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Dijital Okuryazarlık Kitap 
Serisi ülkemizde açık 
kaynak felsefesini 

desteklemek üzere başlatıl-
mış bir proje kapsamında 
yayımlanmaktadır. Bu kitap-
ların tamamı açık kaynak 
olarak yayımlanmakta ve tüm 
okuyuculara ücretsiz olarak 
dijital ortamda sunulmakta-
dır. https://acikkaynak.gim.
org.tr adresinden bu kitaplar 
ücretsiz olarak indirilebilir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu tarafından destek-
lenen bir proje olan “Açık 
Kaynak Dijital İçerik Üretme 
Projesi” kapsamında şu ana 
kadar 3 kitap hazırlanmıştır. 

 ¾ "Dijital Okuryazarlık: 
Araçlar, Metodolojiler, 
Uygulamalar ve Öneriler" 
bu serinin ilk kitabıdır.

 ¾ "Dijital Oyunlar - I: Araçlar, Metodolojiler, Uygula-
malar ve Öneriler" bu serinin ikinci kitabıdır.

 ¾ "Dijital Oyunlar - II: Araçlar, Metodolojiler, Uygu-
lamalar ve Öneriler" bu serinin üçüncü kitabıdır.

BTK tarafından desteklenen bu proje, teknolojinin 
etkin kullanımına yönelik zengin içerik üretmek, yapı-
lan çalışmaların yayılmasına ve yaygınlaştırılmasına 
katkı sağlamak, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak, 
literatüre kazandırmak amacıyla hayata geçirilmiş bir 
projedir.

"Herhangi bir telif hakkı, patent ya da herhangi bir 
kontrol mekanizmasına tabi olmaksızın herkes tara-
fından ücretsiz ve özgürce kullanılan kaynak" olarak 
tanımlanan açık kaynak; 

• "Herkes tarafından ücretsiz olarak erişilebilen, 

Dijital Okuryazarlık Kitap Serisi

tekrar kullanılabilen ve paylaşı-
labilen araştırma veya gözlem 
sonuçları" olarak ifade edil-
mek,

• Bilgi birikimini ve paylaşımı 
hızlandırmak,

• Fırsat eşitliğine katkı sağla-
mak,

• Yapılan işleri ve çalışmaları 
gerek nitelik gerekse nicelik 
olarak artırmak,

• Çalışmaların üretime ve 
faydaya dönüştürülmesinde 
çarpan etkisi yapmaktadır.

• Ülkelerin bilimsel ve teknolo-
jik gelişmelerine ivme katmak,

• Dijital okuryazarlığın yaygın-
laşmasına ve kültüre dönüş-
mesine katkı sağlamak,

• "BİT'in bilinçli ve etkin kullanılmasına katkı-
lar sağlamak, bilgilendirme ve bilinçlendirme 
çalışmaları yaparak başta çocuk ve gençler 
olmak üzere toplumun her kesiminde farkında-
lığı artırmak, düzenlenen sınıf içi ve çevrim içi 
içerik sunma ile kamuoyunda özel alanlarda bilgi 
birikimi ve tecrübe aktarımına katkı sağlamak, 
kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan 
gücünün yetiştirilmesinde önemli kaliteli içerik-
leri üretmek, teknolojik alanlarda güncel bilgileri 
geniş kitlelerin kullanımına açmak",

• İnternetin ve teknolojinin bilinçli, güvenli, etkin 
ve üretken kullanımına yönelik toplumsal far-
kındalık oluşturmak amacıyla pozitif içerikler 
üretilmesine katkılar sağlamak,

• İnternet ve inovasyon, bilişim etiği, dijital ortam-
da sağlık, teknoloji ve hayat boyu öğrenme, gele-

ceğin eğitim-öğretim teknoloji-
leri, açık kaynak teknolojilerini 
kullanma, açık kaynak içerik 
geliştirme ve kullanma beceri-
leri, dijital çağda öğrenme ve 
öğretme, dijital dönüşümde 
kazanılması gereken rol ve 
beceriler, dijital çağda sosyal-
lik, asosyallik, dijital güvenlik 
ve mahremiyet konularında 
okuyucuları bilgilendirmek ve

• Dijital okuryazarlıktan dijital 
üretkenliğe, bilgiye erişimden 
bilgi üretme ve paylaşımına 
katkı sağlayacak ve dolayısıyla 
"dijital okur-yazar-üretir-pay-
laşır-yönetir” felsefesinin yay-
gınlaşmasına katkı sağlayacak 
içeriklere yer vermektedir.

