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1. Giriş 
 
Bilgi Toplumuna dönüşüm, sadece ekonominin geleneksel mekanizmalarını değil, 
aynı zamanda sosyal değişimi de bünyesinde barındıran bütüncül bir olgudur. 
Vatandaşların Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin sağladığı imkanlardan daha etkin 
yararlanması ve İnternet kullanımının yaygınlaşmasını temin etmek üzere, sosyal 
dönüşüm çalışma alanı içerisinde stratejiler belirlenecektir. 
 
Bilgi Toplumu Stratejisi Projesi kapsamındaki Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı 
faaliyetleri çerçevesinde hazırlanmış olan Mevcut Durum Tespit Raporu, proje 
süresince gerçekleştirilecek strateji faaliyetleri (senaryolar, proje ve programlar, 
hareket planları vb.) için gerekli olacak verileri toplamak ve bu verileri analiz 
etmek amacıyla hazırlanmıştır. 
 
Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı faaliyletleri kapsamında ülkemizin ve seçilmiş 
bazı ülkelerin mevcut durumu, Bilgi Teknolojileri perspektifinden ve asıl olarak 
stratejiye temel teşkil edecek şekilde incelenmiştir. Bu inceleme kapsamında 
aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir: 
 
• Elde edilen verileri doğru ve amaca uygun yorumlayabilmek amacıyla teorik 

ve metodolojik yaklaşımlar belirlenmiştir. 
 
• Belirlenen yaklaşımlar doğrultusunda mevcut istatistiki veriler değerlendirilmiş, 

odak grup çalışmaları sayesinde ek veri ihtiyaçları tespit edilmiş ve bu veri 
ihtiyaçları da çalışma alanına özel bir araştırma aracılığıyla elde edilmiştir. 

 
• İstatistiki verilerin analizine ek olarak toplumsal yapı Bilgi Teknolojileri 

özelinde sosyolojik açıdan değerlendirilmiş, çalışma alanına etki edebilecek 
konular ve küresel eğilimler belirlenmiştir. Bu çalışma yapılırken jenerik 
tanımlamalardan kaçınılmış, strateji sırasında ortaya çıkacak proje ve 
programların uygulanabilirliğini olumlu yönde etkileyecek ve başarıyı artıracak 
konulara odaklanılmıştır. 

 
• Yurtiçi mevcut durum değerlendirildikten sonra, ülkemize örnek teşkil 

edebilecek seçilmiş ülkelerde Bilgi Toplumu olma yolunda sosyal dönüşüm 
özelinde yapılan çalışmalar, bu çalışmaların sonuçları, Türkiye şartlarında 
uygulanabilirliği gibi konular yurtiçi mevcut durum analizi sırasında kullanılan 
metodolojik yaklaşıma sadık kalınarak değerlendirilmiştir. 

 
• Ayrıca sosyal dönüşüm çalışma alanı kapsamında stratejiye yönelik olarak 

hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki gelişmeler hukuki bir perspektiften 
değerlendirilmiştir. 

 
• Son olarak da bütün bu çalışmalar bir arada değerlendirilerek sosyal 

dönüşüm bakış açısından birey ve hanehalkları temelinde GZTF analizi 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma mevcut durum analizi ile strateji çalışmaları 
arasında bir köprü görevi görmektedir. 
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2. Değerlendirme Yaklaşımı 
 
 
Türkiye gibi, teknoloji üretimi ve yaygın kullanımı bakımından batıya göre 
gecikmiş, ancak teknoloji-toplum ilişkileri olumlu olan ülkelere bakıldığında, Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri’nin (BİT)kullanımının yaygınlaştırılması için benimsenecek 
stratejilere yön vermede “Teknolojinin toplumsal biçimlendirmesi” bakış açısı çok 
önem taşımaktadır.  
 
Teknolojinin toplumsal biçimlendirmesi çeşitli akademik kuramsal geleneklerin 
damıtılmasından türemiş bir perspektiftir. 1970’lerde Britanya’da “teknolojik 
determinizm” (teknolojiye kendi kendini yöneten ve tarafsız bir rol atfeden, 
toplumu teknolojinin şekillendirdiği yolundaki sav) yaklaşımını eleştirmeye yönelik 
olarak ortaya çıkmış ve sonrasında özellikle Avrupalı akademisyenlerce 
1990’larda geliştirilmiş bu bakış açısı, toplumsal ve kültürel ilişkilerin özellikle de 
ekonomik ilişkilerin baskın olduğunu ve toplumda teknoloji gelişimi ve kullanımı 
süreçlerinin bu etkenler tarafından belirlendiği fikri üzerine kuruludur. Buna  göre, 
örneğin İnternet gibi bir teknoloji tek başına, kendi kendine, tarihsel süreçlerden, 
siyasi-ekonomik yapıdan bağımsız olarak özgürleştirici bir araç olarak görülemez. 
Teknolojinin özgürleştirici, yarar sağlayıcı, refah, zenginlik ve aydınlanma 
sağlayıcı bir araç olabilmesi, içinde yer aldığı toplumun yapısına bağlıdır ve 
öncelikle bu yapı, sayılan yararlara erişimin önünü açacak şekilde değiştirilmeli ve 
geliştirilmelidir. Toplumsal paydaşlar arasındaki ilişkiler de bu yönde 
kurgulanmalıdır.  
 
Bu gibi teknolojiler baskıcı ve/veya hantal toplumsal yapıların söz konusu olduğu 
bir yerde toplumun alt tabakalarını baskılayıcı ya da önünü tıkayıcı araçlara da 
dönüşebilir (örnek olarak Çin’de İnternet devlet sansüründedir). Bu perspektiften 
bakıldığında, teknolojik gelişim, innovasyon ve yeni teknolojilerin kullanım 
biçimleri toplumun dışında değil, içinde gelişir. İnnovasyonun bir iç mantığı, kendi 
izlediği ya da izlemesi kaçınılmaz bir yol yoktur; tersine, innovasyon içinde yer 
aldığı ekonomik ve toplumsal yapıya, kültüre, üretim ilişkilerine ve insan faktörüne 
bağlı olarak biçimlenir.  
 
Dolayısıyla, her ne kadar Bilgi ve İletişim Teknolojileri batıda gelişerek bizlere 
ulaşmış olsa da yayılış ve kullanış biçimleri ülke genelinin toplumsal 
göstergelerine, kurumsal yapısına ve yerel kültürüne göre şekillenmektedir. Bu 
bakımdan, toplumsal dönüşüm projelerinde öncelikle toplumsal yapı ve toplumsal 
göstergeler bazında durum tespiti yapıp, buna bağlı olarak yine toplumsal 
hedefleri belirlemek gerekmektedir. Sonrasında toplumsal biçimlendirme bakış 
açısı esas alınarak erişim, yetkinlik, motivasyon gibi bireysel/kurumsal gereklilikler 
tespit edilerek sosyal dönüşüm stratejisi oluşturulabilir. 
 
Teknolojinin toplumsal biçimlendirmesi, gerek belirli bir ülke/bölge bağlamında 
teknoloji-insan-toplum ilişkisinin doğru bir biçimde anlaşılması, gerekse politika ve 
strateji üretmekle yükümlü toplumsal paydaşlar tarafından gerçekçi çözümler 
geliştirilebilmesi için son derece yararlı bir bakış açısı sağlar. Bu model 
bağlamında teknoloji politikaları üretmede, teknolojinin uygulanması sürecinde 
yer alacak ve bu süreçten doğrudan etkilenecek birey ve kurumların değerlerinin 
ve ihtiyaçlarının saptanması en öncelikli hedef olarak ele alınmalıdır.  
 

Teknolojiler farklı 
kültürlere farklı 
etki eder. 

Farklı kültürler 
aynı teknolojiyi 
farklı algılar ve 
kullanır. 
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Teknolojinin benimsetilmesi istenen ülke/bölgenin kurumsal ve toplumsal bağlamı 
- yani pazar yapısı ve dinamikleri, kültürel yapısı, yasal siyasi yapısı - teknoloji 
uygulaması ve kullanımını belirleyecek olan ana unsurlardır. Türkiye’de 
teknolojiye ilişkin kavrayışı anlamak ve toplumsal yapıya uygun strateji 
geliştirebilmek için, teknolojinin toplumsal biçimlendirmesi bağlamında üç etkenin 
altını çizmek gerekir: 
 
• Sosyoteknik bütünler ve ilgili sosyal gruplar 
• Yorumlayıcı esneklik ve göstergesel (semiyotik) güç 
• Stabilizasyon 
 
Sosyoteknik bütünler, teknolojik nesnelerin birbirinden bağımsız, tek başına var 
olmadıkları fikrinden türemiş anahtar bir kavramdır. Örnek olarak, bir kişisel 
bilgisayar için onu hatta bağlayacak gerekli kablo, yeterli enerji, telekomünikasyon 
altyapısı ve fiyat tarifesi sistemi olmalıdır. (Burada bir anekdot olarak, Osmanlı’da 
Yıldız Sarayı’na  bağlanan telefonun hemen hiç çalmadığı, çünkü ülkede onu 
arayacak hemen hiç telefon olmadığı hatırlanabilir.) Dolayısıyla, İnternet 
bağlantısı olan bir kişisel bilgisayar, anlamı ve fiziksel varlığı incelendiğinde, 
birbirinden farklı sosyal ve teknik faktörler arasındaki dinamik ilişkiler yoluyla 
temellenmiş bir sosyoteknik bütündür. “Sosyoteknik bütün” “ilgili sosyal grup” 
kavramı ile yakından ilişkilidir. İlgili sosyal grup yeni bir teknolojinin gelişimi 
ve/veya kullanımına dair bir faydası olan sosyal aktörlerdir. Yeni bir teknoloji, 
mühendislik/üretim aşamasından sonra, kullanım aşamasında bu gruplar 
arasında dinamik ve çoğu kez de çekişmeli ilişkiler içerisinde müzakere edilir.  
 
“Yorumlayıcı esneklik” bir teknolojinin, geliştirilme amacından ya da başka 
toplumsal bağlamlarda kullanımından farklı bir amaçla kullanılabilmesi 
durumudur. Bu noktada, ilgili sosyal gruplar söz konusu teknolojinin yorumlayıcı 
esnekliğini daraltacak ve kendi çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edecek şekilde 
mevcut güçlerini kullanırlar. Bijker, ilgili sosyal grupların herhangi bir teknolojinin 
(örn. İnternet) anlamını ve kullanım çeşitlerini tanımlama/biçimlendirme gücünü  
“semiyotik güç” olarak adlandırır.1 Sosyoteknik bütünleri otoriter bir şekilde 
tanımlama/biçimlendirme gücü, yani semiyotik güç, toplumun üyeleri/tabakaları 
arasında eşit şekilde dağılmamıştır ve ekonomik güç, siyasi ve yasal güç, kültürel 
ve geleneksel yapı kaynaklı güç gibi diğer güç formları ile doğru orantılıdır. 
Dolayısıyla, belirli bir sosyo-ekonomik yapı içerisinde (örneğin, bu çalışma 
bağlamında Türkiye’de) bazı grupların, teknoloji geliştirme ve kullanma süreci 
içerisinde toplumsal biçimlendirme kapasiteleri daha fazladır.  
 
Son olarak, stabilizasyona değinecek olursak, genel toplumsal yapı içerisinde 
birbirleriyle yarışan sosyal gruplar bir teknolojinin kullanımını kendilerine göre 
belirli bir şekilde belirlemeye çalışırlar. Örneğin, www (world-wide-web) farklı 
sosyal gruplar için farklı şekillerde tanımlanabilir: Bir bilgisayar ağı; bir reklam 
mecrası; bir iletişim aracı; bir eğitim aracı; grup oluşturma (community-building) 
mecrası vb. Ancak, özellikle yorumlayıcı esnekliği fazla teknolojilerin kullanım 
alan ve biçimleri, “stabilizasyon” denilen bir süreç içerisinde çeşitli sosyal gruplar 
tarafından daraltılmaya çalışılır. Yine içinde yer aldıkları toplumsal ve kültürel 
bağlama bağlı olarak belirli teknolojilere belirli sosyal gruplar tarafından atfedilen 
kimi anlamlar ve kullanım biçimleri toplumsal olarak benimsenirken, kimileri 
dışlanır ya da görmezden gelinir. 

                                                 
1 -Bijker, Wiebe, Hughes, Thomas & Pinch, Trevor (eds.) (1987) The Social Construction of Technological 
Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology Cambridge MA/London: MIT Press. 
-Bijker, Wiebe & Law, John (eds.) (1992) Shaping Technology/Building Society: Studies in socio-technical 
change Cambridge/MA, London: MIT Press. 

Kurumsal ve 
toplumsal bağlam 
teknoloji 
uygulamasını ve 
kullanımını 
belirleyecek olan 
ana unsurlardır. 

Farklı güç grupları 
teknolojilerin 
uygulama şeklini 
kendilerine göre 
belirler. 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 11 / 165 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

 
Ancak, stabilizasyonun, teknoloji gelişimi ve kullanımı içerisinde bir safha değil, 
bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Bu süreç içinde de anahtar noktaları, 
toplumdaki imtiyazlı aktörlerin, örneğin hukuki sistemin, bir teknolojiyi otoriter yetki 
kullanarak tanımladıkları ve kullanım alanlarını belirledikleri/önceliklendirdikleri 
girişimler oluşturur. Stabilizasyonun kendisi bir süreç olduğundan, belirli 
dönemlerde belirlenen kullanım alanları ve öncelikler yeni teknolojik gelişmeler ve 
sosyal dönüşümlerle değişebilmekle birlikte, Bilgi Teknolojileri gibi kapsamlı bir 
alana yatırılan ekonomik ve toplumsal sermaye sınırlı olduğundan, bir kez yüksek 
derece bir stabilizasyona ulaştıktan sonra söz konusu teknolojiye ilişkin 
önceliklendirilen kullanım alanları ve anlamları da belirlenmiş olur ve kolayca 
değiştirilemez. (Örneğin, Türkiye’de Q tipi klavye öne çıkmış, yaygınlaşmış ve 
benimsenmişse, F tipi klavyeye geçiş hem maliyetli, hem de benimsenmesi zor 
olacaktır. Bu konuda yakın zamanda yaşanan tartışmalar da bunu 
göstermektedir.) 
 
Kubicek, Dutton ve Williams’ın (1997) ABD ve Avrupa’daki incelemeleri, 
teknolojinin algılanışı konusunda çok ciddi farklar olabildiğini göstermektedir.2 
Örneğin, ABD ve Avrupa’nın kamu politikaları açısından bakıldığında, Amerikan 
kamuoyu ve kurumlarının teknolojinin bir problem çözücü olarak algılanması 
konusunda daha iyimser oldukları görülmektedir. Avrupa ise, tarihsel olarak 
teknolojiyi ancak düzenleme ile çözülebilecek farklı ve daha karmaşık problemler 
yaratan bir olgu olarak görme eğilimi göstermektedir. Yani iki bölgenin 
politikalarında baskın teknolojik ideolojiler konusunda ciddi farklılıklar 
bulunmaktadır. ABD’de Başkan Jefferson’ın getirdiği, teknolojiye ilişkin 
demokratik vizyon, hem pazarlık sürecinin erken dönemlerinde daha az fikir 
ayrılığı ve daha bütüncül bir temel, hem de yasama sürecinde, ekonomide olduğu 
gibi, fikirlerin serbest rekabetine açık bir yapı getirmektedir.  
 
Avrupa’da gerek siyasi yapı, gerek tarihsel unsurlar, gerekse uluslarüstü siyasi ve 
kurumsal yapılar sonucu teknoloji politikalarının pazarlık süreci daha zor bir seyir 
izlemekte ve bu da teknolojinin yaygınlaşmasını ve benimsenmesini 
yavaşlatmaktadır. Türkiye’de ise ikisinin bileşimi bir eğilimin varlığından söz 
edilebilir. Birey düzeyinde teknoloji kullanımına açıklık ve kolay benimseme söz 
konusu iken, makro unsurlar (ekonomik, yasal, vb.) nedeniyle teknolojinin ülkeye 
girişi ve yaygın kullanımı gecikebilmektedir.  
 
Sonuç olarak teknoloji, güç ve sermayenin dağılımı, sosyal ve fiziksel miras, 
gruplar arasındaki ölçek ve büyüklük ilişkileri gibi temel faktörlerin belirleyici 
olduğu toplumsal bir süreç olarak görülmelidir. Bu faktörler sınırlayıcı ve baskıcı 
olabileceği gibi, özgürleştirici ve yetkinlik kazandırıcı da olabilir. Bu kısımda 
tanımlanan bakış açısı ve kavramlar (sosyoteknik bütün ve ilgili sosyal gruplar, 
yorumlayıcı esneklik ve göstergesel -semiyotik- güç ve stabilizasyon) aşağıda 
tartışılacak sosyal dönüşüm unsurlarını anlamada ve strateji geliştirmede 
kategorik bir yapı oluşturarak, Türkiye’ye uygun yol haritası geliştirmede yardımcı 
olacaktır. 

                                                 
2 Kubicek, H., Dutton, W. H., and Williams, R. (1997) (eds), The Social Shaping of Information Superhighways: 
European and American Roads to the Information Superhighway (New York: Campus Verlag/St. Martin's). 
 

Güç grupları 
değiştikçe 
teknolojinin 
kullanım şekli ve 
amaçları da 
değişir. 
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Bu bağlamda ilk aşamada sosyal dönüşümün hedefi belirlenmiş ve bir alt 
seviyede bu hedefin gerçekleşmesine imkan tanıyacak sağlayıcılara 
indirgenmiştir. Her bir çalışma alanı için ortak olan sağlayıcılar ile birlikte, çalışma 
alanına özel sağlayıcılar tanımlanmıştır. 
 
