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ÖNSÖZ 

     1980 sonrası dönemde ekonomik, toplumsal ve politik düzlemde görülen 

neoliberal dönüşüm, eğitim alanına ilişkin politika ve düzenlemelerde de etkilerini 

göstermiştir. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelerde uygulanan yapısal uyum 

programları ve istikrar politikaları sonucu eğitime ayrılan kaynaklarda önemli 

düzeyde azalmalar görülmüş, eğitim hakkı, sosyal adalet, demokrasi, eşitlik gibi 

eğitimin toplumsal işlevine yön veren kavramlar geri plana itilmiştir. 

     Uluslararası sermaye tarafından eğitim alanının ‘karlı bir sektör’ olarak 

görülmesiyle birlikte bilgi, ekonomik sürece dâhil edilmiş ve sanayi toplumunun 

yerini aldığı öne sürülen bilgi toplumunda bilginin en önemli üretim faktörü olduğu 

kabul edilmiştir. Eğitime piyasa bağımlı perspektiften yaklaşan beşeri sermaye 

kavramlaştırması ile eğitimin bireysel getirileri ön plana çıkarılmış; eğitime, 

ekonomik büyümenin yegane unsuru olma rolü atfedilmiştir. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerinde görülen hızlı gelişmeler, eğitimde teknoloji kullanımı konusunu 

gündeme getirmiş ve çok uluslu bilişim firmaları, pazar paylarını artırmak amacıyla 

eğitim alanında piyasa mücadelesi başlatmışlardır. Bu çalışmada ülkemizde 2011-

2012 eğitim-öğretim yılında pilot uygulanmasına başlanan eğitimde FATİH 

Projesi’nin pedagojik ve iktisadi etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

     Çalışma süresi boyunca ilgi ve desteği ile tezin gelişmesine önemli düzeyde 
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gerçekleştirilen “e-İçerik İhtiyaç Analizi” verilerini edindiğim gazeteci Can 

GÜLERYÜZLÜ’ye, 

     Tezin gerek içerik gerekse biçimsel düzenlemesinde emeği geçen kardeşim 

Abdülkadir GÜL’e, arkadaşlarım Gülay NASİBOVA’ya ve Fırat DURUŞAN’a, sık 
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GİRİŞ 

Eğitim, ekonomik, politik ve toplumsal işlevleri ile bireylerin ve toplumların 

gelişimi için oldukça önemli bir olgudur. Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede 

eğitime ayrılan kaynaklar, eğitimin insani gelişim ve toplumsal gelişmeye 

katkılarının farkındalığına işaret etmektedir. Son dönemde eğitimin bireysel 

getirilerinin toplumsal getirilerini aştığı, bu nedenle eğitimin maliyetinin de 

eğitimden yararlanan bireyler tarafından karşılanması gerektiği söylemleri sıklıkla 

ifade edilmektedir.  

1980’li yıllardan başlayarak günümüze kadar devam eden süreç içerisinde 

yerel, ulusal ve küresel ölçekte yaşanan dönüşüm, bazı yeni kavramların 

türetilmesine yol açmıştır. Bilgi toplumu, beşeri sermaye, yaşam boyu öğrenme gibi 

küresel söylemler son otuz yıl içerisinde yoğun olarak uygulanan neoliberal 

politikaların eğitim alanına yansımaları olarak okunabilir. 1970’lerde yaşanan petrol 

krizlerinin ve takip eden finansal krizlerin ardından ekonomik düzende yaşanan 

dönüşüm daha rekabetçi ve ulusal sınırların kalktığı küresel piyasaları 

gerektirmekteydi. Krizden çıkış için önerilen neoliberal politikalar, gelişmiş merkez 

ülkelerin IMF, DB, DTÖ gibi uluslararası kuruluşlar aracılığıyla uyguladığı istikrar 

ve yapısal uyum programlarını gündeme getirmiştir. Bu politikalar, kamu 

harcamalarının özellikle eğitim ve sağlık harcamalarının kısılmasını öngörmekte, 

eğitimi devletin sunduğu kamusal mal olma özelliğinden uzaklaştırmayı 

amaçlamaktadır.  
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Öte yandan teknoloji alanında görülen hızlı gelişmeler, hayatın her alanını 

belirli ölçüde etkilemektedir. Bilişim teknolojileri iş sektöründe, özel kullanımda ve 

toplumsal alanlarda yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Eğitim alanında 

küreselleşme sürecinin etkilerinin somut bir biçimde görüldüğü boyutlardan birisi, 

bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin artan kullanımı olmuştur. Küreselleşme 

çerçevesinde eğitim alanında büyük bir dönüşüm sağladığı iddia edilen bilgi 

teknolojilerin eğitimde yoğun bir biçimde kullanımı aslında bilişim sektörünün 

genişletilmesi amacını taşımaktadır. İçinde yaşadığımız bilgi toplumunda üretimi ve 

kalkınmayı sağlayacak en önemli unsurun bilgi haline geldiği, bilginin bir üretim 

faktörü olarak kullanımının son derece yaygın olduğu AB, OECD, DB gibi 

uluslararası kuruluşlar tarafından sık sık gündeme getirilmektedir. Bu bağlamda bilgi 

ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim, ülkelerin kalkınmasını sağlayan en önemli 

itici güç olarak görülmektedir ve gerek sanayileşmiş gerekse gelişmekte olan 

ülkelerde eğitime ayrılan kaynaklar göz önüne alındığında eğitimde BT kullanımının 

uluslararası sermaye açısından neden bu kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.  

 Küresel ölçekte uzun dönemdir görülen bilişim teknolojilerinin öğrenme- 

öğretme süreçlerinde aktif olarak kullanımı, ülkemizde son yıllarda önemi artan bir 

konu haline gelmiştir. Bu bağlamda ülkemizde eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini 

sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojisi 

araçlarının eğitimde etkin kullanımını hedefleyen ‘FATİH Projesi’nin 2011-2012 

eğitim-öğretim yılında pilot uygulamaları başlatılmıştır. Üç yılda tamamlanması 

hedeflenen bu proje Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup Ulaştırma 

Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından 
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hazırlanan (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi’nde bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

eğitim sürecinin temel araçlarından biri olması ve öğretmenler ile öğrencilerin bu 

teknolojileri etkin kullanımının hedeflendiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda 

okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki tüm okulların bütün dersliklerine 

(yaklaşık 40.000 okulda 620.000 derslik) birer adet dizüstü bilgisayar ve projeksiyon 

cihazı sağlanması, her okula en az bir adet çok amaçlı fotokopi makinesi, akıllı tahta, 

doküman kamera ve mikroskop kameranın bulunduğu akıllı bir sınıf oluşturularak 

kablolu internet bağlantısı sağlanması hedeflenmiştir. Her öğretmene tablet 

bilgisayar ve projenin ikinci fazında her öğrenciye tablet bilgisayar temin edilmesi 

planlanmıştır. Bunların yanında her ilde toplam 110 merkezde uzaktan hizmet içi 

eğitim merkezleri kurulacağı belirtilmiştir.  

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de uygulanmaya başlanan Fatih Projesi 

kapsamında eğitimde teknoloji kullanımının başarıyı ne yönde etkilediği ve eğitim 

sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının ekonomik açıdan etkin olup 

olmadığının araştırılmasıdır. Bu amaçla çalışmada yanıt aranacak temel soruların 

başında ülkemizde eğitimde teknoloji kullanımının eğitim sistemimizin öncelikli 

gereksinimleri arasında yer alıp almadığı gelmektedir. Uluslararası eğilimlere göre 

belirlenen eğitim politikaları ve düzenlemelerinin eğitimde başarıyı ne yönde 

etkileyecek bir faktör olduğu sorusuna cevap aranacaktır.Çalışmanın ikinci sorunsalı 

‘bilgi toplumu’, küreselleşme gibi kavramların dayanak teşkil ettiği neoliberal 

dönüşümün eğitim alanı üzerindeki etkilerinin neler olduğunun ortaya konmasına 

ilişkindir. Bilginin -ekonomik sürece dâhil edilmesi sonucu- büyümenin en önemli 

itici gücü kabul edildiği bu yaklaşıma göre eğitimin neden ve nasıl ‘karlı bir sektör’ 



4 

olarak görüldüğü sorusuna yanıt aranacaktır.  1980 sonrası dönemde Avrupa 

genelinde ve dünyada yaygınlaşan eğitim sistemlerinin adem-i merkeziyetçi bir 

yapıya kavuşturulması, serbestleşme- düzensizleştirme-özelleştirmeler sonucu 

eğitimdeki genel dönüşüm ve eğitime bilgi ve iletişim teknolojilerinin eklemlenmesi 

sonucu oluşan yeni yapıda eğitimin toplumsal işlevlerinden uzaklaştırılma süreci 

araştırılacaktır. Eğitimde teknolojinin aktif olarak kullanımının başarı oranlarında bir 

artış sağlayıp sağlamadığı ve teknolojinin eğitime etkilerinin neler olduğu sorusuna 

yanıt aranacaktır. Eğitimde teknoloji kullanımının amaçlarının neler olduğu, 

çokuluslu bilişim firmalarının eğitim alanına ilişkin pazar mücadeleleri ve eğitimde 

teknoloji kullanımının uluslararası sermayenin çıkarları ile ilişkisi araştırılacaktır.  

 Bu doğrultuda çalışmanın birinci bölümünde 1980 sonrası dönemde dünyada 

ve Türkiye’de eğitim alanındaki dönüşüm ele alınmaktadır. Sanayi toplumunun 

yerini aldığı ifade edilen bilgi toplumu söylemi ile birlikte bilginin artan önemine 

işaret eden ve eğitim alanına önemli etkilerde bulunan yapısal dönüşüm 

incelenecektir. Neoliberal küreselleşmenin eğitim politikalarına etkileri incelenecek, 

Türkiye’de eğitimin genel durumuna ilişkin veriler yardımıyla eğitim sistemimizdeki 

yapısal sorunlar ve uygulanması gereken politika önerileri ortaya konulacaktır. 

İkinci bölümde eğitimde geleneksel öğrenme metotların yerini ileri 

teknolojilerin alış süreci, eğitimde neden teknolojiye ihtiyaç duyulduğu ve eğitimde 

bilişim teknolojilerinin kullanımının gündeme nasıl getirildiği araştırılacaktır. 

Eğitim-teknoloji ilişkisi teknoloji transferi olgusu üzerinden ele alınacak, eğitimde 

teknoloji kullanımının pedagojik ve ekonomik etkileri incelenecektir. Eğitimde 

teknoloji kullanımının bilişim firmalarının kar payları ile ilişkisi, teknolojinin 
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eğitimde kullanımının bu denli yoğun olarak gündeme getirilişinin arkasındaki 

nedenler araştırılacaktır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında hızlanmaya başlayan 

bilimsel ve teknolojik buluşların, eğitim alanına yansımaları ve bunun çok uluslu 

bilişim firmaları ile ilişkisi ele alınacaktır. 

Üçüncü ve son bölümde ise eğitimde yoğun teknoloji kullanımının 

ülkemizdeki örneği olan ‘FATİH Projesi’nin detaylı bir analizi yapılacak, pilot 

uygulama kapsamında yer alan okullardaki öğretmen ve öğrencilerin projeye ilişkin 

görüşleri doğrultusunda projenin değerlendirmesi yapılacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. 1980 SONRASI EĞİTİM ALANINDA DÖNÜŞÜM 

1.1. Neoliberal Küreselleşme ve Eğitim Politikalarına Etkileri 

           1980’li yıllardan itibaren eğitim sistemlerinin adem-i merkezileştirilmesi, 

okulların özerkliğinin artırılması, eğitim ve sanayi arasında işbirliğinin 

yaygınlaştırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kitleselleştirilmesi ve kar amaçlı 

özel eğitimin ön plana çıkarılmasıgibi düzenlemeleri içeren bir dizi reform 

uygulanmıştır (Hirtt, 2005a: 74). Bu dönemde eğitim politikalarında ciddi bir 

değişikliğe yol açan etmenler şu şekilde sıralanabilir: (i) Ekonomik rekabetin 

(küreselleşmenin) yoğunlaşması, (ii) Devletin mali kaynaklarının azaltılması (iii) 

Teknolojik değişimin hızı ve piyasaların dönüşümü, (iv) Emek piyasasının 

kutuplaşması. (Hirtt, 2005b). Bu dört etmen, aslında yaklaşık 30 yıl önce yoğun 

olarak uygulanmaya başlanan neoliberal politikaların ekonomik, toplumsal ve siyasal 

alana yansımalarıdır. Neoliberal politikalar daha önceleri, serbest piyasa ekonomisi, 

rekabet gibi kavramlarla gündeme gelirken, günümüzde sermayenin 

uluslararasılaşması ve çok uluslu şirketlerin güçlenmesi sonucunda küreselleşme 

kavramını da içine alarak alanını genişletmiştir (Kayıran Dikmen, 2004a: 199).  

Son çeyrek yüzyılda hızlanan ve küreselleşme olarak nitelenen sürecin ortaya 

çıkmasında bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim, ulaştırma 

maliyetlerindeki azalma ve bunların üretim teknikleri ve piyasaların bütünleşmesi 

üzerinde yarattığı köklü değişiklikler önemli düzeyde etkili olmuştur. Bugünkü 
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küreselleşme sürecinin kökenleri neoliberalizmin 1970’li yılların sonlarında başlayan 

yükselişiyle yakından ilgilidir (Şenses, 2009a). Küreselleşme terimi bugünkü 

anlamına yakın bir anlamda ekonomik boyutuyla 1960’larda; medya ve kültürel 

yönleriyle ise 1964 yılında ortaya atılmıştır. Mcluhan’ın kitle iletişim araçlarının 

dünya ölçeğinde yaygınlaşması, dünya toplumları arasında bağ kurması ve dünyanın 

birbirinden haberdar olması çerçevesinde ileri sürdüğü dünyanın “küresel köy”e 

dönüştüğü argümanı küreselleşme terimi açısından oldukça önemlidir (Kızılçelik, 

2004:5).  

Küreselleşme kavram olarak yeryüzündeki insanların ekonomik, sosyal, 

kültürel ve siyasal alanlarda birlikteliğini, bu alanların her birinde artan ilişkilerini 

amaçlayan bir süreçtir. Ancak bu süreç, neoliberal bir bakış açısıyla uluslararası 

sermayenin çıkarlarını ön planda tutan ve ulus devletleri de bu amaç doğrultusunda 

biçimlendirme maksadıyla DTÖ, IMF ve DB gibi kuruluşlar tarafından düzenlenen 

ve yaygınlaştırılan bir süreç halini almıştır (Şenses, 2009: 276b).  

Kapitalizmin 1970’lerden itibaren yoğunlaşan krizini aşmaya yönelik 

politikalar, son otuz yıldır kamu kesiminin daraltılmasını hedefleyen serbestleştirme, 

düzensizleştirme ve özelleştirme politikalarıyla sarmal bir yapıda götürülmüştür. Bu 

noktada, piyasanın/ekonominin mantığı, politikanın dili olmuş ve neoliberalizm, 

küreselleşme ideolojisiyle kendini gizleme olanağı bulmuştur. Bu nedenle 

küreselleşme bir yandan kapitalizmin son otuz yıllık değişimini, diğer yandan 

ideoloji dünyasındaki paradigmatik değişiklikleri anlatmaktadır (Sayılan, 2001: 609). 

Küreselleşme, üretim ve bölüşüm ilişkileri bakımından kapitalist üretim biçimine 

göre örgütlenmiş gelişmiş ulus devletlerin kendi ulusal stratejilerine göre çıkarlarını 
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artırmak, pazarlarını genişletmek, ekonomik sorunlarını aşmak, güvenliklerini 

sağlamak, sürdürülebilir bir üretim ve dağıtım sistemini oluşturmak için gündeme 

getirilen sömürgeciliğe dayalı bir yaklaşımdır (Bilir, 2007: 264). Bilir’e göre bu 

yapısıyla küreselleşme, Türkiye gibi gelişmekte olan ulus devletleri merkez-çevre 

ilişkilerinin dinamiği içinde üretimsizleştirmeye, güçsüzleştirmeye, ulus devlet 

yapısını dağıtmaya, zaafa uğratmaya çalışmaktadır. Uluslararası düzeydeki ilişkiler 

dinamiği çevre ülkeleri kontrol ederken gelişmesini engellemekte ve oluşan ara 

yapılar ulus devletlerin çıkarına aykırı mekanizmalar oluşturarak süreçleri 

yönlendirmektedir. Merkez ülkelerin sömürüsüne dönüşen bu işleyişte, ulus 

devletlerde sermaye birikimine, yatırımın gelişmesine, üretimin artmasına, 

istihdamın gelişmesine, gelir ve hizmet dağılımının iyileşmesine, toplum ve devlet 

düzeninin çağdaşlaşmasına olanak sağlayacak yaklaşımlar engellenmektedir. 

Jessop’a göre küreselleşme, emeğiyle geçinenlerin istem ve çıkarlarını 

gerçekleştirmeye dönük düşünce ve politikaların temelini zayıflatmıştır. 

Emperyalizmin yeni bir biçimi olan küreselleşme; köylüyü ve kırsal kesimde 

yaşayan insanları yok saymakta ve burjuvazinin sınıfsal çıkarlarını korumaktadır 

(Bilir, 2007: 266). Kayıran Dikmen’e göre (2004b), küreselleşme olgusu az gelişmiş 

ülkeler için her gün daha çok çalışarak daha çok fakirleşmenin olanaklarını 

yaratmaktadır. Ülkeler arasında sınırların kalktığı, finansal liberalizasyonun tam 

olarak sağlandığı, serbestleşme ve düzenlemeler yoluyla tam rekabetin pekiştirildiği 

küresel piyasalarda az gelişmiş ülkelerin vasıflıişgücü, gelişmiş merkez ülkeler için 

ara elemanı ihtiyacını karşılamaya hizmet etmektedir.  
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Wallerstein küreselleşmenin başarıya ulaşmasının tam da küreselleşmenin 

felaketini başlatan şey olduğunu ifade etmektedir. Küreselleşmenin sonuçlarından 

biri Doğu Asya ‘krizi’ ve onu takip eden siyasal dönüşümlerdir. Bir diğer sonuç, 

Batı, Doğu Avrupa ve ABD’de sosyal demokrat hükümetlerin yeniden yönetime 

gelişi olmuştur. Wallerstein bu hükümetlerin de aslında ‘küreselleşme’ çizgisini takip 

eden hükümetler olduğunu ancak seçilmelerinin sebebinin olup bitenler karşısında 

duyulan yaygın korku olduğuna dikkat çekmektedir:  “Geçtiğimiz on yıl boyunca 

politikacı, gazeteci ve akademisyenler dönüp dönüp ‘küreselleşme’ adında bir öykü 

anlattılar. Yakın zamanda başladığı ve nerdeyse her şeyi değiştirdiği varsayılan bir 

şeydi bu ‘küreselleşme’. Bazıları için harikulade bir şeydi, bazıları için korkunç bir 

tehdit. Yandaşlarına göre salt harikulade değil, aynı zamanda kaçınılmazdı. 

Karşıtları içinse salt korkunç değil aynı zamanda geri dönülebilir bir şey” 

(Wallerstein’den akt. Kızılçelik, 2004).   

Günümüz bilimsel ve politik söylemi içinde “emperyalizmin” yerini 

“küreselleşmeye” bıraktığını vurgulayan Boratav’a (2000) göre bu terminolojik 

değişim, aynı olgulara iki farklı biçimde bakmayı gerektirir. Yazara göre 

küreselleşme terminolojisini kullanan çözümlemeler, emperyalizmi stratejik bir 

kavram olarak kullananlardan üç bakımdan ayrılır; 

- Küreselleşmeyle birlikte yapısal bağımlılığın yerini karşılıklı bağımlılık alır. 

Dünya ekonomisinin eşitsiz ve hiyerarşik özellikler içerdiği kabul edilmez. 

Küreselleşme olgusuna her değişkenin bütün diğer değişkenlere bağımlı olduğu bir 

genel denge modeli içkindir.  
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- Bölüşüm çatışmaları yerini, pozitif toplamlı oyun özellikleri taşıyan bir 

yaklaşıma bırakır. Piyasa ilişkilerinin genişlemesiyle sağlanan etkinlik artışlarından 

herkesin yararlanacağı kabul edilir. Ulusal ekonomiler arasındaki asimetrik kaynak 

transferleri, piyasa güçlerine verilen basit tepkilerin sonuçları olarak algılanır ve 

bunların başlangıçtaki eşitsiz kaynak dağılımını düzelteceği öngörülür.  

- Eşitsiz ekonomik ve politik güç dengeleri altında işleyen piyasa güçlerini 

eleştiren bakış açısı terk edilerek her koşulda piyasanın üstünlüğüne -yeni bir tür 

“piyasa fetişizmi”ne iman edilir. Bu yeni anlayışa göre, devletin sosyo-ekonomik 

gelişimin hız ve niteliğine etki etmesi kabul edilmez.  

Neoliberalizmin bireyci metodolojisi bağlamında her türlü faydanın 

ekonomik açıdan tanımlanması beraberinde eğitimin de toplumsal içeriğinden 

soyutlanarak ele alınmasına neden olmuştur (Ercan, 1998: 70). Eğitimin de tıpkı 

diğer ekonomik mallar gibi piyasada alınıp satılabilen bir meta olduğunu ve fiyatı 

karşılığında ödeme gücü olanlara sunulması gerektiğini öngören liberal eğitim 

felsefesi, devletin eğitim hizmetinden hızla vazgeçmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

‘Her alanda olduğu gibi eğitimde de rekabetçi bir piyasa oluşturulması 

kaçınılmazdır. Eğitimin artık özel bir mal olduğu, piyasada alınıp satılabilecek bir 

tür mal olduğu kabul edilmelidir’ (Aktan 1994: 204).  Eğitimin özel mallara benzer 

şekilde piyasada alınıp satılacak bir olgu olarak görülmesi anlayışı neoliberal 

politikalarla hız kazanmıştır (Dikmen, 2004: 201). Nobel ödüllü ABD’li liberal 

ekonomist M. Friedman’ın eğitime ilişkin görüşleri de piyasa odaklı bir bakış açısına 

dayanmaktadır. Friedman, devletin eğitime müdahalesinin eğitimin etkinliğini 

azalttığını, devletin eğitime yaptığı müdahalelerin eğitim standartlarını düşürdüğünü, 
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sınıf atmosferinin öğrenmeyi motive etmediğini, gözlemlenebilir bir karlılığı 

olmadan maliyetleri artırdığını belirtmiştir (Ercan, 1999: 27). Friedman'a göre 

öğretimin karşılıksız devlet burslarıyla genel bütçe gelirlerinden finanse edilme 

biçimi açıkça “uygunsuz” hatta “adil olmayan” bir uygulamadır. Görüldüğü gibi 

neoliberal yaklaşım, kamusal bir mal olarak devlet tarafından tüm vatandaşlara eşit 

olarak sunulması gereken eğitimi, içinde yaşadığımız bilgi toplumunda bilginin bir 

üretim faktörü olduğu düşüncesinden hareketle piyasada var olan ekonomik bir değer 

olarak tanımlamaktadır. Söz konusu yaklaşım 2000 yılında Avrupa’da başlatılan 

Lizbon stratejisi felsefesine paralel olarak bilgiyi, rekabeti artıran stratejik güç olarak 

tanımlamakta ve eğitimin toplumsal işlevlerini göz ardı ederek eğitimin maliyetini 

bireye kaydırmakta, dolayısıyla eğitime erişimde gelir düzeyi eşitsizliğine bağlı 

olarak eğitim sürecindeki eşitsizlikleri derinleştirmekte ve pekiştirmektedir.  

Neoklasik iktisadın tanımladığı ve özde sermaye birikimi için temel değişkenler olan 

verimlilik, etkinlik ve rasyonellik adına, eğitimi piyasada alınıp satılan bir meta 

olarak analiz eden eğitim ekonomisi, eğitimi kar ilişkilerinin belirleyici olduğu 

piyasanın bir girdisine dönüştürmüştür (Ercan, 1998). Bu bağlamda eğitimin amacı 

eğitimi satın alan öğrenci için ileride en yüksek getiriyi elde etmek iken, eğitimi 

sağlayan- üreten taraf içinse en yüksek karı elde etmektir. Bireyin sosyalizasyonunu 

sağlamak, kendine ait yetilerini ve donanımlarını geliştirmek amacıyla alınması 

gereken eğitim, neoliberal politikalarla birlikte pragmatist bir açıdan ele 

alınmaktadır. Piyasa için ve karlılık garantisi olan eğitim, her düzeydeki eğitim 

hizmeti için belirleyici unsur olmaktadır. ‘Bu anlamda neoliberalizmin çerçevesini 

çizdiği pragmatist-piyasa bağımlı eğitim anlayışına karşılık, alternatif bir eğitimin 

çıkış noktası, eğitimin zenginlik ve güç aracı olmaktan çıkartılması; yani eğitimin bir 
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meta olarak piyasa sürecinin belirlemelerinden kurtulması gerekiyor’ (Ercan,1998: 

49). 

Neoliberal yapısal uyum politikaları özel eğitim kurumları tarafından verilen 

eğitimin, kamusal eğitimden daha etkin olduğu gerekçesiyle eğitimin özelleştirilmesi 

gerektiğini savunmaktadır. Özel eğitime ayrılan kamusal kaynakların yüksek 

eğitimde kısıtlanması ve bu kaynakların temel eğitime aktarılması gerekliliği 

vurgulanmaktadır. Neoliberal eğitim anlayışına göre orta ve yüksek eğitim, sosyal 

faydadan çok özel fayda içerdiği için bu hizmetlerden yararlananların kullanıcı 

hizmetleri ile maliyete katılmaları ya da maliyeti tamamen yüklenmeleri 

gerekmektedir. Ayrıca eğitimde etkinliği artırmak için birim öğrenci başına düşen 

maliyet düşürülmelidir. Bu nedenle eğitim faaliyeti içinde en fazla yer tutan 

öğretmen ve öğretim görevlilerinin aylıkları ve bu kesimlere sağlanan diğer sosyal 

gelir biçimleri denetim altında tutulmalıdır. Sınıfların öğrenci kapasitesi artırılarak 

öğretmen ve öğretim görevlisine düşen öğrenci sayısının artırılması önerilmektedir 

(Carnoy, 1995, aktaran Ercan, 1998: 76). Eğitim, etkileri topluma yayılan ve uzun 

vadede geri dönüşümü alınan bir alandır. Oysa son otuz yıldır küresel kapitalizmin 

yoğun etkisi altında eğitim, bireye sağladığı özel fayda göz önünde tutularak kar 

maksimizasyonu sağlayacak ticari bir faaliyet olarak görülmeye başlanmıştır. 

Sayılan’a (2001: 614) göre, eğitimin iş dünyasının ve piyasanın değişen bilgi ve 

beceri taleplerini karşılamak için rekabet temelinde yeniden yapılandırılması sonucu 

eğitim hakkı, fırsat eşitliği, toplumsal adalet ve demokrasi gibi eğitimin toplumsal 

işlevine yön veren nosyonlar geri plana atılmış, rekabet ve girişimcilik kültürü başat 

eğitsel paradigma haline gelmiştir. 
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Apple, eğitim alanına karşı bir saldırı niteliğinde uygulanan neoliberal 

politikaların etkilerini ele aldığı ‘‘Sağ’lıklı Eğitim’ başlıklı yazısında bu saldırıların 

eğitim sisteminde rekabeti, meslekleri, standartları ve kaliteyi ‘geliştirme’ 

söyleminde dile getirildiğine dikkat çekmektedir. ‘Buradaki ‘tüketici’ düşüncesi çok 

önemlidir. Neoliberaller açısından dünya özünde devasa bir süpermarkettir. 

‘Tüketici tercihi’ demokrasinin garantörüdür. Aslında eğitim sadece ekmek, araba ve 

televizyon gibi bir başka ürün olarak görülmektedir’ (Apple, 2004). Humboldt’un, 

bilginin meta olarak görülmesi sonucu eğitimin ticarileştirilmesi sürecine ilişkin 

vurgusu, günümüzde eğitimdeki dönüşümü açıklamada önemli bir ifadedir: ‘Eskiler 

(yani Yunanlılar) insanın, insan olarak tüm yeteneklerinin geliştirilmesine ve 

eğitilmesine çalışıyorlardı. Yeniler ise insanı bir refah, zenginlik ve kazanç gücü 

olmasına uygun olarak eğitmektedirler. Eskiler erdemi, yeniler ise refahı aramaya 

yönelmişlerdir’. Humboldt’un, ‘Okulların organizasyonu, herhangi bir Kast’a ya da 

mesleki görüşe bağlı olarak dejenere edilmemeli’ ifadesinden hareketle okulların 

sermaye gruplarının çıkarlarına hizmet eden ticari kurumlar olarak özel fayda 

sağlamasından ziyade, sosyal faydanın öne çıkarılması gerektiği sonucuna varılabilir 

(Aytaç, 1992’den akt. Ercan 1998).  

Planlı kalkınma dönemi olarak anılan ve bugün de devam eden süreç, eğitim 

sisteminin yönlendirilmesinde ekonomik ölçütlerin belirgin biçimde ağırlık taşıdığı 

bir dönemdir. Bu, planlı dönemde çıkartılan yasalarda ve o dönemdeki şura 

kararlarında gözlenmekle birlikte, kalkınma planlarında daha da belirgindir. Örneğin 

eğitim, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda "İnsangücü, İstihdam, Eğitim ve 

Araştırma" başlığı altında; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda ise, "Ekonomik 
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Gelişmede İnsan Unsuru" başlığı altında istihdam, çalışma sorunları ve diğer 

konularla birlikte ele alınmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda "Eğitim ve 

Kültür" başlığı altında ele alınan eğitime, ancak dördüncü planda "Eğitim" bölüm 

başlığı altında yer verilmiştir (Ünal ve Özsoy, 1999). Altıncı ve yedinci planlarda 

eğitim, sırasıyla "Beşeri Kaynaklar" ve "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi" bölüm 

başlıkları altında ele alınmıştır. Esasında beşeri kaynaklar veya insan kaynakları 

terimleri, insanı salt bir üretim faktörü olarak gören liberal bakış açısını 

yansıtmaktadır. İlk planlarda da gözlenebilen bu kavrayış, planlı dönem boyunca bir- 

iki istisna dışında tüm planlarda sürmüş, eğitim toplumsal anlamından giderek daha 

büyük ölçüde sıyrılmış ve tamamen ekonomik bir anlam taşımaya başlamıştır. 

Yaygın ve daha çok da örgün eğitim kurumlarını işgücünün başlıca arz 

kaynağı olarak gören kalkınma planlarında eğitim, insan gücü gereksinimleri 

yaklaşımı kullanılarak, yani üretim hedeflerini gerçekleştirecek nitelik ve nicelikteki 

insan gücünü yetiştirecek biçimde planlanmıştır. İkinci planda bu konuda şöyle bir 

açıklama yer almaktadır:"... Kaynakların sınırlılığı nedeniyle ilköğretim üstündeki 

kademelerde yaratılacak eğitim kapasiteleri kalkınmanın gerektirdiği insan gücü 

gereksinimlerini karşılayıcı yönde geliştirilecektir. Sınırlı eğitim imkânlarından 

yararlanacaklar seçmeler yoluyla tespit edilecek, seçmelerde daha önceki eğitim 

imkânlarının eksikliklerinden gelen yetersizlikleri giderici metotlar kullanılacak, 

kabiliyet ölçü olarak alınacaktır (İkinci BYKP, s.158 ). Hemen hemen tüm kalkınma 

planlarında eğitimin amaçları sayılırken "fırsat ve imkân eşitliği" ilkesinden söz 

edilmiş ve üretim- insan gücü- eğitim ilişkisi vurgulanmıştır (Ünal ve Özsoy, 1999: 

55). 
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Gök (2004), Türkiye'nin geleneksel, İslami bir toplumdan modern bir 

topluma dönüşmesi ve böylece Batı uygarlığının ve kültürünün bir parçası olabilmesi 

için eğitimin önemli bir faktör olduğuna dikkat çekmektedir. Cumhuriyet döneminde 

ulus kurma, modernleşme ve Batılılaşma çabalarında eğitime kritik bir görev 

yüklendiğini vurgulamaktadır. 'Yani eğitim, sosyal ve kültürel reformların 

gerçekleştirilmesinde ve yeni değerlerin kök salmasında etkin olarak rol oynaması 

istenen ve beklenen bir faktördür' (Gök, 2004: 96). 1980 sonrası gelir dağılımının 

vahim derecede eşitsiz paylaşımı ve sermaye ve emek arasında zaten adaletsiz olan 

dengenin sermaye güçleri lehine bozulması eğitim sisteminde çok önemli 

değişikliklere yol açmıştır. Neoliberal eğitim politikalarının uygulandığı bu dönem 

eğitimde fırsat ve olanak eşitliği açısından ciddi gerilemelere sahne olmuştur. Devlet 

bütçesinden eğitime ayrılan kaynaklar azaltılmaya başlanmıştır (Gök, 2004: 101). 

Sermayenin eğitim faaliyetlerini denetlemesinin başlıca üç nedeni vardır. 

Birincisi eğitimin beşeri sermayeye olan katkısıdır. Eğitime piyasa bağımlı bir bakış 

açısından yaklaşan algıya göre beşeri sermayenin geliştirilmesi ile ekonomik gelişme 

arasında doğrudan pozitif bir ilişki vardır. Dolayısıyla bilgi temelli toplumda, bireyin 

eğitimin özel getirilerinden en yüksek düzeyde faydalanması sağlanarak piyasanın 

ihtiyaçları doğrultusunda işgücüne katılımı merkezi öneme sahiptir. Bununla birlikte 

bilimsel bulgular, toplumun ve sermayenin ufkunu açarak piyasayı genişletir ve 

sermaye birikimine katkıda bulunulmasını sağlar. Çünkü toplumun ufkunun 

genişlemesi, bireysel ve toplumsal taleplerin artmasını beraberinde getirir ve bu da 

yeni ekonomik faaliyetlerle birlikte piyasanın canlanmasını sağlar. Sermayenin 

eğitim faaliyetleri üzerinde tahakküm kurmasının ikinci amacı ise maliyet tasarrufu 
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sağlama düşüncesidir. Eğitimin teknolojik gelişmelere temel oluşturacak bilimsel 

araştırmalarda bulunması, sermayenin karını maksimize etmesine yardımcı olacak 

teknoloji üretmesi anlamına gelmektedir. Üretim maliyetlerinin aşağı doğru 

çekilmesinde kol emeği yerine teknolojik araçların ikamesi, daha az fakat nitelikli 

işgücünü gerektirir ki bu da emeğin yeniden üretilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi 

bağlamında emek sömürüsünün artışı anlamına gelmektedir. Üçüncü neden ise 

eğitimin, toplumsal ideoloji oluşturma fonksiyonudur. Sermaye-yanlı ideoloji 

(Önder, 1999) üreten bir araç olarak eğitim, kapitalist güçlerin hegemonyalarını 

pekiştirmelerine destek sağlayacak bir güç olarak görülmektedir. Tüm bu 

nedenlerden dolayı eğitim kurumlarının faaliyetleri sermayenin denetimine 

sokulmaktadır. Apple’ın neoliberalizmin eğitime etkilerine ilişkin aşağıdaki ifadesi, 

son 30 yıldır üretim ilişkilerinin yapısından başlayarak etkisi ekonomik ve toplumsal 

düzlemde pek çok alana sirayet eden neoliberal yaklaşımın eğitimi nasıl 

dönüştürdüğünü açıklamak açısından dikkate değerdir; 

Eğitimde ve tüm toplumsal alanlarda etkisini artıran ‘yeni’ bir dizi 

uzlaşma, yeni bir ittifak ve yeni bir iktidar bloku oluşturulmuştur. Bu iktidar 

bloku, eğitim sorunları için neoliberal piyasa çözümlerini destekleyen çeşitli 

sermaye kesimlerini; ‘ortak kültüre’ ve yüksek standartlara ‘dönülmesini’ 

isteyen yeni muhafazakar entelektüelleri; kendi geleneklerinin korunması ve 

laiklik konularında derin endişeler taşıyan otoriter ve popülist köktendincileri; 

ölçme, hesap verme ve ‘iş idaresi’ yöneliminin ideoloji ve tekniğini benimseyen 

profesyonel yeni orta sınıfın belirli kesitlerini bir araya getirmektedir. Bu ittifak 

açık gerilimler ve çatışmalar barındırmasına rağmen, hem uluslararası rekabeti, 

karı ve disiplini artırmak için, hem de bizi ‘ideal’ ev, aile ve okulun özlemi 

duyulan geçmiş günlerine döndürmek için gerekli görülen eğitim koşullarını 

sağlamak, hepsinin ortak hedefini oluşturur (Apple, 2004: 150). 

Sayılan’a göre kamusal çıkar ve toplumsal ihtiyaçları piyasa merkezinde 

yeniden tanımlayan neoliberal düşünceyle birlikte eğitimin amacı ve işlevi, eğitime 

yüklenen toplumsal anlamlarda bir dönüşüm yaşanmıştır. Sonuç olarak her 

düzeydeki eğitim eşitsizlikleri artmış ve eğitim toplumsal kutuplaşmanın bir aracı 
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haline gelmiştir (2001: 611). Eğitimin içeriğinin neoliberal politikalara göre yeniden 

şekillendirilmesinin temel aktörleri Dünya Bankası, OECD gibi uluslararası 

kurumlardır. Bu kuruluşların uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda eğitimin, 

sermaye için yeni yatırım alanı olması yönündeki vurgulamalar son otuz yılda 

sıklıkla gündeme gelmektedir. Ercan (1999), eğitim-sermaye ilişkisi yönündeki 

tartışmaların, sermayenin yeniden üretim krizine karşı yeni değerleme alanı olarak 

eğitimin metalaşmasını hızlandırdığı gibi, bu kurumların sağladığı finansal desteğin 

de bu sürecin daha da hızlanmasına yol açtığını ifade etmektedir. Örneğin Türkiye’de 

mesleki ve teknik eğitimin piyasanın gereksinimleri ve yaşam boyu öğrenme ilkeleri 

doğrultusunda güçlendirilmesini ve desteklenmesini amaçlayan “MEGEP” 58 milyon 

Avro bütçeli bir projedir ve 51 milyon Avro’su Avrupa Birliği hibesidir. Pek çok 

örnekle genişletilebilecek bu durum, Avrupa Birliği, OECD, Dünya Bankası gibi 

uluslararası kuruluşların eğitim politikalarının dönüşümünde oynadıkları iktisadi rolü 

göstermek açısından kritik öneme sahiptir.  

1980’li yıllarla birlikte başlayan döviz ve borç krizi, kapitalist sanayi 

ülkelerinin gelişmekte olan ülkelere uyguladıkları istikrar programları ile bu 

ülkelerin uluslararası sermaye bağımlılığını artırmıştır. Özellikle yapısal uyum 

programları, bu ülkelerin sadece ekonomik yaşamını değil, sosyal yaşamını da 

etkileyecek bir dizi müdahaleyi içermektedir. ‘Eğitimin sermayeleştirilmesi de bu 

müdahalelerden biridir’ (Ercan, 1998: 139). Müdahalenin boyutunu anlamak 

açısından Dünya Bankası’nın azgelişmiş ülkelere yaptığı eğitim yardımlarına 

bakmak yerinde olacaktır.  Ercan (1998), yardım olarak verilen finansal desteğin 

temelinde belirli senaryoların pratik sürece uygulanması olduğunu belirtmektedir.  
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Eğitimde sermayeleştirmenin diğer sermayeleştirme biçimlerinden farklı bir 

özelliği vardır. Eğitimin, özellikle yüksek eğitimin her zaman için çok büyük 

miktarlara varan sabit ve değişken sermaye ihtiyacı göz önüne alındığında, 

eğitimde sermayeleştirmenin ilk biçimi, verili kamu donanımını sermayenin 

kullanımına açmaktır. Bu iki şekilde gerçekleşmektedir: ilki, çok daha erken 

dönemlerden itibaren başlayan ‘yaygın eğitim’ amacıyla kamusal kaynakların 

eğitime ayrılması, diğeri ise son yıllarda iyice belirginleşen daha yoğun bilgi ve 

iletişim teknolojileri yoluyla eğitimin, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda 

yeniden örgütlenmesidir (Ercan, 1998: 140). 

İkinci biçim; eğitimde yoğun teknoloji kullanımı, kapitalizmin 1970’li yıllarla 

birlikte içine girdiği krizle birlikte oluşan rekabet ortamında, sermayenin karlı bir 

sektör olarak gördüğü eğitim alanına yönelmesine ve bilgi ve iletişim teknoloji 

ürünlerinin eğitimde kullanımını teşvik ederek eğitimin ticarileştirilmesi ve 

piyasalaştırılmasına yönelik çalışmalarına başlamasına dayanak oluşturmuştur.  

