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Özet: Bilgi okuryazarlığı, bilgiye gereksinim duyulduğunun farkında olunması, bilginin aranması, bulunması, elde 
edilmesi, değerlendirilmesi, sentezlenmesi, düzenlenmesi, kullanılması, iletilmesi süreçlerinde beceri sahibi 
olunmasıdır. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında lisans öğrencilerine yönelik web tabanlı, HTML5 ve mobil 
uyumlu bilgi okuryazarlığı programı geliştirilmiş;  programın geliştirme aşamaları ve sonuçları hakkında bilgi 
verilmiştir. Kullanım oranı her geçen gün artan e-öğrenme konusunda geliştirilen uygulamanın faydaları 
irdelenmiştir. Lisans öğrencilerinin araştırma yaparken bilgi sahibi olmalarını sağlayacak çevrimiçi bilgi 
okuryazarlığı programı geliştirilmiştir. Geliştirilen program ile hem e-öğrenme hem de bilgi okuryazarlığı alanında 
içerik geliştirme konusunda katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Sözcükler: Bilgi Okuryazarlığı, İnfozone, e-öğrenme,  yaşam boyu öğrenme.
Giriş 
Öğrenme şüphesiz aile ortamında başlamakta; okul, 
arkadaş ortamında devam etmektedir. Bu unsurlar 
insanları bir yere kadar eğitebilmekte, 
geliştirebilmektedir. Devletin öngördüğü eğitim de 
günümüzde lise denginde şekillenmektedir. Nitekim 
lise eğitimi ile bireylerin çağı yakalaması, 
karşısındakilerle rekabet edebilmesi imkânsızdır. Bu 
noktada bireylerin kendilerini geliştirebileceği, ilgi 
alanlarına yönelik gelişmelerden haberdar 
olabileceği bilgilerin verildiği eğitim programı 
“yaşam boyu öğrenme” olarak adlandırılmaktadır.  
Öte yandan günümüzde insanlar kendilerini 
geliştirme konusunda pek çok imkâna sahipken, 
bilgi üretiminin bu denli akıl almaz hızda arttığı 
ortamda bilginin nereden nasıl edinebileceği 
konusunda zorluk yaşamaktadır. Toplumların hızla 
“bilgi toplumu” olma yolunda ilerlemesi, nitelikli 
işgücü konusunda bireylerin buna uyum sağlamasını 
gerektirmektedir. Bilginin yoğun bir biçimde 
üretilmesi ve üretildiğinden daha yoğun bir biçimde 
bir yerden bir yere aktarılması, toplumların nitelikli 
birey anlayışını “çok bilen” bireylerden “bilgiye 
ulaşmasını bilen” bireylere çevirmesine neden 
olmaktadır [1]. Bireyler dünyada neler olduğunu, 
yeniliklerin neler olduğunu bilmeden ihtiyaç 
duyduklarının boyutunu ve şeklini bilemezler. 
İnsanların araştırma ve kendini yenileme alışkanlığı 
kazanması, bilgiye ulaşma yolunda kendilerine artı 
değer katacaktır. 
Bireylerin eğitim alma yöntemlerinden biri olan ve 
gelecekte daha da popüler olacağı düşünülen “web 
tabanlı eğitim” ve “e-öğrenme” programı, bu 