Sosyal dönüşüm çalışma alanının nihai hedefi, “vatandaşların ekonomik ve 
sosyal refahını sağlamak için Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin sosyal ve kültürel 
olarak etkin kullanımını sağlamaktır.”  
 
Sosyal Dönüşüm çalışma alanı Türkiye’deki mevcut durumu aşağıdaki 
sağlayıcılar doğrultusunda analiz etmiştir: 
 
• Vizyon ve Strateji 
• Toplumsal Yapı 
• Yetkinlik 
• Erişim 
• Motivasyon 
• Hukuksal Çerçeve 
  
Vizyon ve Strateji ile Hukuksal Çerçeve, bütüncül yaklaşım doğrultusunda diğer 
çalışma alanları ile ortak sağlayıcı başlıkları olarak değerlendirilmiştir. Bununla 
beraber, diğer çalışma alanlarında olduğu gibi, Sosyal Dönüşüm çalışma alanı bu 
sağlayıcıları sosyal dönüşüm perspektifinden ayrıca incelemiştir. Ortak 
sağlayıcılara ek olarak da Toplumsal Yapı, Yetkinlik, Erişim ve Motivasyon sosyal 
dönüşüme özgü anahtar sağlayıcılar olarak belirlenmişlerdir: 
 
Şekil 1: Sosyal Dönüşüm Mevcut Durum Değerlendirmesi Yaklaşım Modeli3 
 

YETKİNLİK ERİŞİM MOTİVASYON

HUKUKSAL ÇERÇEVE

VİZYON VE STRATEJİ

HEDEF
Etkin Kullanım: Vatandaşların sosyal refahını

sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojilerinin
sosyal ve kültürel olarak etkin kullanımı

TOPLUMSAL YAPI

 
 

                                                 
3 Peppers & Rogers Group Yaklaşımı 
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Sosyal Dönüşüm çalışma alanına özel anahtar sağlayıcılar üç ana başlık altında 
değerlendirilmektedir. Bireyin Bilgi Toplumu olma yolunda sosyal dönüşümünü 
etkileyecek olan bu üç sağlayıcı birbirleri ile son derece yakından ilişkilidir. Örnek 
olarak vatandaşlar için Bilgi Teknolojilerine sahip olmanın ucuz olması (erişim), 
vatandaşların Bilgi Teknolojilerini kullanma isteğini (motivasyon) olumlu yönde 
etkiyecektir. Benzer şekilde vatandaşlar Bilgi Teknolojilerinin günlük hayatlarına 
faydalı olduğuna inanırlarsa, Bilgi Teknolojilerine ilişkin bilgi ve becerilerini 
(yetkinlik) artırmak isteyeceklerdir. 
 
Nihai hedefe ulaşmak için gerekli yetkinlik, erişim ve motivasyonu sağlayacak 
olan  önemli yapıtaşları; 
 
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanımına ilişkin yetkinliklerin geliştirilmesi ve 

kendine güven duygusunun artırılması 
• Toplumun tüm kesimlerine Bilgi ve İletişim Teknolojilerine erişim için 

özelleştirilmiş imkanlar sağlanması ve 
• Bilgi Teknolojilerini kullanma isteğinin ve bu teknolojilerin günlük hayata 

faydasına olan inancın arttırılmasıdır.  
 
Şekil 2: Sosyal Dönüşüm Anahtar Sağlayıcıları4 
 

TOPLUMSAL YAPI

MOTİVASYON

Bilgi teknolojilerini 
kullanma isteği  ve bu 
teknolojilerin günlük 

hayata faydasına olan 
inanç

ERİŞİM

Toplumun tüm 
kesimlerine, bilgi ve 

iletişim teknolojilerine 
erişim için 

özelleştirilmiş imkanlar 

YETKİNLİK

Bilgi ve iletişim 
teknolojileri kullanımına 

ilişkin yetkinlikler ve 
kendine güven duygusu

GELİR

EĞİTİMNÜFUS

TÜKETİM

İŞGÜCÜSAĞLIK

KÜLTÜR

 
 
Bu üç anahtar sağlayıcıya ek olarak toplumsal yapı sosyal dönüşümün en üst 
seviyedeki sağlayıcısıdır. Toplumsal yapı Bilgi Teknolojilerinin algılanması ve 
kullanılması konusunda son derece etkilidir. Yetkinlik, motivasyon ve erişim 
toplumsal yapının dinamiklerinden doğrudan etkilenerek şekillenir. 
 
Bu doğrultuda Devlet İstatistik Enbtitüsü (DİE) “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Anketi, 2004” anketinin ham verileri analiz edilmiş, ülke genelinde bir 
anket uygulanmış, odak grup toplantıları gerçekleştirilmiş ve ilgili 
akademisyenlerin katıldığı bir akademik forum düzenlenmiştir. 

                                                 
4 Peppers & Rogers Group Yaklaşımı, 1998 yılında İngiltere Hükümeti aynı yaklaşım ile Bilgi Teknolojisi 
Stratejisi’ni oluşturdu. 

Yetkinlik, erişim 
ve motivasyon 
sosyal 
dönüşümün 
birbirleri ile 
yakından ilişkili 
anahtar 
sağlayıcılarıdır. 

Toplumsal yapının 
anlaşılması, 
strateji ve yol 
haritasının 
uygulanabilirliği 
için ileri derecede 
önemlidir. 
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3. Değerlendirme 

3.1. Vizyon ve Strateji 
 
Sosyal Dönüşüm perspektifinden vizyon ve stratejilerin mevcut durumuna 
bakıldığında, kamu tarafında sosyal dönüşüm alanında muhtelif uygulamaların 
dışında, bütünsel bir yaklaşım doğrultusunda kurumsal liderlik ve sahiplenme 
bulunmadığı görülmektedir.  
 
Genel olarak, kamuda e-Devlet teknoloji uygulamalarına ağırlık verilmekte, ancak 
bu uygulamaların kullanıcı tarafındaki vatandaşlar, hane halkları ve işletmelere 
yönelik farkındalık yaratılmasına, benimsetilmesine ve kullanımının teşvik 
edilmesine yönelik yeterli düzeyde planlama ve çalışma yapılmamaktadır. 
Nitekim, kurumlarüstü ve kurumiçi yönetişim yapılarında bugüne kadar hayata 
geçirilen uygulamaların özellikle kullanıcı kesimine tanıtımı ve pazarlaması 
konusunda eksiklikler bulunduğu bizzat kurumlar tarafından dile getirilmektedir. 
Bu da kamu tarafında sosyal dönüşüme yönelik ortak bir vizyon ve stratejinin 
bulunmadığına yönelik önemli bir göstergedir. 
 
Aynı zamanda bilişim sektöründe teknolojik altyapının gelişmesiyle birlikte, bu 
gelişmeler kullanıcı kesimine doğrudan etki edememektedir. Bunun sebebi, gerek 
teknoloji yatırımları yapılırken, gerekse e-Devlet uygulamaları gibi kamuoyunun 
faydasına olan uygulamalar tasarlanırken vatandaş odaklı yaklaşımların 
izlenmemesinden kaynaklanmaktadır. 
 
Bu noktada, sivil toplum örgütlerinin de rol alması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Kamuda halihazırdaki e-Dönüşü’e yönelik BİT uygulamalarının sorumlularıyla 
yapılan “Yönetişim Çalıştay”ında kamu, STK ve özel sektör paydaşlarına düşen 
roller şu şekilde tanımlanmaktadır; 
 

• Kamu kurumları: Kamu hizmetine ihtiyacı belirleyen, hizmeti 
tanımlayan ve teşvik ve/veya finansman yoluyla motivasyonu 
oluşturan,  

• Özel sektör: Hizmeti sağlayan (hazırlayan ve sunan), finansmanın bir 
kısmını karşılayıp inisiyatif alabilen ve kimi zaman proje fikrini 
oluşturup kamuya öneri sunan,  

• Sivil Toplum Kuruluşları: Kamunun tanımladığı ve özel sektörün ya da 
kamunun sağladığı hizmetin ilgili kitlelere duyurulmasını / tanıtımını 
sağlayan taraflar olarak tanımlanmaktadır. 

 
Her ne kadar yukarıdaki ayrım, üzerinde derinlemesine tartışma ve netleştirme 
gerektirse de, STK’ların “tanıtım ve farkındalık yaratma” anlamında kritik bir role 
sahip olduğu paylaşılan bir görüştür. Halihazırda bazı STK’ların sosyal dönüşüme 
odaklanmaya doğru vizyon değişimleri yaşaması, bu konuda önümüzdeki dönem 
olumlu gelişmelerin yaşanacağını göstermektedir. 
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3.2. Toplumsal Yapı 
 
Bir ülkede bilgiyi ve teknolojiyi kullanmak ile gerek toplumsal gerekse bireysel 
düzeyde artı değer sağlamaya etki eden koşullar, yukarıda da değinildiği gibi 
öncelikle makro yapı ve bunun getirdiği parametrelerdir. Bu bölümün amacı 
Türkiye’nin toplumsal yapısını etkileyen, ülkeye özgü faktörleri ve bu faktörlerin 
Bilgi Toplumuna dönüşümde oynadığı rolü ele almaktır.  
 

3.2.1. Nüfus 
 
Türkiye nüfusu istikrarlı bir büyüme göstermektedir. Türkiye’nin 2005 yılı itibari ile 
72 milyon olduğu tahmin edilen nüfusunun 2000 ve 2050 arasında %30 oranında 
büyüyeceği tahmin edilmektedir.  
 
Şekil 3: Türkiye’nin Nüfusu ve Gelecek Tahmileri 
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Kaynak : DIE – Genel Nüfus Sayımı Kitabı – 2000 , Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü – Nüfus ve Sağlık Araştırması – 2003 
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Diğer taraftan önceki yıllar ile karşılaştırıldığında Türkiye’de yıllık nüfus artışı 
oranı giderek azalmaktadır. 1985 yılında %2,5 oranında olan yıllık nüfus artışı 
2004 yılında %1,29’a gerilemiştir. Bu oranın daha da düşeceği tahmin 
edilmektedir. 
 
Şekil 4: Türkiye de Yıllık Nüfus Artış Hızı 
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Kaynak : DIE – Genel Nüfus Sayımı Kitabı – 2000 , Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü – Nüfus ve Sağlık Araştırması – 2003  
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Bilindiği gibi sayısal uçurumun (toplumun farklı kesimlerinden insanların Bilgi 
Teknolojileri kullanımı ve yetkinlikleri konusunda ciddi farklılık göstermesinin) en 
önemli bileşenlerinden yaş uçurumudur. Belirli bir yaş grubunun üzerindeki 
bireyler teknoloji kullanmaya daha az yatkın ve öğrenmeye daha dirençli oldukları 
gibi, bilgi ekonomisinde yer alacak genç ve nitelikli (e-skills) işgücünü sağlamak 
bakımından da yaşlı nüfusa sahip ülkeler daha dezavantajlıdırlar. Bu anlamda 
genç nüfus ve dinamik sosyal tabakalaşma Türkiye için avantaj teşkil eden 
özelliklerdir.  
 
Türkiye nüfusunun çoğunluğu 30 yaşın altındadır. En büyük demografik grubu 10-
14 yaş arası erkek ve kızlar oluşturmakta, bunu sırayla 15-19 yaş arası ve 5-9 
yaş arası gruplar izlemektedir. Bu genç grupların öne çıktığı demografik dağılımın 
sonucu olarak 2020’de nüfus grupları içerisinde 24-40 yaş arası grup baskın 
olacaktır.  
 
Şekil 5: Yaşa ve Cinsiyete Göre Nüfus Dağılımı 
 

Kaynak : Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü – Nüfus ve Sağlık Araştırması – 2003
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Yaş dağılımın yanı sıra önemli bir gösterge de yıllar boyunca değişen kır-kent 
nüfus dağılımıdır5. 2000 yılına kadar kır nüfusu göçlerle birlikte giderek azalırken, 
kent nüfusunda artış yaşanmıştır. 2000 yılından sonra ise kır ve kent nüfusu 
arasındaki değişimde azalma yaşanmakta, kırdan kente göç oranı ile kentten kıra 
göç oranı arasında bir denge noktasına yaklaşıldığı görülmektedir. 
 
Şekil 6: Kır-Kent Nüfus Dağılımı 
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Kaynak : DIE –Eknomik ve Sosyal Göstergeler – 1950-2003. Peppers and Rogers Group Analizi Kent Nüfusu Kırsal Nüfus  
 

                                                 
5 Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yayınladığı veriler için yaptığı tanımlamaya göre, nüfus yoğunluğu 20.000’den az 
olan yerleşim alanları kır olarak kabul edilirken, nüfus yoğunluğu 20.000’den fazla olan yerleşim alanları kent 
olarak kabul edilmektedir. 

Tahminlere göre 
nüfus artmaya 
devam edecek 
ama baskın grup 
orta yaş ve üstüne 
doğru 
ilerleyecektir. 
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1995 ile 2000 yılları arasında bölgelerin aldığı ve verdiği göç miktarlarıyla net göç 
oranlarına baktığımızda ise Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Anadolu Bölgeleri’nde 
göçle beraber nüfus artışı yaşandığı görülürken, geriye kalan bölgelerin tümünde 
nüfusta azalma yaşanmıştır. Göçle beraber en fazla nüfus artışı yaşayan bölge 
%46,1 net göç oranıyla İstanbul olurken, Ege bölgesi %26,1 net göç oranıyla 
İstanbul’u takip etmektedir. En fazla nüfus düşüşü yaşanan bölgelere 
baktığımızda ise, -%50,3 net göç oranıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni takiben -%49,8 net göç oranıyla Ortadoğu 
Anadolu Bölgesi’ni ilk iki sırada görmekteyiz. 
  
Şekil 7: 1995-2000 Yılları Arası Bölgelere Göre Göç Dengesi 
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Kaynak : DİE – 2000 Göç Araştırması – 2005, Peppers and Rogers Group Analizi
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3.2.2. Eğitim 
 
7 yaşına gelen her yurttaş (kanunla belirlenen özel durumlar dışında) bir 
ilköğretim programına başlayıp bu eğitimi bitirmekle yükümlüdür. Türkiye’de 
2004-2005 eğitim yılında 5,587,185 erkek ve 4,978,204 kız; toplam 10,565,389 
öğrenci, ülke genelinde 35,581 ilköğretim okulunda eğitim görmektedir6. Lise ve 
dengi okullarda ise ülke genelinde toplam 6,861 okulda 1,733,041’i erkek ve 
1,306,408’i kız olmak üzere toplam 3,039,449 öğrenci eğitim görmektedir.  
 
Şekil 8: 2004-2005 Eğitim Yılı Sayısal Verileri 
 

Kaynak : 2004-2005 Öğretim Yılı Sayısal Verileri, MEB Web Sitesi, 14 Temmuz 2005, http://apk.meb.gov.tr
(*) 695,591 Açıköğretim öğrencisi sayıya dahil edilmemiştir.
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Bununla beraber ilk öğretim ve orta öğretimde sınırlı olmakla beraber özellikle 
yüksek öğrenim okullarında önemli miktarda açık öğretim öğrencisi 
bulunmaktadır. Türkiye’de açık öğretim kurumları ulusal televizyonlar vasıtasıyla 
eğitim vermekte, sınavlar belirlenen merkezlerde gerçekleştirilmektedir. 
 
Şekil 9: Açıköğretim Öğrencilerinin Toplam Öğrencilere Oranı 
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Kaynak : MEB – Milli Eğitim Sayısal Verileri , 2004-2005
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6 2004-2005 Yılı Sayısal Verileri, Milli Eğitim Bakanlığı Web sayfası, http://apk.meb.gov.tr, 25 Temmuz, 2005 
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16 yaş ve üstü yurttaşlar arasında yapılan araştırma sonuçlarına göre büyük bir 
kısım (%60) sadece ilkokul (eski sistemde ilk 5 yıl eğitim veren kurumlar) 
mezunudur ya da herhangi bir okul bitirmemiştir. Ortaokul ve lise mezunu ise 
toplam nüfusun %32’sine denk gelmektedir. Yüksek öğrenim görmüş 
vatandaşların oranı ise son derece düşüktür. 
 
Şekil 10: Eğitim Seviyesi (16-74 yaş) 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
Eğitim seviyesi bölgeler bazında ve cinsiyete göre değerlendirildiğinde ise 
Güneydoğu, Ortadoğu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde özellikle kadınlarda 
eğitim seviyesinin oldukça düşük olduğu anlaşılmaktadır. Ege, Marmara, İstanbul 
ve Batı Anadolu gibi göreceli olarak gelişmiş bölgelerde hem erkeklerde hem de 
kadınlarda eğitim seviyesi göreceli olarak daha ileri seviyededir. Kadınların eğitim 
seviyesi genelde erkeklere göre daha düşük seviyedeyken bu farklılık bölgeler 
arasında iyice belirginleşmektedir. 
 
Şekil 11: Bölgelere Göre Eğitim Seviyesi, Kadınlar 
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Kaynak : Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü – Nüfus ve Sağlık Araştırması – 2003, Peppers and Rogers Group Analizi  
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Şekil 12: Bölgelere Göre Eğitim Seviyesi, Erkekler 
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Kaynak : Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü – Nüdus ve Sağlık Araştırması – 2003, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
Genel olarak eğitim seviyesinin düşük olmasının ve eğitim seviyesinde cinsiyetler 
arası farklılaşmanın ana nedenlerinden birisi okullaşma oranlarının istenilen 
seviyede olmamasıdır. İlköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranları kadın ve 
erkek olarak ayrı ayrı incelendiğinde erkeklerde okullaşma oranının belirli bir 
seviyede sabit kaldığını, kadınlarda ise giderek arttığı ve erkeklerle aynı seviyeye 
yaklaştığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte kadınlarda özellikle ilköğretimden 
ortaöğretime geçerken okullaşma oranlarında ciddi bir azalma yaşandığı 
görülmektedir.  
 