Sermayenin eğitim harcamalarına bakış açısı ve bu harcamaların 

şekillendirilmesindeki hâkim rolü, bir yandan eğitim hizmetlerinin sermayeye katkı 

biçimine, diğer yandan sermayenin organik bileşimine bağlı olarak şekillenmektedir 

(Önder, 1999: 22-23). Eğitim yolu ile beşeri sermayeye katkı yapıldığında, emeğin 

verimliliği artarak sermayeye katkı yapılmış olur. Sermaye de temel sömürü kaynağı 

olan emek üretimini doğal olarak destekler. Bununla birlikte sermaye, emek 

üzerindeki sömürüsünü güçlendirmek için hizmet maliyetinin topluma yayılmasını, 

sosyalizasyonunu dayatır.  
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Şekil 1: Eğitimin Üzerindeki Ekonomik Baskılar 

Kaynak, Hirtt, 2005b 

 

Hirtt’e göre eğitim üzerindeki ekonomik baskı üçayaklıdır, çünkü kapitalist 

ekonominin doğası üçayaklıdır: 1. Yatırım yapmak, 2. İşgücünü kullanarak mal ve 

hizmet üretmek, 3. Bu mal ve hizmetleri karlı biçimde satmak. Bu bakımdan üç 

farklı baskı şöyle sıralanabilir; eğitim yoluyla piyasaları desteklemek, işgücünün 

verimliliğini artırmak ve insan sermayesinin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak 

ve eğitim hizmetlerini özel yatırımlara açmak. Hirtt, bu üçayağı “ticarileştirme” 

olarak adlandırmaktadır. Hirtt’e göre bu ayakların mevcut eğitim düzeninde ilk 
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olarak okulda bilgi aktarımı yerine yeteneklere ve yaşam boyu öğrenmeye dönük 

vurguyu güçlendirmek, ikincisi eğitim sistemlerini kuralsızlaştırmak (özerklik, adem-

i merkezileştirme vb.); üçüncüsü okulda kutuplaşmayı sağlamaya karşılık geldiğini 

ifade etmektedir (Hirtt, 2005b: 114-115).  

Eğitimde liberalleşme politikaları tüm dünyada 1980’li yıllardan itibaren IMF 

ve Dünya Bankası’nın denetiminde uygulanan yapısal uyum programları ile 

gündeme gelmiştir. 1980’lerin başından itibaren öncelikle eğitimin amacını ve 

içeriğini piyasanın talepleri doğrultusunda yeniden belirlemeye yönelik reformlar 

gündeme gelmiştir. İkinci olarak eğitimin finansmanına yönelik ve üçüncü olarak da 

eğitimin toplumsal hareketlilikteki rolünü ve eşitlikçi politik işlevini yeniden 

düzenlemeye yönelik reformlar gündeme gelmiştir. Carnoy’a göre bu reformlar, 

yapısal uyum programları olarak bir paket program halinde uygulanmıştır (Sayılan, 

2001).  

1980’li yıllarda gelişmekte olan ülkelerde uygulanan yapısal uyum 

programları ve istikrar politikaları bu ülkelerin ekonomik durumlarında düzelme 

sağlamak bir yana, yatırımların düşmesine, enflasyon oranları ve bütçe açıklarının 

artmasına, milli gelirde düşüşlere neden olmuştur. Stewart (1995), yapısal uyum 

programı uygulayan 36 Sahra altı Afrika ve Latin Amerika ülkesinde 1981-1989 

yılları içinde sadece 8 ülkede kişi başına düşen milli gelirde artış görüldüğünü, geriye 

kalan 28 ülkede milli gelirin azaldığını tespit etmiştir. Aynı ülke ve yıllarda bu 

ülkelerdeki yatırımlara bakıldığında sadece 12 ülkede yıllık yüzde artışın olumlu 

olduğu, buna karşılık 22 ülkede yatırımların azaldığı görülmüştür. 
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Yapısal uyum programları uygulayan ülkelerde derinleşen eşitsizlikler eğitim 

alanında da kendini göstermiştir. Kamu harcamalarının kısılmasını öngören 

programlar neticesinde eğitim harcamalarında ciddi bir düşüş gözlenmiştir. Eğitim 

harcamalarının azaltılması, eğitim yatırımlarının azalmasını, okullaşma oranları ve 

eğitim kalitesinin düşmesini de beraberinde getirmiştir. Sonuç olarak yapısal uyum 

programları toplumda var olan diğer ekonomik, sosyal, kültürel eşitsizliklerin yanı 

sıra özellikle eğitim sürecinde eşitsizlikleri derinleştirmesiyle, az gelişmiş ülkelerin 

eşitsiz gelişme süreçlerini derinleştiren ve güçlendiren bir rol oynamıştır. Tablo 1 ve 

2’de görüldüğü gibi yapısal uyum programlarının uygulanmaya başladığı 1980’li 

yıllarda Asya/Okyanusya ülkeleri, geçiş ülkeleri ve enaz gelişmiş ülkelerde eğitim 

harcamalarındaki azalış göze çarpmaktadır. Stewart’a (1991), göre neoliberal 

politikalar, eğitimin arz ve talebini farklı biçimlerde etkilemektedir. İşsizliğin 

artması, temel gıda maddelerinin fiyatlarında görülen artışlar, devletin sunduğu 

sosyal yardımlardaki azalmalar eğitimin arz ve talebini etkileyen temel değişkenlere 

örnek verilebilir.  

Tablo 1:Eğitim İle İlgili Kamu Harcamalarının GSMH İçindeki Payı (%) 

 1980 1985 1990 1995 1997 

Tüm Ülkeler 4,9 4,8 4,7 4,7 4,8 

Gelişmiş Ülkeler 5,1 4,9 5,0 5,0 5,1 

Kuzey Amerika 5,2 5,0 5,4 5,3 5,4 

Asya/Okyanusya Ülkeleri 5,0 4,3 4,0 4,0 4,0 

Avrupa 5,2 5,2 5,1 5,3 5,3 

Geçiş Ülkeleri 6,4 6,3 4,3 4,6 4,8 

Az Gelişmiş Ülkeler 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 

Sahra-altı Afrika Ülkeleri 5,0 4,5 4,6 5,1 5,1 

Arap Ülkeleri 4,1 5,8 4,9 5,1 5,1 

Latin Amerika/Karayipler 3,9 4,0 4,0 4,5 4,6 

En Az Gelişmiş Ülkeler 2,8 2,7 2,3 2,1 2,0 

Kaynak: UNESCO, World Education Report, 2000 
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Küresel sermaye aktörleri tarafından gelişmekte olan ülkelerde uygulanan 

yapısal uyum programları ile istikrar politikaları, söz konusu ülkelerdeki bağımlılık 

ilişkilerini derinleştirerek daha da yoksullaşmalarına yol açmıştır. Eşitsiz gelişmenin 

mantığı içinde biçimlenen uyum süreci, gelişmiş kapitalist ülkelerin pazarlık gücünü 

artırarak az gelişmiş ülkelere yıkıcı etkilerini salmıştır. İşsizliğin yaygınlaştığı ve 

gelir düzeyinin düştüğü bir ortamda eğitime ayrılan kaynaklar da zorunlu olarak 

kısılmıştır, dolayısıyla okullaşma oranları düşmüş ve eğitimin niteliğinde de 

bozulmalar görülmüştür. Stewart’a göre, Sahra-altı Afrika ve Latin Amerika 

ülkelerinde 10 yıllık uyum sonucu temel eğitimde okullaşma oranı yüzde 42, 

ortaöğretimde ise yüzde 21 oranında düşmüştür. Yoğun uyum politikaları uygulayan 

ülkelerin, ilkokul kayıt oranlarında diğer ülkelere kıyasla belirgin şekilde kötü 

performans gösterdiği gözlenmiştir. Yukarıda belirtilen ülkelerde, uygulanan 

programlar neticesinde eğitimdeki diğer göstergelere bakıldığında öğrenci başına 

harcama (Tablo 2), devam, başarı, öğrenci başına öğretmen ve kayıtlı öğrenci 

sayısında düşüşler gözlenmektedir (1995:191).  
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Tablo 2:Öğrenci Başına Eğitime İlişkin Kamu Harcamasının GSMH’ya Oranı (%) 

 Ülke 

Sayısı 

 Eğitimin Tüm 

Düzeylerinde 

Okul 

Öncesi-

İlkokul-

Ortaokul 

Yükseköğretim 

Tüm Ülkeler 109 

 

1990 

1997 

22,2 

22,0 

17,7 

19,9 

64,2 

65,7 

Gelişmiş Ülkeler  23 1990 

1997 

20,5 

21,0 

18,4 

19,5 

23,5 

25,2 

Kuzey Amerika 2 1990 

1997 

20,0 

21,5 

19,1 

20,3 

21,9 

26,2 

Asya/Okyanusya 

Ülkeleri 

4 1990 

1997 

18,5 

17,9 

17,0 

17,0 

18,9 

15,8 

Avrupa  17 1990 

1997 

23,0 

23,0 

18,86 

20,92 

30,4 

31,5 

Geçiş Ülkeleri 17 1990 

1997 

20,5 

26,0 

15,8 

19,0 

35,5 

32,7 

Az Gelişmiş 

Ülkeler 

69 1990 

1997 

16,6 

15,5 

12,6 

12,0 

82,8 

68,0 

Sahra-altı Afrika 

Ülkeleri 

24 1990 

1997 

15,0 

10,7 

11,5 

8,1 

159,4 

68,3 

Arap Ülkeleri 10 1990 

1997 

20,5 

22,1 

16,4 

18,7 

79,6 

65,5 

Latin Amerika 20 1990 

1997 

13,2 

13,8 

10,9 

11,7 

33,0 

34,7 

En Az Gelişmiş 

Ülkeler 

19 1990 

1997 

14,8 

14,4 

10,5 

10,4 

125,5 

88,2 

Kaynak: UNESCO, World Education Report 2000 
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Yapısal uyum programları ve istikrar politikalarının etkisi ile gelişmekte olan 

ülkelerde kamusal harcamaların önemli düzeyde kısıldığı 1980 sonrası dönemde, 

eğitime ayrılan kaynakların azaltıldığı görülmektedir. 2000’li yıllarda eğitim 

harcamalarının GSYİH’ye oranındaki gelişim izlendiğinde ise eğitim için yeterli 

düzeyde kaynak artışının sağlanmadığı görülmektedir.  

Tablo 3: Kamusal Eğitim Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı, (%) 

 

Ülkeler 2002 2004 2006 2008 2010 

AB (25 Ülke) 4.99(s) 5.06(s) 5.03(s) 5.07(s) 5.44(s) 

Danimarka 8.44 8.43 7.97 7.68 8.80 

Almanya 4.72 4.62 4.43 4.57 5.08 

Fransa 5.90 5.80 5.61 5.62 5.86 

İtalya 4.60 4.56 4.67 4.56 4.50 

Hollanda 5.22 5.50 5.50 5.50 5.96 

Finlandiya 6.22 6.42 6.18 6.10 6.84 

İsveç 7.36 7.09 6.75 6.76 6.98 

İngiltere 5.12 5.17 5.44 5.34 6.22 

Norveç 7.58 7.42 6.49 6.40 6.87 

İsviçre 5.57 5.55 5.28 4.95 5.22 

ABD 5.49 5.32 5.43 5.42 5.49 

Türkiye 2.82       3.12 2.86 3,18* 3,42* 

Kaynak: Eurostat, 2013 

s-Eurostat tarafından saptanan tahmini değer 

*MEB verilerinden alınmıştır. 

          2002-2010 döneminde kamusal eğitim harcamalarının GSYİH içindeki 

paylarının gösterildiği Tablo 3’e bakıldığında verili 12 ülke içinde 5 ülkenin eğitim 

harcamalarının milli gelir içindeki payının azaldığı görülmektedir. Geri kalan 
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ülkelerden ABD’nin eğitim harcamaları aynı düzeyde kalmış, diğer ülkelerin eğitim 

harcamalarında ise 8 yıllık dönem içerisinde önemli düzeyde bir artış görülmemiştir.  

        Türkiye’ye bakıldığında ise son dönemde eğitim harcamalarının GSYİH 

içindeki payında artış görülmekle birlikte eğitim harcamalarının düzeyinin AB 

ülkelerinin oldukça altında olduğu göze çarpmaktadır. Eğitim harcamalarının kamu 

harcamaları içindeki payını gösteren Tablo 4’te ise Türkiye’nin yüzde 10,3 düzeyi 

ile, dünya ortalaması olan 15,1’in oldukça altında seyrettiği görülmektedir. Eğitim 

harcamalarının GSMH içindeki oranında da Türkiye’nin yüzde 2,41 ile OECD 

ortalamasının yaklaşık yarısı düzeyinde seyrettiği görülmektedir.  

Tablo 4: Eğitim Harcamalarının Kamu Harcamaları ve GSMH İçindeki Oranı (Yüzde) 

Ülke Grupları Eğitim 

Harcamalarının Kamu 

Harcamalarındaki 

Payı(%) 

Eğitim 

Harcamalarının 

GSMH İçindeki 

Payı(%) 

Türkiye 10,3  2,41 

Gelişmekte Olan Latin Amerika 13,06(1) 3,94 

Gelişmekte Olan Doğu Asya 17,23 3,29 

Gelişmekte Olan Doğu Avrupa 13,53 4,44 

Gelişmekte Olan Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika 

19,98 4,79 

Yüksek Gelirli 12,91 5,37 

Yüksek-Orta Gelirli 15,57 4,59 

Orta Gelirli 15,62(2) 4,34 

Düşük Gelirli 18,72 3,72 

OECD 12,43 5,42 

AB 12,12 5,46 

Dünya 15,11 4,45 

Kaynak: Dünya Bankası, 2008 yılı. (1)2004 (2) 2002 
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Tablo 5: Eğitim İçin Ayrılan Bütçe Ödeneklerinin Yıllara Göre Dağılımı (TL) 

 MEB Bütçe 

Ödeneği 

YÖK+Üniversite 

Bütçeleri 

Toplam GSYİH 

Payı 

(Yüzde) 

Konsolide/ 

Merkezi 

Yönetim 

Bütçe Payı 

(Yüzde) 

2000 3.350.330.000 1.046.544.700 4.396.874.700 2,64 9,39 

2001 4.046.305.625 1.364.910.550 5.411.216.175 2,25 11,15 

2002 7.460.991.000 2.495.967.700 9.956.978.700 2,84 10,15 

2003 10.179.997.000 3.408.608.000 13.588.605.000 2,99 9,23 

2004 12.366.236.276 3.894.070.670 16.260.306.946 2,91 10,79 

2005 14.835.422.184 5.218.467.000 20.053.889.184 3,09 12,85 

2006 16.568.145.500 5.846.822.761 22.414.968.261 2,96 12,81 

2007 21.355.634.000 6.586.692.000 27.942.326.000 3,31 13,63 

2008 22.915.565.000 7.318.284.650 30.233.849.650 3,18 13,58 

2009 27.446.778.095 8.772.719.225 36.219.497.320 3,80 13,81 

2010 28.237.412.000 9.355.457.600 37.592.869.600 3,42 13,10 

2011 34.112.163.000 11.503.927.500 45.616.090.500 3,51 14,59 

2012 39.169.379.190 12.743.603.000 51.912.982.190 3,62 14,79 

2013 47.496.378.650 15.227.760.500 62.724.139.150 3,99 15,53 

Kaynak: MEB, 2013 

Whitty (1997), çok katmanlı bir toplumda karar verme süreçlerinin herkese 

eşit fırsat sağlıyor gibi görünebildiğini, ancak karar verme sorumluluğunu kamudan 

özel sektöre kaydırmanın, gerçekte eğitimin kalitesini herkes için yükseltmeye 

yönelik kolektif eylem fırsatını azaltabileceğini ifade etmektedir. Bu görüş, 

‘günümüzdeki eğitim reformu hareketinin üzüntü verici ironik yanı; piyasa bazlı 

fikirleri temel alan okul tercihi önerileriyle aşırı özdeşleşme sonucu, sosyal sorunları 

ele alan radikal reformlar düşünmeye sevk eden sağlıklı güdü, ortak müzakere ve 

ortak tepki verme potansiyelini daha da azaltan girişimlere yönlendirilebilir’ 

ifadesinin sahibi Henig tarafından da onaylanmaktadır. Bu, neoliberal politikaların 

uygulamada geleneksel sosyal sınıf, ırk ve toplumsal cinsiyet hiyerarşilerini yeniden 
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üretebileceği gerçeği ile birleşince durum ciddi bir şekilde düşünmeyi 

gerektirmektedir (Apple, 2004: 103). 

GSMH içinde eğitim harcamalarına ayrılan pay, eğitim harcamalarının kamu 

harcamaları içindeki payı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi göstergeler 

izlendiğinde Türkiye’nin eğitim alanında öncelik vermesi gereken bazı alanların öne 

çıktığı görülmektedir (bkz tablo 6). 

Tablo 6: Temel Eğitim Göstergeleri, 2011 

 Öğretmen 

Maaşı 

(Yıllık, $) 

Öğrenim 

Süresi 

(Öğrenciler 

için, yıllık 

saat) 

Öğretim 

Süresi 

(Öğretmen

ler için, 

yıllık saat) 

Öğretmen 

Başına 

Düşen 

Öğrenci 

Sayısı 

Sınıf 

Başına 

Düşen 

Öğrenci 

Sayısı 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

=(4)*(2)/(

3) 

Avustralya 49 144 1 004 802 12,0 15,0 

Avusturya 46 317 1 050 589 9,8 17,6 

Kanada 56 569 920 747 14,4 17,8 

Danimarka 58 347 930 369 - - 

İngiltere 44 269 950 695 16,8 23,0 

Finlandiya 43 302 913 553 16,3 26,9 

Fransa 36 398 1 036 648 10,0 16,0 

Almanya 69 715 933 715 13,8 18,0 

İzlanda 27 159 987 544 - - 

İtalya 36 928 1 089 630 12,8 22,2 

Japonya 45 741 - 510 12,2 - 

Lüksemburg 100 013 900 739 9,6 11,7 

Hollanda 63 695 1 000 750 18,2 24,3 

İsveç 37 584 741 - 13,0 - 

Türkiye 25 747 810 567  17,8 25,5 

ABD 49 414 980 1 051 15,3 14,2 

OECD Ortalaması 41 665 943 662 13,9 19,7 

Kaynak: OECD, Education At a Glance 2013 

Tablo 6’dan görüldüğü üzere yıllık öğretmen maaşları ve öğrenim süreleri 

OECD ortalamasının ve diğer AB ülkelerinin oldukça altında seyretmektedir. 
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Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve sınıf başına düşen öğrenci sayısı da 

ülkemizin yapısal eğitim sorunlarına işaret etmektedir. Kalabalık sınıflar, öğretmen 

istihdamındaki sorunlar, okulların fiziki donanım ve altyapı sorunları gibi çok çeşitli 

ve Avrupa düzeyinden farklı, ülkemize özgü sorunlar göz önünde bulundurulmadan 

uluslararası trendlere uyum sağlamak için gerçekleştirilen proje ve uygulamaların 

eğitimde başarı oranlarını yükseltmesi oldukça zordur. Burada üzerinde durulması 

gereken temel nokta eğitim sistemimizin yapısal sorunlarının belirlenmesi ve mevcut 

sorunların çözümüne yönelik politikalar üretilmesidir. Ülke ekonomisinde önemli yer 

tutan miktarda harcama yapılmasını gerektiren projeler uygulanmadan önce bu 

noktaların üzerinde durulmalıdır. Özellikle eğitim gibi, bir ülkenin geleceğini 

belirleyen kritik öneme sahip bir alanda politika ve uygulamalar gerçekleştirilmeden 

önce ve gerçekleşme evresinde kapsamlı ve derin araştırmaların yapılması, gözlem 

ve değerlendirmelere paralel olarak projelerin yürütülmesi gerekmektedir. 

Bütçeden eğitime ayrılan payın eğitim sistemimizin öncelikli olarak 

çözülmesi gereken alanlara yöneltilmesi gerekmektedir. Örneğin ülkemizde hala 

farklı kademelerdeki birden fazla sınıfın birleştirilerek tek öğretmen tarafından 

eğitim verilen okullar mevcuttur. Kalabalık sınıf mevcutları, okullarda öncelikli 

olarak sağlanması gereken temel altyapı olanaklarının, okul ve derslik sayısının 

yeterli düzeyde olmadığına işaret etmektedir. Eğitim sistemimizin bir diğer sorunu 

müfredata ilişkin sorunlardır. Mevcut eğitim sisteminde öğrencinin verimli bir 

öğrenme süreci geçirmesi yerine ezbere dayalı ve eğitim sisteminde bir üst kademeye 

geçiş sınavlarında başarılı olmasına odaklanılmaktadır. Eğitim sistemi ile tüm 

dünyaya model olarak gösterilen ve PISA değerlendirmelerinde en üst sıralarda yer 
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alan Finlandiya eğitim sisteminin başarısı, rekabetten ziyade eşitlik nosyonuna 

verdikleri önemden kaynaklanmaktadır. Finlandiya’da öğrenciler sınava 

hazırlanmaktan çok öğrenmeye odaklı bir sistemde eğitim görmektedirler. Yakın 

zamanda yapılan bir çalışmada Finlandiyalı öğrencilerin, diğer ülkelerdeki 

öğrencilerden daha az kaygılı ve stresli oldukları yönünde bulguya varılmıştır 

(OECD, 2004). Ulusal PISA raporunda Finlandiyalı öğrencilerin yüzde 7’sinin 

matematik ev ödevlerini yaparken gergin hissettikleri belirtilmiştir, bu oran Japonya 

ve Fransa’da sırasıyla yüzde 52 ve yüzde 53 düzeyindedir (Sahlberg, 2007: 156). 

Ayrıca bu ülkede öğretmenlik en çok saygı duyulan ve rağbet gören mesleklerden 

biridir. Ülkemizde kamuda öğretmen atamaları konusunda yıllardır çözülemeyen 

yapısal sorunlar, öğretmenlik mesleğinin tercih edilmemesi için önemli bir gerekçe 

olarak görünmektedir.  

Sonuç olarak Türkiye’de eğitim göstergeleri uluslararası karşılaştırmalarda 

gerek PISA benzeri değerlendirmelerde, gerekse sistemik sorunlar bağlamında ele 

alındığında genel olarak olumsuz bir tablo ile karşı karşıya kalınmaktadır. Ülkemizde 

eğitimde başarıyı artırmak için doğru politikaların oluşturulması, bunun için de 

ülkedeki yapısal eğitim sorunlarının doğru tespit edilmesi zorunludur. Ancak böylece 

bütçeden eğitime ayrılan kaynaklar doğru alanlara yönlendirilmiş ve eğitim 

göstergelerinde iyileşmeler sağlanmış olacaktır.  

Bir ülkenin eğitim politikaları oluşturulmadan evvel, öncelikle eğitim 

sisteminin temel sorunlarının doğru ve eksiksiz bir biçimde saptanması ve toplumsal 

gereksinimlerin sağlıklı bir biçimde tespit edilmesi gerekmektedir. Türkiye’de 15-29 

yaş aralığında olup ne istihdam edilen ne de eğitimine devam eden (NEET) gençlerin 
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oranı 2008 ve 2011 yılları arasında yüzde 7 oranında ciddi bir azalma göstermekle 

birlikte, hala OECD ülkeleri içinde en yüksek düzeyde bulunmaktadır; OECD 

ortalaması yüzde 16 iken, ülkemizde bu oran yüzde 35 civarındadır. Öte yandan 

Türkiye’de NEET oranı kadınlar arasında erkeklerden iki katından fazla bir 

düzeydedir; kadınlar için bu oran yüzde 50 iken, erkeklerde yüzde 20 dolayındadır. 

Kadın nüfusunun yaklaşık yarısının ne eğitim süreci içinde yer alması ne de işgücü 

piyasalarında varlığının görülmemesi, kadınların evlilik sonrası sadece ev işleri ile 

meşgul olduklarını göstergesidir.  

2011 yılında 15-29 yaş arası gençlerin orta öğrenimi tamamladıktan sonra 

eğitime devam etme oranı OECD ortalaması yüzde 68 düzeyinde seyrederken 

Türkiye’de bu yaş aralığındaki genç yetişkinlerin sadece üçte birinin eğitime devam 

ettiği gözlenmiştir. Eğitime devam etmeyen gençlerin yüzde 34’ü istihdam edilirken, 

yüzde 35’i ise NEET grubuna girmektedir- yani ne eğitim sistemi içinde ne de kayıtlı 

iş gücü içinde yer almaktadır.  

2011 yılında, 5-14 yaş arasındaki çocukların yüzde 95’i okula kayıt olmuştur. 

15-19 yaş arasındaki gençlerin okula kayıt oranları ise son on yıla kıyasla iki 

katından fazla bir artış göstermiştir; 2001 yılında yüzde 30 olan kayıt oranı, 2011 

yılında yüzde 64’e yükselmiştir. Ancak yine de yüzde 84 olan OECD ortalamasının 

oldukça altında seyretmektedir. Türkiye’de yükseköğretime katılım son on yıllık 

süreç içerisinde ciddi artış göstermekle birlikte OECD ülkeleri içinde oldukça düşük 

bir düzeyde kalmıştır, bu oran için OECD ortalaması yüzde 32 iken, Türkiye’de 

yüzde 14 düzeyindedir. Özetle, ülkemizin eğitim alanına ilişkin bu veriler göz önüne 

alındığında eğitimde teknolojik araçların dersliklerde aktif kullanımının ülke 
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genelinde yaygınlaştırılmasından önce okullaşma oranı, okuryazarlık oranı gibi temel 

göstergelerde iyileşmelerin sağlanması hedeflenmelidir. Bu bağlamda ülkenin 

ekonomik, toplumsal ve siyasi koşulları göz önünde bulundurularak eğitim 

politikalarının ve reformlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmalıdır.  

1.1.1. Bilgi Toplumu 

Kapitalizmin ‘altın çağı’ olarak anılan İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde 

sanayi kapitalizmi yapısal bir takım değişikliklere uğramıştır. Bu süreçte üretim ve 

bölüşüm ilişkileri ile sınıfsal yapılanmalar yeniden düzenlenmiştir. Bilginin artan 

önemi, küresel ölçekte tüm devletlerde yeni bir toplum düzeninin oluşmaya başladığı 

algısına yol açmıştır. Bilim ve teknoloji kurumsal olarak öylesine bütünleşmiştir ki 

Bell’in ‘araştırma ve geliştirme’ terimiyle tanımladığı ve daha yakın zamanlarda 

‘tekno-bilim’ terimiyle ifade edilen bir tek işlemde kaynaşmıştır. Sonuç ‘hem gücün 

hem de servetin bilgiye bağımlı hale geldiği’, Alvin Toffler’in deyişiyle ‘gücün el 

değiştirmesi’ ya da Drucker’in kullandığı terimle bir ‘bilgi toplumu ’dur (Dyer-

Withford, 2004: 36, aktaran Alçın, 2010: 27).  

Bilgi ve iletişim teknolojisindeki (BİT) hızlı gelişmelerin etkisiyle oluşan ve 

bilgi toplumu olarak adlandırılan yeni düzende, bilgi ve iletişim teknolojisinin 

yarattığı ortam içinde ekonomik faaliyet küreselleşme eğilimine girmiştir. İletişim 

sistemlerinin ülke sınırlarını küçültmesi, bölgesel gruplaşmalara dayalı bütünleşme 

eğilimlerini de beraberinde getirmiştir. Sanayi toplumunda fabrikalarda üretim, 

öncelikli olarak ulusal sınırlar içindeki pazarlara yönelik olarak gerçekleştirilirken, 

bilgi toplumunda dünya standartları belirleyici konuma yükselmiştir (Erkan, 1994). 
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Beniger’e göre kapitalizmin üretim, dağıtım ve tüketim alanında karşılaştığı 

krizleri aşmak için yeni teknolojiler üretmesi, ancak her üretilen teknolojinin 

kontrolü için yeni teknolojilerin üretilmesinin gerekmesidir. Böylece bu çevrim 

enformasyon toplumunu oluşturmaktadır (Geray, 2003:122). 

1.1.1.1. Kavram Olarak Bilgi Toplumu 

Toplumsal ve ekonomik yapıdaki değişimleri tanımlamak için 1950’den 

sonra pek çok kavram ortaya atılmıştır. Bu tanımlamalar arasında bilgi ekonomisi 

(Machlup, 1962); postuygarlık çağı; hizmet sınıfı toplumu; küresel köy; iletişim ve 

enformasyon çağı (McLuhan, 1963); postekonomik toplum; sanayi ötesi toplum, 

enformasyon ekonomisi (Porat, 1977), telematik toplum; üçüncü dalga vb. 

tanımlamalar bulunur. Bu toplum tanımlamalarından hiçbiri enformasyon veya bilgi 

toplumu kadar popüler bir kullanıma kavuşmamıştır (Geray, 2003:118). Yükselen 

yeni topluma ilişkin olarak ortaya atılan diğer kavramları ise; Amittai Etzioni 

“modernlik sonrası çağ” (post-modern era), George Lichtheim “burjuva-sonrası 

toplum” (post-bourgeois society), Herman Kahn “ekonomi-sonrası toplum” (post-

economic society), Daniell Bell “endüstri sonrası toplum” (post-industrial society), 

Peter F. Drucker “bilgi toplumu” (knowledge society) olarak adlandırmaktadır 

(Bozkurt, 1996: 31). Enformasyon devrimi yaklaşımının savunucularından Drucker, 

‘bilginin, emek ve sermayenin pabucunu dama atarak yegâne üretim faktörü haline 

geleceğini’ ifade etmektedir. ‘Enformasyon devrimi’ teorisi, kendisini kurarken 

‘emek-değer’ kuramını ‘bilgi değer’ kuramıyla ikame etmektedir. Dolayısıyla yeni 

iletişim teknolojilerinin desteğiyle iktidarın kendini yeniden inşa etme süreci, 

kapitalizmin nihai zaferini de ilan etmeye yöneliktir (Yücesan- Özdemir, 2009: 36).  
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‘Enformasyon devrimi’ teorisi, tarım, sanayi, hizmet ve bilgi sektörlerinin milli 

gelire katkı paylarının toplumsal yaşamı tanımlamasından yola çıkarak içinde 

bulunulan toplumu ‘bilgi toplumu’ olarak adlandırmaktadır. Diğer bir deyişle 

nasıl ki tarım sektörünün milli gelire katkısı diğer sektörlerden fazlaysa, bu 

toplum, ‘tarım toplumu’ olarak adlandırılabilir; birçok gelişmiş ülkede milli 

gelire katkısı en fazla olan sektör bilgi sektörüdür, bu toplumlar da ‘bilgi 

toplumu’ olarak adlandırılabilir. Bu nedenle artık var olan toplum, bir ekonomik 

sektör olarak bilgi sektörünün belirleyici olduğu bilgi toplumudur (Machlup, 

1962, akt. Yücesan- Özdemir, 2009: 36). 

1.1.1.2. Tarihsel Süreç İçinde Kavramın Gelişimi 

D. Bell’in “endüstri-sonrası toplum” kavramı 1970’li yıllarda yaygın kabul 

görmüştür. D. Bell, “endüstri-sonrası toplum” olarak adlandırdığı enformasyon 

toplumunun ilk özelliğini malların üretiminden hizmetlere yöneliş olarak belirtir. 

Endüstri sonrası toplumlarda eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi insani hizmetler ile 

bilgisayar, sistem analizi ile bilimsel araştırma ve geliştirme gibi mesleki hizmetler 

alanında yoğunlaştığını vurgulamaktadır. (Bell, 1989: 95’ten aktaran Bozkurt, 1996: 

34). 

 

Bilindiği gibi endüstri toplumlarında yarı vasıflı işçiler çalışan sınıf içinde en 

kalabalık grubu oluşturmuşlardır. Hizmet sektörünün gelişmesiyle de eğitim, 

idare ve büro işlerinin artışıyla da beyaz yakalı işçilerin sayısının artışıyla da 

beyaz yakalı işçilerin yapacakları işlerin sayısında çok büyük artışlar ortaya 

çıkmıştır. 1956 yılına gelindiğinde ilk defa beyaz yakalılar, endüstri uygarlığı 

içinde mavi yakalıların sayısını geçmiştir; 1970 yılında ise bu oran beşte 

dördünden fazladır. Ancak çok daha anlamlı bir başka değişme ise bilim adaları, 

teknisyenler, mühendisler, öğretmenler, tıp personeli gibi “teknik ve profesyonel 

sınıfın” sayısındaki artıştır. 1940 yılında 3.9 milyon olan teknik ve profesyonel 

sınıfın sayısı 1964 yılında 8,6 milyona yükselmiştir. Daha sonraki yıllarda ise 

enformasyon toplumunun kalbi olan bu sınıf hızla yükselişini sürdürmüştür (Bell, 

1973). 

Enformasyon toplumuna ilişkin ilk öncü çalışmalardan biri Fritz Machlup 

tarafından 1962 yılında yapılmıştır. “Amerika Birleşik Devletlerinde Üretim ve 

Bilginin Dağılımı” adlı çalışmasında Machlup, bilginin üretilmesinin ve 

dağıtılmasının büyük bir değer taşıyan eylem olduğunu vurgulamıştır. 1969 yılında 
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ise Peter Drucker, bilginin işletmeler için stratejik bir unsur haline dönüştüğünü ifade 

ederek bilginin artan önemine dikkat çekmiştir. 1971 yılında ise Japonya’da Masuda, 

hazırladığı “Enformasyon Toplumu İçin Plan”da oluşum halindeki bu topluma ilişkin 

belirsizliği vurgulamak için yine bu toplumun temel belirtilerinden olan bilgisayar ile 

ütopya kavramlarından oluşturduğu “computopia” kavramını kullanmıştır. Son 

dönemlerde Japon araştırmacıların ortaya attıkları “enformasyon toplumu” kavramı 

yeni toplumu tanımlamada daha çok tercih edilmeye başlanmıştır (Martin’den 

aktaran Bozkurt, 1996: 31).  

Sanayi toplumunun yerini alan yeni toplum, ABD’de “sanayi sonrası toplum” 

olarak adlandırılırken, Japonya’da bilgi toplumu adıyla anılmıştır. Bilgi toplumuna 

ulaşmak amacıyla bir kalkınma planı hazırlayan ilk ülke Japonya’dır. Yoneji 

Masuda,, 1971’de yayınladığı raporunda enformasyon toplumu kavramını ilk kez 

kullanmıştır ve kavramın öncü kullanıcısı kabul edilmektedir. Planın 

hazırlanmasından 10 yıl sonra 1981’de Masuda,  Sanayi Sonrası Toplum Olarak 

Bilgi Toplumu adlı kitabını yayımlamıştır. Yazar, bilgi toplumunun özelliklerini 

yenileyici teknoloji, sosyoekonomik yapı ve değerler olmak üzere üç grupta 

incelemiştir (Bkz Tablo 7). 
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Tablo 7: Sanayi Toplumu ve Bilgi Toplumunun Karşılaştırılması 

Temel Özellikler Sanayi Toplumu Bilgi Toplumu 

Yenileyici Teknoloji 

 Öz 

 Temel Fonksiyon 

 Üretim Gücü 

 

 Buhar Makinesi 

 Fiziksel Emeğin İkamesi 

 Maddi Üretim Gücü 

 

 Bilgisayar 

 Zihinsel Emeğin İkamesi 

 Bilgi Üretme Gücü 

Sosyoekonomik Yapı 

 Ürünler 

 

 Üretim Merkezleri 

 Piyasa 

 

 Öncü Endüstriler 

 Endüstriyel Yapı 

 

 Ekonomik Yapı 

 Sosyoekonomik İlke 

 Sosyoekonomik Özne 

 

 Faydalı Mallar ve 

Hizmetler 

 

 Modern Fabrika 

 Yeni dünya, koloniler 

 

 İmalat Sanayileri 

 Birincil, ikincil ve üçüncül 

endüstriler 

 Mal Ekonomisi 

 Fiyat İlkesi 

 Girişim 

 

 Sıradan bilgi, bilimsel 

bilgi 

 Bilgi kullanımı 

 Bilimsel bilgi sınırlaması 

 Entelektüel endüstriler 

 Matris endüstriyel yapı 

 

 Ortak ekonomi 

 Amaç ilkesi 

 Gönüllü topluluklar 

Değerler 

 Değer Standartları 

 Etik Standartlar 

 

 Zamanın ruhu 

 

 Maddi değerler 

 Temel insan hakları 

 

 Rönesans 

 

 Zaman değeri 

 Kişisel disiplin ve sosyal 

katılım 

 Globalizm 

Kaynak: Yoneji Masuda. Managing in the Information Society: Releasing Synergy Japanese 

Style. Oxford: Basil Blackwell, 1900. S. 6-7’den aktaran Alçın, 2010: 55 

Masuda’ya göre, bilgi toplumunun dayandığı yenileyici teknoloji bilgisayar 

teknolojisidir. Bilgisayar teknolojisi, bilimsel bilgi, sıradan bilgi ve teknoloji 

üretimini artıracaktır. Bilgisayarların dört farklı dönemde farklı amaçlarla 

kullanıldığını belirten yazar, 1945 yılında başlayan birinci aşamayı ‘bilim aşaması’ 

olarak adlandırmıştır. Bu dönemde bilgisayarlar ulusal projelerin hazırlanması 

amacıyla kullanılmıştır. 1955 yılında başlayan ‘yönetim aşaması’nda bilgisayarlar 

işletmelerin yönetiminde kullanılmaya başlanmıştır. Üçüncü aşama ‘toplum 

aşaması’dır ve bu dönemde bilgisayarlar eğitim, sağlık gibi toplumsal hizmetlerde 

ağırlıklı olarak kullanılmıştır. 1975 yılından beri devam eden son aşamada ise, 

bilgisayarların bireysel amaçlarla kullanımı yaygınlaşmış, bilgisayarlar günlük 

yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir (Dura ve Atik, 2002: 51). 



36 

Masuda’ya göre enformasyon toplumunda, enformasyon ağlarından ve veri 

bankalarından oluşan enformasyon hizmetleri altyapısı öne çıkan yeniliklerden 

biridir. Lider endüstrinin enformasyon endüstrisi olacağını öne süren Masuda, bu 

toplumun amacının global enformasyon toplumu kurmak olduğunu ifade etmektedir. 

Siyasal sistemin yurttaşlar tarafından özerk olarak işletilen katılımcı demokrasi 

olacağı ve toplumsal yapının çok merkezli ve birbirini tamamlayan gönüllü 

topluluklardan oluşacağı öngörüsü mevcuttur. Sanayi toplumunda maddi üretim 

işbölümünü getirerek üretim ve tüketimi birbirinden ayırmıştır. Bilgi toplumunda ise 

müşterek üretim ön plana çıkmakta ve paylaşım, kullanımla gerçekleşmektedir. 

Sanayi toplumunda mal ve hizmetlerin arz ve talebine dayalı olarak fiyat 

mekanizması oluşurken, bilgi toplumunda gelecekteki amaçların gerçekleştirilmesi 

için bilgi kullanımı gündeme gelmektedir (Erkan, 1994: 195). Masuda, sanayi 

toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte mübadele ekonomisinden sinerjik 

ekonomisine geçildiğini vurgulamaktadır. Sanayi toplumunda sosyo-ekonomik 

sistemin başat belirleyici unsurları olan özel girişimcilik, özel mülkiyet, serbest 

rekabet, kar maksimizasyonu gibi unsurların bilgi toplumunda değişime uğrayacağı, 

bilişim sektörünün altyapısını oluşturacak bir kamu sektörü ile beşeri sermayenin ön 

plana çıkacağı vurgulanmaktadır. Masuda’ya göre bilgi toplumu sanayi toplumuyla 

karşılaştırıldığında farklı problemlere sahip olacaktır. Sanayi toplumunun en temel 

problemleri olan işsizlik, savaş ve faşizm, bilgi toplumunda yerini kişisel terör ve 

gelecek şokuna bırakacaktır (Toffler, 1970’ten aktaran Dura ve Atik, 2002: 54). 

Masuda’ya göre sanayi toplumunun düşünce dünyasının gerisinde Rönesans ve 

bireysel özgürlük, eşitlik gibi düşünceler yatmaktadır. Benzer şekilde bilgi toplumu 

da insanın kendi kendini kontrol ve sosyal katkısına dayalı değerler üzerine 
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kurulmuştur ve globalleşme ruhu içinde, birlikte uyum içinde yaşayacağı görüşüne 

sahiptir (Erkan, 1994: 99).  