araştırma kapsamında masaya yatırılmış; bilgi 
okuryazarlığı eğitiminin bu alana ilgi duyanlara 
aktarılması konusu irdelenmiştir. Araştırmada 
hâlihazırda var olan interaktif bilgi okuryazarlığı 
programları -ki bunların Türkiye ayağı olan HÜBO- 
örnek alınarak bahsi geçen alanda web ortamında bir 
bilgi okuryazarlığı programı oluşturulmuştur. 
Çalışmada lisans eğitimi alan öğrencilere yönelik, 
araştırma süreci modelli ve altı aşamadan oluşan 
Infozone modeli uygulanarak bilgi okuryazarlığı 
programı hazırlanmıştır. Geliştirilen programın 
alanda, bu konuda bulunan ihtiyacı karşılayabilmesi 
ve çözüm çeşitliliğinin arttırılması amaçlanmıştır. 
Programın web’ e aktarılması konusunda Articulate 
Storyline e-öğrenme yazılımı kullanılmıştır. 
Yazılımın kullanılma amacı, geliştiricinin 
derinlemesine kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan, 
sadece içeriğin oluşturulmasına el verdiği 
düşünülmesidir. Yazılım klasik ofis uygulamalarına 
benzer yapıda olup, oluşturulan içeriğin kolaylıkla 
web ortamına taşınmasına imkân vermektedir. 
1. Bilgi Okuryazarlığı  
Teknolojinin gelişimi her alanda olduğu gibi eğitim 
alanında da pek çok değişime neden olmuştur. 
Bireylerin yaşam boyu kendini geliştirme 
zorunlulukları, bireylere bilgi aktarımının dışında 
bilgiye ihtiyaç duyduğu anda ulaşabilmesi için 
gerekli becerilerin kazandırılmasını da beraberinde 
getirmiştir. 1970’li yıllarda “bilgi okuryazarlığı” 
kavramından söz edilmiş olmasına karşın 
popülerliğini bilgi teknolojilerinin hızla 
kullanılmaya başlandığı 1990’lı yıllarda 
kazanmıştır. Kavramın popülerliği ile birlikte başta 
kütüphanecilik ve eğitim olmak üzere pek çok kesim 



tarafından benimsenmiş; meslek otoriterleri 
tarafından üzerinde yazılıp çizilmeye başlamıştır. 
Bireyler rekabet ortamında kendilerine yer 
bulabilmek için çağın gerektirdiği nitelikleri taşımak 
zorundadırlar. Günümüzde çağı yakalamak için 
gereken nitelikler gelişmeleri takip etmek, ihtiyaç 
duyulan bilgilere erişimle mümkündür. Bireyler, 
bilginin bu denli hızla arttığı bir ortamda 
ihtiyaçlarının neler olduğunu ve nereden 
ulaşabileceğini belli becerilere sahip olmadan 
bilememektedirler. Bu becerilerin sağlanması için 
var olan bilgi okuryazarlığı, bireylere hem günü 
kurtarmak adına hem de yaşam boyu öğrenme ile 
ileride ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerilere sahip 
olabilmektedir. Günümüzde nasıl, ne ile, nerede 
verileceği gibi soruların yanıtı hala aranmaktadır. 
Bilgi okuryazarı, nasıl öğreneceğini öğrenmiş, 
bilgiyi nasıl düzenleyeceğini ve nasıl kullanılacağını 
bilen kişidir [2]. Burada amaç tüm bilgiye sahip 
olmak değil, bilgiye ihtiyaç duyduğu anda izleyeceği 
adımların farkında olmaktır. Kısacası bilgi 
okuryazarlığı bireyin bilgi toplumunda yaşam boyu 
öğrenme becerisine sahip olmasıdır. 
Polat’ın [3] da dediği gibi yaşam boyu öğrenme, 
aktif ve sürekli bilgi kullanımını gerektirir. Her 
hangi bir sorunun çözümünde gereksinim duyduğu 
bilgiye ulaşabilen, ulaştığı bilgiyi kendi yapısına 
uydurabilen, buna yenilerini katabilen kişiler yaşam 
boyu öğrenebilen kişilerdir.  Bu nedenle bilgiye 
ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisi olarak 
tanımlanan bilgi okuryazarlığı Yaşam Boyu 
Öğrenmenin temel taşıdır. Bilgi okuryazarlığı 
ayrıca, büyük miktarlarda üretilmekte olan bilginin 
yönetimini; teknik ve sosyal değişiklikler yeni bilgi 
ve beceriler gerektirdiği için de yaşam boyu 
öğrenmeyi gerektirmektedir [4]. 
E-öğrenme alanında bilgi okuryazarlığı irdelenirse; 

 Yaşam boyu öğrenme gereklidir,  Çok geniş bir öğrenci kitlesine hizmet 
sunan bir eğitim sistemidir,  Ayrı niteliklere sahip bireylerden oluşmuş 
hedef kitleye farklı uygulamalarla eğitim 
hizmeti sunabilmelidir,   Bilgi ve becerilerin artması, değişmesi ve 
çeşitlenmesi gerekir,  Çok çeşitli iletişim teknolojileri ile eğitim 
hizmeti sunabilen bir sistemdir. 