Ayrıca son beş yıldaki ilköğretimde okullaşma oranları yıllar bazında 
değerlendirildiğinde, hem erkeklerde hem de kadınlarda ilköğretimde okullaşma 
oranının durakladığı gözlemlenmektedir.  
 
Diğer taraftan ortaöğretim kurumlarında okullaşma oranı hem erkeklerde hem de 
kadınlarda düzenli olarak artmaya devam etmektedir. 2004/2005 öğretim yılında 
ilköğretim kurumlarından 1,159,509 öğrenci mezun olmuş, bunların 973,475’i 
ortaöğretim kurumlarına başlamıştır. 

 
Şekil 13: Okullaşma Oranı, Kadınlar 
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Kaynak : DIE –Eknomik ve Sosyal Göstergeler – 1950-2003 Peppers and Rogers Group Analizi İlköğretim Orta öğretim  

Okullaşma 
oranlarındaki 
artışlara rağmen 
cinsiyetler arası 
eşitsizlikler 
bulunmaktadır. 
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Şekil 14: Okullaşma Oranı, Erkekler 
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Kaynak : DIE –Eknomik ve Sosyal Göstergeler – 1950-2003 Peppers and Rogers Group Analizi İlköğretim Orta öğretim  
 
UNESCO’nun yaptığı bir çalışma, Türkiye’de erkeklerin ortalama eğitim süresinin 
11,6 yıl iken (dünya ortalamasının altında), kadınlar içinse bu sürenin 8,8 yıl 
olduğunu göstermektedir ki bu da UNESCO’nun incelediği 28 ülke içinde 
Türkiye’yi sonuncu sıraya yerleştirmektedir. Bu gelişme kaydedilmiş bir 
göstergedir. 1975’te kadınların %50’si okuma yazması olmayan gruba dahilken 
1990’da aynı oran %28 olmuştur.7 Eğitimdeki eşitsizliğin bir takım neden ve 
etkileri bulunmaktadır. Dini, ekonomik, bölgesel ve diğer sosyo-kültürel faktörlerle 
(örneğin medeni durum ve doğurganlık yaşı, çocuk sayısı) ilintili yerel gelenek ve 
adetler kimi bölgelerde genellikle kadınların değil erkeklerin gelişimine öncelik 
verilmesine yol açabilmektedir. Bu şekilde kadınlar geleneksel yapıları korumak 
için eğitimden uzak tutulabilmektedir. Örgün eğitimden başka, kadınların yaygın 
eğitime (yani kütüphanelere, kitle iletişim araçlarına, İnternet’e, ve yerel toplumsal 
gruplarla etkileşime) dahi ulaşmasını engelleyen faktörler arasında ataerkil aile 
yapısı ve kadınların bilgi kaynaklarına girişini engelleyen otorite figürleri gibi 
nedenler sayılabilir.  
 
Tarihsel veriler incelendiğinde ise Cumhuriyet’in ilk yıllarından bu yana okullaşma 
oranlarının artması ile okuryazarlık oranı da artmış; erkeklerde %94, kadınlarda 
%81 oranında okuryazarlık seviyesine ulaşılmıştır. Kadınlarda, erkeklerle 
karşılaştırıldığında, az olan okullaşma oranının okuryazarlık oranında doğrudan 
etkili olduğu aşağıdaki veriden anlaşılmaktadır. 
 
Şekil 15: Toplam Nüfus İçerisinde Okur Yazar Olmayan Bireyler  
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Kaynak : DIE –http://www.die.gov.tr/tkba/istatistikler3.htm

Erkek Kadın

(3) 5 yaş ve üstü
(2) 7 ve daha yukarı yaştaki nüfus
(1) 1940 yılı verileri 1935 ve 1945 yılı verilerinden tahmin edilmiştir.

(3) 5 yaş ve üstü
(2) 7 ve daha yukarı yaştaki nüfus
(1) 1940 yılı verileri 1935 ve 1945 yılı verilerinden tahmin edilmiştir.

 
                                                 
7 UN Common Database (UNESCO estimates) 

Sosyal nedenler 
kadınların 
okullaşmasına 
engel 
olabilmektedir. 
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Eğitim sistemi içerisinde öğrenciler için sunulan en temel imkanları 
değerlendirmek için özellikle derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen 
başına düşen öğrenci sayısı istatistikleri incelendiğinde ülke genelinde eşit 
imkanların sunulması konusunda yaşanan sıkıntı ortaya çıkmaktadır. Özellikle 
Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri okullardaki öğretmen ve derslik 
gibi temel konularda sıkıntı yaşamakla beraber, yüksek oranda ve plansız göçler 
nedeniyle İstanbul gibi bir şehir merkezinde de benzer bir sıkıntı gözlenmektedir. 
 
Şekil 16: Bölgelere Göre Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 
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Şekil 17: Bölgelere Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 
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Bölgeler arası eşitsizliğin yanısıra eğitim sistemimizin kalitesine yönelik sorunlar 
bulunduğunu söylemek mümkündür. OECD’nin PISA8 endekslerine göre (okuma, 
matematik ve fen) ülkemizdeki öğrenciler seçilmiş bazı ülkelerdeki öğrencilerle 
kıyaslandığında geri durumdadır. 
 
Şekil 18: PISA Matematik Endeksi 
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Kaynak: OECD,  Learning for Tomorrow’s World PISA 2003, Peppers and Rogers Group Analizi
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Şekil 19: PISA Okuma Endeksi 
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Kaynak: OECD,  Learning for Tomorrow’s World PISA 2003, Peppers and Rogers Group Analizi
400 Puan Altı 600 Puan Üstü400 – 600 Puan 
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Şekil 20: PISA Fen Endeksi 
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Kaynak: OECD,  Learning for Tomorrow’s World PISA 2003, Peppers and Rogers Group Analizi
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8 Programme for International Student Assessment  (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 24 / 165 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

 

3.2.3. Gelir 
 
Kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) son 15 senede genel olarak 
artmakta iken 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik kriz ile gerileme  olmuş, 
buna rağmen son yıllarda Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında değer 
kazanmasıyla da beraber, 2004 yılında kişi başına düşen GSMH 4172 ABD 
Doları seviyelerine kadar yükselmiştir. 
 
Şekil 21: Kişi Başına Düşen Gayri Safi Milli Hasıla 
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Kaynak : DIE – Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri http://nkg.die.gov.tr/goster.asp?aile=2 – 2004  
 
Ancak Avrupa Birliği ülkerleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’de kişibaşına düşen 
GSMH oranın halen son derece düşük olduğu gözlemlenmektedir. Avrupa Birliği 
üye ülkeleri arasında kişi başına düşen GSMH oranı en düşük ülke olan Portekiz 
ile karşılaştırıldığında bile Türkiye’nin kişi başına düşen GSMH oranı bu ülkenin 
gelirinin yaklaşık 3’te biri oranındadır. 
 
Şekil 22: Avrupa Birliği (15) Ülkeleri ve Türkiye’de Kişi Başına Düşen GSMH (2003) 
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Kaynak : Eurostat – Eurostat Veri Tabanı  http://epp.eurostat.cec.eu.int/ – 2004
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Gelir düzeyi artsa 
bile henüz 
istenilen seviyeye 
yaklaşılamamıştır. 
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Diğer taraftan haneler aylık toplam gelir bazında (hanede çalışan tüm bireylerin 
elde ettiği toplam gelir) incelendiğinde Türkiye genelinde hanelerin %86’sının 
aylık toplam gelirinin 1000 YTL’nin altında olduğu görülmektedir.  
 
Gelir dağılımında büyük oranda eşitsizlik söz konusudur. Hanelerin %71’i 250 
YTL ile 1000 YTL arasında aylık toplam gelir elde etmekte iken sadece %5’lik 
kısım ayda toplam 1500 YTL ve üzeri gelir elde etmektedir. 
 
Şekil 23: Toplam Aylık Gelir Bazında Hanelerin Dağılımı 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
Bölgelere göre birey bazında toplam yıllık gelir incelendiğinde ise İstanbul’da 
yaşayan bireylerin ülkenin geri kalanı ile karşılaştırıldığında göreceli olarak 
yüksek gelir elde etmektedir. 
 
Kuzeydoğu, Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde yaşayan bireylerin 
ise son derede düşük gelir seviyelerine sahip olduğu görülmektedir. Bölgeler 
arasındaki uçurum özellikle gelir düzeylerinde kendisini göstermektedir. 
 
Şekil 24: Bölgeler Bazında Birey Başına Düşen Toplam Yıllık Gelir 
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Kaynak : DIE – Bölgesel Sosyo Ekonomik Göstergeler – 2003
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Gelir dağılımında 
büyük farklılıklar 
bulunmaktadır. 

Bölgelere göre 
gelir dağılımı da 
aradaki fırsat 
eşitsizliğine bir 
örnektir. 
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3.2.4. İş Gücü 
 
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana geçen 60 yıllık süreçte Türkiye tarıma dayalı 
(GSMH bazında) bir üretim ve istihdam politikası izlemiş, 1980’lerde başlayan 
yapısal reformlar ile de ülke, kamu teşebbüslerinin güdümündeki içe dönük bir 
tarım ekonomisinden ihracat bazlı bir pazar ekonomisine dönüşmüştür. 1980’de 
tarımda istihdam oranı %60 iken 2004’te %34’lere düşmüş; aynı yıllarda hizmet 
sektöründe istihdam %23,4’ten %46’nın üzerine çıkmıştır. 1980 sonrası yapısal 
reformlar olumlu değişiklikler getirmekle beraber kırdan kente göçün hızı ve 
fazlalığı, hizmet sektörünün büyümesinin kentte yaratacağı yaşam standardı 
artışını sınırlamış ve işsizlik faktörünün olumsuz etkilerini getirmiştir. Son on sene 
içerisinde, düşme eğilimin değişikliğe uğradığı (yavaşladığı) 1999 (deprem) ve 
2001 yılları kriz dönemleri dışında, tarımsal istihdamın toplam istihdam 
içerisindeki payı düzenli olarak azalmış ve %45 seviyelerinden % 34 seviyelerine 
kadar düşmüştür.  
 
Şekil 25: Tarımsal İstihdam ve Tarım Dışı İstihdam  
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Kaynak : DIE – Hanehalkı İşgücü Veritabanı – 2004. Peppers and Rogers Group Analizi Tarımsal 
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Tarımsal istihdamın azalmasıyla paralel olarak şehirlere göç hızlanmış, bu 
değişiklik de beraberinde işsizlik sorununu gündeme getirmiştir. Kırsal kesimden 
şehirlere göç, tarımda istihdamda görünen düşük nitelikli işgücü arzına tarım dışı 
sektörde yeterli iş yaratılamaması nedeniyle işsizlik sorununu da beraberinde  
getirmiştir. 
 
Şekil 26: Genel İşsizlik ve 15-34 Yaş İşsizliğinin Genel İşsizlik İçindeki Payı 
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Kaynak : DIE – Hanehalkı İşgücü Veritabanı – 2004 Peppers and Rogers Group Analizi
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Yukarıdaki verilerden anlaşılacağı üzere, 13 yılda işsiz sayısı 1,722,000’den 
2,493,000’e yükselmiştir. 1994, 1999 (deprem) ve 2001 krizlerinde işsiz sayısı 
artmış; 2003 tarihinde de en yüksek seviyesine ulaşmıştır.  
 
İşsiz insanların yaş dağılımı incelendiğinde ise işsiz kesimin yaklaşık %73,1’lik 
kısımı 15-34 yaş arasındadır. 15-34 yaş arası işsizlerin kendi içlerindeki dağılım 
yıllara göre incelendiğinde ise 25-34 yaş arası bireylerin işsizlik oranının giderek 
arttığı görülmektedir. 
 
Bu veriye paralel olarak son 5 yıl içerisinde üniversiye mezunları arasında işsizlik 
oranı da dramatik bir biçimde artmaktadır. 2000 yılında 143,000 olan üniversite 
mezunu işsiz sayısı 2004 yılında 317,000 sayısına ulaşmıştır. Üniversitelerden 
her yıl mezun olan öğrencilerin önemli bir kısmı  işsiz kalmaktadır. Bunun yanında 
2000 yılından bu yana yükseköğrenimden mezun olan bireylerin yıllara göre 
sayılarına bakıldığında artış görülmektedir.    
 
Şekil 27: Yükseköğrenim Mezunu İşsiz Sayıları 
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Kaynak : DIE – Türkiye İstatistik Yıllığı – 2004,  Milli Eğitim Bakanlığı - 2004-2005 Milli Eğitim Sayısal Verileri
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Diğer taraftan Türkiye’de önemli bir başka sorun da kadınların iş gücüne dahil 
olmamalarıdır. Bölgeler bazında kadınların çalışma durumları incelendiğinde 
yaklaşık %65 lik kısmının çalışmadığı, geri kalanının ise düzenli olarak iş gücüne 
dahil olmadığı gözlemlenmektedir.  
 
Ülkenin gelişmiş ve gelişmemiş bölgelerinde bu sorunun ortak olduğu 
anlaşılmaktadır. Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Batı Marmara, Akdeniz gibi 
bölgelerde sezonluk olarak çalışan kadınların daha fazla olduğu görülmektedir. 
 
Bu durumun sebepleri özellikle kırsal kesimde kadınlara üretim ilişkilerinde biçilen 
rolün kısıtlayıcılığından (örn. kadınların yalnızca ev işlerinde ya da tarlada 
çalıştırılması gibi) kaynaklanabileceği gibi, özellikle kırsal bölgelerde geleneklerin 
öne çıkmasıyla ve aile yapısının etkisiyle erkeklerin kadınlar üzerinde sahip 
olduğu güç ve kontrol etkisinden de kaynaklanmaktadır.  
 
Güç ve kontrol faktörü özellikle kırsal bölgelerde ve kentte eğitimin ve gelirin 
düşük olduğu “kent içi kırsal kesimler”de (yani varoşlarda) de kadın ve genç 
kızların ekonomik olarak özgürleştirici ve yetkinlik / beceri kazandırıcı olanağa 
erişimini engelleyebilmektedir. 
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Şekil 28: Kadınların Çalışma Durumu 
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Kaynak : Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü – Nüfus ve Sağlık Araştırması – 2003  
 
Bölgesel farklılıkları gidermek maksadı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
faaliyetler gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) bulunmaktadır. Bu 
merkezlerin başarılı olmasının en önemli sebeplerinden birinin kadınların buraları 
evleri gibi algılamaları ve yabancılık, rahatsızlık hissetmemeleri olduğu 
bildirilmiştir.  
 
Örneğin, bu bölgede araştırma ve çalışma yapan akademisyenlerce bölgedeki 
kadınların, toplumsal yapının belirleyici etkisi nedeniyle, öncelikle dikiş-nakış, 
biçki kursu gibi alanlara ilgi gösterdikleri belirtilmektedir. Toplumsal kültürel 
sermaye açısından baktığımızda bu yöndeki eğilimlerin yine kişinin bireysel 
sermayesini artırarak artı değer yaratması; aile ve bulunduğu toplum içerisinde 
statüsünü artırması şeklindeki motivasyonlardan kaynaklandığı son derece 
açıktır.9  

3.2.5. Tüketim 
 
1980’lerde devletin kontrollü ekonomiden pazar ekonomisine geçişiyle, Türkiye 
toplumsal yapıda “tüketim toplumu” değerlerinin yükselişi olarak 
adlandırabileceğimiz bir dönüşüm yaşamıştır. Genç nüfusun baskınlığı - örneğin, 
1990’da üç en büyük demografik grup 0-4 yaş arası çocuklar, ardından 5-9 ve 10-
14 yaş arası çocuklar olması - serbest piyasa ekonomisinin yükselişi ve akabinde 
özel medyanın hayata girmesi, giderek artan reklam yoğunluğu ve 
ekonomik/kültürel alanlarda küreselleşme ile de birleşince medyanın etkisinin 
belirgin olduğu ticari bir yaşam tarzına adaptasyon da özellikle genç nesil 
üzerinde etkili olmuştur.  
 
Alışveriş merkezi, mağaza zinciri ve hipermarketlerde küresel markaların gittikçe 
artan tüketimi devlet medya kanallarının düşüş yaşadığı, ticari medya kanallarının 
ve büyük ölçekli reklam ajanslarının gittikçe yaygınlaştığı bir döneme paralel 
olarak gelişmiştir. Bu dönemde belirli teknoloji ürünleri de -cep telefonu ve büyük 
ekran televizyon gibi - Türk toplumunda statü sembolleri arasına girmiştir. 
 

                                                 
9 Pierre Bourdieu, “Forms of Capital,” John G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for the 
Sociology of Education (New York, Greenwood Press, 1986 
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Tüketimin kırılımı incelendiğinde genel anlamda en fazla harcamanın konut ve 
kira için yapıldığını, hemen ardından da gıda ve alkolsüz içeceklerin geldiğini 
görmekteyiz. Yani barınma ve yemek gibi temel ihtiyaçlar için harcanan miktar 
toplam tüketimin %55’i oranında bir pay sahibidir. 
 
Diğer taraftan yaşam kalitesini doğrudan etkileyen eğitim, sağlık, kültür gibi 
alanlarda yapılan harcamalar en düşük seviyelerdedir. Bu üç kalem için harcanan 
miktarın toplam oranı ulaştırma için harcanan miktarın oranından daha azdır. 
 
Alkollü içecek, sigara ve tütün için harcanan miktar da eğitim, sağlık ve kültür gibi 
kalemler için harcanan miktardan daha fazladır. 
 