Bilginin, bir üretim faktörü olması niteliği ve oluşan yeni toplum biçimi 

olarak ele alınmasında oynadığı kritik rol, uluslararası kuruluşların da söylem ve 

uygulamalarında göze çarpmaktadır. Özellikle Dünya Bankası’nın ana akım gelişme 

tartışmalarının doğasını ve sınırlarını belirleyen ve egemen gelişme vizyonunun 

geniş bir çerçevede yayılmasının aracı olan  (Mawdsley ve Rigg, 2002: 93-111’den 

aktaran Başaran, 2010: 55). Dünya Kalkınma Raporu adıyla 1978 yılından beri yıllık 

olarak yayınladığı raporlardan 1998-99 yılına ait olanının başlığı Knowlegde for 

Development (Kalkınma İçin Bilgi) olarak belirlenmiştir (WB, 1999). Bu ismin 

seçilmiş olması, enformasyon ve iletişim teknolojileri ve kalkınma ilişkisini ortaya 

koyması bakımından son derece önemlidir. Bu rapor, uluslararası düzeyde 

enformasyon ve iletişim teknolojilerine yüklenen anlamı ortaya koyması açısından 

dikkate değer bir çalışmadır. Öte yandan ana akım kuramlara yön gösteren önemli bir 

belge niteliğindedir. Raporun girişinde bilgi bir ışık olarak nitelenmekte; ağırlıksız ve 

dokunulamaz olma özelliğiyle tüm dünyada kolayca dolaşabileceği ve dünyanın her 

yerindeki insanları aydınlatacağı ifade edilmektedir. Milyarlarca insanın hala 

yoksulluğun karanlığında yaşam sürdüğü, yoksul ülkelerin ve insanların sadece 

sermaye eksikliğinden değil, aynı zamanda bilgi yoksunluğundan dolayı fakir 

kaldıkları vurgulanmaktadır. Bilgi yaratmanın maliyetli olması nedeniyle genellikle 

sanayileşmiş ülkeler tarafından bunun gerçekleştirildiği fakat gelişmekte olan 

ülkelerin de dış ülkelerden ya da yurt içi imkânlarla bilgiye erişebileceğine dikkat 

çekilmektedir. Bu bağlamda Gana ve Kore Cumhuriyeti örneği ilgi çekicidir; kırk yıl 
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önce her iki ülkenin kişi başına geliri yaklaşık aynı düzeydeyken, 1990’ların başında 

Kore’de kişi başına gelirin Gana’nın altı katından fazlasına ulaşması, ülkenin bilgiye 

erişim ve bilginin kullanımındaki başarısına bağlanmaktadır.  

1.1.1.3. AB Bilgi Toplumu Strateji ve Uygulamaları 

İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra çöken ekonomisini canlandırmak için 

başvurduğu akılcı çözümler sayesinde başta Japonya olmak üzere Uzak Doğu 

ülkelerinin yakaladıkları yüksek büyüme hızları, gelişime açık finansal yapıları ve 

yüksek nüfuslarıyla Çin ve Hindistan gibi “yükselen piyasalar”ın da yarışa dâhil 

olması ile küresel rekabet yeni boyutlar kazanmıştır (Yaşa ve Çolak, 2011). 

Avrupa’nın rakiplerinden geri kalması, rekabetçiliğini ön plana çıkarmak amacıyla 

kapsamlı bir strateji oluşturmaya yönelmiştir. Bangemann Raporu ve benzeri 

çalışmalar ile başlayan, 1999’da e-Avrupa Girişimi ve 2000’de Lizbon süreci ve 

i2010 ile devam eden süreçte bilgi toplumu kavramı AB tarafından belirli stratejiler 

çerçevesinde ve ilişkili eylem planlarıyla ele alınmaya başlanmıştır. Avrupa 

Birliğinin bilgi toplumuna ilişkin strateji ve girişimleri şu şekilde sıralanabilir 

(Kalkınma Bakanlığı, 2011). 

- E- Avrupa Girişimi, 1999 

- Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi (AB LS), 2000 

- E- Avrupa 2002 Eylem Planı, 2000 

- E- Avrupa 2005 Girişimi, 2002 
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- İ2010: Büyüme ve İstihdam İçin Avrupa Bilgi Toplumu 

1. E-Avrupa Girişimi:  

Avrupa Konseyi tarafından, 10-11 Aralık 1999 tarihinde Avrupa’yı herkes 

için gerçek bilgi toplumuna dönüştürmek amacıyla Helsinki’de başlatılan girişimdir. 

E- Avrupa girişiminin 10 temel amacı şunlardır; 

 Avrupa’daki genç nüfusun sayısal çağa hazırlanması, 

 Ucuz internet erişimi, 

 E-ticareti hızlandırmak, 

 Araştırmacılar ve öğrenciler için hızlı internet, 

 Güvenli elektronik erişim için akıllı kartlar, 

 İleri teknoloji üreten/ kullanan KOBİ’ler için risk sermayesi,  

 Engelliler için e- Katılım (e- Participation), 

 Çevrimiçi sağlık hizmetleri, 

 Akıllı ulaşım, 

 Çevrimiçi devlet hizmetleri, olarak belirlenmiştir. 

Bu toplantı sırasında Avrupa Komisyonu, Konseyle işbirliği içerisinde bir e- 

Avrupa Eylem Planı hazırlığına girişmek, Mart 2000’de Lizbon’da düzenlenecek 
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Konsey Toplantısı’na bir ilerleme raporu sunmak ve Haziran 2000’de eylem planı 

hazırlıklarını bitirmekle görevlendirilmiştir. 

2. Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi (AB LS) 

Lizbon’da 23-24 Mart 2000 tarihlerinde Avrupa Birliği Konseyi tarafından 

oluşturulan Lizbon Stratejisinin amacı AB ülkeleri ekonomilerini teknoloji alanında, 

özellikle bilgi teknolojilerinde hızlı bir gelişime dayanarak dönüştürmeyi 

sağlamaktır. Bu toplantıda “dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi temelli 

ekonomisine ve daha iyi iş olanaklarına ve uyumun sağlandığı, sürdürülebilir 

ekonomik büyümeye sahip bir Avrupa yaratmak” biçiminde bir hedef belirlenmiştir 

(Lizbon Stratejisi, 2000). AB’nin bilgi toplumu stratejisinin “Lizbon Stratejisi” 

olarak anılmasının nedeni dönem başkanı Portekiz olmasının yanı sıra Lizbon’un 

konum olarak AB’nin ABD’ye en yakın başkenti olması gösterilmektedir (Akçam, 

2006). Takip eden toplantılarda geliştirilen Lizbon Stratejisi ekonomik, sosyal ve 

çevresel olmak üzere üç temel üzerine inşa edilmiştir. Bunlar sırasıyla:  

 Rekabetçi, dinamik, bilgi tabanlı ekonomiye geçişin altyapısının 

hazırlanmasına yönelik ekonomik temel. Vurgu, bilgi toplumundaki değişikliklere 

uyum sağlanması gereği ve araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi üzerinedir.  

 Sosyal dışlanmayla mücadele ederek ve insan kaynaklarına yatırım 

yaparak Avrupa Sosyal Modelinin modernleştirilmesi için tasarlanmış sosyal temel. 

Üye ülkelerin bilgi ekonomisine geçişi kolaylaştıracak şekilde eğitim ve öğretime 
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yatırım yapmaları ve istihdam konusunda daha aktif bir politika yürütmeleri 

beklenmektedir. 

 Avrupa Konseyinin Haziran 2001'de Göteborg'da gerçekleştirdiği 

toplantısında Stratejiye dâhil edilen ve ekonomik büyümenin doğal kaynaklar 

tüketilmeden sağlanmasına dikkati çeken çevre temeli (Yaşa ve Çolak, 2011). 

Lizbon Stratejisiyle AB bir yandan başta bilgi teknolojileri olmak üzere ileri 

teknoloji endüstrileri alanında ABD’yi yakalamayı hedeflerken, öte yandan hızla 

gelişen, geleneksel endüstriler alanında birer ciddi rakip haline gelen ve bazı ileri 

teknoloji alanlarında önemli atılımlar yapan Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan 

ülkelere karşı ekonomik üstünlüğünü sürdürmeyi hedeflemektedir (Öztürk, 2008: 

14).  

3. E- Avrupa 2002 Eylem Planı 

Avrupa Konseyi tarafından 19-20 Haziran 2000 tarihlerinde Freire’dan 

yapılan     “Lizbon Stratejisi” ve “e-Avrupa” girişimi çerçevesinde kabul edilen 

plandır. Eylem planının temel başlıkları şu şekildedir (Yılmaz ve Aydın, 2011); 

 Daha ucuz, daha hızlı, daha güvenli internet, 

   - Daha ucuz ve daha hızlı internet erişimi, 

   -Araştırmacılar ve öğrenciler için daha hızlı internet, 

   -Güvenli ağlar ve akıllı kartlar, 



42 

 İnsan kaynağına yatırım, 

   -Avrupa gençliğinin sayısal çağa hazırlanması, 

   -Bilgi tabanlı ekonomide işgücü, 

   -Bilgi tabanlı ekonomiye herkesin katılımı, 

 İnternet kullanımının teşvik edilmesi, 

   -E-ticaretin hızlandırılması, 

   -Elektronik devlet: Kamu hizmetlerine elektronik erişim, 

   -Çevrimiçi sağlık, 

   -Küresel ağlar ve Avrupa sayısal içeriği, 

-Akıllı ulaşım sistemleri. 

4. E- Avrupa 2005 

e- Avrupa 2005 Eylem Planının temel hedefleri şunlardır: 

 e-Devlet, e-Eğitim, e-Sağlık başta olmak üzere modern çevrimiçi 

hizmetlerin sunumu, 

 Dinamik e-İş ortamının oluşturulması, 

 Rekabetçi fiyatlarla yaygın genişbant erişimi, 

 Güvenli bilgi altyapısı 
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Bu hedefler çerçevesinde bir yandan talep kısmında kamu hizmetleri ve e-İş’i 

de içerecek şekilde hizmetler, uygulamalar ve içeriğin, diğer taraftan arz kısmında bu 

çalışmaların sunulacağı güvenli geniş bant iletişim altyapısının geliştirilmesi 

amaçlanmıştır (Yaşa ve Çolak, 2011). 

5. i2010: Büyüme ve İstihdam İçin Avrupa Bilgi Toplumu 

Avrupa Birliği tarafından, e-Avrupa 2005 Eylem Planı’nın tamamlanmasının 

ardından Lizbon Stratejisi’nde belirlenen politikalar da gözden geçirilerek “i2010: 

Büyüme ve İstihdam İçin Avrupa Bilgi Toplumu” stratejisi kabul edilmiştir. Strateji, 

üç  “i” politikasına dayanmaktadır; Information space, Innovation and Investment, 

Inclusion (www.bilgitoplumu.gov.tr ); 

 Tek Avrupa Bilgi Alanı (Single Europen Information Space): AB içinde 

bilgi toplumu ve medya hizmetlerinde açık ve rekabetçi tek pazarın oluşturulması, 

 Yenilikçilik ve Araştırma Yatırımı (Innovation and Investment in 

Research): AB bilgi ve iletişim teknolojileri araştırma yatırımlarının yüzde 80 

oranında artırılması. Avrupa’nın önde gelen rakipleri ile arasındaki farkın 

kapatılması suretiyle araştırma ve inovasyonda yüksek performans sağlanması 

amaçlanmıştır.  

 Kapsayıcı Avrupa Bilgi Toplumu (Inclusion, better public services and 

quality of life): Kapsayıcı, daha kaliteli kamu hizmeti sunan ve yaşam kalitesini 

artıran bir bilgi toplumu hedeflenerek tüm kesimlerin bilgi toplumunun sunduğu 
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imkânlarından faydalanmasını sağlamaya dönük eylemlerin hayata geçirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Avrupa’nın bilgi ve iletişim teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri harcama oranları ABD ve Japonya ile karşılaştırmalı olarak incelendiğine 

Birliğin Lizbon Stratejisi ile başlattığı bilgi toplumuna geçiş çabalarının nedeni daha 

iyi anlaşılabilir. 

Tablo 8: AB-ABD VE Japonya’da BT Ar-Ge Harcama Oranları, 2002 

BT Ar-Ge Harcamaları  AB15 ABD JAPONYA 

Özel Sektör (milyar €) 23 83 40 

Kamu Sektörü (milyar €) 8 20 11 

Nüfus (milyon) 383 296 127 

Nüfus Başına Harcama (€) 80 350 400 

BT Ar-Ge’si /Toplam Ar-Ge 18 34 35 

Kaynak: DPT, 2005 AB ve Türkiye’de Bilgi Toplumu Politikaları 

AB Lizbon Süreci’nin başlamasından yaklaşık 5 yıl sonraki bilançoya 

bakıldığında ekonomik büyüme, verimlilik artışı ve ileri teknoloji alanlarına yapılan 

yatırımların öngörülenin çok altında kaldığı görülmektedir. Sadece bazı ülkelerde, 

özellikle Finlandiya ve İsveç gibi bazı Kuzey Avrupa ülkelerinde Stratejinin 

hedeflerine uygun, kayda değer bir gelişme sağlanabilmiştir (Öztürk, 2008). AB 

ülkeleri ile ABD arasında bilgi teknolojilerine yatırım, Ar-Ge yatırımları, yeni 

teknolojilerin geliştirilmesi açısından var olan fark azalmamıştır. Ar-Ge yatırımlarına 

GSMH’den ayrılan pay İsveç ve Finlandiya gibi bazı ülkelerde oldukça yüksek 



45 

olmakla birlikte (yüzde 3’ün üzerinde) AB ülkelerinin ortalaması (yüzde 1,93) ABD 

(yüzde 2,59) ve Japonya’ya (yüzde 3,15) göre oldukça düşük düzeyde kalmıştır. 

Tablo 9: Bilim ve Teknoloji Alanında Yapılan Ar-Ge Harcamaları, (milyon €) 

 2005 2007 2009 2011 

AB-15 219.228  256.468 281.691 299.569 

ABD 325.936 380.088 405.072 415.193 

Japonya 128.694 147.702 135.951 146.537 

Türkiye 4.617 7.048 8.817 10.826 

Kaynak: OECD, 2013 

Tablo 9 incelendiğinde günümüzde bilim ve teknoloji alanında en yüksek Ar-

Ge harcamasının ABD’de yapıldığı görülmektedir.  2000’li yılların başında teknoloji 

alanına büyük yatırımlar yaparak uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmak 

isteyen AB, sahip olduğu ekonomik gücü ile ciddi bir rakibi olan Japonya’yı geride 

bırakmayı başarmıştır. Ülkemizde ise bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirilen 

araştırma ve geliştirme faaliyetleri oldukça düşük bir düzeyde seyretmektedir. 

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde görüleceği üzere mevcut Ar-Ge harcamalarının da 

üniversite-sanayi işbirliği kapsamında üniversitelerde yapılması sağlanarak gerek 

devlet gerekse özel sektör tarafından maliyet tasarrufu sağlanması amaçlanmaktadır. 

1.1.1.4. Bilgi Toplumunda Eğitimin Dönüşen İşlevi 

Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı’nda da belirtildiği üzere 

eğitim sektörü, Avrupa Birliği’nden ABD’ye kadar bilgi toplumuna geçiş 
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çerçevesinde ele alınmaktadır. Bunun bir yanı da eğitim sektörünün en büyük 

enformasyon altyapısı teknolojisi kullanım ve hizmet pazarını oluşturmasıdır. Bu 

alandan beklentisi olan ülkeler eğitimdeki enformasyon altyapısı ve enformatik 

stratejilerini, kendi ülkelerinin enformatik teçhizat, hizmet ve içerik üreticilerinin 

dünya çapındaki rekabetinde öne geçmesi için kullanmaktadırlar. Bu bağlamda bilgi 

toplumuna geçişle birlikte eğitimin Avrupa Birliği’nin gündeminde bu kadar başat 

hale gelmesi de oldukça anlamlıdır.  

2000 yılında gerçekleştirilen Lizbon zirvesinde Avrupa Birliği’nin stratejik 

amacının en rekabetçi ve en dinamik bilgi toplumuna geçmek olduğu daha önce 

belirtilmişti. Mattelart (2004), Lizbon Deklarosyonu’nda eğitim sistemlerinin 

görevinin net olmadığını öne sürmektedir. Buna göre eğitim sisteminin amacı; ‘Bilgi 

toplumunun gereksinimlerine olduğu kadar, iş düzeyini yükseltme ve niteliği 

iyileştirme zorunluluğuna’ uyum sağlamak ’tır.  Eğitimciler için internet 

kullanıcısına dönüşmenin politikalarının yerini tutması gerektiğinin açıkça anılması 

dışında, içerik ve kullanım üzerine yeni bir şey olmadığını belirten Mattelart, en 

kısıtlı yönergelerle sınırlı kalan toplumcu Avrupa yasası gibi eğitim Avrupa’sının da 

uzlaşma yapamayacağı görüşündedir. Yazarın ‘Bilgi Toplumunun Tarihi’ (2004) adlı 

çalışmasında toplumsal politikalar gibi eğitim politikalarının da üye ülkelerin 

sorumluluğuna kaldığı vurgulanmaktadır.  

Londra- Berlin- Madrid ekseninin egemen olduğu Lizbon doruğu sırasında ‘Bilgi 

toplumuna’ geçişte eğitim sistemine ve eğitimcilere düşen görevler üzerine 

birliğin devletlerinin tümüyle yöntemsel bakış açılarında, sosyo-liberal 

yararcılık baskındır. Bu miyopluk, birlik hükümetlerinde meydana gelen siyasi 

renklerin değişimine bağlı olarak yoğunlaşır. Bu durum da, zaten kültürel 

ayrıksılık ya da kültürel kutsallık ilkeleri çevresinde artan gerilimleri açıklar 

(2004: 96). 
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Eğitimin yeni bilgi toplumu karşısındaki sosyal amacı ve sorumluluğu bir 

takım gereklilikleri de beraberinde getirmektedir; 

- Bilgi toplumu içinde ve bilgi toplumu için yapılan eğitimin sosyal bir amacı 

olmalıdır. Değerlerden yoksun bir eğitim düşünülemez. 

- Gerekli olan eğitim sistemi açık bir sistem olmalıdır. Öğrenimi ileri düzeyde 

olanlarla “öbür yarı” arasındaki çizgiyi geçilmesi mümkün olmayan bir engel haline 

getirmemelidir. Kökenleri, varlık durumları ya da önceki öğrenimleri ne olursa olsun, 

yeterli ve başarılı kimseler için eğitim yolu ve eğitim aracıyla toplum içinde 

yükselme yolu açık olmalıdır.  

- Geleneksel sistem içindeki her okul, kendisini sonu olan bir şey gibi 

görmektedir. Öğrenciler belli bir okul için gerekli olan öğrenim süresini 

tamamladıklarında eğitimleri bitmektedir. Oysa bilgi toplumunda “bitmiş eğitim” 

diye bir şey yoktur. Bilgi toplumunda ileri düzeyde eğitim görmüş kişilerin tekrar 

tekrar okula gelmeleri gerekir. Devamlı eğitim yoluyla özellikle hekimler, 

öğretmenler, bilim adamları, yöneticiler ve muhasebeciler gibi öğrenim düzeyleri 

yüksek olan kimseler, eğitimlerine devam ederek ekonomik faaliyetlerin gelişmesine 

ve büyümeye katkıda bulunmalıdırlar. 

- Eğitim artık okullarla sınırlı kalamaz. İşveren konumundaki her kurumun 

öğretmenlik yapması da gerekir.  
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- “Meritokrasi”nin yozlaşarak “plütokrasi”ye dönüşmesini önlemek, eğitimin 

sosyal sorumluluğu içine girecektir1. İyi işler ve mesleklere giden yolu diplomaya 

bağlamak, eğer diploma zenginlik için değil de, yetenek ve çalışkanlık için 

veriliyorsa, kabul edilebilir bir şeydir. Fakat diplomanın, yeteneğin takdiri yerine 

yeteneğin önüne dikilen bir engel haline gelmemesi için özen gösterilmelidir 

(Drucker, 2000 [1989]: 247-249).   

Drucker’ın günümüze ‘yaşam boyu öğrenme’ olarak yansıyan ileri düzeyde 

eğitim görmüş insanların daimi bir eğitimden geçirilme düşüncesinin altında yatan 

temel neden ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesidir. Eğitim yoluyla üretimin 

artırılmasında başat güç olan bilginin, ekonomik kalkınmada ülkelere önemli bir 

avantaj sağladığı öngörüsü, bizi “beşeri sermaye” kavramına yöneltmektedir. 

Eğitimin bir kamusal hizmet olmaktan çıkartılarak sermayenin hareket alanına 

çekilmesi ile birlikte eğitim hizmetinden yararlanmak toplumsal bir olgu olma 

özelliğinden arındırılmakta ve bu hizmetten yararlanmanın bireye yaptığı katkılar 

üzerinde durulmaktadır.  Eğitimin bireye sağladığı fayda, toplumsal faydanın önünde 

konumlandırılmakta, böylece eğitim hizmeti toplumsal alanının dışına taşınmaktadır. 

Ercan’a (1998) göre eğitimin iktisat disiplininin araştırma nesnesi olarak analiz 

edilmesinde en önemli aşama, eğitimin birey açısından özel bir yatırım olduğuna 

işaret eden beşeri sermaye kavramlaştırması olmuştur. 

                                                 
1 Meritokrasi; toplumsal hiyerarşide ancak liyakata (merite) sahip olan insanların yükselecekleri “açık 
toplum”un yolunu açan “ideal” bir sistem olarak görülmektedir. Bu kavram, toplumsal kaynakların 
ve/ya mükafatların (örneğin toplumsal bir statü elde etmek gibi) dağılımının bireyin merit’ine 
(çalışma ve becerilerine) göre gerçekleşmesi olarak tanımlanmaktadır (Bu konuda detaylı bilgi için 
bkz; Torun, 2009). Plütokrasi ise yönetme erkinin maddi açıdan üstün bireylerce paylaşılmasını 
öngören oligarşik bir yönetim biçimidir. “Zenginler” ya da “zenginlik” tarafından yönetim olarak da 
tanımlanabilir.  
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Eğitimin bireysel getirisinin toplumsal getirisinden daha fazla olduğu 

yönündeki açıklamalar, beşeri sermaye kavramlaştırması çerçevesinde 

gerçekleşmiştir.Beşeri sermaye kavramı, 1960'lı yılların ortasında T.W. Schultz ve 

G. Becker tarafından geliştirilmiştir.Özellikle Becker'in 1964 yılında ortaya koyduğu 

'Human Capital' çalışması literatürde önemli yere sahiptir.Bu çalışmada Becker, 

eğitimin insan sermayesine yapılan en önemli yatırım olduğunu vurgulamaktadır. 

Toplumdaki eğitimli insanların özellikle 1980'li yıllarda elde ettikleri gelirin, son elli 

yılın en yüksek noktasına çıktığına dikkat çekmektedir. İnsan sermayesine çok 

yatırım yapan ulusların aynı zamanda kalkınan uluslar olduğu, Becker'in 

çalışmasında sayısal verilerle gösterilmiştir (Drucker, 2000).  

Becker, kalkınma ile insan sermayesine yatırım yapma arasında önemli bir 

ilişki olduğunu belirtmiştir. Becker’e göre eğer insan sermayesi bilgi ve uzmanlığı 

içeriyorsa ve eğer ekonomik gelişme de teknolojik ve bilimsel bilginin gelişmesi ise 

kalkınma, ancak insan sermayesinin gelişmesi ile mümkün olacaktır. Becker’in 

eğitim ile ekonomi arasında kurduğu ilişkiler daha sonra iktisatçılar arasında özel bir 

yer edinmiş ve ekonomik büyümeye ilişkin teorik analizlerde insan sermayesi ve 

dolayısıyla eğitim temel değişkenlerden biri olmuştur (Ercan, 1998: 163-164). 

Ercan’a göre beşeri sermaye kavramlaştırması ile birlikte, eğitim tamamen bireysel 

bir olgu olarak ele alınırken, eğitimin amacı da bireyin gelecekte elde edeceği kazanç 

dolayımında tanımlanmaya başlamaktadır. Benzer bir noktadan hareketle İnal 

(2005), OECD ve Dünya Bankası’nın indirgemeci ve teknikçi “insan kaynakları” ve 

“insan sermayesi yaklaşımı”nın eğitim her düzeyinde başat hale geldiğini 

vurgulamaktadır. İnal, küresel kapitalizm altında toplumsal yeniden üretim için 
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bireyin toplumsallaşmasını daha çok piyasa ile ilişkilendirmektedir. Dolayısıyla bu 

durum eğitimin her düzeyine yansımakta ve piyasanın talepleri doğrultusunda insan 

gücü yetiştirilmektedir. Böylece insanlar ekonomik süreç içerisinde bilgi ve beceriyle 

donatılmış bir üretim faktörü olarak konumlandırılmaktadır. ‘Böylece aydınlanmacı 

birey modelinin yerini, küreselleşmeci liberal birey almıştır. Ulus devlet modelinin 

eğitim müfredatında standartlaştırılan bilgi önemliyken, şimdi standartlaştırılan 

performans önemli olmuştur’ (İnal, 2005).  

Geray’a (2003) göre enformasyon toplumu senaryosunu kuranlar, ‘gelişmekte 

olan’ ülkeler ile gelişmişler arasındaki dengesizlikleri, enformasyonun üretilmesi, 

işlenmesi ve ulaşılması süreçlerindeki dengesizliklere bağlamaktadırlar.  

Senaryoya göre yeni iletişim teknolojileri ile taşınacak enformasyon, bu farkı 

giderecektir. Enformasyonun gelişmede uygulanması, ekonominin enformasyon 

sektörünün büyüyerek üretim faktörlerinin kapasitesinin artması, değerlerin de 

artması anlamına gelir. Eklenen değerler yeni ‘servetler’ yaratacak ve 

enformasyonun özelliklerinden dolayı, bu yeni servet daha verimli ve eşit olarak 

dağıtılacaktır. Diğer enformasyon toplumu düşünürlerine göre de yeni iletişim 

teknolojileri Kuzey ve Güney ülkeleri arasındaki sanayi ve bilgi uçurumunu 

azaltacak ve süreç içinde, global enformasyon toplumunda bu fark ortadan 

kalkacaktır. Bu inanç, enformasyonun ‘gelişmekte olan’ ülkeler açısından daha 

eşit bir dünya toplumu yaratabileceği şeklindedir (Geray, 2003: 122-123). 

Ancak ekonomik ve politik olarak güçlü durumda olan sanayileşmiş kapitalist 

ülkeler sahip oldukları bilimsel ve teknolojik bilgiyi,  diğer üretim faktörlerinde 

olduğu gibi üçüncü dünya ülkeleri ile karşılıksız olarak paylaşmak istemeyeceklerdir. 

Bilgiye erişim ve onun kullanımı yeni ekonomik ve toplumsal gelişmelere yol açarak 

ülkelerin kalkınmasında kilit rol oynasa da yukarıda çizildiği şekilde iyimser bir 

tablodan söz edilemez. Öyle ki telif hakları, patent hakkı gibi yollarla bilginin 

metalaşmasının yolunu açan mekanizmalar, bilgiyi de diğer ekonomik mallar gibi 

piyasada alınıp satılan bir metaya dönüştürmektedir. Bu bağlamda az gelişmiş 
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ülkelerin bağımlılık biçimlerine bir yenisi eklenmekte ve üçüncü dünyaya bilgiye 

erişim ve kullanımı için bir bedel ödemeleri dayatılmaktadır.  

Bağcı’ya (2012) göre, öğrenme kavramına atfedilen merkezi önem, söylemin 

türevlerini de ortaya çıkarmıştır. Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel tüm sorunların 

çözümü olarak öğrenmeye atıfta bulunulmaktadır. Yaşam boyu öğrenme ile başlayan 

süreç, zaman içinde öğrenen toplum (learning society), öğrenen devlet (learning 

government), öğrenen örgüt (learning society) vb. kavramlarını türetmiş ve öğrenme 

kavramı bilgi temelli ekonomi ve toplumdaki kutsal yerini almıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI 

 

Günümüzde bilim ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler insan yaşamını ve onun bu 

yaşam için yetiştirilmesini büyük ölçüde etkilemektedir. Demografik, bilimsel, 

ekonomik, sosyal ve siyasal karakterli birçok faktörün etkisi altında bulunan eğitim 

de yeni işlevler ve boyutlar kazanmakta, yapı, içerik ve yöntem bakımından köklü 

değişikliklerle karşı karşıya bulunmaktadır (Alkan, 2005: 8).  

 

İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze sanayileşmiş ülkelerin hızla gelişmeleri ve 

büyük güçler arasında süregelen rekabet sürekli olarak artış göstermektedir. Gelişme 

ve değişmelerin en çok görüldüğü alanların başında da teknoloji gelmektedir. 

Teknolojinin gelişim hızı, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak farklılık 

göstermektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler arasında var 

olabilme mücadelesiyle birlikte yeni yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine özel 

önem vermektedirler. Bu kalkınma uğraşı içinde en önemli yeri eğitimin işgal ettiği 

tartışma götürmez bir olgudur. Çünkü yaşanan bu muazzam hızdaki teknolojik 

gelişmeyle birlikte meydana gelen sosyal ve kültürel değişim, okul dışında ayrı bir 

kültür eğitimi oluşturmaktadır. Çok çeşitli kitle iletişim araçları ile yayılan bu yeni 

tarz eğitim, şüphesiz öğreten ve öğreneni de etkisi altına almakta ve yeni çehreli 

sosyolojik problemlerin oluşmasına da yol açmaktadır (Ataseven, 1993: 173). 

Çağımız insanına teknolojik ortamı ile uyum içinde yaşayabileceği çözümler 

aranırken, yeni teknolojinin ürünü olan karmaşık araçları kullanabilen ve bu 
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araçlardan maksimum yararı sağlayacak iletişim bilincinin oluşturulması 

gerekmektedir. Ataseven’e göre iletişim bilinci, hem bu araçları kullanan, hem de bu 

araçlardan yararlanan insanların kullandıkları teknolojinin ne olduğunu anlamaları 

anlamına gelmektedir (Ataseven, 1993: 173-174). 

 

Mcluhan’a göre teknoloji suçlu görülmemeli, asıl olarak teknolojiyi seçen ve 

bilinçsizce kullanmaya çalışan “insan” öğesinde suç aranmalıdır. Bu düşüncenin 

devamı olarak görülebilecek Marcusse’e göre de kitlelerin yararına benimsenecek 

tutum her şeyden önce insanı içine düştüğü yalnızlıktan, edilgenlikten kurtaracak 

iletişim ve kültür politikalarıyla mümkün olacaktır. Aksi halde teknolojinin etkisinde 

kalan birey zamanla sadece kitle aracı ile kendisi arasında kurduğu iletişimle 

yetinmekte ve gitgide yalnızlığa hatta teknolojinin esiri durumuna gelmektedir 

(Ataseven, 1990: 174). Teknolojinin eğitimde kullanımı bu bağlamda 

düşünüldüğünde bir takım riskleri de beraberinde getirmektedir. Eğitim- öğretimde 

geleneksel metotların yerine yeni bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının kullanımı, 

eğer bilinçli bir iletişim mekanizması oluşturulmadan uygulanmaya çalışılırsa 

öğrenme sürecinde olumsuz sonuçların doğmasına yol açacaktır.  

     21.yüzyılın eğitim disiplinine bakıldığında eğitimin temel öğeleri olan insan, bilgi 

ve toplum bazında değişimlerin meydana geldiği görülmektedir (Alkan, 2005). 

İnsanın bilgi ve toplumla olan ilişkisindeki değişimi, insanın niteliklerinin de 

değişmesine yol açarken, çağdaş toplum yapı ve işlevleri bakımından farklılaştığı 

göze çarpmaktadır. Bu evrilme, eğitim temel modelini etkilemekte, öğrenme-öğretme 

süreçlerinde yeni metotların kullanımı gündeme gelmektedir.  
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     Sonuçta eğitim sürecini oluşturan öğelerin yapısal ve işlevsel değişimi, eğitimde 

verim ve etkinliği artırma gereksinimi ile birleşince yeni bir eğitim teknolojisinin 

oluşturulması söylemleri sıklıkla ifade edilmeye başlanmıştır. Buna gerekçe olarak 

ise bilimsel ve teknolojik alandaki son gelişmeler karşısında, eğitim ve toplum 

arasındaki karşılıklı ilişkilerin de büyük ölçüde etkilenmesi gösterilmektedir. Bu 

düşünceye göre toplumun, böyle bir hızlı değişim ve oluşum içinde sosyal, ekonomik 

ve beşeri kurumlarıyla kendini yeni koşullara uydururken eğitim sisteminin de 

kendisini yenilemesi gerektiği öne sürülmektedir (Alkan, 2005: 4).  

    Eğitimde teknoloji kullanımının gerekliliği, çağdaş toplumdaki gelişmeler 

karşısında mevcut eğitim sistemlerinin geleneksel nitelikleri nedeniyle pek çok 

sorunla karşılaştığı görüşüne dayanmaktadır. Bu yaklaşımda geleneksel öğrenme-

öğretme süreç ve yöntemleri, içe dönük, kapalı sınıf ve okul kavramları, katı program 

zamanlamaları, sübjektif öğrenci değerlendirmeleri, öğretmenden yararlanma biçimi 

gibi nitelikleriyle eleştirilmektedir.  

 

Alkan (2005), eğitim sistemlerini karakterize eden ana çizgileri şöyle sıralamaktadır: 

- Büyük ölçüde karşılanamamakta olan eğitim talepleri,  

- Kalabalık öğrencili sınıflar, yetersiz öğretmenli okullar, 

- Bireysel ilgi ve yardımdan yoksun öğrenciler, 

- Çeşitli teknolojik olanaklara ve yeni öğretim ortamlarına rağmen geleneksel 

öğrenme- öğretme süreçlerini yaygın olarak kullanmak, 

- Öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini düzeltme yönünde karşılaşılan ciddi 

gereksinimler,  

- Özel eğitim sorunu olan milyonlarca gence gerekli olanakları sağlayamamak, 
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- Yetersiz öğretim- eğitim tesisleri araç ve gereçleri ile verimsiz, kalitesiz bir 

uygulama içinde bulunmak, 

- Yapay, sübjektif öğrenci başarı yöntemleriyle ve çok düşük bir verimle eğitim 

hizmeti sürdürmek, 

- Sosyal talep, bireysel gereksinim, sosyal adalet ve olanak eşitliği yönünden 

dengesiz dağılım. 

Özetle, geleneksel öğretim metotlarının kapalı ve içe dönük sınıf yapısı, bir 

öğretmen-bir grup öğrenci, ders kitabı, sıra ve yazı tahtasından oluşan ve eğitimde 

yüzyıllardır değişmeyen insan yoğun ilkel bir teknoloji ile iç içe olduğu kabul 

edilmektedir. Eğitimde bu sorunların çözümünün ise bu ilkel teknolojilerin çağdaş 

bir teknolojiye dönüştürülmesi ile mümkün olduğu öne sürülmektedir.  

Çağdaş eğitim politikasının, plan ve programları, örgütsel yapısı ile bilimsel esaslara 

dayanmadığı, uygulamalarında teknolojik olanaklardan yararlanmadığı sürece 

günümüzün toplumsal ve bireysel gereksinimlerine gerekli biçimde yanıt 

veremeyeceği iddia edilmektedir. Bu anlayışın özünde mevcut eğitim sisteminin 

geleneğe bağlı ve ilkel bir teknolojik uygulamaya dayalı olduğu düşüncesi 

yatmaktadır. Buna göre öğretmenin işlevi bilgi aktarmayla, öğrenme ortamı ders 

kitabıyla sınırlıdır.  

 Eurich’e göre; “Eğer yükseköğretim geleneksel biçimindeki öğretimine devam 

ederse, gelecek on beş yıl içerisinde geçmiş tarih boyunca kurulmuş olan 

yükseköğretim kurumlarından daha fazlasını inşa etmek gerekecektir. Hızla artan 

öğrenci kitlelerini geleneksel eğitim sistemimizin kalıpları içinde barındırmamız 

olanak dışıdır” (Alkan, 2005: 10).  
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 Bugünün bilimsel ve teknolojik toplumunda eğitim ve teknoloji ilişkileri eğitsel, 

ekonomik ve kültürel olmak üzere üç yönlü düşünülebilir (Alkan, 2005: 11-

12).Çağdaş toplumun en belirgin özelliğinin bilim ve teknoloji olması nedeniyle, bu 

iki kültür aynı zamanda çağdaş toplum kültürünün de organik bir parçası 

durumundadır. Çünkü tarihi bir olgu olarak kültürler ve uygarlıklar belirli koşullar 

altında ve belirli ortamlarda oluşmaktadır. Günümüz teknolojik ortamının da kendine 

özgü bir yaşam görüşü, bir değerler sistemi, sosyal yapısı ve tutum ve davranışları 

vardır. Dolayısıyla böyle bir kültürel ortam için gerekli genel eğitim formasyonu 

sağlama, eğitim- teknoloji ilişkilerinin kültürel yönünü oluşturmaktadır. Çağdaş 

bilimsel ve teknolojik toplum yaşamı için bireyin gerekli yetenekleri ve bilgileri 

kazanma eğitimi gibi. Bununla birlikte her teknoloji kendine özgü bir iş bölümü, 

uzmanlaşma ve çalışma düzeni gerektirir. Bir teknolojinin gereksinim duyduğu 

nitelikteki insan gücünü yetiştirme işi eğitim ve teknoloji arasındaki ilişkilerin ikinci 

yönünü oluşturmaktadır: eğitimin ekonomik boyutu ya da teknik eğitim. Son olarak 

gelişen bir teknoloji çeşitli alanlar için yeni olanaklar yaratmaktadır. Bu yeni 

teknolojik olanaklardan yararlanma, o alan ile teknoloji arasında diğer bir ilişki 

yönüdür. Teknolojinin eğitime uygulanması ya da teknolojik olanaklardan eğitim 

alanında yararlanma biçimi, eğitim- teknoloji ilişkilerinin üçüncü yönüdür: 

“Eğitimde teknoloji” ya da eğitim teknolojisinin yeni teknolojiler boyutu. Bu duruma 

göre gelişen bir teknoloji, teknolojik ortamda yaşayacak bireylere genel yetenekleri 

kazandırma, o ortamın gerektirdiği niteliklere sahip insan gücünü yetiştirme ve 

teknolojik olanaklardan yararlanma olmak üzere eğitimi üç yönde etkilemektedir.  
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Uşun’a (2004) göre, çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ekonomik 

sistemleri olduğu kadar eğitimsel ve sosyal sistemleri de etkilemektedir. Yazara göre 

günümüzde bilgi, gelişmiş toplumlarda ekonomik gelişmenin anahtarı haline 

gelmiştir; teknoloji ise eğitim sürecinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.  

 

Bilgi teknolojisinin hızlı gelişmesi, bilgi toplumlarının ortaya çıkmasına neden 

olmuş, toplumların yeni teknolojileri izlemeleri ve kendilerine uyarlamaları 

zorunlu hale gelmiştir. Bilginin ve öğrenci sayısının hızla artması bir takım 

sorunları da beraberinde getirmiş ve eğitim sürecinin ve niteliğinin gelişmesinde 

önemli rol oynayan yeni teknolojilerin eğitim kurumlarına girmesi zorunlu hale 

gelmiştir (Uşun, 2004). 

 

 

Eğitim teknolojisi, ülkemizde 1960’lı yıllardan bu yana eğitim alanında sıklıkla 

kullanılan bir terim olmuştur. Bu terim, eğitim literatürüne ilk defa 1960’ların ilk 

yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde girmiş, sonra da kısa zamanda Batı 

dünyasına ve diğer ülkelere yayılmıştır.  

 

Teknoloji destekli eğitim, ya da bu kavrama yakın olarak kullanılan öğretim 

teknolojileri ya da bilgisayar destekli eğitim (BDE) kavramları işlevleri açısından 

eğitim araştırmacıları tarafından farklı biçimlerde tanımlanmışlardır. Aşkar ve 

Erden’e göre bilgisayar destekli eğitim, bilgisayarın öğrenme-öğretme sürecinde 

yardımcı araç olarak kullanılma ya da öğretim sürecine sistem tamamlayıcısı, sistem 

güçlendirici bir araç olarak girmesidir (Varol, 1997). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

eğitimde kullanımı üzerine oldukça derin ve kapsamlı bir literatür mevcuttur. 

Teknolojinin eğitimde yoğun olarak kullanımının pedagojik ve toplumsal etkilerinin 

yanı sıra ekonomik ve politik etkileri de bulunmaktadır. Özellikle çok uluslu bilişim 

firmaları, eğitimin teknolojik gelişmelere paralel olarak yaşadığı dönüşümü 
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desteklemekte ve eğitim kurumlarının BT araçları ile donatılmalarının bilgi 

toplumunun kaçınılmaz şartı olduğuna ilişkin iddialar öne sürmektedirler. 

