların benimsenmesi, 
sürdürülmesi ve gelişerek ileriye taşınması 
için en önemli konulardan bir olarak karşı-
mızda durmaktadır. 
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7. EKLER 

EK 1: ETKİNLİK ÖRNEKLERİ 
Bilginin kullanılması ve iletilmesi sürecinde yasal ve etik konular ile etkinlik örneklerinden 
burada sadece altıncı sınıf için etkinlik örneklerine yer verilmiştir. Burada sunulan etkinlik 
örnekleri diğer sınıf düzeyleri için eğitim alanından öğretim üyelerinin, uzmanların ve kü-
tüphane ve enformasyon bilimi alanından öğretim üyelerinin, kütüphanecilerin ve kütüpha-
ne öğretmenlerinin iş birliğiyle geliştirilmesinde kullanılabilir.  

Altıncı Sınıf İçin Etkinlik Örneği
Bu yaş düzeyindeki öğrencilerin soyut kavramları öğrenmesi zor olacağından bilginin kul-
lanılması ve iletilmesinde yasal ve etik konular, özellikle etik çerçevede somut örnekler 
üzerinden anlatılmalıdır. Öğrencilere bilgi hırsızlığı; başkalarına ait olan eşyaların vb. çalın-
maması gerektiği, hırsızlığın neden iyi bir davranış olmadığı üzerinden resim kullanılarak 
öğretilebilir. Daha sonra ilerleyen derslerde başkasına ait bir bilgiyi çalmama konusu (aka-
demik dürüstlük) sınavda kopya çekmekle ilgili yine resim ve video kullanılarak ve ders kap-
samında alıntı yapma ile ilgili uygulama yapılarak aşama aşama geliştirilebilir. Bu resimler 
ve videolar sınıfta öğrencilere gösterilip, konu hakkında tartışma yapılabilir (Bkz. Etkinlik 1 
ve Etkinlik 2). Böylece öğrencilerin düşünmesi ve yorum yapması sağlanabilir. 

İlerleyen derslerde kaynak gösterme, atıf yapma ve kaynakça hazırlama kuralları örneklerle 
ve uygulama yaptırılarak öğretilebilir (Bkz. Etkinlik 3 ve Etkinlik 4). Bu kurallar ihtiyaca göre 
MLA ya da APA gibi kaynak gösterme biçimlerine göre anlatılmalıdır.

Aşağıda ayrı ders olarak verilmesi planlanmış bir program için dört etkinlik örneğine yer ve-
rilmiştir. Her etkinliğin sonunda etkinliğin bu raporun altıncı bölümündeki hangi kazanımları 
sağlayabileceği ve etkinliğin kaç ders için planlanabileceği bilgisine yer verilmiştir.

Etkinlik 1

Hırsızlık ve başkalarının eşyasını izinsiz almama konusu resimler kullanılarak anlatılabilir  
(Bkz. Resim 1 ve Resim 2).

Resim 1. Boy Stealing money (Para çalan çocuk)

Resim 2. İzinsiz eşya alma davranışı (Küyük, t.y)

(Copyright : indomercy)  
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Arkadaşından kopya çekme ve Internet’ten kopyalama konusunda resim örnekleri (Bkz. 
Resim 3 ve Resim 4)

Resim 3. Cheating Scandals… (Chen, 2019).

Resim  4. Plagiarism (Vega O., M., 2013)

Etkinlik 1’in kazanımları: Bu etkinliğin 6. sınıf öğrencilerine Raporun altıncı bölümündeki 
kazanımlardan 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ve 15’i sağlaması beklenmektedir.
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Ders süresi: 3 ders saati

Etkinlik 2:

Kopya çekme ile ilgili bir video örneği. Öğrencilere bu vb. videolar izletilip sonrasında konu 
hakkında tartışma yapılabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=_Ot_vJLJ86M  

Etkinlik 2’nin kazanımları: Bu etkinliğin 6. sınıf öğrencilerine Raporun altıncı bölümündeki 
kazanımlardan 1, 6, 9, 10, 11, 12, 14 ve 15’i sağlaması beklenmektedir.