Şekil 29: Tüketim Harcamaları 
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Kaynak : DIE – Hane Halkı Tüketim Anketi, 2004 2003 2004  
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Tüketim alışanlıklarının değişmesine karşın gelir seviyelerindeki yaşan sorunlarla 
beraber kredi kartı kullanımı artmış, bireyler borçlanarak tüketim ihtiyaçlarını 
karşılar hale gelmişlerdir.  
 
Son 7 senede kullanımda olan kredi sayıları incelendiğinde 1999 yılında 10 
milyon olan kredi kartı sayısı 2004 yılında 26,6 milyon sayısına ulaşmıştır. Benzer 
şekilde kredi kartı ile yapılan alışveriş işlemlerinin sayısı da yılda 360 milyon 
adetten 1 milyar 136 milyon adete yükselmiştir. 
 
Şekil 30: Kredi Kartı Sayısı 
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Kaynak : BKM – http://www.bkm.com.tr/istatistik/index.html– 2005
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Şekil 31: Kredi Kartından Yapılan İşlem Sayısı 
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Kaynak : BKM – http://www.bkm.com.tr/istatistik/index.html– 2005
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Kredi kartı sayısı ve işlem sayısının artışında daha fazla oranda artan bir diğer 
gösterge de kredi kartı ile yapılan alışverişin parasal miktarıdır. 1999 yılında 5,3 
milyar YTL olan alışveriş miktarı 2004 yılında 12 kattan fazla artarak 65 milyar 
YTL miktarına ulaşmıştır.  
 
Şekil 32: Kredi Kartlarından Yapılan Alışverişin Parasal Miktarı (Yurtiçi) 
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Kaynak : BKM – http://www.bkm.com.tr/istatistik/index.html– 2005
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Yine değişen tüketim alışkanlıkları doğrultusunda popülerliği giderek artan 
alışveriş merkezlerinde alışveriş adetleri ve parasal miktarlar giderek artmaktadır. 
 
Şekil 33: Alışveriş Merkezlerinde Kredi Kartıyla Yapılan İşlem Sayıları  
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Kaynak : BKM – http://www.bkm.com.tr/istatistik/index.html– 2005
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Şekil 34: Alışveriş Merkezlerinde Kredi Kartıyla Yapılan İşlemin Parasal Miktarı 
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Tüketim biçimlerinin değişmesi ile beraber tüketim çeşitleri konusunda da bir 
değişim yaşanmaktadır. Örnek olarak bilgi telekomünikasyon ve elektronik eşya 
için kredi kartıyla yapılan harcamaların toplam harcamalar içindeki oranı son iki 
sene içerisinde ciddi miktarda artmış; toplam harcamaların %12’si seviyesine 
gelmiştir. Özellikle elektronik eşyaların harcama payı 2003 yılında %0,7’den 2004 
yılında %4,8 oranına yükselmiştir. 
 
Şekil 35: Çeşitli Harcamalarının Toplam Harcamalar İçerisindeki Oranı (Kredi Kartı 
Harcamaları) 
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Kaynak : BKM – http://www.bkm.com.tr/istatistik/index.html– 2005  
 
BT donanımı, BT hizmeti, tüketim malzemeleri, telekomünikasyon donanımı ve 
taşıyıcı hizmeti  alanlarında BİT pazarı genelinde yapılan toplam harcamaların 
birey başına düşen değerine bakıldığında 2001 yılından bu yana bir artış 
görülmektedir.  2001 yılında kişi başına düşen BİT harcaması 133 ABD Doları 
seviyesindeyken, bu rakamın 2005 yılında 210 ABD Doları olması 
beklenmektedir. 
 
Şekil 36: Yıllara Göre Birey Başına Düşen BİT Harcamaları 
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3.2.6. Sağlık 
 
Vatandaşların yaşam kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden birisi olan sağlık 
hizmetleri incelendiğinde bölgeler arası farklılık ortaya çıkmaktadır. Güneydoğu 
Anadolu  ve Doğu Anadolu bölgelerinde doğrudan Sağlık Bakanlığı’na bağlı 
kurumlarda (sağlık ocakları, dispanserler vs.) doktor başına düşen vatandaş 
sayısı sırasıyla 7504 ve 6599 iken Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde bu sayı sırasıyla 
3333 ve 3977’dir. Marmara Bölgesi aynı eğitim imkanlarında olduğu gibi yüksek 
nüfus oranlarından dolayı sıkıntı yaşamaktadır.  
 
Şekil 37: Bölgelere Göre Doktor Başına Düşen Vatandaş Sayısı (Sağlık Bakanlığı 
Personeli) 
 

7.788
7.504

6.599

5.243 5.136

3.977
3.333

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Marmara Güneydoğu
Anadolu

Doğu Anadolu İç Anadolu Karadeniz Akdeniz Ege

Kaynak : Sağlık Bakanlığı – http://www.saglik.gov.tr/extras/istatistikler/2004geribildirim/Tablo%208.htm– 2004  
 
Sağlık Bakanlığı’nın alt kuruluşları (sağlık ocakları, dispanserler vb.) dahilinde 
çalışan doktorlara özel hastaneler, SSK kuruluşları, diğer kamu kuruluşları ve 
üniversite hastanelerinde çalışan doktorlar da eklendiğinde genel tablo 
farklılaşmaktadır. Bu doktorların da göz önünde bulundurulmasıyla, Marmara 
Bölgesi’nde doktor başına düşen hasta sayısı 618’e kadar gerilemiştir. İstanbul’u 
takiben Ege Bölgesinde doktor başına 619 hasta düşmektedir. Doktor başına 
1682 hasta düşen Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile 1204 hasta düşen Doğu 
Anadolu Bölgesi, bu göstergedeki en geri iki bölge olarak göze çarpmaktadır. 
 
Şekil 38: Bölgelere Göre Doktor Başına Düşen Vatandaş Sayısı (Türkiye Sağlık 
Personeli) 
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Kaynak : Sağlık Bakanlığı – Sağlık İstatistikleri - 2003  
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Benzer şekilde Türkiye’nin durumu seçilmiş Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında 
Türkiye’de  her 100 bin vatandaşa 128 doktor düşmekte iken, örnek olarak 
Almanya’da bu sayı 470’tür. 
 
Görüldüğü üzere Türkiye Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça geride 
olmakla beraber ülke içerisinde de bölgeler bazında dengesizlikler bulunmaktadır. 
 
Şekil 39: Her 100 000 Vatandaşa Düşen Doktor Sayısı 
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Türkiye : Sağlık Bakanlığı – Sağlık İstatistikleri – 2003
Diğer Ülkeler : Eurostat – Medical Staff / Doctors (practising or licensed) – 2004  



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 35 / 165 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

 

3.2.7. Kültür 
 
Vatandaşların yaşam kalitesini etkileyen bir diğer önemli faktör de kültürel 
faaliyetlerdir. Bireylerin ulaşabileceği kültürel imkanlarda bölgelere göre farklılıklar 
gösterdiği görülmektedir. Örnek olarak bölgeler bazında devlet kütüphanelerinin 
sayısı incelendiğinde Kuzey, Orta ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’nde bulunan 
kütüphane sayısının oldukça az olduğu anlaşılmaktadır. Sadece İstanbul’da 
bulunan kütüphane sayısının bu bolgelerde bulunan toplam kütüphane sayısına 
yakın olduğu görülmektedir. 
 
Şekil 40: Bölgelere Göre Devlet Kütüphanelerinin Sayısı 
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Kaynak : Kültür Bakanlığı – Kütüphaneler Veri Tabanı – 2004, Peppers and Rogers Group Analizi   
 
Bu duruma paralel olarak devlet tiyatrolarının illere göre dağılımına bakıldığında 
da büyük şehirlerde devlet imkanları ile hizmet veren tiyatroların sayısının daha 
fazla olduğu, diğer illerde daha az olduğu görülmektedir. 
 
Şekil 41: İllere Göre Devlet Tiyatrolarının Dağılımı 
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Kaynak : Kültür Bakanlığı – https://www.dtgm.gov.tr/uye?islem=bolge– 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 36 / 165 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

 
Gençlere yönelik verilen faaliyet kursları ile bu faaliyetlere önemli ölçüde destek 
olan gençlik merkezleri ise ne yazık ki sayı olarak yeterli seviyede değildir. 
Bölgelere göre gençlik merkezlerinin dağılımı incelendiğinde özellikle Karadeniz 
Bölgesi’nde bu merkezlerin sayısının fazla olduğunu görebilmekteyiz. Kuzey, Orta 
ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’nde ise yine göreceli olarak daha az sayıda 
Gençlik Merkezi bulunmaktadır. İstanbul’da yaşayan gençlerin sayısı gözönüne 
alındığında yine bu merkezlerin sayısının yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. 
 
Şekil 42: Bölgelere Göre Gençlik Merkezleri 
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Kaynak : GSGM – Gençlik Merkezleri Şube Müdürlüğü – 2005, Peppers and Rogers Group Analizi   
 
Gençlik merkezlerinde verilen kurslar ve kurs sayıları incelendiğinde ise genellikle 
kültürel faaliyetlere ilişkin kurslar ile gençlere destek verildiği görülmektedir. 
 
Şekil 43: Gençlik Merkezlerinde Verilen Kurslar ve Kurs Sayıları 
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Kaynak : GSGM – Branşlara Göre Sayısal Değerlendirme– 2005  
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3.3. Yetkinlik 
 
Bilgi Teknolojileri kullanımı açısından değerlendirildiğinde, insanların bu konuda 
yetkinlik sahibi olmalarından kastedilen; bilgisayar kullanabilmeleri ve bununla 
birlikte İnternet üzerinden verilen hizmetlere ulaşacak şekilde İnternet’ten 
faydalanmayı bilmeleridir. Araştırma sonuçlarına göre, insanların geleneksel 
hizmetleri ve hizmet kanallarını kullanmaya devam etmelerinin ya da yeni 
hizmetleri ve hizmet kanallarını (İnternet, vb.) tercih etmemelerinin en önemli 
sebeplerinden birisi, yeni teknolojiler hakkında bilgi ve eğitim eksikliği sebebiyle 
duyulan kendine güvensizlik duygusudur.10 
 
İnsanların İnternet kullanımı konusunda kendi yetkinliklerini değerlendirmeleri 
istendiğinde toplumun büyük bir kısmının İnternet kullanımı konusunda herhangi 
bir yetkinliği olmadığına inandıkları görülmektedir. Yetkinlik seviyesinin düşük 
olması ve bununla birlikte ortaya çıkan kendine güvensizlik duygusu toplumda 
yeni hizmetleri ve hizmet kanallarını (İnternet, vb.) tercih etme konusunda 
aşılması gereken en önemli engellerden birisidir. Bu durum, hem motivasyonu, 
hem de mevcut hizmetlerin etkin bir şekilde kullanılmasını olumsuz olarak 
etkilemektedir.  
 
Yetkinlik seviyesini yükseltmek için en gerekli araç eğitimdir. Bilgi Teknolojileri 
konusunda toplumu eğitebilmek için yaşamın tüm evrelerinde yetkinliklerin 
artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Zira Bilgi Teknolojileri 
sürekli gelişen ve devinen bir alandır.  
 
Türkiye’de mevcut Bilgi Teknolojileri eğitim seviyesine baktığımızda ise yetkinlik 
konusundaki eksikliğimizin sebebini anlamak daha da kolay olacaktır. 
Sonuçlardan anlaşıldığı üzere örneklemin büyük çoğunluğu Bilgi Teknolojileri ile 
ilgili bir eğitim almamıştır.  
 
Şekil 44: Bilgi Teknolojileri Konusunda 3 Saatten Fazla Eğitim Alma (16-74 yaş) 

Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi
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Bilgi Teknolojileri konusunda eğitim alma oranları cinsiyete göre 
değerlendirildiğinde, bilgisayar ve İnternet kullanımı oranlarında da görüleceği 
gibi, erkekler ve kadınlar asında önemli bir farklılık bulunmaktadır. Bunun önde 
gelen sebebi resmi eğitim kurumlarında henüz yaygın olarak Bilgi Teknolojileri 
eğitimi verilmemesi ve bireylerin genellikle özel kurslar vasıtasıyla Bilgi 
Teknolojileri eğitimi almalarıdır. Odak grup çalışmalarından anlaşıldığı üzere 
kadınların -zorunlu eğitim dışında- Bilgi Teknolojileri eğitimi kurslarına gitme 
şansları erkeklerle kıyaslandığında daha düşüktür. 
 
Şekil 45: Cinsiyete Göre Bilgi Teknolojileri Konusunda 3 Saatten Fazla Eğitim Alma 
ve Bilgisayar Kullanımı (16-74 yaş) 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
Diğer taraftan devlet tarafından sağlanan eğitim sistemi içerisinde Bilgi 
Teknolojileri eğitimi verilmesiyle ve insan kaynağı ihtiyaçlarının içerisinde Bilgi 
Teknolojileri yetkinliklerinin önemli bir şekilde yer almaya başlamasıyla beraber 
Bilgi Teknolojileri hakkında eğitim alan kesimin toplumun genç kesimlerinde 
yoğunlaştığı görülmektedir. 
 
Şekil 46: Yaş Gruplarına Göre Bilgi Teknolojileri Konusunda 3 Saatten Fazla Eğitim 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
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Aynı örnekleme bilgisayar kullanıcıları açısından baktığımızda ise Bilgi 
Teknolojileri konusundaki eğitim eksikliği gözlenmeye devam etmektedir. Sonuç 
olarak mevcut bilgisayar kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu mevcut yetkinliklerini 
kendi çabaları ile elde etmiştir. Bilgisayar kullanıcılarının sadece %13’ü son bir yıl 
içerisinde Bilgi Teknolojileri’ne dair 3 saatten fazla süren bir eğitim almışlardır. 
 
Şekil 47: Bilgi Teknolojileri Konusunda 3 Saatten Fazla Eğitim Alma (16-74 yaş, 
Bilgisayar Kullananlar) 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
 
Bu durum bilgisayar kullanıcıları açısından değerlendirildiğinde etkin kullanımın  
düşük seviyede olmasına neden olmaktadır. Bilgisayar kullanan bireylere 
bilgisayarla yaptıkları işler sorulduğunda ve verilen cevaplar analiz edildiğinde 
bilgisayar kullanımında etkinlikten ve değer yaratmaktan uzak temel seviyede bir 
kullanım olduğu anlaşılmaktadır. 
 
Web sayfası tasarlamak, elektronik sunum yapmak, bilgisayar programı yazmak 
gibi ileri yetkinlik gerektiren faaliyetler %7-8 oranlarında gerçekleştirilmektedir. 
Diğer taraftan oyun oynamak, temel programları kullanmak gibi yetkinlik 
gereksinimi düşük olan faaliyetler %50-70 oranlarında gerçekleştirilmektedir. 
 
Şekil 48: Bilgisayar ile Yapılan Faaliyetler (16-74 yaş) 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
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Bilgi Teknolojileri kullanımında etkinliği arttırmak için toplumun tüm kesimlerinin 
eğitim seviyesini yükseltmek gerekmektedir. Bu nedenle eğitim konusu iki ana 
başlık altında incelenmiştir. 
 
Şekil 49: Mevcut Durum Yetkinlik Analizi Yaklaşım Modeli11 
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3.3.1. Gelecek Nesil Eğitimi 
 
Sosyal dönüşüm bakış açısı ile incelendiğinde gelecek neslin mevcut Bilgi 
Teknolojileri ile ilgili yetkinlikleri son derece önem arz etmektedir. Türkiye’de 8 
yıllık zorunlu ilköğretimden sonra, 3 yıl lise eğitimi ve ardından da yüksek öğrenim 
eğitimi verilmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi dokümanın “Toplumsal Yapı–
Eğitim” kısmında bulunabilir. 
 
Toplam ülke nüfusunun yaklaşık %15’i ilköğretim kurumlarında öğrenim 
görmektedir12. Ancak orta öğretim kurumları ile karşılaştırıldığında ilköğretim 
kurumlarında Bilgi Teknolojileri imkanları daha kısıtlıdır. 
 
Şekil 50: İlk Öğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında 1000 Öğrenci Başına Düşen 
Bilgisayar Sayısı13 

Kaynak : Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Dairesi, Mayıs 2005
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11 Peppers & Rogers Group Yaklaşımı 
12  Türkiye nüfusu 72 milyon olarak varsayılmıştır. 
13  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Remi Okullardan Genel, Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları dikkate 
alınmıştır. Özel Okullar, Açık Öğretim Liseleri ve diğer bakanlıklara bağlı okullar dikkate alınmamıştır. 
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Sadece öğrenci başına düşen bilgisayar sayılarında değil, İnternet bağlantısı 
değerlendirildiğinde de imkanlar arasında farklılık devam etmektedir. Mevcut 
genişbant (adsl) bağlantı durumları incelendiğinde de orta öğretim kurumlarında 
(lise ve dengi okullarda) genişbant bağlantı oranı %90 seviyelerinde iken, bu oran 
ilköğretim kurumlarında %41’dir. İlköğretim okullarının sayısının ortaöğretim 
kurumlarına göre çok fazla olması ortalamada genişbant bağlantısı olan okul 
oranının %44 olmasına neden olmaktadır.  
 
Şekil 51: İlk Öğretim ve Orta Öğretim Okullarında Genişbant Bağlantı Oranı14 
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Kaynak : Milli Eğitim Bakanlığı, Mayıs 2005
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Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Teknolojileri Daire’sinden alınan bilgiye göre 
okullarda öğretmenlerin kullanımına özel bilgisayarlar bulunmamaktadır. Eğitim 
Bir-Sen’in 2005 Şubat ayında yaptığı araştırmaya göre öğretmenlerin %52’sinin 
evinde bilgisayar bulunmasına karşın İnternet’i etkin olarak kullanan 
öğretmenlerin yüzdesi sadece %4,6’dır15.  
 