 

     Buna ek olarakBDE, yeni teknolojinin imkânlarını özümsemiş, konularında 

uzman, nitelikli insan gücü ihtiyacı duymaktadır. Bu insan gücü Türkiye’de vardır 

ancak pahalıdır, özerk çalışma eğilimindedir ve girişimcidir (Çelikoğlu ve Aksoy, 

1991: 157). BDE yurtdışında, iletişim teknolojilerinde, yazılım dünyasında ve BDE 

konusundaki gelişmeleri yakından izlemeyi gerektirir. Özellikle yazılım, katma 

değeri son derece yüksek bir alandır ve bunun sonucu olarak pahalıdır. Dolayısıyla 

BDE’nin özel sektör desteğine büyük ölçüde ihtiyacı vardır.  Ve bu da eğitimde 

teknoloji kullanımının piyasa açısından ne anlama geldiği ve sektördeki rekabeti 

nasıl etkilediği konuları üzerinde durmayı gerektirmektedir.  

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanımı, gelişmekte olan ülkelerde 

eğitimin kalitesini artırmada üzerinde önemle durulan bir konu haline gelmiştir. 

Geçtiğimiz on yıllık dönem içerisinde gelişmekte olan ülkelerde eğitimde bilgi ve 

iletişim teknolojileri kullanımına yapılan yatırımların hızla arttığı göze çarpmaktadır. 

Pek çok Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkesinde eğitimde teknoloji kullanımı 

konusunda hızla artan talebe karşın sınıflarda teknoloji kullanımının eğitime ve 

sosyal davranışlara etkileri üzerine çok az sistematik araştırma yapılmaktadır 

(Barrera-Osorio ve Linden, 2009).  

Günümüzde dünya, yeni teknolojilerin üretilmesi yeteneğine ihtiyaç 

duymamakta, asıl olarak teknolojinin bireyler ve toplum üzerindeki etkilerini anlama 

yetisine ihtiyaç duymaktadır. Eğitim de bu alanlardan biridir (Fodje, 2006). Son 
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dönemde ileri teknolojideki hızlı gelişmelerle birlikte teknolojik araç ve gereçler 

hayatın tüm alanlarında yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle son 

çeyrek yüzyıldır sıklıkla vurgulanan bilgi toplumunda teknolojik aygıtların artan 

önemi göz ardı edilemez boyuta ulaşmıştır. Toplumsal sorunların çözümünde kilit 

role sahip olan eğitim alanında da geleneksel yöntemlerin yerini yeni teknolojik araç 

ve gereçler almaya başlamaktadır. 1980’li yıllarda başlayan ekonomik ve toplumsal 

dönüşümün yansımaları eğitim alanında da kendini hissettirmektedir. Dünya 

nüfusundaki artış, siyasal ve toplumsal paradigmalardaki değişim, piyasaların 

ihtiyaçlarındaki farklılaşmalar vs. topyekün biçimde eğitim alanını değiştirmekte ve 

dönüştürmektedir. 

Bilişim teknolojilerinin eğitimde yoğun olarak kullanılması okullarda 

enformasyon teknolojisi ürünlerinin tüketicisi bir kitle yaratmaktadır. Enformasyon 

teknolojileri hükümet girişimleriyle beraber sermayeye eğitim alanına giriş olanağı 

sağlayarak bu şirketlerin ürünlerinin eğitimin içine işlemesine olanak sunmaktadırlar 

(Mclaren, Rikowski vd., 2006). Glenn’e göre eğitimin sermayeye açılışı, insanlığın 

da sermayeye açılışı anlamına gelmektedir (2006: 96). Bu nedenle eğitim 

kurumlarında teknoloji kullanımı yaygınlaştırılırken, bilgisayar destekli öğretim 

yöntemleri eğitimin her düzeyinde desteklenirken gelişmekte olan ülkelerde teknoloji 

transferi gerçeği ve eğitimin toplumsal işlevleri göz önünde bulundurularak eğitim 

politikaları oluşturulması gerekmektedir.  
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2.1. Teknoloji Transferi 

2.1.1. Teknoloji ve Teknoloji Transferi 

İlk teknoloji ürünlerini, insanların ilk tasarımları olan yontma taşlardan 

başlatacak olursak günümüzün son teknolojik aygıtlarına kadar devam eden uzun 

süreçte teknolojide gözlenen değişim ve yeniliklerin boyutunun büyüklüğü üzerinde 

düşünmek yerinde olacaktır. Teknolojik gelişmeler ulusların toplumsal, ekonomik ve 

kültürel değişim sürecinde kilit role sahip olmuştur. Teknoloji tarihçisi ve iktisatçı 

Nathan Rosenberg’in bir kitabına da başlık olarak verdiği gibi, teknoloji, içinden 

neler çıkacağını bilemediğimiz, çok karmaşık unsurların bulunduğu bir ‘kara kutu 

’dur. Rosenberg, ‘tarihsel olgu olarak teknolojik değişimin anlaşılması bakımından 

tarih bilgilerinin kaçınılmaz kaynak olmasının yanı sıra bu olgunun sebep ve 

sonuçlarının incelenmesinin de sadece iktisat ve iktisat tarihi alanlarına sığmadığını 

ifade ederek önce kavramların anlaşılmasını, sonra (i) teknolojik değişim hızını; (ii) 

yönünü etkileyen faktörleri; (iii) yeni teknolojilerin yayılma hızını ve (iv) teknolojik 

değişimin verimlilik artışına etkilerinin analizini önermektedir (Rosenberg, 1982’den 

aktaran Türkcan, 2009: 22). 

Bu nedenle öncelikle teknolojiyi kavramsal olarak tanımlayacak olursak 

teknik teriminin Yunanca ‘techne’ kökünden geldiği görülmektedir; bir iş, bir nesne 

yapmak; el zanaatı; gündelik hayata ilişkin, kadınların veya kölelerin yaptığı pratik 

işler [praxis] anlamına gelmektedir. Teknoloji ya da teknikler bilgisi [logos of 

techniques], bir şeyin ( bu ‘şey’ bir maddi ürün, bir hizmet, hatta bir güzel sanat 

icrası da olabilir) nasıl üretildiği, nasıl tüketildiği veya kullanıldığına dair, sistematik, 



61 

belli bir sistem veya disiplin çerçevesinde sunulmuş bilgiler demetidir (Türkcan, 

2009: 21).  Teknoloji kelimesi hem bir toplum tarafından kullanılan alet ve 

makineleri, hem de bunların kullanılmaları sonucu ortaya çıkan ilişkileri kapsayan 

bir kavramdır. Bu anlamda belirli bir işe, doğrudan ya da bir gereç ya da makine 

yardımıyla bilginin uygulanması edimi olarak ele alınan ‘teknik ’ten ayrılmaktadır 

(Dickson, 1992: 36). Canberra Kılavuzu’nda  (1995: 16) teknolojinin istenen 

sonuçlara ulaşmak için hazırlanan planları uygulamak üzere kullanılan araç ve 

tekniklerle ilgili olduğu ifade edilmekte ve teknoloji ‘bilginin uygulanması’ olarak 

tanımlanmaktadır. Bu bağlamda teknoloji, yeni mal ve hizmet yaratmak için ya da 

mevcut mal ve hizmetlerin üretim ve pazarlama etkinliğini geliştirmek amacıyla 

kullanılan bilgi kaynağı olarak değerlendirilebilir.  

James B. McOmber’a göre teknoloji üç farklı şekilde tanımlanmaktadır: En 

sık rastladığımız ‘araçsal’ tanım teknolojiyi basitçe araca indirger, toplumsal ve 

kültürel süreçlerden bağımsız olarak ele alır. İkinci tanım teknolojiyi Batı’daki 

‘sanayileşme’ süreci üzerinden tanımlamaktadır. Daniel Lerner, Ellul, Max Weber’in 

yaklaşımları bunun örnekleridir. Sanayileşme ideolojisi üzerinden yapılan bu 

teknoloji tanımı akademik çalışmalarda sıkça görülmektedir. Üçüncü yaklaşım ise 

teknolojiyi yenilik üzerinden, insanın hayal gücünün son araçsal ürünü olarak ele 

alan yaklaşımlardır. Bu tanım teknolojiye ilişkin popüler literatürde sık sık 

görülmektedir (McOmber, 1999: 141-143’ten aktaran Hepkon, 2011: 133). 

Teknolojiyi sanayileşme süreci üzerinden tanımlayan yaklaşımlar, Sanayi Devrimi’ni 

icatlar ve teknik bilgilerin yayılması perspektifiyle ele alırlar ve teknolojiyi makine 
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ile makineyi de sabit sermaye ile ilişkilendirirler. Sonuç olarak aslında tarihsel bir 

süreç olan sanayileşme, teknoloji biçiminde okunmaya başlanır.  

Teknoloji, üretim yöntemleri hakkındaki bilgilerin tümü olarak 

tanımlandığında, uluslararası teknoloji transferi de bu bilgi akımını kapsayacak ve 

‘yenilikçi ülke dışındaki başka bir ülkeye yeni bir tekniğin ya da yeni bir mal 

üretilmesini sağlayan teknik bilgilerin yayılmasını’ ifade edecektir (Blondel, 1966: 

436, akt. Erdost, 1982: 49). Teknolojinin uluslararası transferi, gelişmiş merkez 

ülkelerle üçüncü dünya ülkeleri olarak adlandırılan çevre ülkeler arasında bağımlılık 

ilişkisi yaratmaktadır. Satılan teknolojinin yarattığı bu ilişki, gelişmiş ülkelerin, 

azgelişmiş ülkeler üzerinde önemli bir denetim ve egemenlik aracı olmaktadır. 

Böylece zaten farklı düzeylerde var olan bağımlılık ilişkileri, teknoloji transferi 

yoluyla teknolojik düzeyde sürdürülmeye devam edilmektedir. 1930’lardan itibaren 

Kanadalı tarihçi ve iletişim bilimci Harold Innis’in iletişim ile sömürgecilik 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarında iletişim teknolojilerine yaptığı vurgu, o 

yıllarda sadece kendi ilgisi ile sınırlı kalmıştır. Innis’e göre toplumsal değişim, 

iletişim araçlarının gelişimine bakılarak anlaşılabilir (Innis, 1950: 4). Innis’in 

çalışmalarında, sömürgeci güçlerin yayılma sınırlarını etkin iletişim olanaklarının 

belirliyor olduğu, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerin de bu sınırların 

genişleme olanaklarını büyük oranda artırıyor olduğu yer almaktadır (Başaran, 2000: 

19). Fakat günümüzde bilgi ve iletişim sektöründeki son gelişmelerle birlikte 

sektörün, uluslararası ticarette çok büyük bir paya sahip olduğu gözlenmektedir. Çok 

uluslu bilişim teknolojileri şirketlerinin üçüncü dünya ülkelerine bilişim teknolojileri 

(BT) araçları pazarlama çabaları, ciddi bir rekabet yarışına neden olmaktadır.  
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İkinci Dünya Savaşının ardından oluşan yeni birikim düzeniyle birlikte 

hizmetler sektörü yükselişe geçmiş ve teknoloji transferinde büyük artış yaşanmıştır. 

Perrin’e göre, teknoloji transferinin temel tanımı “sanayileşmiş ve azgelişmiş ülkeler 

arasında, sanayileşmiş ülkelerin ileri teknikleri hazırlama yollarının ihraç 

edilmesidir”. Fakat terim hukuki anlamında da kullanılabilir: “Bu anlamda, 

azgelişmiş ülkelere, sanayileşmiş ülkelerin üretim mekanizmaları için hazırlanıp 

kullanılan teknolojik ‘bilgilerin’ kullanma hakkının aktarılmasıdır.” (Perrin, 1992: 

19).   

2.1.2. Modernleşme Kuramı ile Bağımlılık Kuramlarının Teknoloji 

Transferine Yaklaşımları 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, teknoloji-bilim ve sosyo-ekonomik 

durum arasındaki ilişkiyi dört evrede açıklayan King son evreyi 1970’lerdeki petrol 

krizinden başlatarak günümüze kadar getirmektedir. Bu dönemin özelliği yavaş bir 

ekonomik büyüme ve belirsizliklerdir. ‘Şirketler ve ülkeler arasındaki rekabet 

kızışmış, şirketler pazar paylarını artırmak, en azından korumak için birleşmeye 

gitmişlerdir. Bu dönemde yeni teknolojiler hızla gelişmekte, otomasyon ve 

robotlaşma, endüstri ve hizmetler sektörünü dönüştürmektedir’ (King, 1997: 69). 

Mattelart, ilerleme ideolojisinin iletişim ideolojisi tarafından yerinden edilmesi 

olarak adlandırdığı yeni düzenin doğuşunun İkinci Dünya Savaşı sonundan itibaren 

‘elektronik enformasyon ve iletişim teknolojileri nasıl bir toplumun ve nasıl bir 

dünyanın habercisidir’ sorusu ile ilgili olduğunu belirtmektedir (1994: 125). Başkaya 

ise İkinci Dünya savaşı sonrasında gelişen bağımlı sanayileşme süreciyle birlikte, 

teknolojik bağımlılığın birinci plana çıktığını ifade etmektedir (Başkaya, 2001: 130). 
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Teknolojik üretimin hem ileri kapitalist ülkelerin tekelinde olduğuna hem de 

uluslararası yasalarla korunduğuna dikkat çeken Başkaya, az gelişmiş ülkelerin, 

sanayileşmiş kapitalist ülkelerin kendilerine empoze ettikleri teknolojiyi 

kabullenmek durumunda olduklarını vurgulamaktadır. 

İletişim araçlarının yaygınlaşması ile bunların toplum üzerindeki etkileri 

sorusu özellikle 1970’li yıllardan sonra iki farklı perspektif çerçevesinde 

yanıtlanmıştır. Bu görüşlerden ilki, argümanlarını ‘modernleşme’ kuramına 

dayandırmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası siyasi ortam, 

modernleşme kuramının yükselmesi için bir araç olmuştur. Avrupa ülkelerinin 

üçüncü dünya ülkeleri üzerindeki sömürgeleri kolonyalizmden soğuk savaş biçimine 

evrilerek aslında ölmemiş, sadece şekil değiştirmiştir. Alçın’a göre bu dönemde, 

ekonomik çıkar yönelişli bir bilim politikası, önce kalkınma çabasına destek verme 

işleviyle kalkınma politikalarıyla birleşmiş, sonra da başlı başına bir politikalar grubu 

olarak, ‘bilim ve teknoloji politikaları’ adı altında, sanayileşmenin yeni bir tanımı 

haline gelmiştir (Alçın, 2010: 32). 

Modernleşme kuramının söylemi, Batı’yı, dünyanın diğer toplumları 

tarafından izlenmesi gereken bir model olarak sunmuştur. Batılı olmayan toplumların 

geliştikçe, batıdakine benzer bir gelişme sürecinin bu toplumlarda da yaşanacağı 

yönünde bir öngörüde bulunulmaktadır. Giddens modernliği, 17. Yüzyılda 

Avrupa’da başlayan ve dünyaya yayılan bir düşün sistemi olarak tanımlar (Giddens, 

1998). Eisenstadt’a göre modernleşme süreci; 
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On yedinci yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar Batı Avrupa ve Kuzey 

Amerika’daki toplumsal, ekonomik ve politik sistemlerde meydana gelen 

değişimin bir ürünü olarak gelişen ve sonra diğer Avrupa ülkelerine, ardından 

da on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda Güney Amerika, Asya ve Afrika 

kıtalarına yayılan bir süreçtir’ (Eisenstadt, 2007: 11).   

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki konjonktürde yaşanan büyük genişleme 

döneminin, birçok az gelişmiş ülkeyi kapsayıp bu ülkelerde belirli bir korumacılık 

hamlesi ile ithal ikamesine dayalı bir sanayileşme yarattığı bilinmektedir. ABD 

ekonomisinin hegemonik gücünün (sanayi üretimi/ teknoloji/ para) belirleyici olduğu 

bu dönem boyunca, çeşitli ülke devletleri, ulusal ekonomilerine üretim, gelir 

dağılımı, kaynak tahsisi yoluyla müdahale ederek bu sanayileşmenin yürütücüsü 

durumundaydılar. Ayrıca sadece sanayileşmenin değil aynı zamanda onun ideolojik 

ve politik meşruiyetinin de belirleyicisi oldular (Yentürk, 1993: 51).  

Genel bir yaklaşımla modernleşme kuramcıları, değişimi iki aşamalı bir 

model olarak tasarlarlar (Etzioni- Halevy, 1981’den akt. Hansen, 1992: 68). 

‘Geleneksel’ toplumlar, geleneğe bağlılık ve geçmişe yönelik bir eğilim ile 

belirlenirler. Klan ya da boy, bir kimlik kaynağı, bir değer bilinci ve ekonomik 

güvenlik sağlar. Dünya görüşleri, genellikle, yeni becerilerin ya da teknolojilerin elde 

edilmesinde ilgisizlik yaratacak ölçüde yazgıcıdır. Diğer yandan ‘modern’ toplum 

geçmişe bağlı değil, geleceğe dönüktür. Toplum ya da ulus kimlik kaynağı haline 

geldikçe yakınlık bağları çözülür. Yazgıcı olmayan dünya görüşü, daha büyük 

teknolojik ve ekonomik ilerlemelere yol açan yenilik ve yaratıcılık ruhunu 

güçlendirir.  

Modernizm, Berman’a göre Marx’ın Komünist Manifesto’da belirttiği 

anlamda -bir kitabına da başlık olarak verdiği gibi- ‘katı olan her şeyin buharlaşması’ 
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anlamına gelmektedir. Modernliğe Marx’tan hareketle yönelen Berman, modernliğin 

çektiği sıkıntılardan duyduğu kaygıyı modernliğe çözümler getirerek aşmaya 

çalışmıştır. Berman modernliği şu şekilde tanımlar; 

Bugün, dünyanın her köşesindeki insanlarca paylaşılan hayati bir deneyim tarzı; 

diğer bir deyişle uzay ve zamana, ben ve ötekilere, yaşamın imkânları ve 

zorluklarına ilişkin bir deneyim tarzı var. Bu deneyim bütününü modernlik diye 

adlandırmak istiyorum. Modern olmak, bizlere serüven, güç, coşku, gelişme 

kendimizi ve dünyayı dönüştürme olanakları vaat eden; ama bir yandan da sahip 

olduğumuz her şeyi, olduğumuz her şeyi yok etmekle tehdit eden bir ortamda 

bulmaktır kendimizi. Modern ortamlar ve deneyimler coğrafi ve etnik, sınıfsal ve 

ulusal, dinsel ve ideolojik sınırların ötesine geçer; modernliğin, bu anlamda 

insanlığı birleştirdiği söylenebilir. Ama paradoksal bir birliktir bu, 

bölünmüşlüğün birliğidir: Bizleri sürekli parçalanma ve yenilenmenin, mücadele 

ve çelişkinin, belirsizlik ve acının girdabına sürükler. Modern olmak Marx’ın 

deyişiyle ‘katı olan her şeyin buharlaşıp gittiği’ bir evrenin parçası olmaktır’ 

(Berman, 1994).  

Berman modernliği, fiziksel bilimlerdeki büyük keşifler, sanayileşme, 

demografik çalkantılar, kentleşme, kitle iletişiminin yaygınlaşması, kapitalist dünya 

pazarı gibi kaynaklara dayandırır. Gerçekten de modernlik kuramının yükselişiyle 

birlikte esnek toplumsal yapılar ve teknolojik açıdan ileri bir dünyada yaşayabilmek 

için gerekli olan bilgi ve becerilere sahip toplum portreleri çizilmiştir.  

Samuel P. Hayes ise modernleşme sürecinde yer alan değişme ve gelişmeleri 

şu şekilde belirtmektedir;  

Modernleşme sürecinde… tüketim, tasarruf ve yatırım alışkanlıklarında; üretim, 

teçhizat ve kaynaklarında, üretim metotlarında, üretimde kullanılan ham 

maddelerde; toplumun sınıf yapısında, aile, cesamet, bünye ve fonksiyonlarında; 

beşeri ilişki ve davranışlarda, değer sistemi, inanç ve tavırlarda; hayat felsefesi 

ve yaşayış tarzında bir takım değişme ve gelişmeler yer alır’ (Hayes, 1952: 

206’dan akt. Baransel, s.77). 

Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik yapı sürekli 

bir değişim içerisinde olmuştur. Ancak bu değişimin etkileşimle değil, batıdan 
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dayatmacı bir tavır sonucunda yaşanması toplumları çeşitli yönlerden tehdit eden bir 

unsur olarak algılanmasına neden olmuştur. Sermaye ve teknolojiden, kapitalist 

ekonominin kurumlarına kadar birçok öğe, az gelişmiş ülkelerde modernleşme 

sürecini hızlandırmıştır.  

Bağımlılık ilişkileri, tarihsel olarak, ticari bağımlılık, mali bağımlılık ve 

teknolojik bağımlılık biçiminde olmuştur. Teknolojik bağımlılığın giderek önem 

kazandığı günümüzde, her üç bağımlılık biçimi de bir arada yaşanmaktadır (Erdost, 

1982: 3). Teknolojik bağımlılık, teknoloji üreticisi merkez ile teknoloji alıcısı çevre 

arasında, teknolojik ilişkiler dolayısıyla oluşan özel bir bağımlılık biçimini ifade 

eder. Teknolojik bağımlılık, uluslararası düzeydeki teknoloji farklılıklarının ve 

teknoloji üretme kapasiteleri farklı ülkeler arasında teknolojik düzeyde kurulan 

ilişkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bağımlılık paradigmasını temel alan 

iletişim kuramları, merkez ve çevre ülkeler arasındaki enformasyon dengesizliği, 

uluslararası iletişim tekelleri, telekomünikasyon teknolojilerinin doğası ve azgelişmiş 

ülkelere girişi üzerinde dururlar. Analiz birimleri ana akım araştırmaların bireyi 

temel almalarının tersine, iletişim kurumlarının toplumsal düzeyidir (Schiller, 1996: 

87, akt. Başaran, 2000: 45). Schiller’e göre telekomünikasyon teknolojileri gelişmiş 

ülkelerin, özellikle ABD’nin dünya sisteminde iktidar olmaktan doğan ekonomik-

askeri çıkarlarının gereği ve sonucu olarak gerçekleşmektedir: ‘Yeni enformasyon 

teknolojisinin yarattığı olanaklar ve bunların anında mesaj akışını sağlaması, çok 

uluslu sermayenin, ulusal politikaları ve ekonomik uygulamaları düzenleyen bir güç 

olmasına yol açmaktadır’ (Schiller, 1991, 292). 
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Bağımlılık kuramı ekonomik yapıyı temel alır ve toplumsal ve ekonomik 

yapıdaki dönüşümü sömürgecilikten yeni sömürgeciliğe geçiş olarak yorumlar. 

Modernleşme kuramındaki değişme modelinin aksine, asıl değişimin toplumdaki 

egemenlik ilişkilerinin ve eşitsiz ekonomik yapının değişmesiyle mümkün olacağı 

öngörüsüne sahiptir. Merkez ülkeler tarafından az gelişmiş ülkelere doğru yapılan 

ekonomik ve siyasal yapı transferi, aynı zamanda sosyal bilinci ve kültürü de 

etkileyerek merkez ülkenin egemenliğini güçlendirecektir.  

Gelişmiş teknolojilerin az gelişmiş ülkelere girişi, öncelikle yabancı 

yatırımları gerektirmektedir ve ayrıca bu altyapıların kurulması ve işletilmesi için 

gereken uzmanlık bilgisi ve teknolojik araçlar az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere 

artan bağımlılığını yaratmaktadır (Dickson, 1992: 44).  Çok uluslu şirketlerin büyük 

bir bölümü, teknolojik bilgiyi potansiyel rakiplerine sızdırmamak için teknolojik 

gelişme sürecini merkezileştirmeyi, sadece üretim birimlerini parçalamayı tercih 

etmektedirler (Soyak, 1996: 79-80). Böylece teknolojik gelişme ve küreselleşmenin 

az gelişmiş ülkelerde üretim ve ihracatı artırdığı yönünde olumlu etkileri vurgulansa 

da, dünya çapında yaratılan katma değerin en büyük payı yine gelişmiş ülkeler 

tarafından elde edilmektedir (Kayıran Dikmen, 2004a).  

Çevre ülkelerin ihracata konu olan malları çoğu zaman Batılı çok uluslu 

firmaların çevre ülkelerde ürettikleri ürünlerden ya da montaj sanayisinin 

ürünlerinden oluşmaktadır. Gerçekte bu ticaretin büyük bir bölümü çok uluslu 

şirketlerin ve bu şirketlerin destekleriyle çevre ülkelerde kurulan montaj sanayisinin 

ürünlerinin birbirleriyle değiş tokuşundan ibarettir. Buradaki dengesiz yapı, teknik 

bilgi ve becerinin ulus aşırı firmaların kontrolünde olduğuna, gelişmekte olan 
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ülkelerinse sadece montaj sanayisine sahip olduklarına işaret etmektedir. Dolayısıyla 

enformasyon teknolojisiyle ilgili araç gereçlerin üretiminde, bütün dünyada korkunç 

bir eşitsizlik egemen durumdadır (Hamelink, 1991: 262). Sonuç olarak gelişmiş 

iletişim teknolojilerinin az gelişmiş ülkelere girişi, eşitlikten ziyade bağımlılığı ve 

eşitsizliği artırmakta, merkez ülkelerin egemenliğini pekiştirmektedir.  

Montaj sanayi 1960’lı yıllarda gelişmiş merkez ülkelerin çok uluslu 

şirketlerinin, az gelişmiş ülkelerdeki ucuz emek avantajından yararlanma ve pazara 

girmek amacıyla başlattığı bir yatırım türüdür. Genellikle tüketim malı üreten hafif 

sanayi ürünlerinden oluşan montaj sanayide üretimi parçalara ayrılabilen bir 

teknoloji ürününün, parçaların üretildiği ülkeden başka bir ülkede parçaları 

birleştirilmekte ve piyasaya sürülmektedir. Teknik bilgi- beceri ile patent hakkına 

sahip şirketler, emek ve nakliye maliyetleri ile vergi yükümlülüklerinden kurtulmak 

amacıyla, ülkesinde üretilen parçaların, montaj sanayisini kurduğu başka bir ülkede 

nihai ürün haline getirilip pazarlanmasını sağlar. Bu üretim modelinde, montaj sanayi 

gerçekleştirilen ülkede sadece üretimin son aşaması gerçekleştirildiği için yaratılan 

katma değer oldukça düşük düzeyde kalmaktadır. Öte yandan çok uluslu şirketlere, 

çevre ülkede yaptığı yatırımlarla istihdamı artırıp ülkeye yeni teknolojiler getirdiği 

için yatırım teşvikleri de sunulmaktadır. Ancak merkez ülkelerin ulus aşırı 

firmalarının asıl amacı üçüncü dünya ülkelerindeki ucuz ve vasıfsız işgücü 

avantajından yararlanmak ve girdiği ülkede tekelleşerek kar marjını artırmaktır.  
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2.1.3. Merkez Ülkelerin Hegemonyasını Güçlendirme Aracı Olarak 

Teknoloji Transferi 

1980’li yıllarla birlikte küresel boyutta özellikle üçüncü dünya ülkeleri olarak 

adlandırılan çevre ülkelerde uygulanan neoliberal politikalar eksenindeki istikrar ve 

yapısal uyum programları, çevre ülkelerin ekonomilerini istikrara kavuşturmaktan 

çok merkez ülkelerin ekonomik ve siyasi egemenliklerini güçlendirme aracı 

olmuştur. Az gelişmiş ülkelerin ekonomik ve siyasal bağımlılıklarını derinleştiren bu 

politikalar özellikle Latin Amerika ülkelerinde uygulanan kemer sıkma politikaları 

ve şok programlar nedeniyle insanları sancılı bir yoksulluk tuzağına sürüklemiştir. 

Fiyatların ve piyasaların serbestleştirilmesi yapısal uyum programlarının temelini 

oluşturur. Ticaretin serbestleştirilmesi, işgücü piyasalarının esnekliği, finansal 

piyasaların liberalizasyonu ve devlet müdahalesinin kaldırılarak arz ve talep 

güçlerinin tüm piyasalarda fiyat belirleyicisi olması, kamu işletmelerinin 

özelleştirilmesi vaat edildiği gibi ekonomik büyümeyi artırmamış, istikrar ve 

ödemeler problemlerinin önüne geçememiştir. Aksine işsizliğin ve fakirliğin 

artmasına, gelir ve servet dağılımda adaletsizliğe, önemli darboğazlara itmiştir.  

Telekomünikasyon ve gelişme paradigması 1980’lerin ortalarından itibaren 

ekonomik paradigmadaki değişimler ile son derece benzer bir eksende değişime 

uğramıştır. Gelişmenin tek bir çizgi üzerinde ilerlediği görüşü sürmesine rağmen, 

ekonomik paradigmanın neo- liberal varsayımlar lehine değişimi telekomünikasyon 

altyapıları ve hizmetlerinin yayılması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi süreçlerinin 

pazar güçlerine terk edilmesini önermekte ve telekomünikasyon politikalarının 

oluşturucularına şirketlerin ve kullanıcıların çıkarlarını kucaklama görevi 
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vermektedir (McChesney, 1997: 65’ten aktaran Başaran, 2010: 48). Öte yandan, 

1990’ların sonu ve 1990’ların egemen yaklaşımı yeni iletişim teknolojilerinin 

gelişmeye katkılarını vurgulamasıyla telekomünikasyon ve gelişme paradigması ile 

bir devamlılık da içermektedir (Başaran, 2000: 37).  Enformasyon ve iletişim 

teknolojilerinin ve bu teknolojik altyapı üzerinden sunulan hizmetlerin ulus ötesi 

şirketlerin talepleri ve onları destekleyen gelişmiş ülkelerin desteğiyle G7, OECD, 

WTO, Dünya Bankası’nın gündemlerine girmesi ve yeniden yapılandırmalarla 

serbest ticaretin konusu haline getirilmesi, bu teknolojilerin yayılmasını ele alan 

çalışmaların da giderek daha fazla pazarlama ve işletme alanlarında 

gerçekleştirilmesine neden olmaktadır (Başaran, 2010: 56).  

Milward, yapısal uyum borçlanmalarının makroekonomik etkilerini 

değerlendirdiği çalışmasında, Bretton Woods kurumlarının yapısal uyum 

programlarında neoklasik modelin kuramsal temellerini oluşturan politikaları şu 

şekilde sıralamaktadır; serbest piyasa ve serbest ticaretin iç ve dış dengeyi 

sağlayacağı, rekabeti teşvik ederek kıt kaynakların etkin kullanımını teşvik edeceği, 

ekonomik gelişmenin temel unsuru olan ekonomik büyümeye katkıda bulunacağı 

(Milward, 2000: 53). Dış finansal liberalizasyon sonucunda ulusal ekonomiler, 

uluslararası finansal sistemin hâkimiyetine girmekte ve böyle bir gelişme, gelişmekte 

olan ülkeleri, reel ekonomiyi etkilemek için kullandığı geleneksel araçlardan yoksun 

bırakmaktadır. Serbestleştirilmiş sermaye koşulları kontrol edilemeyen dış borç 

büyümesine yol açmaktadır (Boratav, 1993). Sonuç olarak finansal liberalizasyon 

gerçekleştirildiğinde dış borç kontrol edilememektedir ve tahmin edilemeyen bir 

biçimde artmaktadır. Borç servisi yönetilemediğinden dolayı da ekonomiler krize 
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sürüklenmektedir. Yapısal uyum programları ve istikrar politikalarının etkilerini 

sadece dış borçlar, cari denge gibi ekonomik göstergelerde değil, sosyal düzende de 

okumak mümkündür. Söz konusu kemer sıkma politikaları toplumlara ciddi sosyal 

problemler yaşatmış, intiharlar, anne ve bebek ölümleri, yetersiz beslenmeden 

kaynaklanan ölümler dramatik bir artış göstermiştir.  

Soyak’a (2008:175) göre, ‘merkez ülkelerin güdümünde hareket eden 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası (WB) gibi finansal kurumlar 

dayattığı yapısal uyum programlarıyla, çevre ülkelere bilim ve teknolojiye dayalı 

ulusal kalkınma ve büyüme politikaları uygulamaları konusunda set çekerek, küresel 

sermayenin yükselen pazarları olma rolünü yüklüyorlar.’ Bu gelişmeler karşısında 

merkez ülkelerin çevre ülkelerle ekonomik refah ve kalkınma düzeyleri her geçen 

gün farklılaşmaktadır. Günümüzde Erdost’un (1982) belirttiği mali, ticari ve 

teknolojik bağımlılık türlerinden sonuncusu olan teknoloji bağımlılığı, merkez ve 

çevre ülkeler arasında görülen kaynak transferinin temel belirleyicisi konumunda 

bulunmaktadır. Nitekim Innis, artık sömürgeci güçlerin genişleme sınırlarını iletişim 

araçlarının belirlediğini ve iletişim ile ulaşım teknolojilerindeki gelişmelerin de bu 

sınırların genişleme olanaklarını önemli ölçüde artırdığını belirtmektedir (Başaran, 

2000: 19). Bu bağlamda gelişmiş teknolojilerin az gelişmiş ülkelere girişi birçok 

sorunu da beraberinde getirmektedir.  Bu sorunlardan ilki bunun döviz rezervlerinde 

yarattığı kuruma ve bununla birlikte yabancı zümre tarafından yapılacak büyük 

yatırımlara duyulan gereksinmedir (Dickson, 1992). Söz konusu rezervler ileri 

derecede sanayileşmiş ülkenin gerektirdiği sermaye donanımının ve ayrıca bu 

donanımın işletilmesi için gereken uzmanlık bilgisi ve hammaddelerin satın 
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alınmasında kullanılır. Bununla bağlantılı bir başka sorun da azgelişmiş ülkelerin 

gelişmiş ülkelere artan teknik bağımlılığıdır. Çokuluslu şirketlerin çoğu teknik 

bilgileri ruhsat veya patent anlaşmaları yoluyla potansiyel rakiplerinin eline vermek 

yerine yabancı bir ülkede kendi şirketlerini kurmayı tercih ederler. Yapılan bu 

anlaşmaların genellikle, işin pazarlama ve yenileme gibi cephelerini kapsayan o 

kadar çok bağlayıcı yanı vardır ki, Latin Amerikalı bir iktisatçının sözleriyle ‘ruhsat 

sahibine kalan tek karar, bir teknolojinin satın alınması için anlaşmaya girip 

girmemektir’ (Dickson: 1992: 44). Dickson’a göre teknoloji, ya doğrudan az gelişmiş 

bir ülkenin firmasına ya da dolaylı olarak çok uluslu şirketlerin bir şubesi yoluyla iki 

yoldan aktarılır. Her iki durumda da aktarılan teknolojinin yapısı, hemen hemen 

tümüyle, kendi çıkarları söz konusu az gelişmiş ülkenin çıkarlarıyla çatışan bir kesim 

tarafından belirlenir. Genellikle gelişmekte olan bir ülkenin ana sanayi alanlarında 

çok uluslu şirketler egemenlik kurar, bundan dolayı da bu alanlardaki teknolojik 

yenilenme süreci öncelikle başlıca hissedarların karlarını temine yöneliktir. 

Teknoloji artık birleşik kapitalist çıkarların yoksul ülkeler üzerinde egemenlik ve 

ekonomik denetim kurmasına yarayan önemli bir mekanizma olmuştur. Daha 

önce nesnel olduğu varsayılan teknolojik yenilik sürecinin, sanayileşmiş 

ülkelerde işgücü üzerinde toplumsal denetim sağlama gereksinimi tarafından 

belirlendiğini görmüştük. Teknolojik seçim işlemi, az gelişmiş ülkelerin 

faaliyetlerini (yabancı ve ulusal seçkinlerin çıkarları doğrultusunda maksimum 

oranda sömürülmelerini garantileyerek) denetim altında tutmak konusunda 

benzeri bir işlev görmüş oluyor(Dickson, 1992: 200).  

Başta ABD olmak üzere uluslararası sistemin merkezinde yer alan gelişmiş 

ülkelerin, sermayenin yeniden üretimini gerçekleştirebilmek, kapitalizmin eşitsiz 

gelişimi yasasının sonuçlarından korunabilmek ve kapitalist ekonominin krizine bir 

yanıt olarak enformasyon ekonomisini ön plana geçirme politikasını izledikleri 

görülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörü olarak adlandırılabilecek 
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olan bu sektör, her türlü teçhizat, yazılım, içerik ve iletişim hizmetleri piyasalarından 

oluşmakta ve bütün sektörlere öncülük etmektedir (Geray, 2000: 9). Schiller’e göre 

telekomünikasyon teknolojileri gelişmiş ülkelerin, özellikle ABD’nin dünya 

sisteminde iktidar olmaktan doğan ekonomik-askeri çıkarlarının gereği ve sonucu 

olarak gerçekleşmektedir. ‘Yeni enformasyon teknolojisinin yarattığı olanaklar ve 

bunların anında mesaj akışını sağlaması, çok uluslu sermayenin, ulusal politikaları 

ve ekonomik uygulamaları düzenleyen bir güç olmasına yol açmaktadır’ (Schiller, 

1991: 292). 

Görüldüğü gibi çağdaş teknolojinin uluslararası eşitsizliği ve bağımlılık 

ilişkilerini artırmaktadır. Teknolojiden yararlanmak için yeterli kaynaklardan ve 

teknik bilgiden yoksun olan ülkeler, kalıcı bir biçimde dezavantajlı konuma 

düşürülmektedir. İngiliz Bilimde Toplumsal Sorumluluk Derneği, politikasını 

açıklarken şuna işaret eder: ‘Bilimsel ve teknik bilgi önemli bir güç kaynağıdır, fakat 

yalnızca büyük kuruluşlar onu kullanmak için gerekli kaynaklara sahiptirler… Bu 

yüzden bilim doğrudan doğruya zaten güçlü olanların gücünü artırmak ve 

güçsüzlerin umutlarını boşa çıkarmak için kullanılmaktadır’ (Science for People, 

No:20, aktaran Dickson, 1992: 51). Sanayileşmiş ülkeler teknolojisinin büyük bir 

bölümünü elinde tutan çok uluslu şirketler, sanayilerini geliştirmek isteyen üçüncü 

dünya ülkelerine karşı koşul ve isteklerini dayatmaktadırlar. Buradaki sistemin 

amacı, az gelişmiş ülkelerin belirli üretim faaliyetleri ile sınırlı kalmalarını sağlamak 

olduğu için söz konusu ülkelerdeki teknolojik değişme ve gelişimler merkez ülkeler 

tarafından bilinçli olarak engellenmeye çalışılmaktadır. Aksi takdirde az gelişmiş 
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ülkeler üzerindeki ekonomik ve politik hegemonyalarının sarsılma tehdidi ile karşı 

karşıya kalacaklardır.   

Teknoloji üretimindeki uluslararası eşitsizlikler, sermayenin uluslararasılaşma 

sürecindeki eşitsizliklerle sürdürülmekte ve yeniden üretilmektedir. Farklı ulusal 

sermayelerin kendilerini uluslararası düzeyde değerlendirme ve yeniden üretme 

kapasiteleri, bunların birikim koşulları ve teknoloji üzerindeki egemenliklerini 

sürdürmelerinin temel koşulunu oluşturmaktadır. Başka bir deyişle üretimin 

uluslararasılaşmasında ulusal sermayenin eşit olmayan dinamizmi, teknoloji 

üretiminde uluslararası eşitsizliklerin yeniden üretimini açıklayan temel ögelerden 

birisidir (Erdost, 1982: 153). Düşüncelerinin kaynağını Marx’tan alan Schumpeter 

(1966), teknolojik yeniliklerin, kapitalist ekonomilerde rekabetçi üstünlüğe katkıda 

bulunan sebeplerin başında yer aldığını öne sürmüş ve teknolojik gelişmenin 

içselleştirilmesinin kalkınma süreçlerine olan etkisini incelemiştir (Kaya, 2004, akt. 