Hemen her eğitim ve meslek dalına göre 
"okuryazarlık" kavramı bulunurken bu kavramların 
en başında "bilgi okuryazarlığı" gelmektedir. Çünkü 
temel sorun bilgidir ve bilgi ihtiyacı her alanda 
bireylerin önünde bir gereksinim olarak 
durmaktadır. Literatürlerde geçen belli başlı 
okuryazarlık ve bilgi okuryazarlığı kavramları ise 
şöyledir; 

 Kütüphane Okuryazarlığı  Teknoloji Okuryazarlığı  Bilgisayar Okuryazarlığı  Ağ Okuryazarlığı  Medya Okuryazarlığı  Görsel Okuryazarlık [3] 
şeklinde sıralanabilir. 

2. Bilgi Okuryazarlığı Modelleri 
Tasarlanan ürünün tanıtım veya deneme amacıyla 
üretilen ilk örneği, prototip [5] olarak tanımlanan 
model, bilgi okuryazarlığında, problemin daha iyi 
anlaşılması ve soruna etkin şekilde müdahale 
edilmesine olanak sağlamaktadır. Bilgi 
okuryazarlığı kavramının ortaya çıkması ve gelişimi 
ile birlikte, literatürde bilgi okuryazarlığı ile 
kastedilen yeterliliklere ilişkin pek çok modelin 
geliştirilmiş olduğu görülmektedir [3]. Bilgi 
okuryazarlığı modelleri hemen hepsi bireyin bilgiyi 
arama, bulma, erişme, kullanma ve iletme 
becerilerini temel almaktadır. Bu temelde her model 
sürece farklı açılarda bakmak suretiyle konuyu 
irdelemiştir. 
Alanda yer alan bazı bilgi okuryazarlığı modelleri 
şunlardır:  

a) Big6 Modeli 
Mike Eisenberg ve Bob Berkowitz tarafından 
ortaöğretim öğrencilerine teknolojik becerilerinin 
geliştirilmesinde sistematik altyapı oluşturulması 
için geliştirilmiş olup; bilgi problemi çözme 
aşamalarını altı adımda ele alır [4]. Bunlar, Hedef 
Tanımı, Bilgi Arama Stratejileri, Bulma ve Erişme, 
Bilgi Kullanımı, Sentezleme, Değerlendirmedir [6]. 

b) Dokuz Adım Modeli 
Orta öğretim öğrencilerin araştırma yapmaları için 
gerekli becerilerin dokuz adımda gösterildiği bu 
modelde, daha çok kütüphanecilere yol gösterme 
amaçlanmıştır. Adımları ise; Neye İhtiyacım var?, 
Nereye Başvurabilirim?, Bilgiye Nasıl Ulaşırım?, 
Kaynaklar Neler?, Kaynaklar Nasıl Kullanılmalı?, 
Kaynakları Nasıl Barındırmalı?, İhtiyacım Olan 
Bilgiye Ulaştım mı?, Bilgi Nasıl İletilmeli? ve 
Değerlendirme’ dir [3]. 

c) İnfoZone Modeli 
Ortaöğretim düzeyinde bilgi okuryazarlığı 
becerilerinin kazandırılmasını amaçlayan model, 
Kanada Assiniboine South ve Pembina Trails School 
Divisions’ın kütüphane danışmanı Margaret 
Stimson tarafından geliştirilmiştir. Model altı 
aşamalı bir araştırma süreci önermekte olup; Merak 



Etme, Araştırma, Seçme, İlişkilendirme ve 
Yayımlama adımlarından oluşmaktadır [7]. 