Başka bir göstergeye göre de 8 Ekim 2004 tarihinde faaliyete geçen Milli Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde barındırılan ve içinde öğretmenler için son derece faydalı 
bilgiler bulunan Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenler Portalı’nın üye 
sayısı sadece 3,926’dır16. İlk ve orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen 
sayısı ise toplam 566,979’dur17. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim Dairesi, 2005 yılı eğitim planı 
incelendiğinde ise ülke genelindeki 6 eğitim merkezinde toplam 3,309 bakanlık 
personelinin Bilgi Teknolojileri ya da Bilgi Teknolojileri ile eğitimi hakkında 
bilgilendirilmesi planlanmaktadır18.  
 
Bu rakam toplam öğretmen sayısının sadece %0.06’sına denk gelmektedir. 
Ayrıca eğitim verecek personel, ya bakanlık görevlileri ya da BT ile ilgili bir ders 
verecek kişilerdir. Ana dersleri veren öğretmenler için  herhangi bir BT eğitimi bu 
eğitim planına dahil edilmemiştir. 
 

                                                 
14  Özel programlı ilk ve orta öğretim kurumları sayılara dahil edilmemiştir. 
15 http://www.cnnturk.com.tr/HABER/haber_detay.asp?PID=318&HID=1&haberID=109936, 25 Temmuz, 2005 
16 http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Statistics, 25 Temmuz, 2005 
17 2004-2005 Yılı Sayısal Verileri’, Milli Eğitim Bakanlığı Web sayfası, http://apk.meb.gov.tr, 25 Temmuz, 2005 
18 http://hedb.meb.gov.tr/, 25 Temmuz, 2005 
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Ekipman ve altyapı konusundaki eksiklikler yüzünden ilköğretim ve ortaöğretim 
kurumlarında verilen Bilgi Teknolojileri’ne dair derslerden gerekli verimin 
alınmasının güç olduğu tespit edilmiştir. Bu konulardaki eksikliklere rağmen hem 
ilköğretimde hem de ortaöğretimde Bilgi Teknolojileri dersleri ilköğretimde 4. 
sınıftan başlayarak ve haftada 2 saat zorunlu seçmeli olarak, öğrenciler 
ortaöğretimden mezun olana kadar devam etmektedir. 
 
Bununla beraber yüksek öğrenim kurumlarında da Bilgi Teknolojileri eğitimi 
konusunda bir eksiklik yaşanmaktadır. Türkiye genelinde eğitim veren ve yüksek 
sayıda öğrenci kapasitesine sahip 10 üniversite (toplam 403,274 öğrenci – 
yüksek öğrenim sistemindeki öğrenci sayısının yaklaşık %30’u), örnek olarak 
seçilmiş olan 5 bölümün 4 yıllık ders programları incelenmiştir. Buna göre 
üniversitelerimizden mezun olan öğrencilerin önemli bir kısmının Bilgi Teknolojileri  
konusunda eğitim görmediği anlaşılmıştır.  
 
Tablo 1: Yüksek Öğretim Kurumlarında Bilgi Teknolojileri Dersleri 19 

 
⌧ Bu bölümde temel Bilgi Teknolojileri’ne ilişkin ders verilmemektedir 

 Bu bölümde temel Bilgi Teknolojileri’ne ilişkin dersler verilmektedir 
-               Üniversitede bu bölüm bulunmamaktadır 
 
Türkiye’de yüksek öğrenim kurumlarında verilen doğrudan BİT eğitiminin yanı sıra 
belirli kurumlarda uzaktan eğitim çerçevesinde BİT destekli eğitim programları da 
uygulanmaktadır. Ancak Türkiye’de uzaktan eğitim programına sahip üniversiteler 
oldukça azdır. 
 
2005-2006 öğrenim yılı içerisinde, belirlenen 5 ayrı üniversite incelendiğinde, ön 
lisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde 22 ayrı uzaktan eğitim programı 
dahilinde yaklaşık toplam 6500 öğrenciye eğitim verildiği anlaşılmıştır. Verilen 
programların kapsamına bakıldığına, öğrencilerin iktisadi idari bilimler ve 
mühendislik alanları ağırlıkta olmak üzere çok geniş olmayan bir yelpazede ders 
seçebilme imkanları olduğu görülmektedir. 
 
Örnek bir uygulama olarak T.C. Sakarya Üniversitesi öğrencilere bilgisayar 
teknolojisi ve programlama, mekatronik, endüstriyel elektronik, bilgi yönetimi ve 
muhasebe ağırlıklı işletme gibi özellikle Adapazarı ve çevresindeki sanayii 
kuruluşlarının, nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik düzenlendiği görülmektedir. 
 

                                                 
19 Üniversitelerin ilgili fakültelerinin web sayfaları incelenmiş ve sekretaryaları ile iletişim kurulmuştur 
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Tablo 2: Seçilmiş Bazı Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Eğitim 
Programları20 

Program 
 

Üniversite 
 

Ön Lisans  
Program 
Adedi 

Lisans 
Program 
Adedi 

Yüksek 
Lisans 
Program 
Adedi 

Öğrenci 
Adedi 

Ahmet Yesevi Üniversitesi 1 4 5 1000 

İstanbul Bilgi Üniversitesi ⌧ ⌧ 1 633 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi ⌧ ⌧ 1 60 

T.C. Sakarya Üniversitesi 5 ⌧ 1 3600 

Mersin Üniversitesi 4 ⌧ ⌧ 1150 

 
⌧ Bu seviyede uzaktan eğitim programı mevcut değildir 
 
Eğitim sisteminin dışında da gelecek neslin yetkinliklerini doğrudan etkileyecek bir 
diğer konu ise aile içerisindeki Bilgi Teknolojileri algısı ve Bilgi Teknolojileri 
eğitimine verilen destektir. Ülke genelinde yapılan odak grup çalışmalarından 
anlaşıldığına göre bazı ebeveynler, Bilgi Teknolojileri’nin genel olarak 
yaşamlarına bir faydası olmadığını ve çocuklarını da bilgisayar kullanımı ya da 
İnternet kullanımı konusunda desteklemenin bir faydası olmadığını 
düşünmektedirler.  
 
Benzer şekilde gelecekleri için çocuklarının Bilgi Teknolojileri hakkında yeterli bilgi 
sahibi olmanın gerekli olduğuna inanç düşüktür ve bu da aile içinde Bilgi 
Teknolojileri kullanımı konusunda verilen desteği olumsuz etkilemektedir. Diğer 
taraftan araştırma 16 yaş ve üzeri yurttaşlara yapılmış olmasına rağmen, 
bireylere evden İnternet’e bağlanmama nedenleri sorulduğunda, hala dikkate 
değer sayıda insan “ailem izin vermiyor” cevabını vermiştir. Türkiye’de 16 yaşın 
altındaki bireyler üzerine araştırma yapılması mümkün olsaydı, öğrenciler ile ev 
kadını / ev kızı segmentlerinde ortaya çıkan oranların çok daha yüksek olacağı 
tahmin edilmektedir. 
 
Şekil 52: Evden Bağlanmama Nedenleri Sorulduğunda ‘Ailem İzin Vermiyor’ 
Diyenler (16-74 yaş) 
 

%4 %4

%7

%0

%1

%2

%3

%4

%5

%6

%7

%8

Ev kadını/ ev kızı İş arıyor Öğrenci

%34,41 %5,57 %6,36Toplum İçindeki Oranı %34,41 %5,57 %6,36Toplum İçindeki Oranı

Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  

                                                 
20 Üniversitelerin ilgili fakültelerinin web sayfaları incelenmiş ve sekretaryaları ile iletişim kurulmuştur 

Gelecek neslin 
Bilgi Teknolojileri 
kullanımı 
konusunda 
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desteğine ihtiyacı 
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Bu sonuçlar doğrultusunda aile içi destek hakkında yapılan ek bir araştırmada 
bireylere herhangi bir yakınlarına BİT eğitimi veya erişimi konusunda destek 
sağlayıp sağlamadıkları sorulmuştur. Yakınlarının BT eğitimi hakkında destek 
sağladığını beyan eden bireylerin %11,9’u yakınlarına bilgisayar almıştır. 
Yakınlarına bilgisayar alan kesimi, %10’luk bir oranla yakınlarına bilgisayar ve 
İnternet’in faydalarını anlatarak, yani pasif olarak, destek verenler grubu takip 
etmektedir. Yakınlarına İnternet bağlantısı sağlayanlar ile onları kursa 
gönderenler de sırasıyla %7,2 ve %7 oranlarındadır.  
 
Yakınlarına olanak sağlamış kesim içinde göze çarpan bir grup da %5,6 
oranındaki kendi olanaklarıyla yakınlarına bilgisayar ve İnternet kullanmayı 
öğreten kesimdir. Bu kesim kendi olanaklarıyla çabalamasından ötürü, Bilgi 
Teknolojilerine inancı yüksek bir grup olarak da değerlendirilebilir.  

 
Şekil 53: Cinsiyetlerine Göre Aile Bireylerine BİT Eğitim ve Erişim Olanakları 
Sağlayan Bireylerin Faaliyetleri 
 

Kaynak: Procon GFK, Omnibus Temmuz 2005 Araştırması, Peppers and Rogers Group Analizi

%9,5

%9,1

%6,2

%5,7

%4,2

%4,1

%11,9

%10,0

%7,2

%7,0

%5,6

%5,1

%14,4

%10,9

%8,3

%8,3

%7,1

%6,2

%0 %2 %4 %6 %8 %10 %12 %14 %16

Bilgisayar aldım

Bilgisayar ve internet kullanımın
faydalarını anlatarak teşvik ettim

Internet bağlantısı aldım

Bilgisayar öğrenme kursuna
gönderdim

Kendim bilgisayar ve internet
kullanmasını öğrettim

Bilgisayar ve internet
kullanımına ilişkin kitaplar aldım

Ortalama Erkek KadınOrtalama Erkek Kadın  
 

Aile bireylerine 
Bilgi Teknolojiler 
hakkında destek 
sağlayan kesim 
oldukça sınırlıdır. 
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Bireylerin sosyo ekonomik düzeyleri baz alınarak aile içi destek incelendiğinde, 
genel anlamda bireylerin verdikleri desteklerin sosyoekonomik düzeyleriyle doğru 
orantılı olarak ilişkilendiği görülmektedir21. Sosyo ekonomik düzeyi AB grubunda 
olan bireylerin en fazla kullandığı destekleme yöntemine baktığımızda, “bilgisayar 
aldım” diyenler 4,4% gibi bir oranla ön plana çıkmaktadırlar.  
 
Aynı şekilde DE gelir grubuna bakıldığında bu grubun hiçbir ekonomik külfet 
getirmeyen tek seçenek olan “kendim bilgisayar ve İnternet kullanmayı öğrettim” 
diyen bireyler arasında en büyük çoğunluğu oluşturduğunu ve DE gelir grubu 
içinde de en çok yapılan destek faaliyetinin kendi imkanlarıyla öğretme olduğunu 
görebiliriz. 
 
Şekil 54: Aile Bireylerine BİT Eğitim ve Erişim Olanakları Sağlayan Vatandaşların 
Faaliyetleri ve Sosyo-Ekonomik Statülerine Göre Dağılımı 
 

%0 %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

Bilgisayar ve internet kullanımına ilişkin
kitaplar aldım

Bilgisayar öğrenme kursuna
gönderdim

Internet bağlantısı aldım

Kendim bilgisayar ve internet
kullanmasını öğrettim

Bilgisayar ve internet kullanımın
faydalarını anlatarak teşvik ettim

Bilgisayar aldım

Kaynak: Procon GFK, Omnibus Temmuz 2005 Araştırması, Peppers and Rogers Group Analizi

%1,4

%2,3

%3,4

%4,9

%5,5

%8,4

AB C2 C1 DEAB C2 C1AB C2 C1 DE  
 

                                                 
21 GFK Procon Şirketi’nin raporunda tanımladığı üzere A grubu yüksek lisans, üniversite ve nadiren lise mezunu 
üst düzey yöneticiler, meslek sahipleri, büyük tüccar ve sanayicilerden oluşurken, B grubu yüksek lisans, 
üniversite ve nadiren lise mezunu orta düzey yöneticiler, meslek sahipleri, orta ölçekli işyeri sahiplerinden, C1 
grubu üniversite, lise, ortaokul ve nadiren ilkokul mezunu alt düzey yöneticiler (şef-amir vb.), büro personeli, 
büyük-orta düzeydeki esnaflardan, C2 grubu ilkokul, ortaokul ve nadiren lise mezunu küçük esnaf, kalifiye işçi, 
memur, el ve beden gücü ile çalışan vasıflı elemanlardan, DE grubu okuma yazma bilmeyen, sadece okur-
yazar, ilkokul mezunu, nadiren ortaokul mezunu el ve beden gücü ile çalışanlar, vasıfsız işçiler, işsizler, seyyar 
satıcılardan oluşmaktadır. 

Ekonomik 
nedenler aile içi 
destek konusunda 
önemli bir 
engeldir. 
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3.3.2. Yetişkin Eğitimi 
 
Eğitim seviyesine göre Bilgi Teknolojileri kullanımı incelendiğinde aradaki ilişki 
son derece net bir şekilde  kendini göstermektedir. Toplumun %60’lık kısmının 
(bir okul Bitirmeyenler ve ilkokul mezunları) yaklaşık %1’lik kısmı son üç ay 
içerisinde bilgisayar kullanmıştır ya da İnternet’e bağlanmıştır. 
 
Şekil 55: Eğitim Seviyesine Göre İnternet’e Bağlanma ve Bilgisayar Kullanımı (16-
74) 
 

%13

%60

%30

%18

%1 %1

%17

%70

%38

%24

%2 %1
%0

%10

%20

%30
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%60

%70

%80

Ortalama Üniversite/Yükseklisans/Doktora Lise ve Dengi İlköğretim / Ortaokul ve Dengi İlkokul Bir Okul Bitirmedi

%15%45%13%19%8Toplum (16-74) 
İçindeki Oranı %15%45%13%19%8Toplum (16-74) 
İçindeki Oranı

İnternete Bağlanma Bilgisayar KullanmaKaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, 
Peppers and Rogers Group Analizi  

 
Toplum genelinde bilgisayar kulanımı ve İnternet’e bağlanma verileri 
incelendiğinde yetişkinler içerisinde yaş ilerledikçe Bilgi Teknolojileri kullanımının 
belirgin derecede azaldığı anlaşılmaktadır. Odak gruplardan anlaşıldığı kadarı ile 
yaşı genç olanların yeni teknolojilere ilgisi daha fazla iken, yaşı ilerlemiş olan 
yurttaşlarımızın, yeni teknolojilerin kullanımı konusunda mevcut yetkinlikleri 
yetersiz kalıyorsa bu durum karşısında, kendilerini eğiterek bu teknolojileri 
kullanma konusunda isteksiz olmaktadırlar. 
 
Şekil 56: Yaş Dağılımına Göre Son Üç Ay İçerisinde İnternet’e Bağlanma Ve 
Bilgisayar Kullanımı 
 

%13

%25

%14

%9

%6

%1
%0

%17

%31

%18

%13

%8

%2
%1

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

Ortalama 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

İnternete Bağlanma Bilgisayar Kullanma

15% 6%9%21%26%23%Toplum (16-74) 
İçindeki Oranı 15% 6%9%21%26%23%Toplum (16-74) 
İçindeki Oranı

Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, 
Peppers and Rogers Group Analizi  

Eğitim seviyesi 
düştükçe Bilgi 
Teknolojileri 
kullanımı 
azalmaktadır. 

Yetişkinler 
arasında yaş 
seviyesi arttıkça 
Bilgi Teknolojileri 
kullanımı 
azalmaktadır. 
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Yetişkinlerin Bilgi Teknolojileri eğitim seviyesini artırmak amacıyla ülke genelinde 
(her bir ilçede) Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren toplam 922 
Halk Eğitim Merkezi’nde ücretsiz olarak “Bilgisayar” ve “Bilgisayar Operatörlüğü” 
kursları verilmektedir. Son dört yılda bu kurslara katılan kursiyer sayıları 
incelendiğinde, toplam kursiyer sayısının istenilen seviyede artamadığını; ancak 
Halk Eğitim Merkezleri tarafından mevcut kapasitenin daha genel bilgiler veren 
“Bilgisayar” kursu yerine kullanım yetkinliklerini artıran “Bilgisayar Operatörlüğü” 
kursuna kaydırıldığını görmekteyiz. Bu durumdan mevcut kapasite imkanları ile 
daha etkin eğitim verilme çabası içinde olunduğu sonucuna varabiliriz. 
 