Tiryakioğlu, 2011: 172). Endüstriyel sürecin sürekli olarak eskisini tahrip edip, 

yenisini yaratarak ekonomik yapıda köklü değişikliklere yol açtığını vurgulayan 

Schumpeter ‘yaratıcı yıkım’ tezinde girişimcileri, nitelikleri bakımından sıradan 

kapitalistlerden ayrı tutmaktadır. Schumpeter’e göre girişimcinin yeniliklere yol açan 

faaliyetleri, ticari mekanizmanın döngüsünü sağlayan kilit unsurdur. Schumpeter 

girişimciyi, değişimlere yol açarak endüstriyel devrimleri ateşleyen ve teknolojik 

yeniliklerden ya da çevresel faktörlerden yararlanarak yeni yatırımlar yapan kişi 

olarak görür. Rekabet unsuru, yenilikçi girişimlerin pazardaki geleneksel yöntemlerle 

üretim yapan işletmelerin yerini almalarını sağlar. Dolayısıyla, sektördeki 

konumlarının tehlikeye girdiğini gören mevcut işletmeler de aynı yolu izleyerek 
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konumlarını güçlendirmeye çalışırlar. Bu bağlamda verimlilik ve yatırımcı gücü 

yüksek yeniliklerin, rekabet yoluyla görece güçsüz durumda bulunan firma ile 

sektörleri ortadan kaldıracağı öngörülmektedir. Schumpeter’in bu görüşleri, 

teknolojinin ulusal refahın artırılmasını sağlayacağı düşüncesine dayanmaktadır. Ona 

göre üretim faktörlerinin ekonomik kalkınmayı ve büyümeyi sağlayacak şekilde bir 

araya getirilmesi ancak belirli bir teknoloji ile mümkündür. Ancak bu ekonomik 

kalkınma ve büyümenin gerçekleşebilmesi için az gelişmiş ülkelerin merkez 

ülkelerden aldıkları teknolojiyi, kendi ülkelerinde Ar-Ge faaliyetleri ile 

desteklemeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, sürekli olarak yeni 

teknoloji ithal ederek rekabet gücünü artırmaya çalışmaktan ancak, teknolojiyi 

transfer ettikleri şirketlerin koşul ve dayatmaları neticesinde belirli üretim 

faaliyetlerini sürdürmekten öteye geçemezler.  

Perrin’e göre (1992: 46), ulus aşırı firmalar tarafından üçüncü dünya 

ülkelerine yapılan teknoloji transferleri, iki ayrı politikayı temelden karşı karşıya 

getirmektedir. Yabancı firmanın politikası, alıcı ülkenin gelişmesi değil kendi 

çıkarını sağlamaktır. Alıcı ülkenin politikası ise ulusal üretimi, iş hacmini ve giderek 

artan biçimde bilim ve teknikte ulusal potansiyeli artırmak, sanayileşmiş ülkeler 

karşısında ekonomik ve teknolojik bağımlılığını azaltmaktır. Gelişmiş ülkelerin çok 

uluslu firmaları yeni kazanç yerleri bulmak için girişimlerinin ekonomik ve sosyal 

sürecini sürekli genişletmeye çalışmaktadırlar. Aynen uluslararası sermaye ve meta 

hareketlerinde olduğu gibi, teknoloji de uluslararası düzeyde dolaşımıyla bir sömürü 

kaynağı oluşturmaktadır. 
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Sanayileşmiş ülkelerden çevre ülkelere yapılan teknoloji transferinin 

ekonomik ve politik boyutunun yanı sıra ayrıca bir de toplumsal boyutu 

bulunmaktadır. Bir toplumun bilim ve teknikte yaşadığı dönüşüm, sadece ödemeler 

dengesindeki değişim ve hukuki anlaşmalardan ibaret değildir. Bunların yanı sıra 

ülkeye giren yeni teknolojilerin, sosyal düzen üzerindeki etkilerinin incelenmesi, 

teknolojik değişim ve yeniliklerin toplumsal dönüşümle birlikte ele alınması 

gerekmektedir. Schiller’e (1976:3) göre artık iletişimin mesajların iletilmesini 

sağlayan araçlardan ve bu araçlarla iletilen mesajlardan ibaret olmadığının 

anlaşılması gerekmektedir. Çünkü iletişim toplumsal gerçekliği tanımlamaktadır. 

Böylelikle iletişim sistemi işin/iş gücünün örgütlenme biçimini, teknolojinin 

karakterini, eğitim sistemini ve toplumsal yaşamın düzenlenmesini etkilemektedir. 

‘Kültür emperyalizmi’ kavramı, bir ülkenin modern dünya sistemine dâhil ediliş 

süreçlerini, hâkim dünya sisteminin yapısı gereği sistemin egemen merkezinin 

yapılarını, değerlerini başka ülkelerde yaygınlaştırmak, egemen kılmak için o 

ülkeleri nasıl zorladığını, baskı yaptığını, hatta o ülkenin toplumsal kurumlarını 

çökertmek için ne denli çirkin yollara başvurduğunu açıklayabilecek en iyi 

kavramdır(Schiller, 1976: 9’den akt. McPhail, 1991: 185). Hamelink (1991: 273), 

çevredeki sömürülen ülkelerin, biçimsel olarak bağımsızlıklarına kavuşmalarına 

rağmen, bu ülkelerin çoğunun hala yeni-sömürgeciliğin kıskacında kıvranmakta 

olduklarına dikkat çekmektedir. Ona göre kültür ürünlerinin akışı, teknoloji transferi 

ve çevre ülkelerdeki elit kesim hep merkezdeki ülkeler tarafından kontrol 

edilmektedir. Uluslararası pazar mekanizmaları, merkezdeki ülkelerin, zaten 

yüzyıllardır sahip oldukları üstün ve avantajlı konumlarını koruyacak şekilde 

işlemektedir. Çok uluslu dev ticari şirketler ve bunların ‘siyasal’ ortakları tüm kitle 
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iletişim birimlerini ellerinde bulundurmaktadırlar. Bu da doğal olarak materyalist ve 

tüketici davranışların, yaşayış biçimlerinin yaygınlaşmasını kaçınılmaz kılmaktadır 

(Ramirez, 1991: 376). 

Dünyanın zengin ve fakir bölgeleri ve ülkeleri arasındaki sürekli büyüyen 

uçurum sadece gazete, dergi,     kitap, radyo, televizyon, telefon, teleks, 

bilgisayar ve uydu yayıncılığı gibi fiziki öğelerin baskın olduğu sektörlerde söz 

konusu değildir. Aynı zamanda sanayileşmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkeler 

arasında iletişim teknolojisi alanıyla (hardware), bu alanda üretilen kültür 

ürünlerinin (software) tüketimi açısından da bir uçurum söz konusudur. 

Enformasyon ve iletişim alanında yeni bir dünya düzeni arayışı ve 

tartışmalarının kökeninde, üçüncü dünya ülkelerinin adaletsiz bir yapı ve 

görünüm sergileyen dünya ekonomik sistemine teknolojik ve kültürel açıdan 

bağımlı olması yatmaktadır. Bu gerçek, mantıksal olarak yeni bir dünya 

ekonomik düzeninin kurulması çabalarına öncelik verilmesi gerektiği sonucunu 

doğurmaktadır (Ansah, 1991: 203). 

Ansah’ın da belirttiği gibi teknolojik bağımlılık, ülkeye giren yeni 

teknolojiler kanalıyla kültürel bağımlılığı da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla 

teknoloji transferi alanında yaşanan sorunları iki kutuplu olarak değerlendirmekte 

fayda görüyoruz. Birincisi teknolojinin edinilme biçimine ilişkin sorunlar, ikincisi ise 

aktarılan teknolojide gizli daha ince bağımlılık sorunlarıdır. Bu ikinci tip sorunlar 

alıcıları, yabancı bir kültürün norm, yapı ve değerlerini de almak zorunda bırakır. 

Mcphail bu bağlamda yabancı batı ülkelerinden ithal edilen kitle iletişim ürünlerinin 

üçüncü dünya ülkelerinde yaşayan insanların davranışlarını, arzularını, inançlarını, 

yaşam biçimlerini, tüketim sürecinde seçim yapma olanaklarını dönüştürdüğü 

sonucuna varmaktadır (Mcphail, 1991: 151).  

2.2. Eğitimde Teknoloji Kullanımının İktisadi Gerekçeleri 

Avrupalı uzmanlardan oluşan Reiffers Komisyonu’nun temel bir belgesinde 

yer alan şu ifade eğitim politikalarını oluşturmada küresel aktörlerin ve sermayenin 
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rolünün sorgulanması açısından önemlidir: “21.yüzyıl şirketlerinin özellikleri, eğitim 

ve öğretim sistemleri tarafından dikkate alınmak zorundadır” (Hirtt, 2005b: 110). Bu 

ifade ile uluslararası sermayenin ve egemen güçlerin hedefleri ve çıkarlarının, eğitim 

alanındaki düzenleme ve reformlara nasıl yön verdiği açıklanmaktadır. Avrupa, 

bilişim sektöründe gerisinde kaldığı ABD ve Japonya’yı yakalayarak sektörünü 

güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla bilginin artan önemine işaret etmekte ve bilgi 

toplumunun en önemli unsuru olan bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitim alanında 

kullanarak pazar payını artırmayı amaçlamaktadır.  

Ayhan’a göre (2005), yirminci yüzyılın ikinci yarısında hızlanan bilimsel ve 

teknolojik buluşlar, yeni bir üretim örgütlenmesine geçişin de sinyallerini 

vermekteydi (2005:6). Sanayileşmiş ülkelerde başlayan bu hızlı ve çok yönlü 

değişim süreci, giderek her ülkede toplum yaşamını derinden etkileyerek geleneksel 

eğitim sistemi ve kurumlarının dönüşümünde etkin rol oynamıştır. Eğitim 

sistemlerinde gözlemlenen teknoloji vurgusu ve eğitimin yeni tanımlamalarının son 

dönemde yaşanan neoliberal politikalarla birlikte gündeme gelmesi rastlantı değildir. 

Erdoğan (2005)’a göre bu süreç yeni liberal politikaların küreselleşmesi ile 

teknolojik araçların ve ürünlerin bütün resmi kurumlara taşınması, promosyonları, 

reklamları ve baskısı yoğunlaşmıştır. Bu taşıma ve yoğunlaştırma, hem insanların 

gereksinimleriyle hem de yeni teknolojilerin yarattığı yeni olanaklar üzerinde 

kurulan bir bilinç yönetimiyle meşrulaştırılmıştır. (Erdoğan, 2005). 

Günümüzde okullarda yürütülen örgün eğitim sisteminde bilgi ve iletişim 

teknolojisi araçlarının kullanılması oldukça yaygınlaşmış ve eğitim kurumlarının 

geliştirilmesinin başlıca aracı ve önceliği haline getirilmiştir. Ancak bu eğilim, bazı 
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durumlarda, kullanma yerine sadece “sahip olma”ya hatta kullanılmasını göz ardı 

etmeye dahi dönüşebilmiştir (Ministry of Education and Baskent University, 

2002’den akt. Aksoy, 2005). Bilgisayar ve internet ile bağlantılı teknoloji araçlarının 

eğitim kurumlarında başat eğitim aracı olması ve öğrenmenin temel aracı olarak 

kullanılmasının ortaya çıkarabileceği olumsuz sonuçlara ilişkin pek çok eleştiri 

mevcuttur. Bu eleştirilerin ilki, teknolojik gelişmenin, her türlü ekonomik ve sosyal 

sorunları çözeceğini öngören teknolojik determinizme yöneliktir. Eğitim alanında 

niteliğin artırılması için temel koşul olarak eğitim kurumlarında teknoloji araçlarının 

yaygınlaştırılması gerektiğini savunan indirgemeci yaklaşıma göre nitelikli eğitim 

için teknoloji kritik öneme sahiptir. 

Ancak okulların teknoloji ile donatılması/bilgisayarlandırılması farklı bir okul 

sistemi değildir. Anlayış değişmediği sürece okullar sadece bilgisayarlı okul 

olarak kalmaktadır. Eğitimin niteliğinin artırılması için köklü reformlar 

yapılması ve okul kültürünün değişmesi gerekmektedir. Bilgiyi yaşamdan 

koparan öğretim sistemi (Freire’nin deyimiyle “bankacı model”) terk edilmelidir 

(Sayılan, 2005: 114). 

Küreselleşme çerçevesinde eğitimin çehresini değiştirdiği iddia edilen bilgi 

teknolojilerinin kullanımına yönelik mistifikasyon, kamusal eğitimdeki çözülmeyi 

meşrulaştırmak için (bilgi toplumu, öğrenen toplum vs.) pazarı genişletme stratejisi 

olarak işlemekte; pazarlanan eğitim ve bilgi paketleri yoluyla metalaşma sürecinin 

derinleşmesine katkıda bulunmaktadır (Sayılan, 2007: 70). Eğitim alanında 

küreselleşme sürecinin etkilerinin somut bir biçimde görüldüğü boyutlardan birisi, 

bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin artan kullanımı olmuştur. Bu noktada 

teknoloji kullanımını okulların temel yönelimi olarak gören yaklaşıma, rekabet, 

esneklik, karlılık, verimlilik, toplam kalite yönetimi vb. kavramların eşlik ettiği 

görülmektedir. Tüm bu kaynakların ortaya koyduğu eğitime ilişkin değişmeleri 
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küreselleşme ve neoliberal politikalar bağlamında ele almak mümkündür (Aksoy vd., 

2013). Mcluhan’ın “araç mesajdır” sözüne atıfta bulunan Apple’a göre (1989) 

teknoloji, bir eğitim alanı içinde satın alınması gereken, kazandırılması gereken 

davranışları kazandırmada öğretmene yardımcı olan herhangi bir ders aracı değil, 

müfredatın kendisidir. Bu noktada bir içerik/müfredat olan teknoloji, eğitim alanında 

“ne öğreteceğiz?” sorusunu “hangi araçlar ile sunacağız?”, “nasıl ve ne ile 

öğreteceğiz?” sorularına dönüştürmüştür.  

Sonuç olarak “ne” sorusunun “nasıl” ile yer değiştirmesi; artık neyin 

öğrenileceğini değil, önümüze sunulmuş olan içeriğin nasıl ve hangi araçlarla 

öğrenileceği sorunsalına dönüştürmesi, sorunlu bir duruma işaret etmektedir. Bu 

durumda okulun ve dolayısıyla eğitimin kendisi, hangi araçların kullanılması 

gerektiği sorununa indirgenir. Kullanılan teknik araçların üretilmesi 

pazarlanması, bakımı, onarımı ile ilgilenen güç kaynakları müfredatı 

belirleyenler olarak kimi değişimlere yol açtıkları gibi eğitim/okul alanının bir 

parçasına dönüşür. Böylece okulların aktörleri değişir. Aktörlerle birlikte nitelik, 

başarı ve başarısızlığa ilişkin algının da değişmesi, akabinde teknoloji 

ürünlerine odaklanan bir indirgeme kaçınılmaz görülmektedir. Bu durum, çoğu 

kez bir okulun nitelikli olup olmadığının teknik ya da teknolojik donanımına 

bakılarak değerlendirilmesi, bir öğretmenin başarısının bu teknik araçları 

kullanma başarısına bakılarak ele alınması, öğretmen seçimlerinin ya da 

atamalarının araç kullanım becerisinin baskın olduğu kriterler yoluyla yapılması 

gibi yollarla karşımıza çıkmaktadır (Aksoy vd., 2013). 

Lucas (1994), 1980’li yıllarla birlikte başlayan değişim süreci içinde, gerek 

ulusal gerekse uluslararası düzlemde katma değeri yüksek ürün bileşimine sahip 

olmanın- özellikle teknolojik üstünlüğü elinde tutma- sermayeler arası rekabette 

belirleyici olduğuna dikkat çekmiştir. Sermayenin ulaştığı aşamaya bağlı olarak: 

- Haberleşmenin hızlanması ve bu hızın gerçekleşmesi için teknik donanım,  

- Bizzat üretim sürecinde kullanılan teknolojinin hızla gelişmesi ve buna 

uygun olarak ise,  
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- Üretim ve hizmet sektöründe çalışanların yeteneklerini ve uzmanlıklarını, 

geliştirilmesi rekabet halinde olan bireysel sermayeler için bilgiyi ve buna bağlı 

olarak sistematik bilgi üreten eğitim sistemini oldukça önemli hale getirmiştir 

(Lucas, 1994, akt. Ercan,1998: 162) 

 Avrupa Komisyonu’nca kurumun dışından yüksek düzeyde bir uzman 

topluluğuna hazırlatılan, ‘Herkes İçin Bir Avrupa Bilgi Toplumu’, sonuç raporunun 

‘Bir Eğitim Ağı Ortaya Koymak’ bölümünde yer alan aşağıdaki ifadede eğitim 

kurumlarında teknolojinin yaygınlaştırılmasına yapılan vurgu dikkat çekicidir. 

‘Eğitim konusunda Avrupa okullarını iletişim ve bilgi teknolojisiyle donatıp onlara 

tercihe bağlı bir erişim olanağı vererek onları birbirine bağlamak, eğitim 

yazılımlarının ve multimedya oluşumlarının üretimini ve gelişimini sağlamak olduğu 

gibi, eğitimcilerin yetişmesi (ya da yeniden yönlendirilmesi), bunları da derslerle ve 

bu programların gelişimiyle birleştirmek amacıyla zorlayıcı bir çaba aşılanır’ 

(Mattelart, 2004: 97). Bilgi toplumu, yaşam boyu öğrenme gibi küresel söylemler 

aracılığıyla eğitim alanı, çok uluslu firmalar için karlı bir alan olarak görülmeye 

başlanmış ve bilişim firmaları arasında ciddi bir rekabet alanı haline getirilmiştir. 

Aksoy vd.’e göre (2013), eğitimi, emeklerine yabancılaşmış öğretmenlerin 

denetiminde küresel şirketlerin yazılımlarına ve donanımlarına açmanın gelişmiş 

ülkelerin enformasyon ve bilişim teknolojisi piyasalarını genişletme bakımından 

önemi bulunmaktadır. 

Avrupa eğitim sistemlerinde nitelik değerlendirme ve kıyaslamada kullanmak 

üzere dört temel alanda toplam 16 temel gösterge belirlenmiştir. Bilgi ve beceri ana 

başlığı altında yer alan ‘bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı’ eğitsel niteliği 
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belirlemede bir ölçüt olarak saptanmıştır. Eğitim kurumlarının bilgisayar olanakları 

ve bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerde 

eğitimin niteliğini belirlemede kullanılan bazı göstergelerdir. Diğer göstergeler ise şu 

şekildedir;  

Bilgi-Beceri: Matematik, Okuma, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler, Bilgi ve 

İletişim Teknolojileri, Yabancı Diller, Öğrenmeyi Öğrenme, 

Başarı ve Üst Eğitime Katılma: Okuldan Ayrılma, Orta Öğrenimin 

Tamamlanması, Yükseköğretime Katılma, 

Eğitimin İzlenmesi: Okul Eğitimin Yönetilmesi ve Değerlendirilmesi, Aile 

Katılımı, 

Kaynaklar ve Yapılar: Öğretmenlerin Eğitimi, Okulöncesi Eğitime Katılım, 

Bilgisayar Başına Öğrenci Sayısı, Öğrenci Başına Eğitim Harcamasıdır.  

Raporda, tüm üye devletlerde eğitim ve öğretim kalitesinin en önemli politik 

öncelik olduğu belirtilmiştir. Yüksek düzeyde bilgiye sahip olma, bilgi ve becerilerin 

geliştirilmesi;  aktif yurttaşlık, istihdam ve sosyal uyum için en temel koşullar olarak 

saptanmıştır. Yaşam boyu öğrenme olgusunun, kişinin geleceğini profesyonel ve 

kişisel düzeyde belirlemede önemli bir araç olduğu ve Avrupa Birliği içinde işçilerin 

serbest dolaşımı için yüksek kaliteli eğitimin temel olduğu ifade edilmiştir (European 

Commission, 2001). 
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Avrupa Birliği, bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin olarak, ABD ve 

Asya/Pasifik dışındaki ülkeleri önemli bir pazar olarak görmekte ve bu bölgelerde 

etkin bir güç olmaya çalışmaktadır ve bilgi toplumu söylemi ile birlikte eğitim 

alanını karlı bir sektör olarak görmektedir. Beyaz Belge adıyla yayınlanan Büyüme, 

Rekabetçilik ve Çalışma Raporu’nda şu ifadeler yer almaktadır; ‘AB’nin yaklaşımı en 

başından dünya perspektifine oturtulmalı ve bu nedenle firmalarının ve işleticilerinin 

uluslararası müttefikler geliştirmesi özendirilmelidir. Nerede mümkünse açık 

sistemlerin ve uluslararası standartların oluşturulması; büyük bir kararlılıkla gerçek 

karşılıklılık ilkesi gereği üçüncü ülke pazarlarının açılmasına çalışılmalıdır’ (Geray, 

2003). Bu ifadelerden anlaşılmaktadır ki Avrupa bilişim sektörünün pazar payının 

genişlemesi ve piyasanın canlanması amacı ile az gelişmiş ülkelerde, özellikle eğitim 

alanında bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin kullanımı yaygınlaştırılmaya 

çalışılmaktadır.  

Türkiye eğitim sisteminin Avrupa Birliği ülkelerince gerçekleştirilen 

kapsamlı eğitim projeleri içinde yer alma yönündeki çabaları ve bu ülkelerdeki ortak 

eğilimlere uyma kararları giderek artmaktadır. Aksoy’a (2003a) göre AB ülkelerince 

kabul edilen eğitsel kalite göstergeleri, nicel göstergeler ve diğer uluslararası 

göstergeler, uluslararası düzeydeki öğrenci değerlendirme sınavlarının ölçütleri, Türk 

eğitim sistemini geliştirmede bir veri olarak kullanılmalı fakat temel hedefler olarak 

görülmemelidir. Yazara göre eğitim sisteminin önceliklerinin temel kaynağı ülkenin 

toplumsal sorunları ve bunlara çözüm sağlayacak yönelim ve gelişmeler olmalıdır. 

Her ne kadar Avrupa Birliği ülkelerinin eğitim sistemlerinin niteliğini geliştirme ve 

kıyaslama yapmayı amaçlayan göstergelerde ulusal düzeydeki sorun ve önceliklerin 
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dikkate alındığı belirtilse de ulusal düzeyde amaçların hiyerarşik sıralamasında 

Avrupa boyutuna öncelik verilmesi önerilmektedir.  

Aksoy’a göre, okullarda kullanılan bilgisayarlar ve ilişkili donanım, internet 

ağı, hazır paket yazılımlar gibi ürünler ve bunların kullanıcılarının istatistiksel oranı, 

tek başına eğitsel nitelik değişkeni olarak ele alınmamalıdır.  

Asıl olarak bir bütün içinde, hangi içeriğin (programların) ve kullanım 

düzenlemelerinin (eşit ulaşma olanakları, özgürlükçü, demokratik bir 

eğitsel/akademik ortamın geliştirilmesine katkı, etik kuralların oluşturulması ve 

paylaşılması gibi) gerçekleştirileceği üzerinde durulmalıdır. Özellikle ileri 

teknoloji ürünlerini eğitimde kullanmanın dezavantajlı grupların (kızlar, okul 

dışında kalanlar, yoksullar, özürlüler, kırsal veya az gelişmiş yörelerde 

bulunanlar vb. ) durumlarını iyileştirmeye olan etkisi bir değerlendirme ölçütü 

olarak ele alınmalı ve bu etkinin mevcut eşitsizlikleri azaltmaya yönelmesi öne 

çıkarılmalıdır (Aksoy, 2003a: 20). 

Teker, ‘Bilgi Toplumu ve Eğitimde Yeni Boyutlar’ başlıklı çalışmasında 

okullar ve eğitimin ileride önemli değişiklikler geçireceğini öne sürmüştür. Yazara 

göre bu değişiklik için talep, bilgi toplumundan gelecek ve değişiklikler; yeni 

öğrenmek kuramları ve öğrenme teknolojileri yaratacaktır (Teker, 1993: 106). 

Aradan geçen yirmi yıllık süreç sonunda gelinen noktada, gerçekten eğitimde küresel 

ölçekte bir dönüşümün yaşandığı görülmektedir. Bilgi toplumu, yaşam boyu 

öğrenme, küreselleşme söylemleriyle birlikte eğitimde geleneksel metotların yerini 

teknolojik araç ve gereçler almaya başlamıştır.  

Bağcı’ya (2012) göre, merkez kapitalist ülkelerde bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin, üretim zinciri içerisinde artan oranda yer almaya başlamasıyla tam 

zamanlı çalışma yerini esnek çalışmaya bırakmaktadır. Sanayide bir önceki dönemde 

hâkim olan kitlesel sürekli üretimin yerini stoksuz üretimin almasıyla ve tam zamanlı 



86 

çalışmanın devre dışı kalmasıyla ortaya çıkan açık, teknolojik girdilerin 

artırılmasıyla kapatılmaktadır. Böylece üretim maliyetleri düşürülmekte ve aşırı 

üretimin yol açtığı kriz de çözülmektedir. Teknolojik gelişmeler sanayi üretimine bu 

şekilde etki ederken hizmetler sektöründe ise artan bir işgücü talebi ortaya 

çıkmaktadır. Hizmet sektöründe artan bu talep nitelikli işgücü gerektirdiğinden 

eğitim düzenlemeleri de bu ihtiyaca göre yapılmaktadır. Eski düzende çalışma 

hayatına başlayan ve işinde uzmanlaşarak emekli oluncaya kadar aynı işi yapan iş 

gücü tipi, yerini sürekli değişen üretim ihtiyaçlarını karşılamak için kendisini sürekli 

yenilemesi gereken bir işgücü tipine bırakmaktadır. Dolayısıyla ihtiyaç duyulan iş 

gücü tipindeki değişim, eğitimde de yeni düzenlemeleri gündeme getirmiştir.  

 “Esneklik” ve “uyum sağlayabilirlik” kavramlarının, yeni eğitim 

politikasının anahtar sözcükleri olduğunu ifade eden Hirtt’e göre, iş gücü ve 

tüketiciler açısından hızla değişen sosyal, kültürel ve teknolojik ortama uyum 

sağlayabilmek için eğitim sistemleri, sanayinin ve hizmet sektörünün hızla değişen 

taleplerine uyum sağlamak zorundadır (2005b: 113). 

Hirtt, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) okullarda yaygınlaşmasını, BİT 

hizmetlerinin ve endüstrilerinin teşvik edilmesinin bir yolu olarak 

değerlendirmektedir. Yazar, gelişmekte olan teknoloji bölgelerinde yeni kitlesel 

piyasaların yükselişini, potansiyel müşterilerin ürünleri kullanmak için gerekli bilgi 

ve beceriyle donatılması ile ilişkilendirmektedir ve bunun okul sisteminin görevi 

olduğunu vurgulamaktadır. 1996’da Reiffers Komisyonu tarafından yapılan vurgu, 

teknolojinin eğitim sisteminde yoğun olarak kullanılmasının ticari boyutunu 

anlamamız açısından son derece önemlidir: “Eğitim ve öğretim sistemlerimizi yeni 
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tehditlere hızla yanıt verecek biçimde dönüştürmediğimiz sürece, kıtamızın bu yeni 

piyasada yönünü doğru saptayacağı şüpheli. Eğer eğitim dünyası bilgi 

teknolojilerini kullanmazsa, Avrupa geniş bir piyasa olmak için çok gecikecek” 

(Hirtt, 2005b: 115). Teknolojik gelişmelerin odağında veya yakın çevresinde bulunan 

piyasa, kendi bakış açısı ve değerlerini eğitim alanına dahil etmeye çalışmaktadır 

(Aksoy vd., 2013).  Bu bağlamda özellikle 1980’li yıllardan bu yana uygulanan 

neoliberal politikalar kamusal eğitim alanında geleneksel eğitim yaklaşımları ve 

değerleri ile çatışma içerisindedir. ‘Yeni kavram setiyle eğitim alanına giren, 

piyasanın rehberliğinde ilerleyen neoliberal politikalar, eğitim alanının daha çok 

müfredatta kendisini somutlayan “amacını”, örgütsel “yapısını” ve “sürecini” 

değiştirirken, teknoloji ürünlerinin eğitime girişine ve kullanımına, bu araçlarla ilgili 

fikri mülkiyet sürecine, teknoloji merkezli yeni pedagojik, örgütsel ve yasal 

çerçeveye, istihdam politikasına ve öğretmen kimliğine ilişkin bir bakışı da 

beraberinde taşımaktadır’(Aksoy vd., 2013). 

1995 yılında Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu üyesi Edith Cresson  ‘Bilgi 

Toplumunda Öğrenme’ adlı Avrupa eylem planının amacını şu ifadelerle 

açıklamıştır: “Avrupa BİT piyasası oldukça dar ve parçalı; yaratıcılarının ve 

kullanıcılarının sayısının azlığı, endüstrimizi cezalandırıyor… Bu durumu 

değiştirmek için bir dizi değişiklik başlatmamız zorunluydu” (Hirtt, 2005b: 115). Ve 

bilgi toplumu söylemi, yukarıdaki ifadeden anlaşılacağı üzere Avrupa bilişim 

sektörünü genişletmek ve canlandırmak amacıyla oluşturulmuş ve sanayi 

toplumunun yerini aldığı öne sürülen yeni bir toplum düzeni olarak tüm dünyaya 

dayatılmıştır.   
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Eğitim kesiminde teknoloji kullanımının verimlilik, rekabet, karlılık, üstünlük 

sağlama gibi küresel piyasa ilke ve değerlerine dayalı olmak yerine, bireysel ve 

toplumsal gereksinimler ve farklılıklar, demokratiklik, eşitlik, hakkaniyet, maliyet-

etkililik gibi değer ve ölçütlere öncelikli önem vermesi gerekir (Aksoy, 2003b: 10). 

Aksoy (2003b), gerek gelişmiş ülkelerde, gerekse eğitime ayrılan kamusal 

bütçe kaynaklarının oldukça sınırlı olduğu az gelişmiş ülkelerde, merkezdeki 

yöneticilerinin okulların ve sınıfların en üst düzeyde teknoloji ürünleri ile eğitim 

hizmeti vermesi yönünde güçlü bir isteğe sahip olduğuna dikkat çekmektedir. Ancak 

eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının bu kadar yoğun biçimde 

kullanılmasının ülkemiz eğitim sisteminin öncelikli amaçları arasında olup 

olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Söz konusu ileri teknoloji ürünlerini 

eğitimde kullanmanın yarattığı mali yükün, eğitimin diğer amaçlarının 

gerçekleştirilmesine engel olup olmayacağının araştırılması gerekir. İleri teknoloji 

alanında son derece hızlı gelişmelerin yaşandığı ve teknolojinin yaşamın her alanında 

bu denli yoğunlaştığı günümüzde bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin okullarda 

kullanılıp kullanılmaması üzerinde tartışmak yerine, kullanılacak teknolojinin nasıl 

sağlanacağı, dağıtılacağı, kullanım ve etik ilkelerinin neler olacağı, etkilerinin nasıl 

ve hangi ölçütlerle denetleneceği ve eğitsel amaçlar ve ilkeler açısından nasıl 

yararlanılacağı üzerinde durulmalıdır (Aksoy, 2003b). Eğitimde ileri teknoloji 

yatırımları yapılmadan önce, bu yatırımların yarattığı maliyetin, eğitim diğer 

boyutlarındaki kaynak yetersizliği durumunu bir kısır döngüye dönüştürmesini 

önleyecek eğitim politikalarının üzerinde çalışılması gerekmektedir. 
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Kearsly (1998), uzaktan eğitimi, yazılım ve donanım satmak için can atan 

satıcıların körüklediği, eğitim alanındaki son moda olarak tanımlamaktadır. Uzaktan 

eğitim doğası gereği, teknolojiyle yakından ilişkilidir.  Yazar, uzaktan eğitimde 

teknolojinin rolüne ilişkin verdiği örnekte teknolojinin kendi başına başarıyı getiren 

bir etken olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Kuzey Florida 

Uzaktan Eğitim konsorsiyumu tarafından yürütülen “Çatışmaları Çözme Uzaktan 

Eğitimi” (Conflict Resolution Distance Learning) projesi kapsamında okullardan bir 

grup ve telekomünikasyon şirketlerinin işbirliği ile öğrenci, öğretmen ve ailelere 

şiddeti önlemeye ilişkin bir müfredat uygulanmıştır. Bu projede çok farklı çeşitte 

teknolojiler kullanılmış fakat temel dikkat şiddetin azaltılması ve çatışmalarla baş 

edilmesi gerektiği üzerine odaklanmıştır.  Burada dikkat edilmesi gereken nokta; 

uzaktan eğitim projelerinde teknolojinin kendi başına başarılı ya da etkili olup 

olmadığı üzerine değil, uzaktan eğitim projelerinin uzaktan eğitim projelerinde elde 

edilen eğitim çıktılarının başarısı üzerine odaklanılması gerektiğidir. Burada esas 

olarak teknolojik determinizm yaklaşımınca benimsenen teknolojinin amaç olduğu 

yanılgısına vurgu yapılmakta ve teknolojinin müfredatın kendisi değil, ancak 

müfredatın uygulanmasında ve başarılı eğitimsel sonuçlar elde edilmesinde bir araç 

olacağına dikkat çekilmektedir.  

Birçok durumda yetersiz öğrenmenin sebepleri yapısal değildir ve teknoloji 

yoluyla iyileştirilemez. Bunun sosyokültürel, ekonomik, politik ve psikolojik çeşitli 

nedenleri vardır. Bu problemlerin teknoloji kullanılarak çözüleceğinde ısrarcı 

davranılır çünkü yapılacak en mantıklı şeyin bu olduğu düşünülür (Kearsly, 1998). 

Teknoloji, telekonferanslar yoluyla düşüncelerin paylaşılmasında, veri tabanından 
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bilgi edinilmesinde, masa üstü yayıncılıkta (desktop publishing) önemli bir role sahip 

olabilir fakat büyük oranda çözümün kendisi değildir. Kearsly, (1998), öğretmen 

eğitimine yaklaşımın bu konuda iyi bir örnek olduğunu belirtmektedir: “Biz 

insanlara teknolojinin belirli biçimlerinin nasıl kullanılacağını öğretiyoruz, teknoloji 

kullanarak eğitim problemlerinin nasıl çözüleceğini değil”. 

Bilgisayar ve ileri teknoloji ürünlerinin eğitim ortamlarında yoğun bir şekilde 

kullanımının ekonomik bağımlılık ve kaynak israfı yaratma etkisi göz önünde 

bulundurulmalıdır. Çünkü teknoloji kendi başına, eğitimin niteliğini yükseltmek ya 

da fırsat eşitliğini sağlamak için yeterli değildir. Ülkemizde yeni teknolojilerle 

birlikte eğitim sistemimizde devrim niteliğinde dönüşüm yaşanacağı, daha 

demokratik ve eşitlikçi bir toplum inşa edileceği şeklinde yanlış bir algı vardır. Gerek 

politika oluşturanlar, gerekse bazı eğitimciler yeni teknolojilerin ülke ekonomisi ve 

toplum üzerinde yaratacağı olumlu etkileri teknolojik determinizme yakın bir tutum 

ile savunmaktadırlar. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, teknolojinin 

bir amaç değil araç olduğu gerçeğidir. Teknolojinin kendisi tek başına eğitimdeki 

olumsuzlukları ortadan kaldıracak güce sahip değildir. Dolayısıyla eğitim sisteminin 

öncelikli ihtiyaçları göz ardı edilerek, yapılması gereken temel reformlar atlanarak 

sadece yeni iletişim teknolojilerinin eklemlendiği eğitim sisteminin yükselişe 

geçmesini beklemek hayal kırıklığı ile sonuçlanacak bir eylem olacaktır.  
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2.3. Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sektöründe Eğitim Alanına İlişkin 

Piyasa Mücadeleleri 

2000 yılında Lizbon’daki AB zirvesinin temel sorunsalı, BİT endüstrisini ve 

elektronik ticaretini denetim altına alma yarışında Avrupa’nın ABD ve Japonya’yı 

nasıl yakalayacağına dayandırılmıştır. Soruna getirilen çözüm önerisi çok uluslu 

bilişim şirketlerinin kritik rolünü işaret etmektedir; “Okullarda yoğun biçimde 

internet ve bilgisayar kullanımının özendirilmesi”. Avrupa’nın, küreselleşme 

söylemiyle başlattığı ve bilgi toplumu olgusuyla sürdürdüğü ekonomik ve siyasi 

amaçları olan bu süreç, Avrupa’nın küresel ölçekte rekabet gücünü artırmaya yönelik 

girişimlerinin toplamını ifade etmektedir.  

Aksoy’a göre okulların giderek daha fazla ticarileşmesinde ve piyasanın 

ilgisini çekmesinde öğretim sürecinde kullanılması güdülenen yüksek maliyetli “yeni 

teknoloji” önemli rol oynamaktadır (Aksoy, 2005: 55).  Eğitim kurumlarında yeni 

teknolojilerin kullanımından en çok fayda sağlayan kesim kuşkusuz bu teknolojileri 

üreten ve pazarlayan bilişim firmalarıdır. Zaten bilgi toplumu söyleminin Avrupa’nın 

dar ve parçalı bilişim sektörünü canlandırmak amacıyla gündeme getirildiği Avrupa 

Birliği toplantılarında sıklıkla gündeme getirilmiş bir olgudur.  

Bilişim sektörünün, toplumlar arasında ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel 

bağlar başta olmak üzere tüm toplumsal oluşumları etkilediği ve ülkelerin 

kalkınmasının güçlü bir belirleyicisi olduğu söylemi sıklıkla ifade edilmektedir 

(Aydın, 2012: 180). Bu yaklaşıma göre bilişimin sağlayacağı katma değerle en kısa 

sürede gelişmiş ülkelerin seviyesi yakalanarak, küresel rekabet koşullarında daha 
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güçlü bir konuma sahip olabilmek için stratejik açıdan oldukça önemli olan bilişim 

sektörüne gereken önem verilmelidir.  Ülkemizde de bilişim sektörü her geçen yıl 

hızla büyümeye devam etmektedir Grafik 1’de görüldüğü üzere bilişim sektörünün 

toplam gelirleri 2003 yılında 11,5 ABD doları iken 2011’de 40 milyar ABD doları 

olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı sonunda bilişim sektörünün toplam gelirinin 44 

milyar ABD doları olması beklenirken, sektörün büyüklüğü 2012 yılında 78, 24 

milyar TL’ye ulaşmıştır. 

 

ABD Doları(milyar) 

 

Grafik 1: Türkiye Bilişim Sektörü Büyüklüğü 

Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı 
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     Türkiye bilişim sektörü son on yıllık dönemde yaklaşık 3 katı oranında 

büyümesine rağmen uluslararası karşılaştırmalarda sektörün büyüklüğünün 

GSYİH’ya oranı birçok ülkeden aşağı düzeydedir (bkz grafik 2).   

 

Grafik 2: BİT Sektör Büyüklüğünün GSYİH’ye Oranı, 2012 

Kaynak: YASED, 2012 

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından hazırlanan “ICT 

Development Index 2010” verilerine göre ekonomik gelişmişlik (Kişi Başı GSMH) 

ile BİT sektörü gelişmişliği arasında çok yakın bir pozitif ilişki vardır.  Buna göre 

Türkiye 152 ülke arasında 4.42 puan ile 59.sırada gelmektedir. BİT sektöründe en 

gelişmiş ülkeler Güney Kore, İsveç ve İzlanda iken, Japonya 13. sırada, Amerika ise 

17. sırada yer almaktadır.   
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Grafik 3: Ekonomik Gelişmişlik İle BİT Sektörü Arasındaki İlişki 

Kaynak: ITU 

Başbakanlık tarafından oluşturulan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem planı 

kapsamında yürütülen “e-Dönüşüm Türkiye Projesi” ile birlikte bilgi iletişim 

teknolojilerine kamu tarafından yapılan yatırımlarda artış gözlenmektedir. Grafik 

3’ten görüldüğü üzere BT yatırımlarına 2002 yılında ayrılan ödenek 2011 yılı 

fiyatlarıyla 526 milyon liradır. 2012 yılında bu değer 2,5 milyar liraya yakın düzeye 

gelmiş ve 10 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 4 katlık bir artış olmuştur.  
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Grafik 4: Kamu Bilgi İletişim Teknolojileri Yatırımları (2002- 2012) 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi 

 

 

 

Grafik 5: Kamu Bilgi İletişim Teknolojileri Yatırımları Sektörel Dağılımı, 2012 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi 

Bilişim teknolojileri alanına yapılan yatırımlar kadar bu alanda 

gerçekleştirilen araştırma geliştirme faaliyetleri de sektörün gelişmesinde ve 
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büyümesinin sürdürülmesinde önemli paya sahiptir. Ancak Grafik 6’dan görüldüğü 

üzere bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe ticari kesim tarafından gerçekleştirilen 

Ar-Ge harcamaları seçili diğer ülkeler ile kıyaslandığında Türkiye oldukça düşük 

düzeyde kalmaktadır. BİT sektöründe imalat ve hizmetler bazında 2008 yılında 

gerçekleştirilen Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payına bakıldığında 

Finlandiya, İsrail ve Danimarka’da sırasıyla yüzde 1,53; 1,58 ve 0,37 düzeyinde 

gerçekleşirken Türkiye’de bu oranın 0,09 düzeyinde kaldığı görülmektedir. BİT 

sektöründe ticari kesim tarafından gerçekleştirilen harcamaların toplam Ar-Ge 

harcamaları içindeki oranı incelendiğinde Finlandiya’da yüzde 57,3; Güney Kore’de 

yüzde 51,6; İsrail’de yüzde 40,5 düzeyinde gerçekleşirken Türkiye’de yüzde 27, 06 

düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Ülkemizde bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe gerçekleşen yatırımlarda 

son 10 yıllık dönemde 4 kat artış görülmekle birlikte sektörde yapılan Ar-Ge 

harcamalarının dünya ortalamasının oldukça altında kaldığı görülmektedir. Ar-Ge 

harcamalarının artırılması yerine teknoloji transferi yoluyla yatırımların ve 

büyümenin hedeflenmesi sektörel açıdan dışa bağımlılığı beraberinde getirecektir. 
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Grafik 6: BT Özel Sektör Ar-Ge Harcamaları, 2008 

Kaynak: OECD (2011), The Future of the Internet Economy 

Bilgi ve iletişim teknolojileri firmalarının küresel ölçekte gelir, istihdam ve 

net kar oranlarının yer aldığı Tablo 10 incelendiğinde, Amerika’nın 75 firma ile ilk 

sırada, Japonya’nın 52 firma ile ikinci sırada, Tayvan’ın ise 18 firma ile üçüncü 

sırada yer aldığı görülmektedir. Ancak sektörün büyüklüğünün anlaşılması açısından 

firma sayısının izlenmesi yeterli değildir, Örneğin 2000 yılında Amerika’da 

Japonya’dan 23 firma fazla bulunmasına rağmen Japonya’nın sektörde elde ettiği 

gelir ABD’den 38 410 milyon dolar daha fazladır. Firmaların büyüklüğü ve 
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faaliyetlerinin izlenmesi, sektörün ekonomik büyüklüğünün anlaşılması bakımından 

önemlidir.  