d) Araştırma Döngüsü Modeli 
McKenzie tarafından ilk olarak 1995 yılında 
öğrencilerin araştırmalarında kullanacakları bir 
yöntem olarak geliştirilmiş olan model, 1996 yılında 
gözden geçirilerek yeniden yayınlanmıştır [3]. 
Araştırma süreci yedi aşamadan meydana 
gelmektedir. Bunlar Soru Sorma, Planlama, 
Toplama, Ayıklama, Sentezleme, Değerlendirme ve 
Raporlama bölümlerinden oluşmaktadır [8]. 
Bilgi okuryazarlığı modellerinin sayısını artırmak 
mümkündür. Fakat burada verilen örneklerden yola 
çıkarak modellerin birbirine benzer taraflarının 
olduğu ve hemen hepsinin bilgiye ulaşmada yetenek 
kazandırma amacı güttüğü anlaşılmaktadır. 
3. E-Öğrenme 
E-öğrenme 2.0, Web 2.0 alt yapısıyla öğrenmeyi 
birleştirerek, Web’in sosyal öğrenme amaçlı 
kullanımını ifade etmektedir [9]. Özellikle Y ve Z 
kuşağı ile birlikte aranan her bilginin sanal âlemde 
bulunabileceği tezi, eğitim ve öğretim konusunda da 
kendini göstermektedir. Y kuşağının 
eğitmen/yönetici konumuna gelmesi ve Z kuşağının 
da ihtiyaçlarının artmasıyla birlikte eğitim/öğretim 
ortamları geleneksel ortamlardan sanal/elektronik 
ortamlara taşınmaya başlanmıştır. 
Bilginin ve bilgi kaynaklarının yayımında basılı 
ortamdan elektronik ortama geçilmesi, uzaktan 
eğitim ve e-öğrenme sürecinde enformasyon 
merkezleri ve yayınevleri açısından da önemli 
değişiklikler meydana getirmiştir [10]. Önceleri 
belki e-öğrenme konusu günümüzde olduğu kadar 
kolay yöntemlerle uygulanabilir değildi ancak 
özellikle bilişim sistemlerinin yaygınlaşması, 
kaynakların hem dijital ortama aktarılıyor hem de 
dijital ortamda üretiliyor olması bu süreci verimli 
şekilde uygulanabilmektedir. Bu gelişmeler 
sayesinde ekonomik, fiziksel vb. gerekçelerle 
eğitim-öğretim sistemi içerisine aktif bir şekilde 
katılamayan birçok insan uzaktan eğitim 
uygulamaları sayesinde sistemin parçası haline 
gelmeye başlamıştır [10]. 
4. Online Bilgi Okuryazarlığı Programı 

Örnekleri 
Program hazırlanırken yerli ve yabancı online bilgi 
okuryazarlığı programları incelenmiş olup, bu 
programlar ışığında daha verimli neler yapılabilir 
sorusuna yanıt aranmıştır. Örnek alınan bazı online 
bilgi okuryazarlığı programları ise şunlardır: 

a) Cranfield Üniversitesi Bilgi 
Okuryazarlığı 

 Şekil 1: Cranfield Bilgi Okuryazarlığı programı modül 
seçim ekranı 
Cranfield Üniversitesi tarafından hazırlanan 
program (Şekil 2) öğrencilerin bilgi arama 
becerilerini geliştirme, referanslar ve intihal 
hakkında bilgiler etmelerine yönelik olarak 9 adımda 
hazırlanmıştır. İçerisinde bulmaca ve oyunlardan 
oluşan aktiviteler yer almaktadır [11]. 
 

b) Newton Gresham Kütüphanesi Bilgi 
Okuryazarlığı Eğitimi 

 Şekil 2: Newton Gresham Kütüphanesi Bilgi 
Okuryazarlığı programının giriş ekranı 
Sam Houston State University Newton Gresham 
Kütüphanesi (Şekil 3) tarafından kullanıcılara 
kütüphane araştırma süreci hakkında rehberlik 
etmesi amacıyla oluşturulan program 6 modülden 
meydana gelmekte olup Flash tabanlı olarak 
hazırlanmıştır [12]. 



c) Texas Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi 
(TILT) 

 Şekil 3: TILT giriş ekranı 
The University of Texas at Austin tarafından 1996 
yılında Flash tabanlı olarak geliştirilmeye başlanan 
program (Şekil 4) lisans öğrencilerinin bilgi arama 
davranışlarını geliştirme konusunda interaktif bir 
web sitesi sunuyor. Programda “Kaynak Seçimi”, 
“Bilgi Arama” ve “Kaynakları Değerlendirme” den 
oluşan üç modül kullanılmıştır. Her modül, 
kütüphane kullanımı başta olmak üzere bilgi 
okuryazarlığı hakkında pek çok oyun ve 
aktivitelerden (Şekil 5) oluşan sınavlarla son 
bulmaktadır [13].  
 