Ders süresi: 2 ders saati

 
Etkinlik 3: 

Etkinlik 1 ve 2’deki resim ve videolarla ilgili tartışmalar öğrencilerin akademik dürüstlük 
hakkında eleştirel düşünmesini sağlamaya yardımcı olacaktır. Daha sonra bir ödevde yarar-
lanılan kaynaklardan ödev yazarken nasıl yararlanılacağı, ödevde (metin içinde) nasıl kaynak 
gösterileceği ve kaynakçanın nasıl hazırlanacağı basit örneklerle anlatılmalı ve öğrencile-
rin uygulama yapması sağlanmalıdır. Bu uygulamalar sınıf düzeyine göre zorlaştırılmalıdır. 
Örneğin 5. sınıfta tek yazarlı kitap ve makalelere ilişkin örnekler yaptırılırken, 6. sınıfta iki 
yazarlı örneklere yer verilebilir. 

Daha üst sınıflarda uygulamalar üç yazarlı örneklerle ve bunlara ek olarak kaynak türleriyle 
çeşitlendirilebilir (Örneğin web sitesinden ya da bir blog yazısından alınan bilgi ile ilgili kay-
nak gösterme ve kaynakça hazırlama kuralları gibi).

Kitap nedir, dergi nedir, basım tarihi nedir, dergiler için cilt ve sayı bilgisi nedir, yazar adını 
nasıl tespit ederiz, bu bilgileri kaynakça hazırlarken nasıl kullanırız? gibi kaynağı tanımlayıcı 
özellikler anlatılmalı ve basit örneklerle uygulama yaptırılmalıdır. 

Aşağıda tek yazarlı kitabın APA6’ya göre metin içinde kaynakça (künye) hazırlama ve metin 
içinde kaynak gösterme kuralları belirtilmiştir. Derste dergiler için de örneklere yer veril-
melidir.

(Kitabın basım yılı).

Yer: Yayıncı. Yazar, A. (Yıl). Eserin başlığı.

Yazarın soyadı, Adı. Kitabın adı Kitabın Kitabı yayınlayan yayın yeri
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Metin içinde gönderme: (Soyad, yıl)

Uygulama Örneği 1:

 Tek yazarlı kitap örneğine göre bir uygulama şöyle aşağıdaki gibi yapılabilir. Ayrıca 
öğrencilere doğrudan kitap üzerinden de uygulama yaptırılabilir.

 Aşağıda bilgileri verilmiş kitabın kaynakçasını (künyesini) ve metin içinde kaynak 
gösterme biçimini APA6’ya göre hazırlayın.

 Yazar adı: Rıfat Ilgaz

 Kitap Adı: Halime Kaptan

 Yayın Yeri: İstanbul

 Yayınlayan: Çınar

 Basım Tarihi: 2002

Uygulama Örneği 1’in Çözümü

Kaynakçasını hazırlama:

 Ilgaz, R. (2002). Halime kaptan. İstanbul: Çınar.

Metin içinde kaynak gösterme:

 (Ilgaz, 2002)

Etkinlik 2’nin kazanımları: Bu etkinliğin 6. sınıf öğrencilerine Raporun altıncı bölümündeki 
kazanımlardan 1, 3, 5, 7 ve 13’ü sağlaması beklenmektedir.

Ders süresi: 4 ders saati

Etkinlik 4:

Etkinlik 3’ten sonra bir ödevde yararlanılan kaynakların (Etkinlik 3’te de belirtildiği gibi bu 
sınıf düzeyi için sadece kitap ve dergi) nasıl değerlendirileceği, kaynaklardan nasıl atıf yapı-
lacağı, verilen atıf türüne göre nasıl kaynak gösterileceği örneklerle anlatılmalı ve öğrenci-
lerin uygulama yapması sağlanmalıdır. 