Tablo 10: Dünyadaki BİT Firmalarının Gelir, İstihdam ve Net Kar Oranları (Milyon 

$) 

Ülkeler Firma 

Sayısı 

Gelir 

2000 

Gelir 

2009 

İstihdam 

2000 

İstihdam 

2009 

Net Kar 

2000  

Net Kar 

2009 

Brezilya 6 16 556 47 084 28 448 74 240 1 663 1 391 

Kanada 7 56 630 62 168 126 752 218 969 423 6 858 

Çin 4 17 528 72 728 102 647 611 638 2 804 6 379 

Danimarka 1 5 676 6 629 18 363 12 827 1 142 447 

Fransa 9 125 979 178 878 609 158 609 161 7 868 6704 

Almanya  6 115 455 221 073 590 073 748 288 13 579 5 686 

Hindistan 6 5 793 33 206 9 000 343 911 535 5 551 

İtalya 2 27 338 42 861 120 973 83 801 -866 2 512 

Japonya 52 755 659 883 827 2 228 

6567 

3 147 672 19 106  -10 626 

Hollanda 6 52 917 67 610 266 762 230 384 11 209 -147 

Tayvan 18 43 545 229 603 90 991 1 280 739 7 326 6 389 

Türkiye 2 4 202 9 404 2 523 12 478 326 780 

İngiltere  7 74 745 121 053 368 532 260 539 -14 337 15 697 

ABD 75 717 249 1 216 576 2 606 405 3 368 433 76 522 90 466 

OECD 197 2 204 310 3 379 503  8 141 081 10 110 

602 

142 794 158 042 

Kaynak: OECD Information Technology Outlook, 2010 

Tablo 10’da ABD’de 9 yıllık dönemde sektörde yer alan firmalar tarafından 

elde edilen gelir yaklaşık olarak 500 milyon dolar artış göstermiştir. Bu artış net kar 

oranlarında da görülmektedir. Japonya ise 2000 yılında 19 106 milyon dolar net kar 

elde ederken, 2009 yılında 10 626 dolar zarar etmiştir. Japonya’nın BİT sektöründe 

zarar etmesinin nedenlerinin daha iyi anlaşılması için dünya devi bilişim firmalarının 

son dönemdeki ekonomik faaliyetlerinin incelenmesi faydalı olacaktır. 

Bilgi ve iletişim sektöründe küresel ölçekteki genel büyümenin yanı sıra 

tablet bilgisayar piyasasında rekabet eden firmalar arasında son dönemde artan bir 
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rekabet göze çarpmaktadır.  Araştırma firması IDC’nin raporuna göre 2012’nin 

üçüncü çeyreğinde tablet piyasası bir yıl öncesine göre tablet pazarının yüzde 49,5 

oranında büyüme göstermiştir. Bir önceki çeyreğe göre ise artış oranı yüzde 6,7 

olarak gerçekleşmiştir. 2012’nin üçüncü çeyreğinde piyasanın yarısı Apple’ın 

kontrolündedir. Ardından sırasıyla Samsung, Asus, Lenovo gelmektedir. 2011 ve 

2012 yılları üçüncü çeyrekte Apple tarafından piyasaya sürülen tablet sayısı yüzde 

26, 1 oranında artış göstermekle birlikte yüzde 9,3 pazar payı kaybettiği 

görülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri de tablet piyasasında rekabetin 

giderek artması olarak gösterilebilir. 

 

Grafik 7: Firmaların Tablet Pazarı Büyüklükleri 

Kaynak: IDC, Worldwide Tablet Tracker, 2013 
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Tablo 11: 2013’ün Üçüncü Çeyreğinde Firmaların Piyasaya Sürdükleri Tablet Sayısı 

ve Pazar Payları (Tablet Sayısı birimi; milyon) 

Firma 2013 İkinci 

Çeyrek 

Piyasaya 

Sürülen 

Adet 

2013 İkinci 

Çeyrek- 

Pazar Payı 

2012 İkinci 

Çeyrek 

Piyasaya 

Sürülen 

Adet 

2012 İkinci 

Çeyrek- 

Pazar Payı 

Yıllık 

Büyüme 

Oranı 

1. Apple  14.6  32.4%  17.0  60.3%  -14.1%  

2. Samsung  8.1  18.0%  2.1  7.6%  277.0%  

3. ASUS  2.0  4.5%  0.9  3.3%  120.3%  

4. Lenovo  1.5  3.3%  0.4  1.3%  313.9%  

5. Acer  1.4  3.1%  0.4  1.4%  247.9%  

Diğer 17.5  38.8%  7.4  26.2%  136.6%  

Toplam 45.1 100.0% 28.3 100.0% 59.6% 

Kaynak: IDC, Worldwide Tablet Tracler, 2013 

 

 

 

Tablo 12: 2013’ün İkinci Çeyreğinde Firmaların Piyasaya Sürdükleri İşletim 

Sistemleri Sayısı ve Pazar Payları (Tablet Sayısı birimi; milyon) 

 

Firma 2013- İkinci 

Çeyrek 

Piyasaya 

Sürülen 

Adet 

2013- İkinci 

Çeyrek- 

Pazar Payı 

2012-İkinci 

Çeyrek 

Piyasaya 

Sürülen 

Adet 

2012-İkinci 

Çeyrek 

Pazar Payı 

Yıllık 

Büyüme 

Oranı 

1. Android  28.2  62.6%  10.7  38.0%  162.9%  

2. iOS  14.6  32.5%  17.0  60.3%  -14.1%  

3. Windows  1.8  4.0%  0.3  1.0%  527.0%  

4. Windows RT  0.2  0.5%  N/A  N/A  N/A  

5. BlackBerry OS  0.1  0.3%  0.2  0.7%  -32.8%  

Diğer 0.1  0.2%  N/A  N/A  N/A  

Toplam 45.1 100.0% 28.3 100.0% 59.6% 

Kaynak: IDC, Worldwide Tablet Tracler, 2013 
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2.4. Eğitiminde Teknoloji Kullanımının Başarısına İlişkin Eleştirel Bir 

Değerlendirme 

Teknoloji ve eğitime ilişkin Block’un (1981) vurgusu, ülkemizde eğitim 

sistemine hızlı bir şekilde entegre edilmeye çalışılan teknoloji araç-gereçlerinin 

eğitime etkilerinin sorgulanması açısından önemlidir:  

Birkaç yıl içerisinde gerçek olacak bazı teknolojik gelişmelerle ilgili konuşmak 

gerçekten çok çekici; bütün bir kütüphanenin bir disk içine sığabilmesi, Internet 

ve uydu teknolojileri aracılığı ile evinizden dışarı çıkmak zorunda kalmaksızın 

tüm dünyadaki eğitim merkezlerine istediğiniz her an ulaşabilmek… Fakat ben 

de, bu konuda çalışan diğer insanlar gibi, böylesine temelden değişimlerin 

ancak aşama aşama ve evrimsel bir süreç içerisinde gerçekleşeceğine 

inanıyorum. Eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve yöneticileri, bu yeni 

öğrenme yöntemlerini bireysel, toplumsal ve ekonomik yönden hayatlarına 

adapte edebilmek için mutlaka zamana ihtiyaç duyacaklardır(Block, 1981’den 

akt. Karal ve Berigel, 2006). 

Gerekli teknik ve yapısal düzenlemeler yapılmadan teknolojinin eğitimin 

merkezine konumlandırılması, bir öğretim aracı olarak teknolojinin eğitim kalitesini 

artırmaktan çok, kaliteyi düşürücü etkilerini ortaya çıkarabilir. Çünkü geleneksel 

yöntemlerle eğitim veren öğretmenlerin teknolojiyi etkili kullanamamaları ve eğitim 

sistemine hızla entegre edilen teknoloji nedeniyle eğitim sistemlerindeki dönüşüme 

uyum sağlayamamaları, eğitim sisteminin ana unsuru olan öğretmenlerin etkinliğinin 

azalmasına yol açacaktır.  

1996 yılında 19 ülkede bilgisayarların eğitimde kullanılmasına yönelik 

yapılan bir araştırmada değişim sürecinde öğretmenlere gereken önemin verilmediği 

sonucuna ulaşılmıştır (Plomp vd., 1996). Bu çalışmaya katılan öğretmenlerin 

görüşlerine göre eğitimde bilgisayarların etkin olarak kullanılması temel olarak 
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kaynak, öğretmen eğitimi ve lojistik destek ekiplerine bağlıdır. (Karal ve Berigel, 

2006: 61).  

Eğitimciler, teknolojinin öğretmenler için başa çıkılması gereken bir olgu 

olduğunu belirtmekle birlikte, öğretmenlerin teknolojiyi kullanma konusundaki 

eksikliklerinin giderilmesi ve öğretmenlerin mutlaka bilgisayar okuryazarlığına sahip 

olmaları gerektiğini belirtmektedirler (Karal ve Berigel, 2006). Teknolojinin 

öğrenme- öğretme sürecinde sunduğu zengin ortamlardan verimli bir şekilde 

yararlanılabilmesi için öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinin de teknolojik 

gelişmeler doğrultusunda değişmesi ve gelişmesi gerekir.  

O’Donnell (1996), tarafından yapılan bir araştırmaya göre teknolojinin 

sınıflara entegre edilmesi sürecinde öğretmenlerin bilgisayarları kullanmada sorunlar 

yaşadıkları ve başarısız oldukları görülmüştür. O’Donnell, araştırma çalışmasında 

ayrıca öğretmenlerin yeni teknolojileri öğretme sürecinde nasıl kullanacaklarını ve 

eğitim ortamlarını teknolojik kaynaklarla nasıl tasarlayacaklarını bilmediklerini 

belirtmiştir (Karal ve Berigel, 2006: 61).  

Eğitimsel teknolojinin uygulanmasında en kapsamlı ilgilenilmesi gereken 

kesim olmasına rağmen, en çok ihmal edilen kesim öğretmenlerdir. Buradaki temel 

problem, teknoloji eğitimini en az ve en geç alan kesimin öğretmenler olmasıdır 

(Kearsly, 1998). Öğretmenler meslek hayatları boyunca teknoloji konusunda ya bir 

kez kursa katılmakta ya da bir hizmet-içi eğitime katılmaktadırlar. Daha da önemlisi 

bu eğitimlerde oldukça spesifik bazı programlara odaklanılmaktadır, ancak bu eğitim 

sınıflarda teknolojiyi gereken rahatlık düzeyinde kullanmaya ya da derin bir anlayış 



103 

sağlanmasına yeterli değildir. Öğretmenlerin teknoloji kullanımında yeterli düzeye 

erişebilmesi için günler ya da haftalar değil yıllara yayılmış kapsamlı ve sürekli bir 

uygulamanın gerçekleştirilmesi gereklidir.  

Karal ve Berigel’in (2006) araştırma çalışmasının sonucuna göre eğitimde 

kullanılan teknolojik ürünler öğretmenler bu teknolojileri kullanmakta yetersiz 

oldukları için etkili olarak kullanılamamaktadır. Teknolojinin öğretmenler tarafından 

etkin olarak kullanılamamasındaki en önemli etken ise bu teknolojileri eğitim 

ortamlarında kullanabilecekleri öğretim metotlarını bilmemeleri ve bu teknolojileri 

kullanabilecek altyapılarının olmaması olarak belirtilmiştir. 

Tablo 13: Eğitim Fakültelerinin Öğretmenlerin Teknolojiye Uyum Sağlamaları 

Üzerine Etkileri 

 Katılıyorum Katılmıyorum Fikrim 

Yok 

Eğitim Fakülteleri, teknolojiyi etkin 

olarak kullanabilecek öğretmenler 

yetiştirmeli 

% 89 % 7 % 4 

Lisans eğitimim boyunca teknoloji ve 

bilgisayarı eğitimde etkin olarak 

kullanabileceğim bir ders alsaydım, 

öğretmenlik hayatım boyunca 

teknolojinin eğitimde kullanımı ile ilgili 

bir sorun yaşamayacaktım 

% 86 %1 % 3 

Almış olduğum lisans eğitimi teknolojinin 

etkisiyle yeni müfredat ve öğretim 

metotlarını eğitim ortamına 

aktarabilmem ve uyum sağlayabilmem 

için yeterli değil 

% 89 % 19 % 0 

Kaynak: Karal ve Berigel, 2006  

Fen bilimleri dersinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasının 

öğrencilerin başarı düzeyine etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada fiziksel ve 
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kimyasal değişmeler, video sunumu ve sınıf tartışması yöntemleri kullanılarak 

öğretilmiştir. Çalışma sonunda kontrol ve deney gruplarında yer alan öğrencilere 

uygulanan ön ve son test sonuçlarına göre her iki yöntem arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı bulgusuna varılmıştır. Öğrenme- öğretme sürecinde video sunumu 

ile ders işleme yönteminde görsellik olsa bile, bunun tam anlamıyla görerek 

öğrenmeye bir örnek teşkil edebilmesi mümkün değildir. Çünkü görerek öğrenmede, 

öğrencinin öğrenme ortamındaki öğelere müdahale edebilmesi, tüm duyu organlarını 

aktif olarak kullanması gerekir. Böylece hem zihnindeki öğrenme tamamlanmış olur, 

hem de zihinde oluşan şüpheli durumlara anında cevap verilebilmesi sağlanır (Çeken 

ve Tezcan, 2011: 222).  

Bilgi ve iletişim teknolojileri etkin kullanımı, yazılım ve donanım, etkin 

profesyonel gelişim, yeterli zaman ve öğretmenlere teknik desteği gerektirmektedir. 

Bu unsurlardan sadece birinin sağlanması, iyi bir öğrenme için kendi başına yeterli 

değildir. Ancak bu unsurların tümünün bir arada olması, öğrenme ve öğretme 

olanaklarının artırılmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkinliğini artırmaktadır 

(Bingimlas, 2009). Dünya Bankası ve Eğitim Teknolojisi Merkezi için eğitimde 

bilgisayar kullanımına ilişkin danışmanlık yapan Luis Osin’e göre, eğitimde bilgi ve 

iletişim teknolojileri kullanımına geçilirken bilgisayarları almakla başlanılmamalıdır. 

İlk aşamada bilgisayarların kurulması politik düzlemde oldukça caziptir, modern bir 

sürece girildiğinin sinyallerini verir, aileler mutludur, okul yönetimi okullarının 

bilgisayarlaştırılmasından gururla bahsederler. İlk aşamada araç gereçlerin alındığı 

bu durumda ikinci aşamada, öğretmenlerin geleneksel öğretim uygulamaları ile 

bilgisayar kullanma becerilerinin uyumlu olmadığı fark edilir. Osin’e göre bu 
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durumda teçhizat, kapasitesi altında kullanılır ve yatırımın kalkınma için yararsız 

olduğu algısına yol açar ve kaynak israfı olarak görülür (Fodje, 2006). Bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin eğitimde kullanımına geçilmeden önce etkin bir öğretim 

ortamı sağlamak için gerekli olan tüm unsurların bir arada bulunması gerekmektedir. 

Sadece donanımı sağlamak, okullara görünürde teknolojik imkânları getirmek 

eğitimin başarısını artırmak yerine gerileten bir faktör olacaktır. Çünkü yeni öğretim 

araçlarını kullanmakta yetersiz olan öğretmen ve öğrenciler, geleneksel öğretim 

yöntemleri ile etkin olarak gerçekleştirdikleri eğitimi yeni sistemde 

gerçekleştiremeyecek ve uyum sürecinde yaşanan sıkıntı nedeniyle başarısızlık 

görülecektir.  

Öğretmenlerin bilişim teknolojisi aygıtlarını eğitimde kullanırken 

karşılaştıkları çeşitli engeller vardır. Beggs’e göre öğretmenlerin güvensizliği 

başarısız olma korkusundan kaynaklanmaktadır. Öğretmenlerin BT bilgilerindeki 

kısıtlar sınıfta teknolojiyi kullanırken tedirgin olmalarına yol açmaktadır. 

Öğretmenler, teknolojiyi kendilerinden daha iyi kullanan öğrenciler karşısında 

donanımsız olduklarını düşünmekte ve bu da öğretmenlerin huzursuz olmalarına yol 

açmaktadır (Bingimlas, 2009). Öğretmenlerin güvensizliği ile ilişkili bir diğer engel, 

öğretmenlerin eğitsel uygulamalara BT’yi entegre ederken yetersiz kalmalarıdır. 

Birçok öğretmenin bilgisayar kullanımı konusunda bilgi ve yeteneklerinin yetersiz 

oluşu, değişim için isteksiz olmalarına yol açmaktadır. Birçok çalışmaya göre 

öğretmenlerin davranışları ve eğitime gösterdikleri içsel direniş, eğitimde teknoloji 

kullanımı önünde önemli bir engeldir. Öğretmenlerin teknolojiye yaklaşımları, 

onların bu teknolojilerin öğrenme ve öğretmeye katacağı fayda algısına bağlıdır. 
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Empirica’ya göre (2006), sınıflarda yeni teknolojileri kullanmayan öğretmenler, 

teknoloji kullanımının açıkça bir faydası olmadığını düşünmektedirler. Öte yandan 

öğretmenler eğitimde teknoloji kullanımına geçerken derslerin planlanması, çeşitli 

eğitsel yazılımların incelenmesi, farklı internet sitelerinin araştırılması gibi zaman 

gerektiren eylemleri gerçekleştirmeleri gerektirdiği için de geleneksel yöntemlerle 

derslerini işlemeyi tercih etmektedirler.  

Drucker’a göre okul ve kütüphaneler “gel ve al” şeklinde müşterilerine 

hizmet ederken, yeni teknolojiler bu hizmeti çok daha kolay, istenilen zamanda, 

istenilen ortamda, istenilen miktarda ve biçimde sunma olanağı vermektedir. 

Örneğin, bilgisayar basılı kitaba nispeten çok daha kullanıcı dostudur ve kullanıcı ne 

kadar hata yaparsa yapsın, bilgisayar sınırsız bir sabırla yeniden kullanıma hazırdır. 

Öğretmenle bilgisayarı da kıyaslayan Drucker, kalabalık sınıflarda her öğrenciyle 

birebir ilgilenme sıkıntısı çeken öğretmenin yerine hiçbir öğretmenin ulaşamayacağı 

kadar öğrencinin emrindeki bilgisayarı övmekte ve basılı kitaba göre de sonsuz 

çeşitliliğe sahip olması yönüyle bilgisayara kilit bir rol atfetmektedir (Drucker, 2000, 

254). Teknolojinin eğitimde kullanımının pedagojik etkilerini göz ardı eden bu 

yaklaşım teknolojiyi her türlü sorunun çözümü olarak gören teknolojik determinizme 

yakınlığı ile dikkat çekmektedir. Teknik açıdan bilgisayarlar, öğretmenlerden daha 

çok sayıda öğrenciye erişebilir fakat eğitimin toplumsal işlevleri ve öğrenciye 

edindirdiği davranışsal kazanımlar göz önünde bulundurulduğunda, öğretmenlerin ve 

sınıf ortamında grup ile öğrenmenin önemi yadsınamayacaktır. Yapılan bazı 

araştırmalarda, okulun örgüt yapısının, okul içi ve dışındaki bazı kurumlarla 

arasındaki güç ilişkilerinin ve örgütsel kültürün sadece teknolojik değişme ile 



107 

dönüşmeyeceği sonucuna varılmıştır. Elde edilen bulgulara göre okullardaki temel 

yapılar ile çok zor değişen toplumsal ve kültürel değerler arasında çok sıkı bağlar 

bulunmaktadır. (Kerr, 2003’ten akt. Aksoy, 2003b: 10). 

ABD’de 1999 sonrasında yazılmış, öğretmenlerin teknoloji konusunda 

mesleki gelişimlerini araştıran 42 makaleyi inceleyen Lawless ve Pellegrino, 

teknolojinin derslerde kullanımının eğitimin çıktılarını nasıl etkilediği sorusuna 

odaklanmışlardır. Lawless ve Pellegrino’ya göre, mevcut araştırma bulguları, 

teknolojinin eğitimde iyileşmeyi sağladığını göstermemektedir, bunun yerine 

eğitimde iyileşmenin tutarlı bir öğretim ve yüksek nitelikli öğrenmeyi destekleyen 

değerlendirme yoluyla sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır (EIR, 2010).  

Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının farklı gelir grupları 

arasında fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik bir uygulama olduğu iddiası gerçekle 

örtüşmemektedir. Çünkü eğitim araştırmaları genellikle eğitime erişenler üzerinden 

yapılmaktadır (Aksoy vd., 2013). Genellikle ailelerinin yanında ya da sokakta 

çalışmak zorunda olup eğitim hakkından yoksun olan dolayısıyla araştırmalara dâhil 

olamayan nüfus oranı ihmal edilmeyecek kadar çoktur.  Bu durumda bilgi ve iletişim 

teknolojisi araçlarının sınıfta öğrenme sırasında temel değişken haline gelmesi, okul 

çağında olmasına rağmen çalışmak zorunda olan ya da NEET grubuna giren önemli 

bir kesimin söz konusu olanaklara erişememelerine neden olmaktadır. Geleneksel 

ders araç gereçleri olan kitap, kalem, silgi vb. kolaylıkla edinilebilen araçların yerini 

bilgisayar, tablet pc., dijital tahta gibi dijital araç-gereçlerin alması, okul çağında 

olup eğitim sistemi dışında kalan öğrenciler açısından mevcut eşitsizliği artıran bir 

faktör olmaktadır.  
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Eğitim politikaları oluşturulurken ve eğitim sistemini dönüştürecek yapıda 

önemli düzenlemeler yapılırken, ülkenin toplumsal ve ekonomik durumu göz önünde 

bulundurulmalıdır. Eğitim sisteminde yapılması gereken en önemli düzenleme okul 

çağında olduğu halde eğitim sistemi içinde olmayan genç nüfusun 

okullaştırılmasıdır. Ayrıca ülkemizde, okulların fiziki donanımlarında ciddi 

eksiklikler varken, onarım, temizlik vb. en temel gereksinimlerin karşılanması 

sorunları mevcut iken okulları bilgisayar ve teknoloji ürünleri ile donatmak eğitimin 

öncelikli ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi anlamına gelmektedir.   

Eğitimde teknoloji ürünlerinin daha çok kullanılmasını sağlayacak 

yatırımlarının koşulsuz olarak artırılması temel amaç olmamalıdır (Aksoy, 2003b). 

Eğitimde BT donanımlarının kullanımının, toplumun eğitim sistemi için belirlediği 

amaçları gerçekleştirmeye yönelik çabalarla uyum içerisinde olması ve bilgiyi 

“kamusal mal” olarak gören bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. FATİH PROJESİ 

3.1. FATİH Projesi Amaç ve Kapsamı 

Bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli itici güçlerden biri eğitimdir. Pek çok 

bireysel ve sosyal getiri sağlayan eğitim, yirmi birinci yüzyılda üzerinde en çok 

tartışılan alanların başında gelmektedir. Eğitim, bireysel maddi ve manevi getirileri 

yanında istihdamı ve işgücü verimliliğini artırması, yoksulluğu azaltması, yaşam 

kalitesini artırarak daha sağlıklı ve huzurlu toplumların inşasında da yadsınamaz bir 

öneme sahiptir. Tüm dünyada ulusal ve uluslararası ölçekte gerçekleştirilen eğitim 

projeleri ve eğitime ayrılan kaynaklardaki artış, eğitimin öneminin toplumlarda 

yarattığı farkındalığın bir işareti olarak alınabilir. Öte yandan son dönemde bilgi ve 

iletişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişmeler, eğitim sürecinde bilişim 

teknolojilerinin (BT) kullanımını yoğunlaştırmıştır. Gelişen küresel ekonomilerde 

bilişim teknolojileri eğitim sürecinde önemli bir araç haline gelirken, ülkemizde de 

bilgi toplumuna dönüşüm çabaları 2000’li yılların başından itibaren yoğunluk 

kazanmıştır. Bu bağlamda eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme 

Hareketi olarak ifade edilen ‘FATİH Projesi’, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki 

tüm okullarda BT kullanımının öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanımını 

amaçlamaktadır. 
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MEB’in ifadesine göre, e-Dönüşüm Türkiye kapsamında üretilen ve 

Türkiye’nin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemleri tanımlayan Bilgi Toplumu 

Stratejisi, Kalkınma Planları ve MEB Stratejik Planı 2010-2014 gibi belgelerde yer 

alan hedefler doğrultusunda, 2013 yılı sonuna kadar dersliklerde Bilişim 

Teknolojileri (BT) araçları sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda başlatılan FATİH Projesi’nin ilk pilot uygulaması 

2010-2011 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir (Eğitim İzleme Raporu 2010, 

Eğitim Reformu Girişimi) 

Bilgi Toplumu Stratejisi başlıklı belgede, bilgi toplumuna dönüşümün 

sağlanması için MEB’in görev alanıyla ilgili olarak aşağıdaki hedeflerin 

gerçekleştirilmesinin beklendiği belirtilmektedir: 

- Bireylerin yaşam boyu öğrenim yaklaşımı ve e-öğrenme yoluyla kendilerini 

geliştirmeleri için uygun yapıların oluşumu ve e-içeriğin geliştirilmesi, 

- Ortaöğretimden mezun olan her öğrencinin temel bilgi ve iletişim 

teknolojileri kullanım yetkinliklerine sahip olması, 

- İnternetin etkin kullanımı ile her üç kişiden birisinin e-eğitim 

hizmetlerinden faydalanması, 

- Herkese bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme ve kullanma fırsatının 

sunulması, 
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- Her iki kişiden birinin internet kullanıcısı olması, 

- İnternetin toplumun tüm kesimleri için güvenilir bir ortam haline getirilmesi 

(DPT, Bilgi Toplumu Stratejisi, 2006-2010).  

Bu hedefleri karşılamak üzere tasarlanan proje kapsamında örgün ve yaygın 

eğitim verilen kurumlarda bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısının tamamlanması, 

öğrencilere bu mekânlarda bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma yetkinliğinin 

kazandırılması, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli müfredatın geliştirilmesinin 

sağlanması yer almaktadır. Toplumdaki çeşitli sosyal kesimlerin bilgi ve iletişim 

teknolojilerine erişim ve kullanımında ortaya çıkan farklılıkların azaltılması ve 

eğitimin kalitesinin artırılması amacıyla uygulamaya konulan bu proje, Cumhuriyet 

tarihinin en önemli eğitim yatırımı olarak kabul edilmektedir. 

MEB’in bilişim teknolojileri vizyonu; ‘eğitim sistemini ileri teknolojilerle 

kaynaştırmak, yeniliklerle desteklemek, ölçüp değerlendirerek sürekli geliştirmek, 

bilişim teknolojilerini kullanarak öğrenci merkezli ve proje tabanlı bir eğitim 

sağlamaktır’ (MEB 2010-2014 Stratejik Plan). Bu bağlamda bakanlığa bağlı okul ve 

kurumların bölgesel farklılıklarının giderilmesi amacıyla 2014 yılı sonuna kadar 

tümünün bilişim teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak stratejik hedeflerden biri 

olarak kabul edilmektedir. Stratejik amaçlardan bir diğeri, bilgi ekonomisi 

becerilerini ekonomik katma değer yaratması yönünde tüm eğitim kademelerini 

kapsayacak şekilde yaygınlaştırmaktır.  



112 

2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın vizyonu; 

istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne 

sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir 

Türkiye olarak belirlenmiştir. Planın stratejik amaçlarına bakıldığında rekabet 

gücünün artırılması ekseninde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, 

istihdamın artırılması amacıyla eğitimin işgücü talebine duyarlılığının artırılması ve 

eğitim sisteminin geliştirilmesi yer almaktadır (Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007-

2013). Planda bilgi teknolojileri hizmetleri kapsamında belirlenen hedeflerden biri, 

bilgi teknolojileri sektörünün rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla iç talebin 

geliştirilmesinin yanı sıra doğrudan yabancı sermaye yatırımları için uygun ortam 

oluşturulmasıdır. Bu yolla sektörel bazda teknoloji transferinin sağlanarak, firmaların 

uluslararası kalite sertifikasyonlarına sahip olmaları, iş yapma yetkinliklerinin 

geliştirilmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirlerin hayata 

geçirilmesi amaçlanmaktadır. Planda eğitim alanında yer alan hedeflerden biri ise 

bilgi toplumuna geçiş sürecinde ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilmesi için 

yabancı dil öğretiminin etkinleştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin derslerde 

kullanımını sağlayacak yöntemler geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması olarak ifade 

edilmektedir.  

Küresel rekabette belirleyici bir unsur haline gelen bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin eğitimde yoğun bir biçimde kullanılması, eğitim sistemlerinin bilgi 

teknolojilerine dayalı olarak yenilenmesi ve yaygınlaştırılmasını gerektirmektedir. 

Bu bağlamda FATİH Projesi kapsamında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 

düzeyindeki tüm okulların 570.000 dersliğine LCD Panel Etkileşimli Tahta ve 
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internet ağ altyapısı sağlanması ve aynı zamanda her öğretmene ve öğrenciye tablet 

bilgisayar verilmesi planlanmaktadır. Dersliklerde kurulan BT donanımının etkin 

kullanımını sağlamak amacıyla öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilmesi, eğitim-

öğretim programlarının BT destekli öğretime uygun hale getirilerek eğitsel e-

içerikler oluşturulması hedeflenmektedir.  

3.1.1. Proje Bileşenleri
2
 

FATİH Projesi beş ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; 

- Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni 

- E-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi 

- Öğretim programlarında Etkin BT Kullanımı 

- Derslerde BT Kullanımı İçin Öğretmenlere Hizmet içi Eğitim 

- Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve İnternet Kullanımının 

Sağlanması 

                                                 
2 Bu bölümde yer alan bilgiler FATİH Projesi resmi web sitesi www.fatihprojesi.meb.gov.tr adresinden 
alınmıştır.  

http://www.fatihprojesi.meb.gov.tr/
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3.1.1.1. Donanım Altyapısı Bileşeni 

Bu kapsamda okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki tüm 

okulların bütün dersliklerine (yaklaşık 40.000 okulda 620.000 derslik) birer adet 

dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazı sağlanacaktır. Her okula en az bir adet çok 

amaçlı fotokopi makinesi, akıllı tahta, doküman kamera ve mikroskop kameranın 

bulunduğu akıllı bir sınıf oluşturularak kablolu internet bağlantısı sağlanacaktır. Her 

öğretmene tablet bilgisayar ve projenin ikinci fazında her öğrenciye tablet bilgisayar 

temin edilecektir. Bunların yanında her ilde toplam 110 merkezde uzaktan hizmet içi 

eğitim merkezleri kurulacaktır. 

Donanım altyapısının kurulması kadar kurulum altyapısının hizmet 

sürekliliğinin sağlanması da önemlidir. Bu bağlamda 3362 Ortaöğretim kurumunda 

kurulumu yapılacak işin teknik şartnamesinde ‘her türlü ürün ve bileşen ve işçilik 

için en az 3 yıl yüklenici garantisi verecektir’ maddesinden dolayı 3 yıl boyunca 

yaşanacak arızaların bakım ve onarımı ücretsiz olarak yüklenici firma tarafından 

gerçekleştirileceği belirtilmektedir (Eğitimde Fatih Projesi 3362 Ortaöğretim 

Kurumunun Yerel Alan Ağı Pasif Üyeleri ve Aktif Cihazları Kurulumu Teknik 

Şartnamesi). Bu kurulumun bitmesinin ardından aynı okulların internet erişimlerinin 

iyileştirilmesi amacıyla Geniş bant İnternet Hizmeti ihalesine çıkılacağı ve bu ihale 

kapsamında  ihaleyi kazanan firma ile imzalanacak SLA (Service Legal Agreement/ 

Hizmet Seviye Antlaşması) sözleşmesi ile hizmet seviye düzeyinin yüzde 99 

düzeyinde olmasının sağlanacağı öngörülmüştür.  
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3.1.1.2. E-içeriğin (Elektronik İçerik) Sağlanması ve Yönetilmesi Bileşeni 

Bu bileşenle öğretim programlarına uygun ve derslerde yardımcı birer ders 

materyali olarak kullanılmak üzere elektronik içerikler sağlanması ve bu e-içeriklerin 

ses, video, animasyon, sunu, fotoğraf/resim gibi çoklu ortam bileşenleri ile 

desteklenmiş öğrenme nesnelerinden ve etkileşimli e-kitaplardan oluşması 

planlanmıştır. Bu e-içeriklere öğretmenler ve öğrenciler web tabanlı ortamlarda hem 

çevrimiçi hem de çevrimdışı biçimde kolaylıkla ulaşabileceği ifade edilmektedir.  

Bu bileşenle birlikte öğrencilerin bilgisayar, internet vb. teknolojik 

araçlardaki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve bu araçları öğrenme amacıyla 

kullanmaları için öğretme sistemlerinde yeni yaklaşımların geliştirilmesi ve 

öğrencilere e-öğrenme sisteminin imkânlarının sunulması hedeflenmektedir. Eğitim- 

öğretim içeriklerinin elektronik ortamda sunulması ve bunların etkin olarak 

kullanılmasının, öğrencileri daha aktif hale getirerek bilgiye erişim ve öğrenmeyi 

kolaylaştırması, eğitimde fırsat eşitliğinin gerçekleşmesine katkı sağlaması 

umulmaktadır.  

Proje kapsamında kullanılacak zenginleştirilmiş kitaplar (z-kitaplar), Talim 

ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) tarafından onaylanmış, okullarda kullanılan 

ders kitaplarının, PDF formatları üzerinde yazılı metinlerin değiştirilmeden, çoklu 

ortam unsurları ile zenginleştirilmiş halidir. TTKB ile YEĞİTEK tarafından 

oluşturulan komisyon çalışması sonucunda e-içeriklere yönelik teknik, pedagojik, 

görsel, işitsel ve genel standartlar belirlenmiştir.  
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Ülkemizde teknoloji destekli eğitime geçişin yeni bir aşaması olan z-kitap ve 

e-içerik uygulamasının beklenen etkiyi sağlayabilmesi ve eğitimde yenileşme 

sürecini destekleyebilmesi için e-içerik sağlayan üretici firmaların ve uzmanların 

konu ile ilgili hukuki çerçeveye uygun ürün hazırlamalarının yanında; pedagojik 

esasları, kullanışlılık ve verimliliğin diğer ilkeleri ile belirlenen inceleme 

kriterlerineuygun içerikler üretmeleri gerekmektedir (2011-2012 Yılında 

Kullanılacak e-İçerik ve z-Kitap Hazırlama ve İnceleme Kriterleri).  

Eğitim-öğretim sürecinde bilişim teknolojisi donanımlarını kullanarak etkin 

materyal kullanılması amacıyla YEĞİTEK tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adlı 

bir sosyal eğitim platformu oluşturulmuştur
3
. EBA sınıf seviyelerine uygun, güvenilir 

ve incelemeden geçmiş e-içerikleri öğretmen ve öğrencilere sunmak amacıyla 

tasarlanmıştır. Teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanma öngörüsü 

ile oluşturulan bu platform ile farklı ve zengin e-içerikler sunulması, bilişim 

kültürünün yaygınlaştırılarak eğitimde kullanılmasının sağlanması, sosyal ağ 

yapısıyla bilgi alışverişinde bulunulması, bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden 

yapılandırılabilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca farklı öğrenme stillerine ( sözel, 

görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsayan bir 

hizmet sunumu ile zengin ve gittikçe büyüyen bir arşivle derslere katkı sağlanması 

EBA’nın hedefleri arasında yer almaktadır. EBA içerisinde arama motoru, okul 

ansiklopedisi, e-ders, e-kitap, tv-radyo, ders destek araçları, e-müfredat, ARGE ve 

soru cevap sayfaları yer almaktadır.  

                                                 
3 Burada yer alan bilgiler http://www.eba.gov.trkaynağından elde edilmiştir.  

http://www.eba.gov.tr/
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3.1.1.3. Öğretim Programlarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı 

Öğretim programlarının BT kullanımını desteklemesi amacıyla öğretmen 

kılavuz kitaplarının, okulların dersliklerine sağlanan donanım altyapısı ve eğitsel e-

içeriğin etkin kullanımını içerecek şekilde yenilenmesi planlanmıştır.  

Çağımızda okuma-yazma bilen, aritmetik bilgileri olan kişileri tanımlamakta 

kullanılan eğitimli insan tanımı değişmiştir. Bugün bilgi toplumunda eğitimli insan, 

kendisi ile ilgili gelişmeleri takip edebilen, bunları hayatında uygulayan, sorgulayan, 

gelişime açık, bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif olarak kullanabilen bir kişi 

anlamına gelmektedir (Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Belgesi, 2009). Günümüz 

toplumlarında hayatın her alanında yaygın olarak kullanılan bilgi ve iletişim 

teknolojileri eğitim ve öğretimde de yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu 

durumu daha da geliştirme adına e-dönüşüm Türkiye kapsamında üretilen ve 

ülkemizde bilgi toplumu olma sürecindeki eylemleri tanımlayan Bilgi Toplumu 

Stratejisi Belgesi, Kalkınma Planları, Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı ve BT 

Politika Raporu’nda yer alan hedefler doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar 

dersliklere BT araçları sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleşmesi 

amaçlanmıştır (fatihprojesi.meb.gov.tr). Öğretim programlarında etkin BT 

kullanımının gerçekleştirilmesi için bilişim teknolojileri olanaklarının tüm öğretim 

süreçlerinde geniş kitlelere eşit ve etkin biçimde ulaştırılabilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu bağlamda öğrenme ve öğretme ortamlarının bilişim teknolojileri ile 

iyileştirilmesi, fırsatların artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim 

hizmetleri kapsamının genişletilmesi projenin temel bileşenlerinden birini 

oluşturmaktadır. Böylece zaman ve mekâna bağlı kalmaksızın öğretimin sağlanması, 
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ülkemizde eğitim alanındaki bilişim teknolojisinin kalitesinin artırılması, düşük ve 

yüksek gelir grubunda yer alan ailelerin çocukları arasındaki eğitime erişim 

olanağındaki adaletsizliklerin ortadan kaldırılması gibi hedeflere ulaşılması 

amaçlanmaktadır.  

3.1.1.4. Derslerde BT Kullanımı İçin Öğretmenlere Hizmet içi Eğitim 

Bileşeni 

Proje bileşeni kapsamında, 680.000 öğretmenin sınıflara sağlanan donanım 

altyapısını, eğitsel e-içerikleri ve BT’ye uyumlu hale getirilen öğretmen kılavuz 

kitaplarını etkin biçimde kullanma becerilerini geliştirmelerine dönük yüz yüze ve 

uzaktan eğitim aracılığıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri planlanmıştır. Eğitimler, 

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği kapsamında yürütülmektedir. 

FATİH Projesi- Teknoloji Kullanımı Kursu (30 saat), FATİH Projesi Hazırlayıcı 

Eğitimi (25 saat) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 

14.05.2012 tarih ve 15086 sayılı yazıları doğrultusunda yapılmaktadır. Proje 

kapsamındaki eğitimlerin genel amacı, öğrencilere zengin bir eğitim-öğretim ortamı 

sunmak ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktır.  