 
Şekil 4: TILT Aktivitelerinden bir örnek 

d) Searchpath Bilgi Okuryazarlığı 

 Şekil 5: Searchpath Bilgi Okuryazarlığı ekran görüntüsü 
Western Michigan University tarafından geliştirilen 
program (Şekil 6) TILT ile benzer yapısı ile dikkat 
çekmektedir. Benzer şekilde Flash tabanlı olarak 
hazırlanan programda bilgi okuryazarlığı dört ana 
başlık altında işlenmektedir. Bunlar, Akıllı 

Başlangıç, Bilgiyi Bulma, Bilginin 
Değerlendirilmesi ve Alıntılamadır. Program TILT 
baz alınarak geliştirilmiştir [14].  
 

e) Hacettepe Üniversitesi Bilgi 
Okuryazarlığı Programı (HÜBO) 

 Şekil 6: HÜBO oyunlarından bir örnek 
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü tarafından lisans öğrencilerine yönelik 
olarak hazırlanan program (Şekil 7)  altı ana başlık 
altında sunulmaktadır. Program online olarak Flash 
tabanlı kullanılabileceği gibi paket halinde 
indirilerek offline modda da kullanılabilmektedir 
[15]. 
 
5. Geliştirilen Uygulama 

Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bilgi 
Okuryazarlığı Programı (ATAUZBO) özellikle 
uzaktan eğitim alan ve E-öğrenme ile bireysel 
gelişime ihtiyaç duyan lisans öğrencilerine yönelik 
olarak hazırlanmıştır (Şekil 1). Program web tabanlı 
olması ve platformdan bağımsız çalışması 
artılarından biridir. En yeni mobil uyumluluğu ve 
HTML5 standartlarını bünyesinde barındırmaktadır. 
Bu sayede kullanıcılar, istedikleri her ortamda bilgi 
ihtiyacını gidermede kullanabileceği yöntem ve 
teknikler hakkında bilgi alabilmektedir.  

 
Şekil 7: ATAUZBO örnek ekran görüntüsü  



Daha önce de belirtildiği üzere program Articulate 
Storyline e-öğrenme yazılımı üzerinde 
hazırlanmıştır. Yazılım kullanıcının yabancılık 
çekmeyeceği şekilde tasarlanmıştır. Orta seviyede 
bilgisayar bilgisi ile e-öğrenme konusunda verimli 
içerikler hazırlanabilmektedir. 

a) İçeriğin Hazırlanması 
İçerik hazırlama aşamasında İnfoZone bilgi 
okuryazarlığı modelinin sunmuş olduğu altı adım 
(Merak Etme, Araştırma, Seçme, İlişkilendirme ve 
Yayımlama), programın ana başlıklarını 
oluşturmaktadır. Her ana başlığın altında belli 
hiyerarşiler içinde alt başlıklar ve bunların kendi 
içinde dönüşümleri sağlanmıştır (Şekil 8). Bazı 
durumlarda tek bir başlık altında onlarca ayrı içerik 
oluşturulmuştur (Şekil 9). İçerik oluşturulurken 
Storyline yazılımın sunmuş olduğu ücretsiz 
şablonlar kullanılmıştır [16]. 

 
Şekil 8: Bir bölümün hiyerarşik düzeni ve akış döngüleri 

 
Şekil 9: Ekranda tek sayfa olarak görünen ibarenin arka 
plandaki katmanları 
Bilgi okuryazarlığı modeli içinde yer alan başlıklar 
altında öğrencilerin ihtiyaç duyacağı gerek bilgi 
kaynakları gerekse araştırma yöntemleri 
anlatılmıştır. Metinler hazırlanırken kullanılan 
kaynaklar da ayrıca “Kaynaklar” sekmesi altında 
verilmiştir. Özellikle öğrenciler tarafından anlaşılır 
dil kullanılmaya dikkat edilmiştir. 