Şekil 57: Yıllara Göre Halk Eğitim Merkezlerinde Bilgi Teknolojileri Kursiyer Sayıları 
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Kaynak : MEB, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Temmuz 2005 Bilgisayar Bilgisayar Operatörliği

157.258126.968135.516133.446Toplam Kursiyer Sayısı 157.258126.968135.516133.446Toplam Kursiyer Sayısı

 
 
Halk Eğitim Merkezlerinin yanında yerel yönetim kurumları da yetişkinlerin bilgi 
teknolojileri yetkinlik seviyesini artırmak amacıyla programlar düzenlemektedir. 
Yerel yönetimlerin kendi bünyelerinde düzenledikleri bu programlar birbirinden 
bağımsızdır ve devamlılığı uygulamayı yapan yerel yönetim kurumunun 
inisiyatifindedir. Yerel yönetim uygulamalarına örnek olarak Üsküdar Belediyesi 
çatısı altında faaliyet gösteren Ünalan ve Çengelköy Kültür Merkezlerinde verilen 
bilgisayar kursları incelenmiştir. Bu kurslarda uygun bir ücret karşılığında katılımcı 
bireylere toplam 24 saatlik eğitim bir aylık bir süreç içerisinde verilmektedir.22 
Yerel yönetimlerin kendi bünyelerinde gerçekleştirdikleri uygulamalara diğer bir 
örnek de Bursa Belediyesi Aile Kadın Eğitim Merkezi’nin sağladığı kadınlara 
yönelik bilgisayar kursudur. Bu sene 5. dönemini tamamlayan kurs programı 
toplam 157 kadın katılımcıya bilgisayar eğitimi sağlamıştır. Her ne kadar yerel 
yönetimlerin sağladığı bilgi teknolojileri yetkinlik seviyesini artırıcı programlar bu 
alanda atılan iyi niyetli adımlar olsa da, bu programların koordinasyondan ve 
standardizasyondan uzak olduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir.23   
    

                                                 
22 Üsküdar Belediyesiyle yapılan konuşmalar sonucunda elde edilen bilgidir 
23 http://www.bursa-bld.gov.tr/yerelgundem/Akaem.pdf 
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Farklı vatandaş gruplarıyla yapılan odak gruplar sonucunda, bilgi ve iletişim 
kullanımının yetkinlik boyutu ile ilgili bulgular aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 
 

 
 
 

Odak grup 
çalışmaları 
istatistiksel 
verileri 
doğrulamaktadır. 

İŞ GÜCÜ DURUMUNA GÖRE VATANDAŞ GRUPLARI VE YETKİNLİK 
ÖĞRENCİ 
İnternet Kullanan 
İnternet kullanıcısı öğrencilerin, İnternet’e girmeyi tek başlarına veya arkadaşlarının 
yardımıyla keşfettikleri görülmektedir. Bu konudaki keşif arzuları ve özgüvenleri son 
derece yüksektir.   
İnternet Kullanmayan 
Gençler, İnternetle ilgili yetkinliklerini kursa gitmeden kendi başlarına ya da 
arkadaşlarının desteğiyle geliştirebileceklerini düşünmektedir 
ÜCRETLİ / MAAŞLI  
İnternet Kullanan 
İnternet kullanıcısı çalışanların bir kısmı iş yerlerinde eğitim almıştır. Bir kısmı kurslarda, 
diğerleri de kendi çabalarıyla yetkinlik kazanmıştır. Yetkinlik yüksektir. 
İnternet Kullanmayan: 
İnternet kullanıcısı olmayan çalışanlar, yetkinlik geliştirmek için bir kurs sürecine ihtiyaç 
duyduklarını düşünmektedir. 
İŞ ARIYOR / İŞSİZ 
İnternet Kullanan: 
Özellikle kalifiye işsizlerin eğitim sürecinde ve gençlik süreçlerinde İnternet kafelerde 
edindikleri deneyimler sonucunda son derece yüksektir. 
İnternet Kullanmayan: 
Görüşülen kalifiye işsizlerin (Üniversite mezunu ve meslek sahibi), yetkinlik geliştirme 
kapasite ve özgüvenleri son derece yüksektir.  
SERBEST MESLEK / İŞVEREN 
İnternet Kullanan: 
İnternet kullanıcısı olan iş yeri sahiplerinin yetkinlikleri kişiye ve yaşa göre farklılık 
göstermektedir. Belirli bir yaştan sonra (40+) tedirginlik ve özgüven eksikliği artmaktadır. 
İnternet Kullanmayan: 
Yetkinlik boyutunda özgüven düşüktür. Bilgisayar kullanımına uzak olmak ve yaşın 
getirdiği dezavantajlar söz konusudur.  
EMEKLİ 
İnternet Kullanan: 
İnternet kullanan emeklilerin yetkinlikleri son derece kısıtlıdır. Bu konudaki özgüvenleri 
düşüktür. Hata yapma, bilgisayarı bozma gibi endişeler taşımaktadırlar. 
İnternet Kullanmayan: 
İnternet kullanmayan emeklilerin çok büyük bir oranı İnternet’i gençler için uygun olarak 
algılamakta, kullanmak için hiçbir teknik donanıma sahip olmadıklarını düşünmektedirler. 
Fiziksel arazlar –görme sıkıntıları, unutkanlık– nedeniyle de öğrenmenin mümkün 
olmayacağını düşünen emekli sayısı (55+) çok fazladır. Öğrenmek isteyen az sayıdaki 
emekli de, ancak bunun kurslar aracılığıyla mümkün olacağını dile getirmektedir. 
EV KADINLARI 
İnternet Kullanan: 
Ev kadınlarının İnternet kullanımı konusundaki özgüvenleri son derece düşüktür. 
Kendilerinin olmayan bilgisayarı bozma, içindeki dosyalara zarar verme korkusu 
yoğundur. Bilgisayarı kullanma konusunda –klavye, mouse kullanımı- kendilerini yetkin 
görmemektedirler. Çocukları büyük olan ev kadınları çocuklarından yardım istemektedir. 
İnternet Kullanmayan: 
Özgüven son derece düşüktür. Bilgisayar ve genel anlamıyla teknolojiye uzak bir yapı 
vardır. Bu durum yaştan bağımsızdır. Yetkinlik geliştirmek için kursa gitmek isteyen ve 
ancak böyle yetkinlik geliştirebileceklerini düşünen kadınlar vardır.  
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3.4. Erişim 
 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanımı konusunda toplumun önündeki engellerin 
en önemlilerinden birisi de erişimdir. Hem Bilgi Teknolojileri konusunda gerekli 
yetkinliklerin elde edilmesi hem de Bilgi Teknolojileri’ni kullanma isteğinin ve 
farkındalığının artırılması (motivasyon) için erişim önemli bir etkendir.  
 
Ancak Türkiye genelinde bilgisayar kullanımı ve İnternet’e bağlanma oranları son 
derece düşüktür. Yurttaşların %76’sı hiç bilgisayar kullanmamıştır ve %81’i ise hiç 
İnternet’e bağlanmamıştır. 
 
Şekil 58: Bilgisayar ve İnternet Kullanımı (16-74) 
 

Bilgisayar Kullanımı Internet Kullanımı

Son Üç Ay 
%17
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Son Üç Ay 
%13 Üç Ay Bir 

Yıl %1
Bir Yıldan Çok 

%4

Hiç Kullanmadım 
%81

Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
 
Diğer taraftan, bireylere bilgisayar sahibi olup olmadıkları sorulduğunda 
vatandaşların %84’ü bilgisayar sahibi olmadıkları yönünde cevap vermiştir. 
Bilgisayar sahibi olan yarısından fazlası da sadece son üç yıldır bilgisayar sahibi 
olduklarını belirtmişlerdir. 
 
Şekil 59: Bireylerin Bilgisayar Sahipliği ve Süresi 
 

Kaynak: Procon GFK, Omnibus Temmuz 2005 Araştırması, Peppers and Rogers Group Analizi
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Sosyoteknik bütünler bakışaçısı ile erişim imkanları değerlendirildiğinde bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması için sadece tek bir teknolojik 
aletin değil, bu teknolojik alet ile ilintili çevresel faktörlerin (diğer teknolojik 
aletlerin ve uygulamaların) erişim imkanlarının sağlanması gerekmektedir.  
 
Yaklaşımımıza göre, Türkiye’nin erişim konusundaki engellerini Sosyal Dönüşüm 
bakış açısıyla incelerken, erişim imkanı ve sayısal kapsamı iki ana konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Toplum genelinde Bilgi Teknolojileri’ne erişim imkanı 
evler, halka açık noktalar ve iş yerleri başlıkları altında değerlendirilmiştir. Diğer 
taraftan sayısal kapsam başlığı altında toplumun özel ilgi ve desteğe muhtaç 
kesimleri incelenmiştir.  
 
Şekil 60: Mevcut Durum Erişim Analizi Yaklaşım Modeli24 
 

Sayısal Kapsam

• Özel ilgiye ve desteğe 
muhtaç kesimlerin erişim 
seviyesi

Erişim İmkanı

• Segmentlere özel erişim 
imkanları
- evde
- eğitim kurumlarında
- halka açık yerlerde
- iş yerinde

Erişim: Toplumun tüm kesimlerine, bilgi ve iletişim teknolojilerine 
erişim için özelleştirilmiş imkanlar sağlanması

                                                 
24 Peppers & Rogers Group Yaklaşımı 
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3.4.1. Erişim İmkanı 
 
Türkiye’deki Bilgi Teknolojileri’ne erişim oranı hanelerde bilgisayar sahipliği ve 
İnternet’e bağlanma açısından incelendiğinde ülke genelinde bulunan evlerin 
sadece %10’unda kişisel bilgisayar olduğu ve bu bilgisayarların da sadece 
%59’unun İnternet bağlantısına sahip olduğu gözlenmektedir.  
 
Bu durumda bilgisayar sahibi olmanın yanı sıra mevcut bilgisayarların İnternet’e 
bağlı olması konusunda da sıkıntılar olduğu anlaşılmaktadır. 
 
Şekil 61: Evlerde Bulunan Kişisel Bilgisayarlar ve İnternet’e Bağlanma Oranları 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
Evlerinde bilgisayar olanların ve olmayanların, evden İnternet’e bağlanmama 
nedenleri birlikte incelendiğinde ise toplumun önemli bir kısmında, donanım ve 
bağlantı maliyetlerinin pahalı olduğu düşüncesinin hakim olduğu anlaşılmaktadır. 
İnsanlar hem bilgisayar almakta hem de evlerindeki bilgisayarları İnternet’e 
bağlamak konusunda maddi sıkıntı çekmektedirler.  
 
Şekil 62: Evden İnternet’e Bağlanmama Nedenleri, Erişim 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  

Hanelerde kişisel 
bilgisayar ve 
İnternet bağlantısı 
sahipliği seviyesi 
oldukça düşüktür. 

Evlerde erişim 
seviyesinin düşük 
olmasının başlıca 
nedeni donanım 
eksikliği ve ilgili 
maliyetlerin 
yüksek olmasıdır. 
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Türkiye genelinde hanelerde bulunan mevcut donanımlar/ekipmanlar 
incelendiğinde analog bağlantılı televizyon, sabit telefon (pstn) ve cep telefonu 
(gsm) sahipliği oranı ülke genelinde yüksek seviyelerdedir. 
 
Bununla beraber, İnternet bağlantısı olabilecek ekipmanlarda penetrasyon oranı 
son derece düşüktür. Gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan dijital televizyon 
ise hanelerde %0,2 oranında bulunmaktadır. 
 
 
Şekil 63: Hanelerde Bulunan Ekipmanlar 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
Hanelerde İnternet’e bağlanmak için en çok kullanılan aracın kişisel bilgisayar 
olduğu, İnternet’e bağlı dizüstü bilgisayar ve cep/araç telefonu sahipliğinin düşük 
seviyede olduğu göze çarpmaktadır.  
 
İnternet’e bağlantısı olan cep telefonları oranı %2 seviyelerinde olmakla beraber 
cep telefonu üzerinden ulaşılabilen İnternet hizmetleri Türkiye’de kısıtlıdır. 
 
 
Şekil 64: Hanelerde Bulunan İnternet’e Bağlı Ekipmanlar  
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 

Evlerdeki mevcut 
donanımlar içinde 
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penetrasyona 
sahip olanlar 
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bilgisayarlar 
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Modem üzerinden bağlantı, hanelerde İnternet’e bağlanmak için en fazla 
kullanılan yöntemdir. Genişbantlı bağlantıların kullanımının ise oldukça düşük 
seviyelerde olduğu gözlemlenmektedir. Dial-Up bağlantı ile genişbant erişim ile 
kıyaslanılırsa, dial-up bağlantı ile İnternet üzerinden sunulan hizmetlere ulaşmak 
daha zor olmaktadır. Örnek olarak en yüksek hızda servis veren bir dial-up 
modem (56k) ile 1 mb veri indirmek  yaklaşık 5-6 dakika sürerken, en düşük 
genişbant bağlantısında (64 kpbs) bu süre yaklaşık 20 saniyedir. 
 
Şekil 65: Hanelerde Kullanılan İnternet’e Bağlanma Teknolojileri 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
ADSL ile bağlanmak isteyen bir hane, donanım olarak kişisel bilgisayar ile birlikte 
bir ADSL Modem almak zorundadır. Buna ek olarak bir ‘ilk bağlantı ücreti’ ile 
birlikte aylık abone ücreti ödenmektedir. Dial-up ile bağlanmak isteyen bir hanenin 
ise donanım olarak sadece kişisel bilgisayar sahibi olması yeterlidir. Bununla 
birlikte bir İnternet servis sağlayıcıdan İnternet aboneliği almak ve ayrıca bağlantı 
süresi kadar da belirli bir miktar telefon ücreti ödemek zorundadır. Bir hanenin 
kişisel bilgisayar sahibi olması ve bu bilgisayarı İnternet’e bağlaması için gerekli 
donanım ve bağlantı abonelikleri ile bunların piyasadaki standart fiyatları 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
 
Tablo 3: Donanım ve Bağlantı Maliyetleri 25 

 
Buna ek olarak donanım maliyetlerinde %18 KDV, iletişim maliyetlerinde ise 
KDV’ye ek olarak %15 Özel İletişim Vergisi bulunmaktadır. 
                                                 
25 Dial-up aboneliği – www.superonline.com, 22 Temmuz, 2005 
Aylık telefon faturası, ADSL ilk bağlantı ücreti ve abonelik ücreti – www.turktelekom.gov.tr, 22 Temmuz, 2005 
En ucuz ADSL modem – www.teknosa.com, 22 Temmuz, 2005 

Hanelerde 
İnternet’e 
bağlanmak için 
genişbant 
kullanımı yaygın 
değildir. 

Yüksek vergiler 
yüzünden 
donanım ve erişim 
maliyetleri 
oldukça yüksektir. 

Donanım / Bağlantı  Peşin Fiyat Aylık Taksit 
Ücreti (x12) 

Aylık Fatura 
Ücreti 

Toplama PC (Markasız) 790 YTL ($589) 80 YTL  

Dial-up Aboneliği 
(12 Ay Sınırsız Bağlantı) 158 YTL 13,17 YTL  

Aylık Telefon Faturası 
(Her gün 19.00-20.00 arasında bağlanma )   38,3 YTL 

ADSL Modem  66 YTL 6,10 YTL  

Aylık ADSL Aboneliği 
(256/64 kbps)   50,00 YTL 

ADSL İlk Bağlantı Ücreti 52,35 YTL 5,75 YTL  
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Diğer taraftan haneler aylık toplam gelir bazında incelendiğinde Türkiye genelinde 
hanelerin %86’sının aylık toplam gelirinin 1000 YTL’nin altında olduğu 
görülmektedir. 
 
Şekil 66: Toplam Aylık Geliri Bazında Hanelerin Dağılımı 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
Yukarıda belirtilmiş olan veriler doğrultusunda bir hanenin, kişisel bilgisayar sahibi 
olması ve bu kişisel bilgisayarı İnternet’e bağlaması için 1 yıl boyunca aylık 
toplam gelirinin ne kadarını harcaması gerektiği basit bir mantık ile 
hesaplanmıştır: 
 
Şekil 67: Hanelerin Kişisel Bilgisayar Sahibi Olması ve Bu Kişisel Bilgisayarı 
İnternet’e Bağlaması İçin Aylık Toplam Gelirden Ayırılması Gereken Oran 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, 
Peppers and Rogers Group Analizi  

 
Türkiye şartları değerlendirildiğinde, bir hanenin toplam aylık gelirinin %15’den 
daha fazlasını Bilgi Teknolojileri erişimine ayırmayacağını varsayarsak, toplam 
hanelerin %86’dan fazlasında (aylık toplam geliri 1000 YTL’den az olan 
hanelerde) yaşayan yurttaşlar, gelir düzeylerinin düşük olmasından dolayı 
isteseler de evlerine kişisel bilgisayar satın almakta ve İnternet bağlantı ücretlerini 
ödemekte güçlük çekeceklerdir.  
 
Hanelerde bilişim teknolojilerine erişim olanaklarının kısıtlı olması, vatandaşları 
başka mekanlarda bu teknolojileri kullanmaya yöneltmekte, ya da bu teknolojilerin 
kullanımının önünde büyük engeller teşkil etmektedir.  

Ancak hanelerin 
aylık toplam 
gelirleri oldukça 
düşüktür. 
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Hane halkına ek olarak birey bazında bilgisayar sahipliği açısından kişi başına 
düşen yıllık gayri safi milli hasıla (GSMH) ve bu miktar içerisinde bilgisayar sahibi 
olmak için gerekli olan miktar ($589) değerlendirildiğinde Türkiye ve seçilmiş 
örnek ülkeler arasındaki imkan farklılığı anlaşılabilmektedir. Dünya pazarlarında 
bilgisayar sahibi olma fiyatı ortalamada aynı iken, kişi başına düşen yıllık gayri 
safi milli hasıla önemli ölçüde farklılık göstermektedir. 
 
Şekil 68: Kişi Başına Düşen Yıllık GSMH ve Bilgisayar Maliyeti Oranı 
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Kaynak: Dünya Bankası - Dünya Gelişim Göstergeleri Veritabanı - 2005, Peppers and Rogers Group Analizi Kişi Başına Düşen Yıllık GSMH

Bilgisayar Maliyetinin Oranı

$

 
 
 
Bu durum bilgisayar sahipliği ve gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi iyice 
belirginleştirmektedir. Gelir düzeyi düşük olmasına rağmen %11,7 oranında 
bilgisayar sahibi olan 500YTL-1000YTL gelir grubu motivasyonun belirli 
durumlarda gelirin önüne geçebileceğinin göstergesidir. 
 