Öğretmenlere öncelikle Temel Bilgisayar kullanım kursu verilerek 

teknolojiye olan yetersizliklerinin giderilmesi ve daha sonra da BT’nin derslerde 

etkin ve verimli kullanılması için formasyona yönelik bir eğitimin verilmesi uygun 

görülmüştür. Dolayısıyla ‘Temel Bilgisayar Kullanımı’ konusunda eğitim almamış 

olanlar ile bu konuda kendilerini yeterli görmeyenlere Eğitici Bilişim Teknolojileri 

Formatör Öğretmenleri eğitim vermeye başlamıştır. 
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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan bir hizmet içi eğitim programı, FATİH Projesi- Hazırlayıcı 

Eğitim Kursu’dur. 25 saat süren bu etkinlikle, öğretmenlerin bilgisayarların temel 

özelliklerini, donanımsal ve çevresel elemanlarını tanıması, klasör ve dosya 

işlemlerini etkin olarak kullanması, elektronik posta ve dosya indirme işlemleri, sunu 

hazırlama programını kullanması gibi temel bilgisayar okuryazarlık becerilerinin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Temel bilgisayar becerisine sahip öğretmenlere verilen ikinci bir eğitim ise, 

‘Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı’ etkinliğidir. Akademisyenlerden oluşan 

bir kurul tarafından hazırlanan bu kursun amacı, öğretim programları doğrultusunda 

derslerini işleyen öğretmenlerin eğitim-öğretim sürecinde bilişim teknolojilerini 

etkili ve verimli kullanabilmelerini sağlamaktır. Proje kapsamında kullanılacak olan 

etkileşimli tahta ve tablet bilgisayarları etkili biçimde kullanma yeteneklerinin 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 30 saat süren kurs kapsamında öğretmenlere; 

- BT Ekipmanlarını Kurma ve Kullanma, 

- Eğitimde Bilişim Teknolojisi Kullanımı ve Temel Kavramlar, 

- Öğretim Sürecinde Materyallerin Kullanımı, 

- Materyal Arama, Bulma ve Seçme, 

- Etkileşimli Tahta Kullanılarak Ders Sunumu, 

- Öğretim Materyali Tasarlama ve Materyal Üzerinde Değişiklik Yapma, 
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- Bulunan/tasarlanan Bir Materyalin Kullanılarak Bir Dersin Planlanması ve 

Sunulması konularında eğitim verilmektedir
4
. 

     Öğretmenlere verilen hizmet içi eğitimler sonunda, kursiyerler ölçme ve 

değerlendirmeye tabi tutularak etkinliğin değerlendirilmesine gidilmiştir. Bu 

bağlamda ‘Hazırlayıcı Eğitim Kursu’ sonunda kursiyerlerin başarısını 

değerlendirmek amacıyla en az 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli test sınavı 

uygulanmıştır.  ‘Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu’ sonunda ise kursiyerlerin 

faaliyet süresince öğrendikleri konulardan hazırladıkları çalışmalar 

değerlendirilmiştir. Ayrıca kursun eğitim programını, eğitim görevlilerini ve eğitim 

merkezlerini değerlendirmek amacıyla Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 

Müdürlüğü web adresinde yer alan anketler yoluyla kursiyerlerin görüş ve önerileri 

alınmıştır. 

3.1.1.5. Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının 

Sağlanması 

Yeni teknolojilerin eğitim alanında kullanılmaya başlanmasına paralel olarak 

bu teknolojilerin eğitim alanında nasıl kullanılacağını kapsayan eğitim teknolojisi 

alanında da yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerini 

kullanırken fiziksel ortamın düzenlenmesinden internetin bilinçli ve güvenli 

kullanılmasına kadar birçok konuda öğretmen ve öğrencilerin aydınlatılması 

gerekmektedir. Özellikle gençlerin internet kullanımında karşılaşabilecekleri sorunlar 

                                                 
4 Detaylı bilgi için bkz; MEB Fatih Projesi ‘Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu’ Hizmet İçi Eğitim 
Etkinlik Programı 
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ve alınabilecek önlemler üzerinde durulmalı, internetin amacına uygun kullanımı 

sağlanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘BT Araçlarının Bilinçli 

ve Güvenli Kullanımı’ adlı metinde bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarını 

kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar üzerinde durulmuştur. Fiziksel 

ortamın düzenlenmesi bağlamında kullanıcıların fiziksel sağlığının korunması için 

alınması gereken önlemler; oturma biçimi, ekrana yakınlık, klavye kullanımı ve 

bulunulan odanın sıcaklık ve ısı düzeyi, kişisel ve elektrik güvenliği ile ilgili olarak 

detaylandırılmıştır.  

Gençlerin interneti kullanım amaçları, oyun oynamak, sohbet etmek, sosyal 

ağlar, dosya indirme/paylaşma ve internette gezinme olarak sıralanabilir.  Bu 

etkinlikleri gerçekleştirirken öğrencilerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar da 

yukarıda geçen metinde anlatılmaktadır. Burada önemle üzerinde durulması gereken 

konular çocukların internette geçirdiği sürenin aileleri tarafından kontrol edilmesi ve 

sanal zorbalığa karşı korunmaları gereğidir. Öğrencilerin oynadıkları oyunların 

fiziksel ve ruhsal sağlıklarını bozabileceği göz önünde bulundurularak şiddet ve 

uygunsuz içerikler barındıran oyunlardan kaçınmaları sağlanmalıdır. Öğrencinin 

bilgiye erişimi, ulaştığı bilgiyi yorumlayarak yeniden bilgi üretebilmesi gibi 

faaliyetlerle analiz ve muhakeme yeteneğini geliştirerek BT araçlarını faydalı olarak 

kullanmaları konusunda öğretmen ve ailelerin, gençleri denetlemeleri önem arz 

etmektedir.  

Projenin, bilinçli güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir bilişim teknolojilerinin 

sağlanması bileşeni kapsamında her dersliğe geniş bant internet erişimi kablolu 

bağlantı ile sağlanacaktır. Eğitim- öğretim süreçlerinde BT araçlarıyla birlikte 



122 

internetin de bilinçli ve güvenli kullanımını sağlamak için gerekli yazılım ve 

donanım altyapısının kurulmasının yanında mevzuat düzenlemesi de yapılacaktır.  

3.2. FATİH Projesi’nin Ekonomik Büyüklüğü ve Finansmanı 

FATİH Projesi adıyla bilinen Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi 

İyileştirme Hareketi Projesi kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarının 

finansmanı Milli Eğitim Bakanlığı Genel Bütçesi ile Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı Evrensel Hizmet Fonu Bütçesinden karşılanmaktadır. 2012 

yılında projeye bütçeden 803 milyon TL, 2013 yılında ise bu oran yüzde 74 

artırılarak 1,4 milyar TL’ye çıkartılmıştır (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2013). 

Projenin toplam maliyetinin ise 8 milyar TL olacağı öngörülmektedir. 

 

Grafik 8: FATİH Projesi’ne 2012 Yılında Bütçeden Ayrılan Pay 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi 
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Devletin bilgi ve iletişim teknolojileri projeleri içinde en çok bütçe 803 

milyon TL ile eğitimde “FATİH Projesi”ne pay ayırmıştır. İkinci sırada 125 milyon 

TL ile “İlkokul Bilgisayar Sınıfı Kurulumu” ve üçüncü sırada 120 milyon TL ile 

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “T.C. Kimlik Kartı” projesi yer almaktadır 

(bkz grafik 8). 

2013 yılı Yatırım Programı’na göre ise FATİH Projesi toplam tutarı 2 milyon 

TL olarak belirtilmiş, 2013 yılı için toplamda 1 milyon TL yatırım yapılacağı ifade 

edilmiştir. Evrensel Hizmet Gelirleri’nden projeye aktarılan kaynak tutarının ise 400 

bin TL olacağı belirtilmiştir. 2012 yılı için projenin toplam tutarı ise 1 milyon 500 

bin TL olarak öngörülmüş, bu yıl için projeye 403 bin TL tutarında yatırım yapılması 

planlanmıştır. Evrensel Hizmet Gelirleri’nden projeye aktarılacak tutarın ise bu yıl da 

yine 400 bin TL olacağı belirtilmişti. 2011 Yatırım Programı’nda ise projenin 2011 

yılı sonuna bırakıldığı ifade edilmiş ve 500 bin TL toplam tutarı olacağı 

öngörülmüştü. Görüldüğü üzere 3 yıl boyunca projeye ayrılan kaynaklarda sürekli bir 

artış gözlenmektedir.  

25 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu’nun 

amacı; kamu hizmeti niteliğini haiz, ancak işletmeciler tarafından karşılanmasında 

mali güçlük bulunan evrensel hizmetin sağlanması, yürütülmesi ve elektronik 

haberleşme sektörü ile bu Kanun kapsamında belirlenen diğer alanlarda evrensel 

hizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir 

(5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu, Birinci Bölüm, md.1). Evrensel Hizmet 

Kanunu kapsamında oluşturulan ‘Evrensel Hizmet Fonu’ Ulaştırma Bakanlığı 

Haberleşme Genel Müdürlüğü’ne bağlı daire başkanlığı tarafından yönetilmektedir.  
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Adı geçen kanunda belirtildiği üzere evrensel hizmet; sabit ve ankesörlü 

telefon hizmetlerini, basılı veya elektronik ortamda sunulacak telefon rehber 

hizmetlerini, acil yardım çağrıları hizmetlerini, temel internet hizmetlerini, ulaşımı 

deniz yoluyla sağlanabilen yerleşim alanlarına yolcu taşıma hizmetlerini ve deniz 

haberleşmesi ve seyir güvenliği haberleşme hizmetlerini kapsar. Yasada, evrensel 

hizmet ‘Coğrafi konumlarından bağımsız olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 

herkes tarafından erişilebilir, önceden belirlenmiş kalitede ve herkesin 

karşılayabileceği makul bir bedel karşılığında asgari standartlarda sunulacak olan, 

internet erişimi de dâhil elektronik haberleşme hizmetleri’ şeklinde tanımlanmaktadır 

(Evrensel Hizmet Kanunu, Bölüm 1, md.2). Evrensel hizmetin sağlanmasında ve bu 

hususta yapılacak düzenlemelerde göz önünde bulundurulacak ilkelere bakıldığında 

öncelikle ülke sınırları içerisinde yaşayan herkesin, bölge ayrımı gözetilmeksizin 

hizmetten yararlanması öngörülmektedir. Evrensel hizmet, kişi başına gayrisafi milli 

hâsıla ile orantılı olacak şekilde makul fiyat seviyesinde ve önceden belirlenmiş 

hizmet kalitesi standartlarında sunulmalıdır. Evrensel hizmetin sunumu ve 

ulaşımında devamlılık esası geçerlidir. Ayrıca toplumda sosyal desteğe ihtiyacı olan, 

engelli ve düşük gelirli bireylerin bu hizmetten yararlanabilmesi için uygun 

fiyatlandırma ve teknoloji imkânlarının sunumu önem arz etmektedir. 

Yasaya göre, Telekomünikasyon Kurumu, görev ve imtiyaz sözleşmeleri ile 

ruhsat ve genel izin bedelinin yüzde 2’sini, yetkilendirme tarihini takip eden ayın 

sonuna kadar, GSM işletmecileri dışındaki işletmeciler ve Türk Telekom, yıllık net 

satış hasılatının yüzde 1’ini, izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar, GSM işletmecileri, 

Hazine’ye ödeyecekleri payın yüzde 10’luk kısmını, ödendiği ay içerisinde, 
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Telekomünikasyon Kurumu verdiği idari para cezalarının yüzde 20’sini, tahsil 

edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar, Telekomünikasyon Kurumu, her üç ayda 

bir giderlerinin karşılanmasından sonra kalan miktarın yüzde 20’sini, 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği genel bütçeye yapılacak ödemeden 

önce takip eden ayın 15’ine kadar Ulaştırma Bakanlığı’na bildirir. Bu meblağ aynı 

süre içinde Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılır ve bütçeye 

‘Evrensel hizmet gelirleri’ adı altında kaydedilir.  

Bu süre içinde ödenmeyen katkı payları, gecikme zammı ile birlikte, 

Bakanlığın ilgili vergi dairesine yapacağı başvuru üzerine, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. 

Vergi dairelerince yapılan tahsilatlar ertesi ayın sonuna kadar Bakanlığın Merkez 

Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılır.  

İşletmecilerin evrensel hizmet sağlama yükümlülükleri nedeniyle ortaya çıkan 

evrensel hizmetin net maliyetinin karşılanması ve bu Kanun gereğince yapılacak 

diğer harcamaları karşılamak için Bakanlık bütçesine her yıl evrensel hizmet gelirleri 

tahmini kadar ödenek öngörülür. Evrensel hizmetler için ödenek ihtiyacı bu hizmet 

gelirleri tahmininden fazla olması halinde yeterli ödenek Bakanlık bütçesine 

öngörülür. Bu amaçla konulan ödenek münhasıran, bu Kanun ile Bakanlığa verilen 

görevlerin yerine getirilmesi için kullanılır. Evrensel hizmet gelirlerinin tahsili ve 

giderlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile Maliye Bakanlığı’nın 

müştereken hazırlayacağı yönetmelikle belirlenir (EHK, Bölüm 3, madde 6, e bendi). 
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 ‘Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerinin Yapılmasına İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ 29.06.2006 tarih ve 26213 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgi toplumunun geliştirilmesine katkı 

sağlamak amacıyla bilgisayar okuryazarlığı da dâhil olmak üzere bilgi 

teknolojilerinin eğitim alanında yaygınlaştırılmasına yönelik mal ve hizmetlerin 

sağlanması usulü, ilgili yönetmelikte yer almaktadır. Buna göre; elektronik 

haberleşme altyapısından yoksun olan bölgelere götürülecek her bir hizmet için 

evrensel hizmet yükümlüğüne talip olan işletmeciler; hizmetin sunulacağı bölgeye, 

bu bölgedeki mevcut ve planlanmış elektronik haberleşme altyapısına, vereceği 

hizmet türlerine, maliyetlerine, uygulayacağı fiyatlara, hizmet kalitesine ilişkin bilgi 

ve belgeleri Ulaştırma Bakanlığı’na verir. Ayrıca Bakanlık gerekli gördüğü diğer 

hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri de isteyebilir (Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili 

ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kısım 3, 

madde 8, (b) ve (c) bendi). Ancak bilgi teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve 

kullanımına yönelik uygun fiziki ortamın oluşturulması amacıyla yapılacak her türlü 

araç, gereç, bilgisayar, yazılım ve donanımlarla ilgili alımlarda yukarıda ifade edilen 

(b) ve (c) bendinin kapsamı dışına çıkarılması, söz konusu mal ve hizmetlerin 

alımında denetim ve hesap verilebilirliğe uygun olmayan uygulamalara yol 

açabilecektir (A.g.y. (ç) bendi, (Değişik bend: 20/04/2007- 26499 S.R.G Yön/2.md.). 
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3.3. FATİH Projesi Kapsamında Yapılan Mal ve Hizmet Alım İhaleleri 

3.3.1. Etkileşimli Tahta, Çok Fonksiyonlu Yazıcı ve Doküman Kamera 

İhalesi
5
 

Üç faz halinde ve üç yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen ihale sürecinin 

ilk fazı olan ‘Etkileşimli Tahta’ ve ‘Yazıcı, Tarayıcı ve Doküman Kamera Sistemi’ 

ihaleleri 23 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirildi. Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından çıkılan ihalede Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlı 3 bin 657 adet orta öğretim okuluna her okula bir adet 

olmak üzere 3 bin 657 adet çok fonksiyonlu yazıcı, doküman kamera ve her sınıfta 

bir adet olmak üzere 84 bin 921 adet etkileşimli tahta satın alındı.  84 bin 921 adet 

‘Etkileşimli Tahta’ alımını kapsayan ihaleye 339 milyon 595 bin TL teklif veren 

Vestel en düşük teklifi vererek ihaleyi aldı. 

Birinci faza teklifte bulunan firmalar; Ericsson, Bet, TR Kurumsal, Koyuncu 

Elektronik, Yönsis Bilgisayar, Semih Ofset, Destek Bilgisayar ve İletişim, Teknoser 

ve Servus firmalarıydı. Akıllı tahta içinse Haier- Atmaca Elektronik İş Ortaklığı, 

Arçelik ve Vestel’den teklifler geldi. Verilen teklifler içinde en düşük teklif 339 

milyon 595 bin TL ile Vestel’e aitti ve ihalenin kazananı Vestel oldu. Yazıcı, tarayıcı 

ve doküman kamera sistemleri ile ilgili teklif ise Servus’tan geldi. Servus’un teklifi 

11 milyon 114 bin TL oldu (FATİH Projesi'nin ilk fazına en iyi teklif Vestel ve 

Servus'tan, Milliyet, 01.12.2011). 

                                                 
5FATİH’in Tabletleri, http://www.telekomdunyasi.com/fatih-in-tabletleri-162.html, (09.10.2012) 
 

http://www.telekomdunyasi.com/fatih-in-tabletleri-162.html
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Proje kapsamında yapılan alımlar Kamu İhale Kanununca açık ihale usulü ile 

gerçekleştirilmiş olup mal ve hizmetler ile hangi şirketlerden alındığı bilgisi 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır.       

Tablo 14: Alımı Gerçekleştirilen Mal ve Hizmetler 

Alınma Yöntemi Alınan Mal  Firma Adı 

4734 Kamu İhale Kanunu LCD Panel Etkileşimli Tahta Vestel Dijital Üretim A.Ş. 

4734 Kamu İhale Kanunu Doküman Kamera Beta Ofis Ekipmanları San. Ve 

Tic. A.Ş. 

4734 Kamu İhale Kanunu Çok Fonksiyonlu Yazıcı Beta Ofis Ekipmanları San. Ve 

Tic. A.Ş. 

Devlet Malzeme Ofisi Tip-1 Tablet Bilgisayar General Mobile Inc. 

Devlet Malzeme Ofisi Tip-2 Tablet Bilgisayar Sentim Bilişim Teknolojileri 

San ve Tic. A.Ş. 

 Kaynak: www.tbmm.gov.tr; 7/6857 esas numaralı yazılı soru önergesine ilişkin cevap 

Proje kapsamında alımı yapılacak mal ve hizmetler için internet sitesi 

üzerinden dünyadaki tüm yatırımcılara yapılan çağrı mektubu sonucunda, doküman 

kamera, etkileşimli tahta ve çok amaçlı fotokopi makinası ihale süreci Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, tablet alım ihalesi ise Devlet Malzeme Ofisi 

tarafından gerçekleştirilmiştir. İhaleyi kazanan firmalar, alınan mal ve ödeme 

miktarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

  

http://www.tbmm.gov.tr/
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Tablo 15: Alımı Gerçekleştirilen Mallar ve Fiyatları 

Malın Adı  Tedarikçi Firma Adet Birim Fiyat 

(TL) 

Toplam Fiyat(TL) 

Doküman  

Kamera 

Beta Ofis Ekipmanları 

San.ve Tic. A.Ş. 

 

3.657 

 

508, 71 

1.860.352,47+ 

K.D.V. 

A4 Yazıcı Beta Ofis Ekipmanları 

San.ve Tic. A.Ş. 

 

1.211 

 

2.043,10 

2.474.194,10+K.D.V. 

A3 Yazıcı Beta Ofis Ekipmanları 

San.ve Tic. A.Ş. 

2.446 3.034,059 7.422.607,14+ 

K.D.V. 

Etkileşimli 

Tahta 

Vestel Dijital Üretim 

A.Ş. 

84.921 3.999 339.599,079+ K.D.V. 

Tip-1 Tablet Telpa Elektronik 4.000 599 2.396.000+ K.D.V. 

Tip-2 Tablet Sentim Bilişim 

Teknolojileri San. ve Tic. 

A.Ş. 

4.800 755 3.624+ K.D.V. 

Kaynak: www.tbmm.gov.tr 

3.3.2. Tablet Alım İhalesi 

Pilot uygulama kapsamında her öğrenciye ve öğretmene tablet alımı 

gerçekleştirilecek proje ihalesinin ikinci fazı Devlet Malzeme Ofisi tarafından 12 

Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirildi. Pilot uygulama kapsamında eğitim veren 52 

okulda dağıtımı yapılacak tabletlerden 4000 adedi General Mobile firması tarafından 

General Mobile markalı (General Mobile e-tab) olarak, 4800 adedi ise Sentim 

Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Samsung markalı (Samsung 

Galaxy Tab Wifi) olarak ihaleyi kazandı. Proje kapsamında öğrencilere bedava 

dağıtılacak tablet bilgisayarlardan e-tab’in piyasa fiyatı 799 TL, Samsung Galaxy 

Tab Wifi’nin ise 720 TL’dir. 12 Aralık 2011 tarihinde yapılan ihalenin ardından 

sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte tabletlerin 52 pilot okula 30 Ocak 2012 

tarihinde dağıtılması kararlaştırıldı. İhaleyi kazanan şirketlerin bu kısa süre içerisinde 

http://www.tbmm.gov.tr/
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tabletleri hazırlayıp teslim etmeleri de oldukça hızlı bir üretim faaliyetini zorunlu 

kılmıştır
6
. 

Tablo 16: Alımı Gerçekleştirilen Tablet Model ve Özellikleri 

 SAMSUNG GALAXY TAB 

WİFİ 

GENERAL MOBILE E-TAB 

İşletim Sistemi Android 3.1 Honeycomb Android 2.3.4. Gingerbread 

Harddisk 16 GB 16 GB 

Ekran Boyutu 10.1 8,9  

Ekran Çözünürlüğü 1280 x 800 pixel 1280 x 768 pixel 

RAM 1 GB 512 MB 

Çalışma Süresi 9 saat 6 saat 

Bağlantılar Wifi Wifi 

Ağırlık 618 gram 550 gram 

Kamera 3 Megapiksel 1.3 Megapiksel 

Kaynak: www.veteknoloji.com, 2012 

Tabletlerle ilgili en çok merak edilen nokta ise pil ömrünün uzunluğu konusu; 

8,9 inçlik tabletin çalışma süresi 6 saattir. Ancak ilk kullanımının üzerinden zaman 

geçtikçe, bataryalar devamlı olarak şarjları tükenip şarj edildikçe pil ömrünün 

azalması durumu da ileride yaşanacak problemlerle ilgili işaret vermektedir. Daimi 

kullanılan tabletlerin batarya ömrü kısaldıkça öğrenciler ders esnasında şarj problemi 

yaşayabileceklerdir. Bu sıkıntının önüne geçilebilmesi için öğrencilerin yanlarında 

her gün yedek batarya bulundurmaları bir çözüm olarak görülebilir. Bu durumda da 

söz konusu yedek bataryaların, proje kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına 

dâhil edilmesi gerekmektedir.  

                                                 
6 8 günde toplam 4 bin adet e-tab hazırladıklarını belirten General Mobile Türkiye Genel Müdürü 
Muzaffer Gölcü, toplam 4 bin e-tab’i Tayland, Güney Kore ve Japonya’dan gelen parçalarıyla 
montajlayıp yazılımlarını hazırlamak için 35 mühendis ve 85 teknisyenin yoğun bir tempoda 
çalıştıklarını ifade etmiştir (MEB, 2012).  

http://www.veteknoloji.com/
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Tablet bilgisayarların kaybolması, çalınması ya da kırılma, çatlama vb. 

sorunlarla karşılaşılması durumunda her okulun yüzde 5 yedek stoku bulunmaktadır. 

Ancak söz konusu kaybolma ve arıza durumlarında meydana gelen hasarın 

karşılanması da problem teşkil etmektedir. Öğrencilere bedelsiz olarak sunulan tablet 

bilgisayarlarda ileride yaşanacak çeşitli kazalar neticesinde oluşabilecek maddi 

hasarların öğrencinin ailesi tarafından mı yoksa MEB tarafından mı karşılanacağı, 

zararın tazmininde izlenilecek yöntem konusunda net bir uygulama söz konusu 

değildir
7
. Okullarda formatör öğretmenlerin çözebileceği sıkıntılar bu yolla 

giderilmekte, aksi takdirde okul yöneticileri İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla 

ya da doğrudan yetkili firma ile iletişime geçerek arızalı tabletleri firmaya 

ulaştırmaktadırlar. Eğer onarımı mümkün bir arıza varsa firma tarafından sorun 

giderilmektedir, firma tarafından sorunun çözülemediği durumlarda ise öğrenciye 

okuldaki yedek tablet bilgisayarlardan yenileri temin edilmekte ve bunun için de 

öğrenciden herhangi bir bedel temin edilmemektedir. Ancak 9 Ekim 2012 tarihinde 

gerçekleştirilen ‘Tablet Bilgisayar ve Yazılım Alımı İhalesi’ sonucunda ihaleyi 

kazanan Vestel A.Ş. tabletlerde görülen kırılma, çatlama gibi problemlerde meydana 

gelen maddi hasarın karşılanmasında farklı bir yol izlemektedir. Firmanın 

politikasına göre arızaya neden olan taraf, oluşan zararı karşılamakla sorumlu 

görülüyor. Eğer öğrencinin hatası sonucu tablet bilgisayarda bir arıza meydana 

gelmişse bu durumda servis bedeli öğrencinin ailesinden temin ediliyor. Ancak 

uygulamanın henüz çok yeni olması nedeniyle şu ana kadar herhangi bir öğrenciden 

zarar tazmini yoluna gidilmemiştir. En çok başvurulan çözüm yolu ise yedek tablet 

                                                 
7 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Koç tarafından yapılan açıklamaya göre, pilot 
uygulama sonunda bozulma ya da kırılma olasılıklarına karşı farklı uygulamalar gerçekleştirileceği 
ifade edilmiştir. (haber.stargazete.com). Fakat bu uygulamalara ilişkin resmi makamlarca açıklanan 
netleştirilmiş bir çözüm süreci görülmemektedir. 
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stokundan yeni tablet kullanılmasıdır. Okul yöneticileri proje kapsamında okula 

teslim edilen BT araçlarının kullanım durumunu, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim 

Sistemleri (MEBBİS) modüllerinden MEİS modülünde ‘Bina Kullanımı’ penceresi 

içerisinde yer alan ‘Fatih Projesi kapsamında akıllı tahta sayısı, çok fonksiyonlu 

yazıcı sayısı, doküman kamera sayısı ve tablet bilgisayar sayısı’ hücrelerine bilgi 

girişi yapmaktadırlar. Böylece okullarda arızalanan, kullanılmayacak durumda olan 

tablet bilgisayarlar sistemden düşülerek Bakanlığa bildirilmektedir. Firma tarafından 

onarılmayan arızalı tabletler ise okullarda atıl halde bekletilmektedir
8
. 

3.3.3. Ortaöğretim Kurumlarına Yerel Alan Ağı (LAN) Pasif Üyeleri ve 

Aktif Cihazlar Kurulum İhalesi 

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, ‘3362 Ortaöğretim 

Kurumunun Yerel Alan Ağı (LAN) Pasif Üyeler ve Aktif Cihazlar Kurulum İşi’ 

Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım 

İşlerine Dair Yönetmeliğin 14. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile 11 Eylül 2012 

tarihinde gerçekleştirildi ve 22 Kasım 2012 tarihinde kazanan firmalarla sözleşmeler 

imzalandı. 

Coğrafi bölgelere göre eşit sayıda okula hizmet sağlanacak şekilde üç bölgeye 

ayrılarak yapılan ihaleye 6 firma katıldı ve Türkiye üç bölgeye bölünerek üç ayrı 

bölge halinde ihale gerçekleştirildi. Birinci bölgede 1076, ikinci bölgede 1160, 

                                                 
8 Bu konu ile ilgili olarak proje kapsamında eğitim veren pilot okullardan Mustafa Azmi Doğan 
Anadolu Lisesi, Hasan Ali Yücel Anadolu Öğretmen Lisesi, Sabahattin Zaim Anadolu Öğretmen Lisesi 
ve Yedikule Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcıları ile görüşmeler yapılmış, verilen bilgiler 
doğrultusunda sürece ilişkin benzer bir yol izledikleri sonucuna varılmıştır.  
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üçüncü bölgede ise 1026 olmak üzere toplamda 3362 okul için ihaleye çıkıldı. Kapalı 

zarf usulü ile gerçekleştirilen ihaleye Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ, 

Anel Telekom Elektrik Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Türk Telekom AŞ, Sentim 

Bilişim Teknolojisi Sanayi ve Ticaret AŞ, Probil Bilgi İşlem Destek ve Danışmanlık 

Sanayi Ticaret AŞ ile Topaz Telekom Yay. Rek. AŞ. teklif verdi.    Aralarında İzmir, 

İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir’in bulunduğu birinci bölge için en düşük teklif 35 

milyon TL ile Türk Telekom AŞ’den gelmiştir. Ankara, Konya, Adana ve 

Samsun’un da içinde bulunduğu 25 ili kapsayan ikinci bölge için de en düşük teklif 

35 milyon TL teklif ile Türk Telekom AŞ tarafından verilmiştir. Trabzon, 

Diyarbakır, Hakkâri, Tunceli ve Kayseri şehirlerini de kapsayan 35 şehirden oluşan 

üçüncü bölge için en düşük teklif 31 milyon 763 bin 717 lira 56 kuruş ile Sentim 

Bilişim Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden gelmiştir
9
 

3.2.4. Genişletilmiş Pilot Uygulama İçin Tablet Bilgisayar Donanım ve 

Yazılım Alımı İhalesi 

12 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen 52 okulda dağıtımı yapılan 8800 

tablet bilgisayar alımı ardından genişletilmiş pilot okul uygulaması kapsamında 102 

okulun dokuzuncu sınıflarına dağıtılmak üzere 49 bin tablet alımı daha 

gerçekleştirilmiştir. 9 Ekim 2012 tarihinde çıkılan ihaleyi Vestel Dijital Üretim 

Sanayi Anonim Şirketi kazanmış ve 12 Aralık 2012’de Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde sözleşme imzalanmıştır. İhale, Eğitimde Fatih 

Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair 

Yönetmeliğin 14.maddesine göre açık ihale usulü ile yapılmıştır.  

                                                 
9Fatih Projesi’nin altyapı ihalesi yapıldı, www.anadoluajansı.com.tr, (15.10.2012) 
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3.2.5. İkinci Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu İşi İhalesi 

     Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü’nde 17 Haziran 2013 tarihinde “2.Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu İşi” 

ihalesi gerçekleştirilmiştir. Üç ayrı kısımda toplam 14 firmanın katılımı ile 

gerçekleşen ihaleye en düşük teklif 180 milyon 558 lira ile HMP-Makhes Tel-Erk 

Turizm ortaklığı tarafından verilmiştir. En yüksek teklif ise Koç Sistem tarafından 

verilen 380 milyon liradır. İkinci kısımda da yine Koç Sistem 400 milyon ile en 

yüksek teklifi verirken, HMP-Makhes Tel-Erk Turizm ortaklığı 210 milyon lira 

önermiştir. Üçüncü kısımda ise Koç Sistem 395 milyon lira, HMP-Makhes Tel-Erk 

Turizm ortaklığı 188 milyon 836 liralık teklif sunmuştur.  

3.2.6.  Tablet Bilgisayar Alım İhalesi (10 Milyon 600 Bin Adet) 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde (YEĞİTEK) 24 

Haziran 2013 tarihinde 10 milyon 600 bin tablet bilgisayar alımı ihalesi 

gerçekleştirilmiştir. Samsung, Apple, Toshiba, Microsoft gibi dev firmaların da yer 

aldığı toplam 11 firma tarafından teklif sunulmuştur.   

İhalede dosyalarını sunan firmalar şunlardır; 

1- Samsung Elektronic Co. Ltd.  

2- Samsung Elektronic İstanbul Paz. Tic. A.Ş. 

3- Mobil Tel-Elektromed İş Ortaklığı 
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4- Vestel Elektronik Sanayi Tic. A.Ş. 

5- Casper-Exper-Probil İş Ortaklığı 

6- Apple Teknoloji ve Satış Ltd. Şti. 

7- Telpa Telekomünikasyon A.Ş.- Atmaca Elektronik A.Ş. iş ortaklığı.  

8- Microsoft Corporation.  

9- Arçelik A.Ş.  

10- Toshiba Europe  

11- Hewlett Packard Teknoloji Çözümleri Ltd. Şti.    

     İhale kapsamında ‘Tablet Bilgisayar Set Alımı’ iki ayrı LOT halinde 

toplamda 10 milyon 600 bin adet üzerinden gerçekleştirilecektir. İhaleyi kazanan 

firmanın 3 yıl içinde tüm tabletleri teslim etmesi gerekmektedir. İhalenin en önemli 

şartı ise tabletlerin Türkiye’deki üretim merkezinde kurulması koşuludur. Türkiye’de 

üretim yapılması şartı ile ülkemizdeki istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.  

3.2.7.  Etkileşimli Tahta ve A3/A4 Çok Fonksiyonlu Yazıcı İhalesi 

Proje kapsamında 41 bin 996 okul için alınacak 347 bin 367 akıllı tahta, 13 

bin 645 A3 yazıcı ve 28 bin 351 A4 yazıcı alımına ilişkin ihale 23 Temmuz 2013 

tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda gerçekleştirilmiştir. 

İhalede toplam 5 firma teklif vermiştir. Akıllı tahta için en düşük teklif Datateknik- 
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Boğaziçi-Akçadağ-İnformatik OGG tarafından, yazıcı için en düşük teklif ise Oyak 

Teknoloji AŞ tarafından verilmiştir.  

İhaleye teklif veren firmalar ve teklifleri şu şekildedir; 

Yazıcı İçin; 

1- Oyak Teknoloji AŞ: 240 milyon 875 bin 659 lira 

2- Sentim Bilişim AŞ: 244 milyon 847 bin 938 lira  

Akıllı Tahta İçin; 

3- Vestel Elektronik: 1 milyar 597 milyon 540 bin 833 lira (akıllı tahta için) 

4- Datateknik-Boğaziçi-Akçadağ-İnformatik OGG: 1 milyar 319 milyon 994 

bin 600 lira (akıllı tahta için 

5- Arçelik: 1 milyar 556 milyon 898 bin 894 lira (akıllı tahta için)   

Dosyalara ilişkin teknik ve detaylı incelemenin tamamlanmasının ardından 

yeterlilik sağlayan firmalar ile üç tur pazarlık gerçekleştirilmesiyle ihaleyi kazanan 

firmalar tespit edilmiş olacaktır.   
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3.4. Eğitimde FATİH Projesi’nin Kamu İhale Kanunu Dışına 

Çıkarılması 

Eğitimde FATİH Projesi kapsamında okullara ve öğrencilere sağlanacak mal 

ve hizmet alımları ile yapım işlerinin gerçekleştirilmesi, belirlenen sürede 

tamamlanabilmesi, proje hizmetlerinin kesintisiz olarak öğrencilere eş zamanlı 

sunulabilmesi, ülkemizde bulunmayan teknolojilerin transferinin sağlanması ve proje 

konusu ürün ve hizmetlerin azami düzeyde katma değerle yurtiçi üretiminin temini 

amacıyla proje Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştır. Bu doğrultuda 

30.03.2012 tarihli ve 6287 sayılı ‘İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na eklenen 

Geçici 13.madde gereğince projenin KİK dışına çıkarılması kararlaştırılmıştır 

(7/9851 esas numaralı yazılı soru önergesine 25/12/2012 tarihinde verilen cevap). 

Projenin Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmasının gerekçesi 5.1.1961 

tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde sunulmuştur; ‘Proje hacminin büyük olması 

nedeniyle, yurtiçi üretimde önemli bir kaldıraç etkisi yaratması, ülkemizde 

bulunmayan teknolojilerin transferinin sağlanması, proje konusu ürün ve hizmetlerin 

yurtiçi üretiminin geliştirilmesi ve bu üretimde de katma değerin azami düzeye 

çıkarılması amaçlarıyla, proje çerçevesindeki mal ve hizmet alımları ile yapım 

işlerinin Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutulması gerekmektedir.’ 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na eklenen geçici madde ise şöyledir; 

‘Yurtiçi üretimin ve katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik 

araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçiş 
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hedefleriyle, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 

kademelerindeki okulların dersliklerine bilişim teknolojisi donanımı, yazılımı, ağ 

altyapısı ve internet erişimi imkânının sağlanması, dersler için çevrimiçi ve 

çevrimdışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi ve e-içerik altyapısının oluşturulması. 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere ve örgün eğitim 

gören öğrencilere e-kitap, tablet bilgisayar, ve benzeri ihtiyaçların sağlanması 

amaçlarıyla Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) 

Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı tarafından 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile 

yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine 

tabi değildir. Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye 

Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu’nun görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığı ve 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak 

yönetmelikle düzenlenir.’  

Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları için 15 yıla kadar gelecek 

yıllara yüklenmeler yapılmasına ilişkin düzenleme ise 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na eklenen geçici 20. madde ile gerçekleştirilmiştir. 

Buna göre ‘Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) 

Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullara internet erişim 

hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve 

hizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek 

yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir.’Proje ile ilgili bir değerlendirme analizi 
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yapılmadan, eğitime katkı düzeyi belirlenmeden bu madde kapsamında teknolojinin 

sürekliliğini sağlamak amacıyla 15 yıllık yüklenime girilmesi projenin sona 

erdirilmesi durumunda bile, ödeme yapılmaya devam edilmesini gerektirir. Pilot 

uygulamadan esas uygulamaya geçilmeden önce projenin eğitime katkı düzeyinin 

araştırılması ve projenin eğitime olumlu katkıda bulunduğuna ilişkin veriler elde 

edildikten sonra mal ve hizmet alımına devam edilmesi daha ekonomik ve sağlıklı 

bir yol olarak görünmektedir.  

3.5. Eğitimcilerin Projeye İlişkin Görüşleri 

İlk pilot uygulaması 2010-2011 eğitim-öğretim yılında başlatılan eğitimde 

FATİH Projesi’nin üç aşamada ve 3 yıllık bir dönem içerisinde tamamlanması 

öngörülmüştür. Buna göre ilk aşamada ortaöğretim okulları, ikinci yıl ilköğretim 

ikinci kademe (5.6.7 ve 8.sınıflar) ve üçüncü yıl ilköğretim birinci kademe (1.2.3 ve 

4.sınıflar) ve okul öncesi kurumlarında projenin tüm bileşenlerinin hayata geçirilmesi 

hedeflenmiştir. Projenin imza töreninin gerçekleştirildiği ve tanıtımının yapıldığı 22 

Kasım 2010 tarihinden bugüne dek, aradan geçen yaklaşık 3 yıllık sürecin ardından 

başta eğitim dünyası olmak üzere pek çok kesimden proje faaliyetlerine ilişkin 

değerlendirmeler yapılmıştır.  

Milli Eğitim Bakanlığı 2012 Yıllık Faaliyet Raporu’nda FATİH Projesi 

kapsamında okullardaki internet altyapısının yenilenmesi, güçlendirilmesi ve 

okulların günümüz şartlarına uygun eğitim teknolojisi ile donatılmasının sağlanması 

hedeflerinin gerçekleşme düzeyleri incelendiğinde hedeflerde başarısız sonuçlar elde 

edildiği görülmektedir.  
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Tablo 17: FATİH Projesi Hedefleri Gerçekleşme Oranları 

 
Kaynak: MEB, 2013 

Tablo 17’de görüldüğü gibi proje kapsamında internet altyapısı yenilenen 

okul sayısı ve okullarda yenilenen sunucu ve bilgisayar sayısı hedeflerinin başarı 

oranı yüzde 1’in altında kalmaktadır. Akıllı tahta uygulamalarına geçen okul sayısı 

hedefinin başarı oranı yüzde 17, akıllı sınıf oluşturma başarı oranı ise yüzde 29 

düzeyinde kalmaktadır. Performans göstergelerinde yüzde 100 başarı sağlanan tek 

hedef uzaktan eğitim merkezi kurulumudur. 

Yıl/Dönem 2012 

Performans Hedefi 15/Okul ve kurumlarımızdaki internet altyapısının FATİH Projesi 

kapsamında yenilenmesi, güçlendirilmesi ve okulların günümüz 

şartlarına uygun eğitim teknolojisi ile donatılmasının sağlanması 

Sıra Performans 

Göstergeleri 

Hedef 

 

Gerçekleşme Gerçekleşme 

Durumu I.  Üç 

Aylık 

 

II. 

Üç 

Aylık 

III. 

Üç 

Aylık 

IV. Üç 

Aylık 

Kümülatif 

 

1 FATİH Projesi 

Çerçevesinde 

İnternet Altyapısı 

Yenilenen Okul 

Sayısı/Sayı 

21.689 52 102 - - 154 Ulaşılamadı 

2 Akıllı Tahta 

Uygulamalarına 

Geçilen Okul 

Sayısı/Sayı 

21.689 3.657 - - - 3.657 Ulaşılamadı 

3 FATİH Projesi 

Kapsamında 

Okullarda 

Yenilenen Sunucu 

ve Bilgisayar 

Sayısı/Sayı 

21.689 - - - 216 216 Ulaşılamadı 

4 FATİH Projesi 

Kapsamında 

Oluşturulan Akıllı 

Sınıf Sayısı/Sayı 

295.000 200 - - 84.721 84.921 Ulaşılamadı 

5 Kurulan Uzaktan 

Eğitim Merkezi 

Sayısı/SayıUlaşıldı 

110 - - 20 90 110  
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Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen FATİH Projesi “e-İçerik İhtiyaç Analizleri” 

sonunda ulaşılan bulgular da projenin sorgulanması gereken pek çok yönüne işaret 

etmektedir. Bakanlık tarafından 4 bin öğrenci ve 500 öğretmenin katılımı ile 

gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçları, projenin hem eğitimciler hem de 

öğrenciler açısından olumsuz etkiler yaratacağı algısını ortaya çıkarmıştır. 