 Şekil 10: Aktivitelerden bir örnek. Büyük Risk oyunu 
Bölümler oluşturulurken öğrencilere bölüm 
hakkında açıklayıcı bilgiler verilmiş, bölüm boyunca 
elde edilecek kazanımlardan bahsedilmiş; bölüm 
sonunda ise öğrencilerin kazanımlarını test etmek 
için eğlenceli pek çok aktiviteye yer verilmiştir 
(Şekil 10). Aşağıdaki örnekte öğrenci, dört ayrı konu 
başlığı altında yer alan farklı puanlara sahip sorulara 
cevap vererek oyun sonunda belli bir puan barajını 
aşmaya çalışmaktadır. Eğer öğrenci bu puan barajını 
aşamazsa ilgili bölümü gözden geçirmesi 
istenmektedir. 

b) Bölümlerin Oluşturulması 
Programa aktarılacak olan metinler hazırlandıktan 
ve kullanılacak şablon belirlendikten sonra yazılım 
üzerinde bölümlerin oluşturulmasına 
başlanmaktadır. Burada yazılımın sağlamış olduğu 
nispeten kolay arayüz ve basit kullanım mantığı 
tasarımcıya verimli çalışma ortamı sağlamaktadır. 
MS Powerpoint kullanmış olan ve orta seviyede 
İngilizce sahibi hemen herkesin temel bölümleri 
oluşturmada sorun yaşayacağı düşünülmemektedir. 
Burada üzerinde durulması gereken mesele, 
programın önceden kurgulanması ve bu kurgu 
üzerinde programın sürdürülmesidir. Klasik 
Powerpoint sunusunda akış tek düze ilerlerken 
oluşturulacak e-öğrenme programında öğrenci 
kurgulananın dışında pek çok seçeneğe 
yönelebilmektedir. Program üzerinde bu seçenekler 
belirlenmeli ve her bölümden ilgili bölümlere atlama 
butonları eklenmelidir (Şekil 11). Yazılımda ekranın 
sağında bulunan bölüm atlama sekmeleri için 
seçenekler sunmaktadır. Hangi sekmenin nereye 
gideceği bu bölümde oluşturulmuştur. 



 
Şekil 11: Yazılımda yer alan atlama buton seçenekleri 
Programa dışarıdan medya eklemesi yaparak içerik 
zenginleştirilmiştir. Program gerek ekran görüntüleri 
gerekse photosopta hazırlanan içerikler 
barındırmaktadır. Yazılımda oluşturulacak 
programa resim, ses, flash, video vb. pek çok içeriğin 
eklenme imkânı bulunmaktadır. Yazılım, 
oluşturulan bölümler için “İçindekiler” sekmesini 
otomatik oluşturmaktadır. Yine bu sekmeden 
öğrenci kolaylıkla diğer bölümlere geçiş 
yapabilmektedir. Programda öğrencinin 
“içindekiler” menüsü içinden serbestçe dolaşımı 
sağlanmıştır fakat tasarımcı isterse bunu 
kısıtlayabilir ve öğrencinin belli bir düzende 
yukarıdan aşağıya ilerlemesi sağlanabilmektedir. 

c) Aktivitelerin Oluşturulması 
Online Bilgi Okuryazarlığı Programında kullanılan 
aktiviteler yine Articulate Storyline topluluğu 
tarafından oluşturulan ve ücretsiz dağıtılan şablonlar 
ile hazırlanmıştır. Şablonların Türkçeleştirilmesi 
yapılmış ve programa uygun dizayn edilmiştir. 
Program içinde boşluk doldurmaca, sürükle-bırak, 
eşleştirme ve Büyük Risk aktiviteleri bulunmaktadır 
(Şekil 12). Yazılımın tasarımcıya sunmuş olduğu 
bazı quiz şablonları da mevcuttur. Programda 
bunlardan da yararlanılmıştır.  