Şekil 69: Gelir Durumuna Göre Hanelerdeki Bigisayar Sahipliği 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi
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Bireylerin bilgisayarı ve İnternet’i kullandıkları ev dışındaki diğer yerler 
incelendiğinde ise iş yerlerinde bilgisayar kullanımının ve İnternet kafelerde 
İnternet kullanımının göreceli olarak yaygın olduğu görülmektedir. 
 
Şekil 70: Son 3 Ayda Bilgisayar Kullanım Yeri, (16-74 ), % 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
Şekil 71: Son 3 Ayda İnternet Kullanım Yeri, (16-74 yaş ), % 
 

%4,95
%4,63

%3,47

%1,32
%1,04

%0,07
%0

%1

%2

%3

%4

%5

%6

İnternet Kafede İş Yerinde (İşyeri evden
farklı ise)

Evde Arkadaş, Akraba vb.
Başkalarının Evinde

Eğitim Alınan Yerde Diğer (havaalanı, otel,
vb.)

Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
Son üç ayda toplam bilgisayar kullananların oranının %17 ve İnternet 
kullananların oranının %13 olduğu hesaba katılırsa, bilgisayar ve İnternet 
kullanıcılarının büyük çoğunluğunun (~%82) tek kanaldan (sadece bir kullanım 
yerinden) bilgisayar kullanıp, İnternet’e bağlandıkları anlaşılmaktadır. 
 
Bu veri de donanım ve bağlantı konusunda bireylerin sınırlı oranda seçim sahibi 
oldukları anlamına gelmektedir. Örnek olarak, evlerinde ya da eğitim yerlerinde 
İnternet’e bağlanma olanağı olmayan öğrenciler İnternet kafelerde ya da 
tanıdıklarının evlerinde İnternet’e bağlanmaktadır. 

Bilgi 
Teknolojilerine 
alternatif erişim 
kanalları (kullanım 
yerleri) sınırlıdır. 
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Yine bir başka teknolojik ürün olan cep telefonunun ülkede kullanılmaya 
başlandığı günden bu yana, 10 senelik bir süre zarfında, yaklaşık 35 milyon 
abone sayısına ulaşması ve penetrasyon oranının %50 seviyelerinin üzerine 
çıkması, toplumsal olarak kişisel / sosyal faydasına inanıldığı taktirde kısa sürede 
yeni teknolojilerin kabul göreceğine güzel bir örnektir. 
 
Şekil 72: Yıllara Göre GSM Abone Sayısı 
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Kaynak : Paul Budde Communication Pty Ltd,– Turkey - Mobile Communications and Broadcasting.doc – 2004, Peppers and Rogers Group Analizi

Milyon
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3.4.2. Sayısal Kapsam 
 
Türkiye’de bireylerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ne erişim seviyelerinin bölgesel 
farklılıklar, eğitim durumu ve cinsiyet gibi değişkenlere bağlı olarak farklılaştığı 
görülmektedir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin kullanımındaki bu eşitsizlik sayısal 
uçurumu (İnternet’e bağlanan bireylerin sadece belirli merkezlerde olması) 
doğurmakta, bazı toplumsal kesimlerin bilgi iletişim teknolojilerine erişim 
açısından dezavantajlı duruma düşmesine neden olmaktadır. 
 
Hanelerde bulunan mevcut donanımlar incelendiğinde, Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri ekipmanları sahipliği açısından kent ve kırsal kesim arasında farklar 
bulunduğu gözlenmektedir. Sabit telefon, televizyon gibi ekipmanlarda çok fark 
yok iken kişisek bilgisayar sahipliğinde büyük farklılık sözkonusudur. 
 
Şekil 73: Kır-Kent Ayırımına Göre Hanelerde Bulunan Ekipmanlar  
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Kır KentKaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, 
Peppers and Rogers Group Analizi  

 
Kişisel bilgisayar sahipliği açısından kırsal kesim ve kent arasında büyük farklar 
bulunmaktadır. Aynı şekilde, İnternet’e bağlı araçların oranı, kırsal kesimde, 
kentte olduğundan daha düşüktür. 
 
Şekil 74: Kır-Kent Ayırımına Göre Hanelerde Bulunan İnternet’e Bağlı Ekipmanlar  
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Kır KentKaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, 
Peppers and Rogers Group Analizi  
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oranla daha 
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Gelir durumu ile paralel olarak bölgelere göre bilgisayar sahipliği ve ne kadar 
süredir bilgisayar sahibi olunduğu incelendiğinde Marmara Bölgesi’nin bilgisayar 
sahipliği konusunda diğer bölgelerle karşılaştırıldığında, önemli oranda ileri 
olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri’nde bilgisayar sahipliği oranı, diğer bölgelerde olduğundan oldukça 
düşüktür. Diğer taraftan düşük bilgisayar sahipliği olan bölgelerde bilgisayar 
sahibi olan kesimin çoğunluğunun son bir yıl içinde bilgisayar sahibi olduğu 
anlaşılmakta; bu da bilgisayar sahipliği oranının gelecekte artacağı sinyallerini 
vermektedir. 
 
Şekil 75: Bölgelere Göre Bilgisayar Sahipliği 
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Kaynak: Procon GFK, Omnibus Temmuz 2005 Araştırması, Peppers and Rogers Group Analizi Bilgisayar Sahibi 
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Bölgeler bazında bilgisayar sahibi olmayan kesimlerin nedenleri incelendiğinde 
ise, genel olarak donanım maliyetlerinin yüksekliği ana neden olmakla beraber, 
imkanları daha fazla olan Marmara Bölgesi’nde motivasyon eksikliği (ihtiyaç 
duymama); Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’nde ise buna ek 
olarak yetkinlik eksikliği ikincil neden olarak ortaya çıkmaktadır. 
 
Şekil 76: Bölgelere Göre Bilgisayar Sahibi Olamama Nedenleri 
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Bireylerin eğitim seviyelerine göre bilgisayar ve İnternet kullanım oranları, eğitim 
eksikliğinin de sayısal uçuruma yol açan önemli bir etken olduğunu 
göstermektedir. 6,7%’lik bir kısmını oluşturan üniversite, yüksek lisans ve doktora 
mezunlarının İnternet ve bilgisayar kullanımı, diğer eğitim seviyelerinden mezun 
olan vatandaşlara göre oldukça yüksektir. Fakat 45,75%’lik bir oranla önemli bir 
kesimi temsil eden ilkokul mezunlarının sadece 2%’si bilgisayar ve 1%’i İnternet 
kullanmaktadır.  
 
Şekil 77: Eğitim Seviyesine Göre Son Üç Ayda Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, (16-
74 yaş) 
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Bilgisayar İnternetKaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, 
Peppers and Rogers Group Analizi  

 
Bilgisayar ve İnternet kullanımı işgücü durumuna göre de büyük farklılıklar 
göstermektedir. 16-74 yaş arası bireylerin 6,4%’lük kısmını oluşturan öğrencilerde 
kullanım yüksek seviyelerdeyken, 16-74 yaş arası bireylerin 34,41 %’ini oluşturan 
ev kadını/ev kızlarının İnternet kullanımı 1% seviyesindedir.  
 
Şekil 78: İşgücü Durumuna Göre Son Üç Ayda Bilgisayar ve İnternet Kullanımı, (16-
74 yaş) 
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Bilgisayar İnternetKaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, 
Peppers and Rogers Group Analizi  

 

Eğitim seviyesi 
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Toplumun erişimi 
en düşük kesimi, 
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imkanlarla idare 
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Ev kadınları ev kızları arasında bilgisayar ve İnternet kullanımının yaygın 
olmaması, cinsiyete göre sayısal uçurumun da bir göstergesidir. Kadınların Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri kullanımına ilişkin dezavantajlı durumlarının kırsal 
kesimde olduğu kadar, kentlerde de bir problem olduğu görülmektedir. Kırda ve 
kentte bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının cinsiyete göre dağılımı aynıdır. 
Bu bağlamda bazı kültürel öğelerin kentte de kırdaki gibi devam ettiği 
görülmektedir 
 
Şekil 79: Cinsiyete Göre Son Üç Ayda Bilgisayar Kullanımı, (16-74 yaş) 
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Kadın ErkekKaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, 
Peppers and Rogers Group Analizi  
Şekil 80: Cinsiyete Göre Son Üç Ayda İnternet Kullanımı, (16-74 yaş ) 
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Kadın ErkekKaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, 
Peppers and Rogers Group Analizi  

 
Şekil 81: Cinsiyete Göre Son Üç Ayda Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranları 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, 
Peppers and Rogers Group Analizi  
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Bireyler bazında incelendiğinde, bilgisayar ve İnternet’in kullanıldığı mekanlar da 
kır ve kent ayırımına göre farklılık göstermektedir. 
 
Kentte ve kırda yaşayan bireyler bilgisayarı en çok işyerlerinde kullanırken, 
kullanıcılar bazında kent ile kır karşılaştırıldığında, kırda evde bilgisayar kullanma 
oranı daha düşükken, İnternet kafelerde kullanma oranı daha yüksektir.  
 
Şekil 82: Kır-Kent Ayırımına Göre Bilgisayar Kullanım Yeri, (16-74 yaş ) 
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Kır KentKaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, 
Peppers and Rogers Group Analizi  

 
Kır-kent  ayırımına göre İnternet kullanım mekanları incelendiğinde de, benzer bir 
tablo ortaya çıkmaktadır. Kırda da kentte olduğu gibi eğitim yerlerinde erişim 
imkanı son derece sınırlıdır. 
 
Şekil 83: Kır-Kent Ayırımına Göre İnternet Kullanım Yeri, (16-74 yaş ), % 
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Kırda, hanelerdeki 
düşük erişim 
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Farklı vatandaş gruplarıyla yapılan odak gruplar sonucunda, bilgi ve iletişim 
kullanımının erişim boyutu ile ilgili bulgular aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 
 

 

Odak grup 
çalışmaları 
istatistiksel 
verileri 
doğrulamaktadır. 

İŞ GÜCÜ DURUMUNA GÖRE VATANDAŞ GRUPLARI VE ERİŞİM 
ÖĞRENCİ 
İnternet Kullanan 
Öğrencilerin bir kısmının ev içi erişim olanakları kısıtlıdır. Buradaki en önemli etkenlerden 
biri yüksek maliyetler ve ebeveynlerin bu maliyetler karşısındaki tavrıdır. Bir diğeri de, 
ebeveynlerin özellikle erkek çocukların uygunsuz sitelere girmeleri yönündeki 
çekincesidir. Kız ve erkek öğrenciler için İnternet kafeler önemli bir erişim imkanı 
oluşturmaktadır. Yetişkinlerle görüşmeden yola çıkarak, her kız öğrencinin İnternet kafeye 
gitmesine izin verilmediği görülmektedir. Temelde İnternet kafeleri gençlerin gittiği ve 
tehlikeli mekanlar olarak gören yetişkinler vardır. Bazı gençler için yurtlar, okullar, 
üniversiteler ve üniversiteye hazırlık kursları da erişim olanağı sağlamaktadır. Ev içi 
erişim olanakları kısıtlansa da, erişim seçenekleri en fazla olan vatandaş grubu 
öğrencilerdir.  
 
İnternet Kullanmayan 
Evde erişim çoğunluk için söz konusu değildir. Erişimin söz konusu olduğu evlerde, 
büyük kardeşlerin İnternet üzerinde bir kullanım hakimiyeti olduğu görülmektedir. İnternet 
bağlantı ücretinin yüksek olması ve gençlerin bu yüzden ebeveynleriyle aralarının 
bozulduğunu gören bazı gençler bu konuda talepte bulunmaktan çekinmektedir. Bazı 
gençler İnternet kafe ortamını çekici bulmadıklarını dile getirmektedir. Ayrıca, ebeveynler 
tarafından, kız çocuklarının İnternet kafelere gitmesinin engellenmesinin olanağının 
burada tekrar vurgulanmasında yarar vardır. 
ÜCRETLİ / MAAŞLI  
İnternet Kullanan 
Erişim işyerlerinden ve evlerden sağlanmaktadır. İş yerinden de İnternet’e ulaşma 
şansının olması, zamanının çoğunu işyerinde geçiren çalışanların kullanım sıklık ve 
çeşitliliğini artırmaktadır. 
 
İnternet Kullanmayan: 
Evde ve çoğunlukla işyerinde İnternet erişimi yoktur. Maddi şartlar, çoğu kişi için ev içi 
erişimi mümkün kılmamaktadır  
 
İŞ ARIYOR / İŞSİZ 
İnternet Kullanan: 
Olanakları İnternet kafelerle kısıtlıdır. Maddi şartlara bağlı olarak evde erişim mümkün 
değildir. 
 
İnternet Kullanmayan: 
Erişim olanakları tamamen kısıtlıdır. Evde erişim söz konusu değildir. 
 
SERBEST MESLEK / İŞVEREN 
İnternet Kullanan: 
Erişim sorunu yoktur. Evden ve işyerinden erişim söz konusudur. Çocukları büyük olan iş 
yeri sahiplerinin evlerinde, kullanım hakimiyeti çocuklarda olabilmektedir. 
 
İnternet Kullanmayan: 
İşyerinde ve evde İnternet erişimi kısıtlıdır. Evde genelde çocukların kullanımı ve 
hakimiyeti söz konusudur. Erişimi engelleyecek maddi engeller bulunmamaktadır. 
 
EMEKLİ 
İnternet Kullanan: 
Erişim ev ortamı ile kısıtlıdır. Evde genç neslin varlığı, hakimiyetin genelde çocuklar 
üzerinde olması anlamına gelmektedir. Çocukların bir kısmı emekli ebeveynlerine çok 
fazla fırsat bırakmayabilmektedir. 
 
İnternet Kullanmayan: 
Erişim imkanı çoğunluk için yoktur. Ekonomik boyut kısıtlayıcıdır. 
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EV KADINI / EV KIZI 
İnternet Kullanan 
Erişimin evle kısıtlı olduğu görülmektedir. Evde bilgisayar ve İnternet erişimi yoksa, ev 
kadınları için komşular ikinci alternatiftir. İnternet kafeler ev kadınları için bir erişim 
ortamı değildir. Erkek egemen ve genç yapıları, İnternet kafeleri ev kadınları ve kızları için 
kesinlikle tercih edilmeyecek mekanlara dönüştürmektedir. Evdeki kullanımda, büyük 
erkek çocukların İnternet kullanımı üzerinde hakimiyet kurduğu ve “annelerinin” 
kullanımını yer yer engellediği görülmektedir. 
 
İnternet Kullanmayan 
Çoğu evde İnternet erişimi yoktur. İnternet kafeler erişim alternatifleri değildir. Bazı ev 
kadınları, eşle iletişimi koparması ve bağımlılık yapması kaygısıyla evde İnternet 
bağlantısı istememektedir. 
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3.5. Motivasyon 
 
Bilgi Teknolojileri’ni kullanma isteğinin ve bu teknolojilerin günlük hayata 
faydasına olan inancın arttırılması, Bilgi Toplumu’nu harekete geçirmek ve 
vatandaşların ekonomik ve sosyal refahını sağlamak için Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri’nin sosyal ve kültürel olarak etkin kullanımını sağlamak açısından 
önemli bir etkendir.  
 
Gerekli yetkinliklerin kazanılması ve erişim imkanlarının sağlanması ile Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri’ni kullanma, motivasyonu daha da güçlü hale getirecektir. 
Diğer taraftan motivasyonu etkileyen en önemli faktörler, fayda odaklı içerik ve 
hizmet ile bu hizmetlerin ve Bilgi Teknolojileri’nin öneminin vatandaşlar tarafından 
anlaşılmasıdır. Motivasyonun artırılabilmesi için de İnternet üzerinden verilen 
hizmetlerin bireylerin günlük hayatlarına doğrudan fayda sağlaması ve İnternet 
üzerinden verilen hizmetlerin etkin bir şekilde tanıtılması gereklidir. 
 
Bilgi Teknolojileri’nin giderek hayatımızın önemli parçası olmasına rağmen 
Türkiye’de önemli bir kesim bu imkanlardan eğitim ve erişim eksiklikleri sebebiyle 
faydalanamamaktadır. “İnternet nedir?”, “İnternet’in benim günlük hayatıma nasıl 
faydaları olabilir?” gibi soruların bireylerin zihninde yer bulması ve bu sorulara 
cevap aramaya itmesi için dış faktörler önemli rol oynar. Ancak ülkemizde sayısal 
kapsamın yetersizliği nedeniyle, teknolojinin bu yüzüyle tanışan bireylerin sayısı 
oldukça azdır. Bu sebepten henüz toplum genelinde Bilgi Teknolojileri’nin günlük 
hayatın içinde kendisine yer edindiğini söylemek pek mümkün değildir. Bu 
sebeplerden motivasyon başlığı altında ülkenin mevcut durumunu incelemek 
amacıyla önemli görülen noktalar iki ana başlık altında toplanmıştır: 
• İçerik ve Hizmet 
• Farkındalık 
 
Bu hizmetler fayda odaklı olmanın yanı sıra, bireylerin güvenlik kaygılarını 
giderecek, onların özel ihtiyaçlarını karşılayacak, herhangi bir yabancı dile ihtiyaç 
duymadan iletişim kuracak ve ortak standart bir yapı içerisinde olacak şekilde 
bireylere sunulmalıdır. Diğer taraftan, bu hizmetler hakkında farkındalığı artırmak 
için verilen hizmetler etkin bir şekilde bireylere tanıtılmalı, faydaları anlatılmalı ve 
bireylerin bu hizmetleri kullanmaları için teşvik edici unsurlar hayata geçirilmelidir. 
 