Ankete katılan 500 öğretmenin görev yaptıkları okul türüne göre dağılımına 

bakıldığında yüzde 59’unun Anadolu Lisesi’nde, yüzde 13’ünün Anadolu İmam 

Hatip Lisesi 9’unun genel lisede, yüzde 6’sının Fen Lisesi’nde görev yaptığı 

görülmektedir. Okulların bulundukları iller bazında sıralama yapıldığı takdirde en 

çok öğretmenin görüşüne ulaşılan iller sırasıyla İstanbul, Kocaeli, İzmir ve 

Diyarbakır’dır (bkz grafik 9). 

 

Grafik 9: Ankete Katılan Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Okulların Bulunduğu İller 

Kaynak: MEB, 2012 
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Projenin uygulanmasında başlangıç aşamasında dikkat çeken önemli bir nokta 

teçhizatların alımı ve internet ağ altyapısının kurulum ihale ve pilot uygulamalarının 

zaman bakımından yanlış bir sıralamada gerçekleştirilmesidir. Proje kapsamında ilk 

ihaleye 23 Kasım 2011 tarihinde “Etkileşimli Tahta, Çok Fonksiyonlu Yazıcı ve 

Doküman Kamera Alımı” için çıkılmıştır. Takip eden ihale 12 Aralık 2011 tarihli 

8800 adet tablet alım ihalesidir. Görüldüğü üzere projeye başlanırken ilk aşamada 

akıllı tahtalar ve tablet bilgisayarların alımı yapılmış ve 2012 yılının ikinci yarısında 

pilot okullarda dağıtım gerçekleştirilmiştir. Ancak söz konusu okullarda internet 

altyapısının olmaması nedeniyle dağıtılan araç-gereçler kullanılamamış sadece 

görünürde okullar bilgisayarlarla “donatılmıştır”. Yerel alan ağı kurulumu ihalesi ise 

ilk ihalenin gerçekleştirildiği tarihten yaklaşık 1 yıl sonra 11 Eylül 2012 tarihinde 

gerçekleştirilmiş, 22 Kasım 2012 tarihinde ise kazanan firmalar ile sözleşmeler 

imzalanmıştır. Üstelik henüz bu ihaleye ilişkin sözleşme imzalanmadan genişletilmiş 

tablet pilot uygulaması kapsamında 49 bin tablet alımı daha gerçekleştirilmiştir. 

Projenin henüz başlangıç aşamasında yapılan bu önemli hata, belirlenen hedeflere 

ulaşılamamasının nedenlerinden biri olmakla birlikte, MEB faaliyet raporunda da 

görüldüğü üzere internet altyapısı yenilenen okul sayısı ve okullarda yenilenen 

sunucu ve bilgisayar sayısı hedeflerinin gerçekleşme oranı yüzde 1’in altında 

kalmaktadır. 2012 yılı için 21 bin 689 okulda internet altyapısının yenilenmesi 

hedeflenmiş iken yılın ilk çeyreğinde 52, ikinci çeyreğinde 102 okul olmak üzere 

toplamda sadece 154 okulun internet altyapısı yenilenmiştir. Projenin 

uygulanabilmesi için gerçekleştirilmesi gereken en önemli aşamalardan olan internet 

altyapısının kurulamamış olması,  diğer hedeflere ulaşılması durumunda bile 

projenin başarı oranının azalmasına neden olacaktır.  
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MEB tarafından uygulanan 4 bin 500 öğrenci ve öğretmenin projeye ilişkin 

görüşlerinin alındığı çalışma sonuçlarına göre projenin içerik açısından zayıf olduğu 

belirtilmiş ve tabletli eğitimin başarıyı artırmadığı, problem çözme ve dili etkili 

kullanma yeteneğine önemli bir katkı sağlamadığı ifade edilmiştir. Buna göre ankete 

katılan öğretmenlerin yüzde 45’i etkileşimli tahtayı sadece belirli konularda 

kullanırken, yüzde 35’i her ders kullandığını belirtmiştir. Öğretmenlerin yüzde 36’sı 

hiç tablet kullanmadığını ifade ederken, yüzde 6’sı haftada 1 kez, yüzde 7’si ayda bir 

kez, yüzde 35’i sadece belirli konularda ve sadece yüzde 14’ü her ders kullandığını 

belirtmiştir (grafik 10). 

Ankete verilen yanıtlar doğrultusunda öğretmenlerin katıldığı hizmet içi 

eğitimlerin son derece yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin yüzde 65’i tableti kullanmayı kendi kendine öğrendiğini ifade 

ederken, sadece yüzde 19’luk kesim Milli Eğitim Bakanlığı’nın sunduğu hizmet içi 

faaliyetlere katıldığını ifade etmiştir. Etkileşimli tahta kullanımını öğrenmeye ilişkin 

verilen yanıtlar da yukarıdaki sonuçlara benzer niteliktedir; öğretmenlerin yüzde 

20’si MEB’in hizmet içi faaliyetine katıldığını ifade ederken yüzde 43’ü kendi 

kendine öğrendiğini belirtmiştir (bkz grafik 11). 
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Grafik 10: Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta ve Tablet  Kullanma Sıklıkları 

(sırasıyla) 

Kaynak: MEB, 2012 

 

 

Grafik 11: Öğretmenlerin Etkileşimli Tahta ve Tablet Kullanımını Öğrenme 

Yöntemleri (sırasıyla) 

Kaynak: MEB, 2012 

Öğrencilerin projeye ilişkin görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin 

değerlendirmelerine paralellik gösterdiği görülmektedir. Ankete katılan 4 bin 

öğrencinin yüzde 98’i dokuzuncu sınıf düzeyindedir ve yüzde 63’ü il merkezindeki 
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okullarda öğrenim görmektedir (Öğrencilerin illere göre dağılımı için bkz Grafik 

12). Öğrencilerin tableti kullanma sıklığı, öğretmenlerle kıyaslandığında her ders 

tablet kullanan öğrencilerin sayısının, her ders tablet kullanan öğretmenlerin 

sayısının iki katından fazla olduğu görülmektedir. Öğrencilerin yüzde 5’i hiç tablet 

kullanmadığını belirtirken öğretmenlerin yüzde 36’sının hiç tablet kullanmaması 

öğretmenlerin yaş düzeyine ve söz konusu bilgi ve iletişim teknolojileri ürünlerini 

kullanmakta yetersiz olduklarına işaret etmektedir. Nitekim ankete katılan 500 

öğretmenin 115’i 21 yıl ve üstü mesleki kıdeme sahipken, 125’i 16-20 yıl, 138’i 11-

15 yıl görev yapmışlardır. Bu durum, yaş ortalaması yüksek olan öğretmenlerin 

teknolojik okuryazarlıkta genç öğrencilerden geride olduklarını ve daha yoğun ve 

kapsamlı eğitimlerle desteklenmeleri gerektiğini göstermektedir.  

 

Grafik 12: İllere Göre Çalışma Kapsamındaki Okul Sayıları 

Kaynak: MEB, 2012  
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Grafik 13: Öğrencilerin Etkileşimli Tahta ve Tablet Kullanma Sıklıkları (sırasıyla) 

Kaynak: MEB, 2012 

 

Grafik 14: ÖğrencilerinEtkileşimli Tahta ve Tablet Kullanımını Öğrenme 

Yöntemleri 

Kaynak: MEB, 2012       

E-İçerik İhtiyaç Analizi sonuçlarını öğretmen ve öğrencilerin yanıtları 

doğrultusunda kısaca özetleyecek olursak proje ile hedeflenen problem çözme, dili 

etkili kullanma, yaratıcılık, sorgulama, eleştirel düşünme, hayat boyu öğrenme, 

sosyal sorumluluk, takımla çalışma gibi becerilerin geliştirilmesine olumlu katkıda 
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bulunduğu düşünülmemektedir. Örneğin tabletli eğitimin problem çözme becerisini 

geliştirdiği yönünde görüş bildiren öğretmenlerin oranı yüzde 18,5 iken (oldukça ve 

çok seçeneklerini oylayan öğretmen oranı), yüzde 58’i (hiç ve az seçeneklerini 

oylayan öğretmen sayısı) problem çözme becerisine katkısı olmadığını ifade etmiştir. 

Bu oranlar öğrencilerde ise sırasıyla, yüzde 21,7 ve yüzde 46,1 düzeyindedir.  İçerik 

değerlendirilmesine ilişkin soruların yöneltildiği bölümde de içeriklerin öğretim 

programlarına uygun olmadığı, tabletlerde sunulan içeriklerin yetersiz olduğu, 

dolayısıyla ek kaynak kullanılması gerektiği, sosyal ve kültürel derslerle (müzik, 

beden eğitimi, tasarım ve teknoloji, güzel sanatlar vs.) ilgili içerik bulunmadığı 

yönünde görüşler bildirilmiştir.  

Projenin değerlendirilmesini içeren başka bir çalışma Bilişim Teknolojisi 

Öğretmenleri Platformu (BBNet) ve Çizgi Tagem tarafından ortaklaşa hazırlanan 

1500 bilişim teknolojisi öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilen araştırma 

çalışmasıdır
10

. Ankete katılan 1500 bilişim teknolojisi öğretmeninin; 

- Yüzde 61’i FATİH Projesi’nin mevcut haliyle başarılı olacağına 

inanmamakta, 

- Yüzde 63’ü öğrenci başarısını artırmayacağını düşünmekte, 

- Yüzde 92’si öğretmenlerin FATİH Projesi ile gelen donanımları kullanmak 

konusunda yetersiz olduğunu düşünmekte, 

                                                 
10www.cizgi-tagem.org, (29.06.2011) 

http://www.cizgi-tagem.org/
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- Yüzde 80’i öğrencilerin FATİH Projesi ile gelen donanımları kullanmak 

konusunda yetersiz olduğunu düşünmektedir. 

FATİH Projesi bileşenlerinin hızlı teknolojik gelişmeler göz önünde 

bulundurulduğunda birkaç yıl içerisinde güncelliğini koruyup korumayacağına ilişkin 

yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 40,3’ü proje bileşenlerinin bir ya da bir 

kaçının önemli trendlere cevap veremeyecek hale geleceği yanıtını vermişlerdir. 

Katılımcıların yüzde 42,3’lük kesimi, bir Bakanlık dönemi sonunda kullanılan 

teknolojinin eskimiş olacağını, yüzde 17,4’lük bir kesim ise maliyet ve değişim 

açısından önemli denilebilecek bir güncelleme gerektirmeyeceğini ifade etmiştir.  

FATİH Projesi uygulaması sürecinde öğretmenlerin sınıf yönetimi konusunda 

izleyecekleri yol ve bilgisayar destekli eğitime  (BDE) uyum yeteneklerine ilişkin 

1500 Bilişim teknolojisi öğretmenine yöneltilen soruya, öğretmenlerin yüzde 88,1 

gibi oldukça yüksek bir bölümü öğretmenlerin söz konusu bilgi ve iletişim 

teknolojisi ürünlerini kullanmada sorun yaşayacaklarını belirtmişlerdir. Bu durum 

uygulama öncesinde ve uygulama sırasında verilecek hizmet içi eğitimlerin 

öğretmenlerin geleneksel öğretim metotlarının yerini alan yeni eğitim araçlarına 

uyum sağlamada önemine işaret etmektedir.  
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Grafik 15: Öğretmenler, FATİH Sürecine Sınıf Yönetimi Konusunda 

Kaynak: www.cizgi-tagem.org 

Ankete katılan öğretmenlerin % 71,8’i FATİH Projesinin geleceği konusunda 

sistemi kullanan eğitimci görüşleriyle sürekli geliştirilmesi gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Projenin kullanım istatistikleri ve denetimler sonucunda gerekli 

düzenlemeler yapılarak yürütülmesi gerektiğini ifade eden % 66,2, projeyi 

gözlemleyen teknologların görüşleriyle sürekli geliştirilmesi ve yenilenmesi 

gerektiğini ifade eden % 64,2 oranında görüş bildirilmiştir.  

Öğretmenlerin yanıtlarından da görüldüğü üzere projenin pilot uygulama 

aşamasından esas uygulamaya geçilmesi sürecinde eğitim bilimcilerin, bilgi 

teknolojisi uzmanlarının, pedagogların vs. incelemeleri ve gözlemleri neticesinde 

bildirdikleri görüş ve öneri ile proje gözden geçirilmeli ve sürekli geliştirilmelidir. 
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kapsamlı analiz ve değerlendirilmeler yapılmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik 

ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen anket 

çalışmasının sonuçları tablet ve akıllı tahtanın başarı oranını artırmadığı ve 

içeriklerin zayıf olduğuna işaret etmekle birlikte söz konusu problemlerin çözümü 

için herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.  

Pilot okullarda gerçekleştirilen değerlendirmeler, yöntemi ve kapsamı 

itibariyle, FATİH Projesi gibi yüksek maliyetli bir projenin hayata geçirilmesi için 

dayanak oluşturmaya yeterli değildir. Yapılan anketler ve saha çalışmalarıyla 

öğretmenlerin ve öğrencilerin öz bildirimleri ve tutumları incelenmekte fakat 

projenin altyapısına ilişkin kanıt toplanmamakta ve değişim ölçülmemektedir (ERG, 

2010: 91-92). Raporda pilot uygulamanın değerlendirilmesi için, proje uygulanmaya 

başlamadan önce öğretmen ve öğrencilerle bir ön test ve pilot uygulamanın sonunda 

aynı kişilerle bir son test uygulaması yapılması daha doğru bir yöntem olacaktır. 

Aynı testler pilot uygulamanın yapılmadığı başka okulların öğretmen ve 

öğrencileriyle de kontrol grubu oluşturmak için yinelenmelidir. Bu doğrultuda elde 

edilen çıktılar ölçülerek projenin yatırım yapmaya uygun olup olmadığı, eğitim 

üzerindeki etkileri ve ülke ekonomisine etkileri değerlendirilmelidir. Projenin pilot 

uygulamasından esas uygulamaya geçilmesinden önce, teknolojinin derslerde etkin 

kullanımının eğitimin çıktılarını nasıl etkileyebileceğine ilişkin kapsamlı ve geniş 

araştırma bulgularına gereksinim vardır.  

Çalışmamızın önceki bölümlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin okullarda 

yaygınlaşmasının, BİT hizmetlerinin ve endüstrilerinin teşvik edilmesinin bir yolu 

olarak görüldüğüne değinilmişti. Bu durumu ülkemizde uygulanan FATİH Projesi 
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örneğinde açıkça görmek mümkündür. Ülkemizde bilgi toplumu yaratmak ve bilgi ve 

iletişim teknolojilerini eğitim sürecinin temel araçlarından biri haline getirmek 

amacıyla başlatılan ve yaklaşık 8 milyar dolar maliyeti olacağı ifade edilen eğitimde 

FATİH Projesi kapsamında, dünya devi birçok bilişim firması ile ihale anlaşmaları 

yapılmıştır. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD), projeye ilişkin 

değerlendirmeleri projenin, bilişim sektörü hedeflerini gerçekleştirme aracı olarak 

görüldüğünü açıkça ifade etmektedir. Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri 

sektöründe yüzde 95’in üzerinde bir paya sahip olan, 200’e yakın TÜSİAD üyesi 

şirket, Türkiye’de yıllık 40 milyar dolarlık ticaret hacmini yönetmektedir. 

TÜBİSAD, FATİH Projesi’ni hem Türkiye açısından hem de Dünya ölçeğinde güçlü 

10 ekonomi içinde olma hedefi öngörüsünden yola çıkarak çok önemli bulmakta ve 

“Bilişim Sanayicileri ve İş İnsanları” olarak projeyi sonuna kadar desteklemektedir. 

TÜBİSAD, proje paydaşlarını öğrenciler, öğretmenler, okul idaresi ve aileler olarak 

sıralamakta ve bilişim sektörü firmalarının da bu ‘mega’ projenin hayata 

geçirilebilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlayacak temel paydaşlardan birisi olmasını 

önermektedir.  

TÜBİSAD Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2012 Pazar Verileri 

Sunumu’nda yer alan şu ifade, aslında bir eğitim projesi olan FATİH Projesi’ne BT 

piyasasının hedeflerinin yakalanmasında yüklenen kritik misyona işaret etmektedir:  

‘Gençlerin eğitilmesi ile ortaya çıkacak kaynak havuzu, gelecekteki istihdamı 

kolaylaştırmakla kalmayacak “Türkiye 2023” hedefleri içinde yer alan 160 milyar 

dolar öngörülmüş bilişim sektörü büyüklüğünün gerçekleşmesine de bir araç 

olacaktır’. Projenin finansal kaynak, rekabetçilik ve ihracat olanakları, haksız 
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rekabetin önlenmesi gibi ekonomik açılardan uzun bir değerlendirilmesi yapıldıktan 

sonra ‘Proje Performansının Ölçülmesi’ başlığı altında kısa bir ifade ile projenin 

eğitim sisteminde beklenen dönüşümü gerçekleştirip gerçekleştirmediği, PISA 

“skorları”nda iyileşme sağlayıp sağlamadığı ve doğru alana yatırım yapılıp 

yapılmadığının izlenmesi gerektiğine dikkat çekilmektedir. Görüldüğü gibi projenin 

eğitimsel sonuçlarına değinilirken bile yatırımın karlı olup olmadığı ile 

ilgilenilmekte, eğitimin niteliği ve başarı oranlarındaki iyileşmeler göz ardı 

edilmektedir. Ayrıca ‘Haksız Rekabetin Önlenmesi’ başlığı altında, ‘..kamunun, bu 

büyük projenin teknoloji ve özel sektör gelişimine sağlayacağı katkıyı düşünerek, 

kamu destekli kuruluşların bu ve benzeri projelere ticaret amaçlı yaklaşımını 

engellemesi; ürün ve hizmet alımlarına girişine izin vermemesi gerektiğinin’ altı 

çizilmektedir. Görüldüğü üzere ülkemizde eğitimde fırsatları artırmayı ve teknolojiyi 

iyileştirmeyi amaçlayan FATİH Projesi, ekonomik büyüklüğü gözetilerek yerli ve 

yabancı özel firmaların kar elde etme yarışına dönüşmüştür.   Eğitim Reformu 

Girişimi tarafından hazırlanan “Eğitim İzleme Raporu 2010”da proje kapsamında 

eğitim veren Sincan İl Genel Meclisi İlköğretim Okulu’nda görev yapan 47 

öğretmene yöneltilen 34 soruluk bir anket çalışmasının sonuçlarına yer verilmiştir. 

Buna göre öğretmenlerin büyük çoğunluğu, öğrencilerin dersliklerde bulunan BT 

cihazlarını rahatlıkla kullanamadıklarını, öğrenci velilerinin ise çoğunlukla bu 

donanımların verimli kullanımı ve sağladığı yararlar konusunda bilgi sahibi 

olmadığını belirtmiştir. Öğretmenlerin yarıdan fazlası öğretim programının sınıflarda 

bulunan cihazların ve ses, video, animasyon, sunu, fotoğraf/resim, etkileşimli e-

kitaplar gibi e-içeriklerin ders öğretiminde kullanımını desteklemediğini, büyük 

çoğunluğuysa e-içeriklere yeterli sayıda ulaşamadıklarını ve e-içerikleri kendilerinin 
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hazırlayamadıklarını ifade etmiştir. Rapora göre anketin en çarpıcı sonuçlarından 

birisi, öğretmenlerin büyük bölümünün BT araçlarını kullanma konusunda eğitime 

gereksinim duyduklarını ifade etmiş olmalarıdır. Raporun sonucunda, BT cihazları 

ile ilgili eksikliklerin giderilmesi, öğretmenlerin gereksinim duydukları tüm 

eğitimlerin verilmesinin sağlanması, öğretim programlarında yer alan öğretmen 

kılavuz kitaplarının BT kullanımına uygun olarak güncellenmesinin sağlanması, 

BT’nin eğitim ve öğretime en uygun ve yararlı şekilde entegrasyonunun sağlanması 

konusunda çalışmalar yapılması önerilmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Eğitim, 1980’li yıllarda başlayan yapısal uyum programları ve istikrar 

politikalarının etkisiyle yapısal bir dönüşüme uğramıştır. Bu dönemde bilginin bir 

üretim faktörü olarak ekonomik sürece dâhil edilmesi, eğitimin karlı bir sektör olarak 

görülmesi anlayışını doğurmuştur. Sanayi toplumunun yerini aldığı öne sürülen bilgi 

toplumunda bilgi, ekonominin en önemli itici gücü olarak ele alınmaya başlanmıştır. 

Rekabeti artıran stratejik bir güç olarak bilginin metalaştırılmasının önü açılmış, 

sektörleştirilen eğitim ekonomik hedeflere ulaşmanın bir aracı olarak görülmeye 

başlanmıştır. Eğitim sürecinin yönlendirilmesinde ekonomik ölçütlerin önem 

kazanması sonucu, eğitim kamu hizmeti olma özelliğinden uzaklaştırılmaya ve 

sermayenin çıkarları doğrultusunda yeniden yapılandırılmaya başlanmıştır.  

Neoliberal eğitim anlayışına göre orta ve yüksek eğitim, sosyal faydadan çok 

özel fayda içerdiği için bu hizmetlerin maliyeti, kullanıcıları tarafından 

karşılanmalıdır. Bu süreçte eğitimin özel bir mal olduğu düşüncesinden hareketle, 

“faydalanan öder” mantığı doğrultusunda eğitim paralı hale getirilmiştir. Sonuç; 

toplumda zaten var olan eşitsizliklerin eğitim kanalıyla derinleştirilmesi ve 

pekiştirilmesi olmuştur. Çünkü üst gelir grubundaki bireylerin eğitime erişimlerinde 

herhangi bir kısıt bulunmazken, düşük gelir düzeyine sahip bireyler olanaklarının 

sınırlı olması nedeniyle eşit eğitim imkânlarından yoksun bırakılmışlardır. Eğitime 

piyasa bağımlı bakış açısına göre eğitimde etkinliğin artırılması için birim maliyetler 

düşürülmeli, bu da öğretmen maaşlarının azaltılması, sınıfların öğrenci kapasitesinin 

ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısının artırılması ile gerçekleştirilmelidir. Öte 

yandan eğitim, iş gücünün arz kaynağı olarak görülmeye başlanmış, böylece 
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eğitim,üretim hedeflerini gerçekleştirecek nitelik ve nicelikteki insan gücünün 

yetiştirilmesinde bir araç haline getirilmiştir. Sonuç olarak küresel kapitalizmin etkisi 

altına giren eğitim hizmeti, uluslararası sermayenin karlı bir yatırım alanı olarak 

görülmeye başlanmıştır. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında hızlanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, 

bilişim teknolojilerinin yaygın ve yoğun bir biçimde kullanımına yol açmıştır. Ancak 

söz konusu teknolojik gelişmeler, daha çok sanayileşmiş ülkeler tarafından 

yönetildiği için bu gelişmiş teknolojilerin az gelişmiş ülkelere girişi, teknoloji 

transferi sorununu gündeme getirmektedir. Türkiye’de bilgi ve iletişim sektöründe 

gerçekleşen yatırımların son dönemde büyük ivme kazandığı görülmektedir. Ancak 

sektörde yatırımların artmış olması, kalkınma ve gelişme için tek başına yeterli bir 

unsur değildir. Bu kapsamda yapılan Ar-Ge harcamalarına bakıldığında Türkiye’deki 

harcamaların dünya ortalamasının oldukça altında olduğu göze çarpmaktadır. Ar-Ge 

harcamalarının artırılması yerine teknoloji transferi yoluyla büyümenin 

hedeflenmesi, uzun vadede sektörel açıdan dışa bağımlılık sorununa yol açacaktır. 

Öte yandan sanayileşmiş ülkelerde bilişim teknolojileri alanında başlayan bu 

hızlı ve çok yönlü değişim süreci, giderek her ülkede toplum yaşamını derinden 

etkileyerek geleneksel eğitim sistemi ve kurumlarının dönüşümünde etkin rol 

oynamıştır. Bilgi toplumu, yaşam boyu öğrenme gibi küresel söylemler aracılığıyla 

eğitim alanı, çok uluslu firmalar için karlı bir alan olarak görülmeye başlanmış ve 

bilişim firmaları arasında ciddi bir rekabet alanı haline getirilmiştir.Avrupa Birliği, 

bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin olarak, gelişmekte olan ülkeleri önemli bir 

pazar olarak görmekte ve bu bölgelerde etkin bir güç olmaya çalışmaktadır. Avrupa 
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bilişim sektörünün pazar payının genişlemesi ve piyasanın canlanması amacı ile az 

gelişmiş ülkelerde, özellikle eğitim alanında bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin 

kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. Burada amaç küresel şirketlerin bilişim 

sektörlerinin genişlemesiyle birlikte pazar paylarını artırmaktır. 

Okulların ticarileştirilmesinde ve piyasanın ilgisini çekmesinde öğrenim 

sürecinde kullanılması öngörülen yüksek maliyetli yeni teknolojilerin önemli rol 

oynadığına ilişkin pek çok eleştiri mevcuttur. Eğitim kurumlarında ileri teknolojilerin 

kullanılmasından en çok fayda sağlayan kesimin bu teknolojileri üreten ve 

pazarlayan bilişim firmaları olması söz konusu eleştirileri doğrular niteliktedir. 

Eğitimin ticarileştirilerek “eğitim sektörü” olarak anılmasının arkasında bu ticari 

faaliyetten kazanılan önemli düzeydeki kar getirisi yatmaktadır. Birbiriyle ilintili 

kavramlar –bilgi toplumu, yaşam boyu öğrenme, beşeri sermaye- gündeme 

getirilerek eğitimde teknoloji kullanımının sistem için kilit düzeyde öneme sahip 

olduğu ve ileri teknolojilerin başarılı eğitimin için olmazsa olmaz koşulu olduğuna 

dair algı yaratılmaktadır. Bilgi toplumu kavramı da bu doğrultuda gündeme 

getirilmiş, Avrupa’nın bilişim sektörünü canlandırmak üzere stratejik bir amaçla 

kullanılan bir kavram olarak yerini almıştır.  

Gelişen küresel ekonomilerde bilişim teknolojileri eğitim sürecinde önemli 

bir araç haline gelirken, bu uygulamanın ülkemizdeki örneğini eğitimde “Fırsatları 

Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi” olarak ifade edilen FATİH Projesi 

oluşturmaktadır. Projenin amacı;  e-Dönüşüm Türkiye kapsamında üretilen ve 

Ülkemizin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemlerini tanımlayan Bilgi Toplumu 

Stratejisi Belgesi, Kalkınma Planları,  MEB Stratejik Planı’nda yer alan hedefler 
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doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar dersliklere BT araçları sağlanarak, BT destekli 

öğretimin gerçekleştirilmesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarda 

bilişim teknolojileri kullanımının öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanımını 

sağlamaktır.Bu doğrultuda proje kapsamında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 

düzeyindeki tüm okulların 570.000 dersliğine akıllı tahta, doküman kamera, çok 

fonksiyonlu yazıcı, her öğretmene ve öğrenciye tablet bilgisayar verilmesi 

planlanmıştır. 

Projenin uygulanmasında başlangıç aşamasında dikkat çeken önemli bir nokta 

teçhizatların alımı ve internet ağ altyapısının kurulum ihale ve pilot uygulamalarının 

zaman bakımından yanlış bir sıralamada gerçekleştirilmesidir. Projeye başlanırken 

ilk aşamada akıllı tahtalar ve tablet bilgisayarların alımı yapılmış, ancak söz konusu 

okullarda internet altyapısının olmaması nedeniyle dağıtılan araç-gereçler 

kullanılamamış sadece görünürde okullar bilgisayarlarla “donatılmıştır”. Yerel alan 

ağı kurulumu ihalesi ise ilk ihalenin gerçekleştirildiği tarihten yaklaşık bir yıl sonra 

gerçekleştirilmiştir. Dünyanın hiçbir ülkesinde eğitim sisteminde teknoloji 

kullanımını hedefleyen benzer projelerde böyle bir zamanlama yapılmamıştır. Bu 

tablo, ülkemizde bilişim teknolojilerinin eğitim için bir araç değil amaç olduğunu 

göstermektedir. Bir yandan son teknolojiler ile donatılmış okulların eğitim sisteminin 

çok başarılı olduğuna dair bir algı yaratılmakta, öte yanda alımı yapılan söz konusu 

akıllı tahta, doküman kamera, milyonlarca tablet için sanayileşmiş ülkelerde çok 

uluslu bilişim firmalarına kaynak transferi sağlanmaktadır. 

Projenin finansmanı Milli Eğitim Bakanlığı Genel Bütçesi ve Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Evrensel Hizmet Fonu bütçesinden 
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karşılanmaktadır. 2012 yılı için projeye bütçeden 803 milyon lira ayrılmış, 2013 

yılında ise 1 milyar 400 milyon liraya çıkarılmıştır. Projenin toplam maliyetinin 8 

milyar lira olacağı öngörülmektedir. Bu oldukça yüksek bir rakamdır ve uluslararası 

dev bilişim firmalarına ciddi bir kaynak transferi anlamına gelmektedir. Özellikle 10 

milyon 600 bin tablet alımına ilişkin 24 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilen 

ihaleye Samsung, Apple, Toshiba, Microsoft gibi dev firmalar teklif sunması 

üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir noktadır. Bu ihalede tablet alımı yapılacak 

firmanın üretim merkezini Türkiye’de kurması koşulu bulunmasına rağmen firmanın 

Türkiye’ye Ar-Ge getirip getirmeyeceğinin sorgulanması gerekmektedir. Aksi 

takdirde teknoloji bağımlılığı sorunun ülke ekonomisinin üzerinde oldukça ağır bir 

yük oluşturacaktır.  Bilgisayar ve ileri teknoloji ürünlerinin eğitim ortamlarında 

yoğun bir şekilde kullanımının ekonomik bağımlılık ve kaynak israfı yaratma etkisi 

göz önünde bulundurulmalıdır. Teknoloji transferi yoluyla az gelişmiş ülkelerden 

sanayileşmiş ülkelere doğru bir kaynak transferinin, ülkeler arasında var olan 

ekonomik eşitsizlikleri nasıl ve ne yönde değiştirdiği üzerinde durulması gereken 

önemli bir noktadır. Teknolojik bağımlılığın sonucu olarak teknoloji ithali 

gerçekleştiren ülkelerde gelir dağılımında ve istihdam düzeyinde meydana gelecek 

değişimler izlenmeli ve bu doğrultuda teknoloji transferi gerçekleştirilmelidir. Bilgi 

ve iletişim teknolojisi alanında gerçekleştirilen araştırma geliştirme harcamalarının 

düşük düzeyi, ithal edilen teknolojinin geliştirilememesi ve teknolojik açıdan 

gelişmiş ülkelere bağımlı hale gelinmesine yol açma tehlikesi göz önünde 

bulundurulmalıdır. Çünkü teknoloji kendi başına, eğitimin niteliğini yükseltmek ya 

da fırsat eşitliğini sağlamak için yeterli değildir. Ülkemizde yeni teknolojilerle 

birlikte eğitim sistemimizde devrim niteliğinde dönüşüm yaşanacağı, daha 
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demokratik ve eşitlikçi bir toplum inşa edileceği şeklinde yanlış bir algı vardır. Gerek 

politika oluşturanlar, gerekse bazı eğitimciler yeni teknolojilerin ülke ekonomisi ve 

toplum üzerinde yaratacağı olumlu etkileri teknolojik determinizme yakın bir tutum 

ile savunmaktadırlar. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, teknolojinin 

bir amaç değil araç olduğu gerçeğidir. Teknolojinin kendisi tek başına eğitimdeki 

olumsuzlukları ortadan kaldıracak güce sahip değildir. Dolayısıyla eğitim sisteminin 

öncelikli ihtiyaçları göz ardı edilerek, yapılması gereken temel reformlar atlanarak 

sadece yeni iletişim teknolojilerinin eklemlendiği eğitim sisteminin yükselişe 

geçmesini beklemek hayal kırıklığı ile sonuçlanacak bir eylem olacaktır. 

Projeye yöneltilen önemli eleştirilerden biri de proje kapsamında alımı 

yapılacak mal ve hizmetlerin Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılması 

konusundadır. Projenin KİK dışına çıkarılma gerekçesi olarak ise okullara ve 

öğrencilere sağlanacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin 

gerçekleştirilmesinin, belirlenen sürede tamamlanabilmesi gösterilmiştir. Ancak yine 

de Milli Eğitim Bakanlığı 2012 Yıllık Faaliyet Raporu’nda FATİH Projesi ilişkin 

belirlenen 5 hedeften 4’ünde başarısız olunduğu görülmektedir. Proje kapsamında 

internet altyapısı yenilenen okul sayısı, akıllı tahta uygulamasına geçilen sınıf sayısı, 

okullarda yenilenen sunucu ve bilgisayar sayısı ile oluşturulan akıllı sınıf sayısına 

ilişkin performans hedeflerinin hiç birine ulaşılamamıştır.  

Eğitimde FATİH Projesi’nin pilot uygulamasının değerlendirilmesi amacıyla 

MEB tarafından gerçekleştirilen analiz çalışması sonuçları projenin öğretmen ve 

öğrenciler açısından beklenen faydayı sağlamadığını ortaya koymuştur. Çalışma 

neticesinde projenin içerik açısından zayıf olduğu belirtilmiş, tabletli eğitimin 
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başarıyı artırmadığı, problem çözme ve dili etkili kullanma yeteneğine önemli bir 

katkı sağlamadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Projenin değerlendirilmesine ilişkin 

yapılan başka bir anket çalışması sonucunda elde edilen bulgular da MEB tarafından 

yapılan analiz sonuçlarıyla örtüşmektedir.  

Dünyada eğitimde teknoloji kullanımının etkilerine bakıldığında ise mevcut 

araştırma bulguları, teknolojinin eğitimde iyileşmeyi sağlamadığını göstermektedir, 

bunun yerine eğitimde iyileşmenin tutarlı bir öğretim ve yüksek nitelikli öğrenmeyi 

destekleyen değerlendirme yoluyla sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bir başka 

araştırmada değişim sürecinde öğretmenlere gereken önemin verilmediği, dolayısıyla 

gerekli teknik ve yapısal düzenlemeler yapılmadan teknolojinin eğitimin merkezine 

konumlandırılmasının eğitimde başarıyı artırmaktan çok azaltacağı sonucuna 

varılmıştır. Gerekli teknik ve yapısal düzenlemeler yapılmadan teknolojinin eğitimin 

merkezine konumlandırılması, bir öğretim aracı olarak teknolojinin eğitim kalitesini 

artırmaktan çok, kaliteyi düşürücü etkilerini ortaya çıkarabilir. Çünkü geleneksel 

yöntemlerle eğitim veren öğretmenlerin yeni teknolojiyi etkili kullanamamaları ve 

eğitim sistemine hızla entegre edilen teknoloji nedeniyle eğitim sistemlerindeki 

dönüşüme uyum sağlayamamaları, eğitim sisteminin ana unsuru olan öğretmenlerin 

etkinliğinin azalmasına yol açacaktır. Dolayısıyla okulların teknolojik aygıtlarla 

donatılmasından önce, bu aygıtları kullanarak eğitimde fark yaratması hedeflenen 

öğretmenlerin eğitimine öncelik verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yeni 

teknolojilerin öğretmen ve öğrencilere temin edilmesi, sadece teçhizat bakımından 

nominal bir artış sağlanmasına yarayacak ve eğitimde beklenen iyileşmelere 

ulaşılamayacaktır. 
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Sonuç olarak FATİH Projesi gibi yüksek maliyetli bir proje, ülke genelinde 

uygulanmaya başlanmadan önce eğitim sistemimizin problemlerinin doğru ve 

eksiksiz bir biçimde saptanması ve eğitim sistemimizin öncelikli ihtiyaçlarının 

sağlıklı bir biçimde tespit edilmesi gerekmektedir. Ülkemizin eğitim alanına ilişkin 

göstergeleridikkate alındığında eğitimde teknolojik araçların dersliklerde aktif 

kullanımının ülke genelinde yaygınlaştırılmasından önce okullaşma ve okuryazarlık 

oranı gibi temel göstergelerde iyileşmelerin sağlanması hedeflenmelidir. Kalabalık 

sınıf mevcutları, okulların altyapı sorunları, okul ve derslik sayısı ile öğretmen 

istihdamı gibi öncelikli çözüme kavuşturulması gereken eğitim problemlerimiz 

dururken okul öncesi düzeyden başlanarak her öğrenciye tablet dağıtılması ne yazık 

ki eğitimde istenen başarı düzeyine gelinmesine katkıda bulunmayacaktır. Bu 

bağlamda ülkenin ekonomik, toplumsal ve siyasi koşulları göz önünde 

bulundurularak eğitim politikalarının ve reformlarının gerçekleştirilmesi 

amaçlanmalıdır.  

Ülke ekonomisinde önemli yer tutan miktarda harcama yapılmasını gerektiren 

projeler uygulanmadan önce bu noktaların üzerinde durulmalıdır. Özellikle eğitim 

gibi, bir ülkenin geleceğini belirleyen kritik öneme sahip bir alanda politika ve 

uygulamalar gerçekleştirilmeden önce ve gerçekleşme evresinde kapsamlı ve derin 

araştırmaların yapılması, gözlem ve değerlendirmelere paralel olarak projelerin 

yürütülmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

1980’li yıllarda yaşanmaya başlanan ekonomik, sosyal ve siyasal dönüşüm 

eğitim alanında da etkilerini göstermiştir. Bilgi toplumu, küreselleşme, yaşam boyu 

öğrenme gibi küresel söylemler aracılığıyla eğitim alanı karlı bir alan olarak 

görülmeye başlanmış ve ciddi bir rekabet alanı haline getirilmiştir. Günümüzde bilgi 

ve iletişim teknolojilerinin (BİT) okullarda yaygınlaşması, BİT hizmetlerinin ve 

endüstrilerinin teşvik edilmesinin bir yolu olarak değerlendirilmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, eğitim alanında yoğun olarak kullanılmaya başlanan 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim üzerindeki pedagojik ve iktisadi etkilerini 

incelemektir. Çalışmada ülkemizde uygulanmakta olan eğitimde ‘FATİH (Fırsatları 

Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme) Projesi’nin eğitsel amaçlarla uyumluluğu ve ülke 

ekonomisi üzerinde oluşturduğu mali yükün analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu 

amaçla tezin ilk bölümünde neoliberal dönüşüme ilişkin küresel söylemlerden ‘bilgi 

toplumu’ kavramı ve kavramın eğitime etkileri incelenmiştir. İkinci bölümde eğitim-

teknoloji ilişkisi ekonomik ve eğitimsel etkiler ışığında ele alınmıştır. Çalışmanın 

üçüncü bölümünde ise ‘FATİH Projesi’nin amaç ve kapsamı ortaya konduktan sonra, 

proje döneminde gerçekleştirilen ihale süreçleri, projenin ekonomik büyüklüğü ve 

pilot uygulama kapsamındaki okullarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

gerçekleştirilen analiz sonuçlarına yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, FATİH Projesi, Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

(BİT), Bilgi Toplumu, Neoliberal Eğitim Politikaları, Küreselleşme  
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ABSTRACT 

The economic, social and political transformation in the 1980’s, has had its 

effects also in  education. Through such global discourses as information society, 

globalization and lifelong learning, the field of education has come to be seen as one 

of profitability and opened to rigorous competition. In our era, the proliferation of 

information and communication technologies (ICT) in schools is considered a way of 

stimulating ICT services and industries.  

The goal of this study is to investigate the pedagogical and economic effects 

of the ICT which has come to be applied intensively in the area has on education. 

More specifically, the study has the aim of analyzing the FATİH (Fırsatları Artırma 

ve Teknolojiyi İyileştirme – Enhancing Opportunities and Improving Technology) 

Project, which has been carried out in the field of education in Turkey, in terms of its 

compatibility with educational goals and the financial burden it has put on the 

economy. For this purpose, the first chapter of the thesis examines the 'information 

society' concept, which is among the discourses associated with neoliberal 

transformation, and the effects of this concept has on education. The second chapter 

addresses the relationship between education and technology in the light of economic 

and educational outcomes. The third chapter of the study exposes FATİH Project's 

goals and scope by looking at processes of procurement contracts, the fiscal extent of 

the project and the results of the analyses conducted by the Ministry of National 

Education, of the pilot practices in schools.    

Keywords: Education, FATİH Project, Information and Communication 

Technologies, Information Society, Neoliberal Educational Policies, Globalization. 