Bu kitap serisi oluşturulurken su-
nulan konu başlıkları, ülkemizde 
bu alanda çalışan akademisyenler, 
uzmanlar ve çalışanlar ile paylaşıl-
mış ve bu kitap serisine katkı sağlamaları istenilmiş-
tir. Zamanı uygun olan, katkı vermek isteyen uzman 
veya akademisyenler belirlenen bir konuda bölüm 
yazarı olmaları için davet edilmiş-
lerdir. Belirlenen süre içerisinde 
bölümlerini tamamlayan yazar-
larımızın eserleri ise uygun olan 
ciltlerde basılmaktadır. Bundan 
sonraki süreçte, belirlenen diğer 
konular belirli sürelerde tamam-
lanıp takip eden ciltlerde yayınla-
nacaktır. 

Bu kitap serimizde, dijital okur-ya-
zarlık, farkındalık ve oyunlar 
kapsamlı ve farklı açılardan 
irdelenmektedir. Bu konularında 
yapılacak çalışmalara ışık tutması, 
yeni çalışmaların yapılmasına kat-
kı sağlaması, bu konuda yapılacak 
olan işbirliklerini geliştirmesi ve en 
önemlisi ise ülkemizde bu alanda 
duyulan ihtiyacı bir nebze de olsa 
karşılaması, açık kaynak olarak 
sunulması ile de kaynaklara erişi-
mi kolaylaştırıcı bir başvuru kitabı 
serisi olması beklenmektedir. Bu 
eser serisi açık kaynak olarak, 

gerek bu proje için hazırlan-
mış olan internet sayfasında 
gerekse üniversite ve ilgili 
kurumların internet sayfala-
rında yayınlanmaktadır. 

Bu kitaplarda yazarlarımız; 
alan uzmanlıklarına göre ki-
tap bölümlerini hazırlamışlar, 
literatürden faydalanmışlar, 
kişisel, kurumsal ve ulusal 
bilgi birikimlerini hazırladık-
ları bölümlerde sunmuşlar, 
hazırladıkları bölümlerin 
açık kaynak olarak yayımlan-
masını kabul etmişler ve bu 
kitabın basımı ve dağıtımı ile 
ilgili olarak herhangi bir telif 
hakkı talep etmemişlerdir. 
Yazarlarımıza, bu yöndeki 
katkıları için kitap serisinin 
editörleri olarak çok özel 
teşekkürlerimizi ve şükranla-
rımızı sunarız.

Son olarak, kitap serimize katkı sağlayan BTK’ya kat-
kıları için Editörler olarak çok özel teşekkürlerimizi 
sunarız.

EMO Ankara Şube Başkanı 
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, bu 
birikimini Elektrik Mühendis-
leri Odamıza da aktarmak 
için çalışmalara başlamıştır. 
100 Açık Kaynak Eser Proje-
siyle başlayan bu süreç hızla 
devam etmektedir. Ankara 
olarak ta böyle bir kitap se-
risi çalışmalarımız başlamış 
olup, bu kapsamda üretilen 
tüm eserler, EMO Ankara Şu-
besi internet sitemizde başta 
meslektaşlarımız olmak 
üzere tüm meslektaşlarımıza 
açık kaynak olarak sunula-
caktır. Bu projemize destek 
veren başta üyelerimiz 
olmak üzere tüm katılımcıla-
ra teşekkür ederiz. Her şey 
veriden değer üreten Elektrik 
Mühendisleri Odamız için...
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