 
Şekil 12: Programda yer alan sürükle-bırak oyunu 

Programda yer verilen oyun ve aktiviteler interaktif 
olup öğrenci 3’er dakika içinde verdiği cevaplar 
sonucunda belli bir başarım puanı elde etmektedir. 
Bu puan sonucunda öğrencinin diğer bölümlere 
geçmesine karar verilir. 

 
Şekil 13: Büyük Risk oyunu tasarım aşaması 

d) Oynatıcının Seçimi 

 Şekil 14: Oynatıcının tasarım aşaması 
Web’ de programın yürütülmesini sağlayan oynatıcı, 
yazılımın sunmuş olduğu Player kullanılarak 
oluşturulmuştur (Şekil 14). Programa dışarıdan 
XML formatında farklı oynatıcılar da 
eklenebilmektedir. Oynatıcıda içindekiler, kaynaklar 
ve sözlük seçeneği bulunmaktadır. Yazılım 
oynatıcının dil, yazı tipi ve rengi gibi 
kişiselleştirmeleri tasarımcıya bırakmaktadır.  

e) Programın Yayınlanması 
Tüm tasarım bittikten sonra yazılımdan programın 
çıktısı alınmıştır. Yazılım tasarlanan programı html 
formatında paket halinde oluşturmaktadır. Yazılımın 
oluşturduğu web sayfası yalın halde çıkmakta olup 
eğer istenirse ufak web tasarımları ile sayfaya farklı 
eklemeler yapılabilmektedir.  
6. Sonuç ve Öneriler 
Bilgi toplumunda bireylerin tam donanımlı 
yetiştirilmeleri kadar kendini geliştirme konusunda 
ihtiyaç duyduğu bilgiye erişme, kullanma ve iletme 
aşamalarında yetkin olmaları da önemli bir unsurdur. 
Eğitim kurumundan aldığı bilgi ve beceri ile tüm 
hayatını devam ettirmek isteyen birey şüphesiz belli 
bir zaman sonra çağın gerisinde kalacak, günün 
şartlarına cevap veremeyecek duruma düşecektir. 
Günün ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda 



kendini geliştiren bireyler her daim varlığını devam 
ettirecektir. 
Kütüphanelerin en kadim misyonu kullanıcılarının 
ihtiyaçlarına cevap vermek, onların gelişimlerine 
katkıda bulunmaktır. Özellikle kütüphane 
kullanımını içerisinde barındıran bilgi okuryazarlığı 
konusu en başta kütüphanelerin ve kütüphanecilerin 
uğraş noktası olmalıdır. 
Geliştirilen bu uygulama günümüz kullanıcılarının 
en temel bilgi edinme, eğlenme, sosyalleşme vs. 
aracı olan bilgi teknolojilerinin bilgi okuryazarlığı 
alanında uygulanmasına örnek teşkil etmektedir. 
“hizmeti kullanıcının ayağına götürmek” mantığı ile 
hazırlanan uygulama kullanıcılara özellikle 
mekândan bağımsız olarak bilgi edinme konusunda 
ipucu ve yöntemler sunmaktadır. Ayrıca e-öğrenme 
konusuna ilgi duyan geliştiriciler için ATAUZBO 
örneği ile kolaylıkla nasıl içerik geliştirilebileceği 
hususunda fikir sunmaktadır.  
Programın ücretli bir yazılım üzerinde hazırlanmış 
olması tasarımcı açısından en büyük dezavantajını 
oluşturmaktadır. Buna rağmen yazılımın sağladığı 
alt yapı ve pratik, kolay kullanım olanağı 
tasarımcının teknik bilgiden soyutlanarak içerik 
geliştirmesine fırsat vermektedir.  
Geliştirilen programın öğrenciler açısından 
avantajları ise, platform özgürlüğü, mobil 
uyumluluk ve sade yapısıdır. Öğrenciler istedikleri 
takdirde mobil cihazlardan programı indirerek 
çevirimdışı modda kullanabilmektedirler. 
Teşekkür Çalışmamıza olan değerli katkılarından dolayı Prof. 
Dr. Coşkun POLAT’a teşekkür ederiz. 
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