Bu uygulamalar sınıf düzeyine göre zorlaştırılmalıdır. Örneğin 5. ve 6. sınıf düzeyine keli-
mesi kelimesine doğrudan alıntının nasıl yapılacağı örneklerle anlatılmalı ve öğrencilere 
uygulama yaptırılmalıdır. Yedinci ve 8. sınıf düzeyine kaynaktaki cümleyi kendi cümleleriyle 
(parafireyz/paraphrasing) değiştirerek ve yine kaynağını göstererek alıntının nasıl yapılacağı 
örneklerle anlatılmalı ve öğrencilere uygulama yaptırılmalıdır. 

Uygulama Örneği 2:

Kelimesi kelimesine doğrudan alıntı yapmanın ne olduğu anlatıldıktan sonra aşağıdaki gibi 
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kaynak ile ilgili bilgiler ve kısa bir paragraf verilip bunun içinden bir kısmını kullanarak 
doğrudan alıntı kurallarına göre yapmaları istenebilir. Bu örnekte alıntının APA6 kaynak 
gösterme kurallarına göre kelimesi kelimesine doğrudan alıntı kurallarına göre yapılması 
istenmiştir. Yine APA6 kurallarına göre kaynakça hazırlanması istenmiştir.

Ödev konusu: Böceklerin hareketlerini inceleyiniz ve zıplayan böceklere bir örnek vererek 
açıklayınız.

Ödevinizde;

a. Aşağıda işaretlenen paragraftan yararlanarak kelimesi kelimesine doğrudan alıntı yapı-
nız. Alıntınızı yaparken aşağıda verilen kaynak bilgilerini APA6 kurallarına uygun şekilde 
kullanınız. 

b. Aşağıda verilen kaynak bilgilerini kullanarak kaynakçayı (künyeyi) APA6’ya göre oluştu-
runuz.

Kaynak ile ilgili bilgiler:

 Makale başlığı: Siz de böcek gözlemcisi olabilirsiniz…

 Yazar: Faruk Aydıncılar

 Dergi adı: Bilim Çocuk

 Basım Yılı: 2001

 Sayı: 43

 Makalenin bulunduğu sayfa aralığı: 34-38.

Makalenin 36. sayfasından alınmış paragraflar:

Alıntınızı bu paragraftan yararlanarak yapınız.

Uygulama Örneği 2’nin Çözümü

a. 

Çevremize baktığımızda çeşitli böcekler görebiliriz. Çevreme baktığımda benim en sık kar-
şılaştığım böcek türleri sinek, sivrisenek, arı ve kelebektir. Onları dikkatli incelediğimde 
hepsinin ayrı hareketleri olduğunu gördüm. Ama hepsinin ortak özelliği uçmalarıydı. Ama 
bir dergide zıplayan böcekler olduğunu da okudum. Bu bana çok ilginç geldi. Örneğin çekir-
geler. Dergide çekirgeler ile ilgili şunlar yazıyordu. 

Çekirgelere yakından baktığınızda arka bacaklarının daha büyük olduğunu görebilir-
siniz. Üç parçadan oluşan arka bacaklarının yere dokunan kısmı küçüktür ve çekir-
genin yere sağlam basabilmesini sağlar. Yaklaşık aynı boyda olan diğer iki kısımsa 
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katlanmış gibi durur. Çekirge, arka bacaklarının bu yapısı sayesinde öne doğru sıç-
rayabilir. (Aydıncılar, 2001, s. 36)

Çekirgeler ile ilgili bu yazı çok dikkatimi çekti. Babam ve annemle hemen çekirgeleri göz-
lemleyebileceğim bir doğa gezisine çıkmak için can atıyorum.

[Not: Alıntı 40 kelimeden fazla kelimesi kelimesine alıntı türü olduğu için tırnak işareti için-
de değil metinden paragrafla ayrılmıştır.]

b. 

Kaynakça

Aydıncılar, F. (2001). Siz de böcek gözlemcisi olabilirsiniz…Bilim Çocuk, 43, 34-38.

Etkinlik 4’ün kazanımları: Bu etkinliğin 6. sınıf öğrencilerine Raporun altıncı bölümündeki 
bütün kazanımları sağlaması beklenmektedir.

Ders süresi: 6 ders saati
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