Şekil 84: Mevcut Durum Motivasyon Analizi Yaklaşım Modeli26 
 

İçerik ve Hizmet

• Fayda odaklı hizmet
• Güvenlik
• Özel / yaygın hizmet
• Türkçe içerik

Farkındalık

• Hizmetlerden haberdar olma
• Bilgi teknolojilerinin önemini 

kavrama

Motivasyon: Bilgi teknolojilerini kullanma isteğinin ve bu 
teknolojilerin günlük hayata faydasına olan inancın arttırılması

 
                                                 
26 Peppers & Rogers Group Yaklaşımı 

Fayda odaklı 
hizmetler ve 
farkındalık 
motivasyon için 
temel faktörlerdir. 
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3.5.1. İçerik ve Hizmet 
 
İçerik ve hizmet bireylerin BİT kullanımını teşvik edici motivasyonunun 
oluşturulmasında kritik rol oynayan iki etkendir. Zengin içerik, etkin ve en önemlisi 
kolaylıkla alınabilen hizmet BİT kullanımı için vatandaşı teşvik eden etkenlerdir.  
 
BİT yoluyla sunulabilecek hizmetler ve bireylerin bu hizmetleri alacakları kanallara 
bakış açısı değerlendirildiğinde, vatandaşların Bilgi Teknolojileri’ni kullanma 
konusunda motivasyon eksikliği içinde olduğu görülmektedir. 
 
Vatandaşın kendilerine hatırlatılan temel devlet hizmetlerini hangi kanallar 
vasıtası ile almak istedikleri sorulduğunda halen en yüksek oranda yüzyüze 
iletişim yöntemini tercih etmesi göze çarpmaktadır. Bu durum, hem verilen 
hizmetlerin yetersizliğine, hem de mevcut hizmetler hakkında farkındalığın 
olmadığına işaret etmektedir. Bunun yanında kendilerine soru sorulan 
vatandaşların belirli bir kısmının, devlet hizmetlerini alabilmek için uygun gördüğü 
kanallara İnternet cevabını vermesi, toplumun genelinde bir motivasyon eksikliği 
olmasına karşın, göz ardı edilemeyecek oranda da Bilgi Teknolojileri kanallarını 
kullanmak için talep olduğunu göstermektedir. Bu talep, Bilgi Teknolojileri 
üzerinden sunulacak etkin hizmetler sayesinde motivasyonu artırabilecektir. 
     
Şekil 85: Devlet Hizmetleri İçin Bireylerin Tercih Ettiği İletişim Kanalları 
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%34

%39

%36

%30

%40

%26

%14

%35

%23

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Vergi borcu sorgulaması ve vergi mevzuatı hakkında bilgi edinme

Devletin İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun (İŞKUR’un) verdiği hizmetlerden
faydalanmak

Pasaport, sürücü belgesi gibi kişisel belgeler için başvuru yapmak

Doğum, ölüm belgeleri, nüfus cüzdanı başvurusu, nikah günü almak gibi işlemleri
yapmak

Adres değişikliği bildirimi

Araç ve emlak gibi varlıkların satın alma işlemleri hakkında bilgi edinmek ve işlem
yapmak

Hırsızlık vb adli olaylar hakkında polise ihbarda bulunmak

Devlet kütüphaneleri ve arşivlerinde araştırma yapmak, veri kaynaklarına ulaşmak

Kamu kuruluşlarının çalışma yapısı, verdiği hizmetler ve ulaşım bilgilerine ulaşmak

Askeri yükümlülükler konusunda bilgi edinmek

Yükseköğrenimle ilgili kurumlara kayıt yaptırmak, sınav ve yerleştirme sonuçlarını
öğrenmek

Sağlık randevuları, hasta kayıtları gibi işlemleri yapmak, SSK ve sağlık kurumları
ile ilgili bilgi edinmek

Elektrik, su, doğalgaz, çevre vergisi gibi yerel yönetimlerin tahsil ettiği faturaları
ödemek

Eğitim faaliyetleri (okul, üniversite vb), ileri eğitim kursları, burslar ve hayat boyu
eğitim faaliyetleri hakkında bilgi almak

Yol durumu, hava durumu, risk durumu gibi konularda yerel bilgi edinmek

Kaynak: Procon GFK, Omnibus Temmuz 2005 Araştırması, Peppers and Rogers Group Analizi YüzyüzeYüzyüze İnternetİnternet

Cep Telefonu/SMSCep Telefonu/SMS

Çağrı Merkezi /Call CenterÇağrı Merkezi /Call Center

Posta/FaksPosta/Faks  
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Bilgi Teknolojileri üzeriden hizmet alan bireylerin İnternet aracılığıyla yaptıkları 
faaliyetler incelendiğinde, mevcut verilen hizmetler dört ana başlık altında 
toplanmaktadır. 
 
Şekil 86: İnternet Kullanan Bireylerin İnternet Üzerinden Gerçekleştirdiği Faaliyetler 

 

%17

%43

%45

%76

%93

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Mal ve hizmet siparişi vermek
ve satmak, bankacılık

Eğitim

Kamu kurum/kuruluşlarıyla
iletişim

İletişim

Bilgi arama ve çevirimiçi (on-
line) hizmetler

Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 

Bundan sonraki dört grafik bu dört alanın detaylı incelemesi olarak sunulacaktır: 
 
Anlaşılacağı üzere, son derece değişik ilgi alanlarına hitap edecek online 
hizmetler bulunmaktadır. Odak grup çalışmalarından öğrenildiği üzere, öğrenciler 
daha çok oyun, resim, müzik indirmek, oyun oynamak veya eğitim ile ilgili 
konularda bilgi edinmek gibi faaliyetlerle ilgilenirken, ev kadınları ve kızları 
genellikle sağlık ile ilgili konularda bilgi edinmek, gazete ya da dergi okumak, 
haber indirmek gibi faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 
 
Şekil 87: İnternet Üzerinden Yapılan Faaliyetler, Bilgi Arama ve Online Hizmetler 
 

%17

%30

%36

%38

%48

%56

%62

%63

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70

İş aramak ya da iş başvurusu yapmak

Seyahat ve konaklama ile ilgili
hizmetlerin kullanımı

Sağlıkla ilgili konularda bilgi aramak

Radyo dinlemek ya da televizyon
izlemek

Mal ve hizmetler hakkında bilgi aramak

Eğitimle ilgili konularda bilgi aramak

Gazete ya da dergi okumak, haber
indirmek

Oyun, resim ya da müzik indirmek ya
da oyun oynamak

Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 

İnternet en çok 
bilgi edinme ve 
eğlence için 
kullanılmaktadır. 
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İnternet üzerinden gerçekleştirilen bir diğer önemli faaliyet ise, iletişim başlığı 
altında toplanmıştır. Bireylerin en fazla gerçekleştirdiği iletişim faaliyeti mesaj 
gönderme/almadır. Sohbet sitelerini ya da uygulamalarını kullanmak da önemli 
ölçüde yaygın bir faaliyettir.  
 
Şekil 88: İnternet Üzerinden Yapılan Faaliyetler, İletişim 

%6

%41

%69

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80

İnternet üzerinden telefonla
görüşme/video konferansı

Diğer (chat sitelerini
kullanmak gibi)

Mesaj gönderme/alma

Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
Bireylerin kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimleri sırasında yaptıkları faaliyetler 
incelendiğinde ise, en önemli faaliyet alanının kamu kuruluşlarına ait sitelerden 
bilgi edinmek olduğu gözlenmektedir. Resmi formlar ve dokümanların indirilmesi 
ise ikinci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan zaten az olan İnternet 
kullanıcılarının sadece %10’u, interaktif bir şekilde form doldurarak İnternet 
üzerinden kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim kurmaktadır. Elektronik ortamda 
verilen devlet hizmetleri hakkında detaylı bilgiyi projenin bir diğer çalışma alanı 
olan “Etkin Kamu Yönetimi” Çalışma Alanı Mevcut Durum Analiz Raporu’nda 
bulabilirsiniz (3.8.2 Mevcut Hizmetler). 
 
Şekil 89: İnternet Üzerinden Yapılan Faaliyetler, Kamu Kurum/Kuruluşları ile İletişim  

%10

%21

%43

%0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %45 %50

Doldurulmuş form
göndermek

Resmi
formların/dokümanların

indirilmesi

Kamu kuruluşlarına ait w eb
sitelerinden bilgi edinmek

Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
Eğitim konusunda bilgi edinmek ise, İnternet kullanıcılarının özellikle de 
öğrencilerin en önde gelen faaliyetleri arasındadır. 
 
Şekil 90: İnternet Üzerinden Yapılan Faaliyetler, Eğitim 

%8

%14

%40

%0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %35 %40 %45

Özellikle istihdamla ilgili diğer
eğitim faaliyetleri

İleri eğitim kursları

Eğitim faaliyetleri
(okul,üniversite vb.)

Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi

Mesaj gönderme 
ve alma, tüm 
segmentler için en 
ortak faaliyettir. 

Kamu kurum ve 
kuruluşları ile 
iletişim genelde 
tek yönlüdür. 

Uzaktan eğitim 
hizmetleri yaygın 
değildir. 
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Mal ve hizmet siparişi vermek ve satmak ise, henüz mevcut İnternet kullanıcıları 
arasında yaygın değildir. Diğer taraftan bankacılık hizmetleri göreceli olarak daha 
yaygındır. Odak grup çalışmalarından anlaşıldığı üzere, gelir ve eğitim seviyesi 
yüksek, genç yaş grubundaki bireyler, özellikle de erkekler, klasik şube 
bankacılığı yerine İnternet üzerinden finansal hizmetler almayı tercih etmektedir. 
 
Şekil 91: İnternet Üzerinden Yapılan Faaliyetler, Mal ve Hizmet Siparişi Vermek ve 
Satmak, Bankacılık 
 

%2

%5

%16

%0 %2 %4 %6 %8 %10 %12 %14 %16 %18

Mal ve hizmet satmak
(örn:müzayede ile satış gibi)

Diğer f inansal hizmetler
(hisse senedi alımı vb.)

İnternet bankacılığı

Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
İnternet kullanan, fakat İnternet üzerinden alışveriş yapmayan bireylerin nedenleri 
incelendiğinde ise önde gelen sebep bireylerin buna ihtiyaç duymaması olmakla 
beraber, önemli ölçüde güvenlik nedeniyle kaygılar duyulduğu anlaşılmaktadır. 
 
Bu durum aile içerisinde Bilgi Teknolojileri kullanımı konusundaki desteği de 
olumsuz olarak etkilemektedir. 
 
Şekil 92: İnternet Kullanan Bireylerin İnternet Üzerinden Alışveriş Yapmama 
Nedenleri 
 

%6

%14

%19

%21

%22

%24

%27

%38

%41

%52

%64

%86

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Diğer (Belirtiniz)

İstediğim mal ve hizmetler İnternet üzerinde olmadığı için

Sipariş edilen malın eve ulaşması sorun olduğu için

Şikayetlerimi iletememe endişesi

Malın ulaşımı çok zaman aldığı için

Çok pahalı olduğu için

Ürünü teslim alma yada iade etme konusunda güvensizlik

Özel bilgilerimi İnternet üzerinden vermek istemediğim için

Güvenlik nedeniyle/kredi kartı detaylarımı vermek istemediğim için

Alışkanlık/belirli dükkan ve satıcılardan alışveriş yapmayı tercih ettiğim için

Ürünü görerek almayı tercih ettiğim için

İhtiyaç duymadığım için

Güvensizlik DiğerKaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, 
Peppers and Rogers Group Analizi  

e-Alışveriş 
yeterince 
yaygınlaşmamıştır 

Güvenlik 
endişeleri İnternet 
üzerinden 
alışveriş yapmaya 
engel olmaktadır. 
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Bununla beraber İnternet üzerinden alışveriş yapan bireyler cinsiyetlerine göre 
ayrı ayrı değerlendirildiğinde kadınlarla erkeklerin farklı ilgi alanları olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Erkekler daha çok elektronik eşyalara ilgi duyarken, kadınlar kitap, 
gazete, eğitim materyali ya da yiyecek / bakkaliye gibi alışverişler yapmaktadır. 
 
Şekil 93: İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişler, Erkekler 
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%0 %2 %4 %6 %8 %10 %12 %14

Piyango ya da diğer şans oyunları

Seyahat ve tatil için konaklama

Sinema, tiyatro vb bileti

Film, müzik

Giyim, spor malzemeleri

Dijital kitap, dergi, gazete, eğitim materyali

Bilgisayar yazılımı (video oyunları dahil)

Dijital f ilm, müzik

Yiyecek/bakkaliye

Diğer (Belirtiniz)

Fon alım satımı/Finansal hizmetler/Sigorta

Bilgisayar donanımı

Kitap, dergi, gazete, eğitim materyali

Elektronik cihaz (kamera dahil)

Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
 

Şekil 94: İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişler, Kadınlar 
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Giyim, spor malzemeleri

Piyango ya da diğer şans oyunları

Film, müzik

Dijital f ilm, müzik

Bilgisayar yazılımı (video oyunları dahil)

Seyahat ve tatil için konaklama

Sinema, tiyatro vb bileti

Fon alım satımı/Finansal hizmetler/Sigorta

Dijital kitap, dergi, gazete, eğitim materyali

Bilgisayar donanımı

Elektronik cihaz (kamera dahil)

Diğer (Belirtiniz)

Yiyecek/bakkaliye

Kitap, dergi, gazete, eğitim materyali

Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 

Erkekler ve 
kadınlar arasında 
da belirgin 
çevrimiçi  alışveriş 
farklılıkları 
bulunmaktadır. 
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İçerik hususunda önemli başka bir konu da bireylerin kendi anadillerinde İnternet 
içeriği arayışlarıdır. Bireyler pek çok farklı konuda anadillerinde yazılmış 
dokümantasyona ulaşmak istemektedir. Bireylere hangi konularda Türkçe içerik 
istedikleri sorulduğunda, %65 gibi bir kesim eğitim konusunda Türkçe içerik 
ihtiyacını ifade ederken, bunu %49 oranında kültür sanat konusu ve %47,1 
oranında da sağlık konusu takip etmektedir. En temel ihtiyaçların yüksek oranda 
anadilde bulunurluk talebini görmesi, bu alanların Türkçe içerik açısından zayıf 
kaldığını göstermektedir.  
 
Şekil 95: Bireylerin İnternet Üzerinde Türkçe İçerikli Bilgiye Erişmek İstedikleri 
Konular 

Kaynak: Procon GFK, Omnibus Temmuz 2005 Araştırması, Peppers and Rogers Group Analizi

%8,3

%12,3

%26,2

%32,7

%35,7

%37,0

%40,4

%47,1

%49,0

%65,4

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70

Diğer

Bilmiyor / Cevap Yok

Online alışveriş siteleri

 Banka işlemleri/ Banka hizmetleri ile ilgili siteler

Spor haberleri/ Spora yönelik siteler

Makale    ödev vb. dokümanların bulunabileceği siteler

Müzik siteleri

Sağlık ile ilgili siteler

 Kültür    sanat siteleri

Eğitim ile ilgili siteler

 

3.5.2. Farkındalık 
 
Erişim ve yetkinliklerin eksik olmasına ek olarak motivasyonu olumsuz olarak 
etkileyen bir diğer önemli faktör, bireylerin verilen hizmetlerin ya da Bilgi 
Teknolojileri’nin giderek artan öneminin farkında olmamalarıdır. 
 
Evden İnternet’e bağlanmama nedenleri incelendiğinde, büyük bir çoğunluğun 
İnternet hakkında hiçbir fikri olmadığı anlaşılmaktadır. %10 kadar bir kısım ise 
İnternet’in zararlı olduğuna ya da herhangi bir faydası olmadığına inanmaktadır. 
 
Şekil 96: Evden İnternet’e Bağlanmama Nedenleri, Motivasyon 
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Özel nedenlerle ya da
güvenlik sebebiyle

İnternet kullanmak istemiyor
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da faydalı olmadığına
inanıyor)

İnternet hakkında hiçbir f ikri
yok

Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  

Eğitim, kültür ve 
sağlık gibi temel 
konularda bireyler 
anadilde hizmet 
beklentisi 
içerisindedir. 

Motivasyonun 
önündeki en 
büyük engel 
farkındalık 
eksiğidir. 
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Toplumun genelinden İnternet hakkında hiç bir fikri olmayan kesim %62 iken; 
meslek gruplarına göre farkındalığı değerlendirdiğimizde ev kadınları/kızlarının en 
düşük farkındalık seviyesinde oldukları görülmektedir. Erişim ve yetkinlik (eğitim) 
konusunda kadınların genel olarak eşit şanslara sahip olmadığı düşünüldüğünde 
bu sonuç şaşırtıcı değildir. 
 
Şekil 97: Meslek Gruplarına Göre “İnternet Hakkında Hiçbir Fikrim Yok Diyenler” 
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Kaynak : DIE - Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi - 2004, Peppers and Rogers Group Analizi  
 
Bireylere İnternet üzerinden verilen devlet hizmetleri hatırlatılıp bu hizmetlerin 
İnternet üzerinden verilip verilmediği sorulduğunda, önemli derecede bir 
farkındalık problemi olduğu anlaşılmaktadır. Artık sadece İnternet üzerinden 
verilen ÖSS sınav sonuçları ya da T.C. kimlik numarası sorgulama gibi 
hizmetlerde ise farkındalık oranı göreceli olarak yüksektir. 

 
Şekil 98: Belirtilen Kamu Hizmetlerinin Hangilerinin İnternet Üzerinden Sağlandığı 
Sorusuna Vatandaşların Verdiği Cevaplar 
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İnternet üzerinden 
sunulan mevcut 
hizmetlerin 
farkındalık 
derecesi de 
oldukça düşüktür . 
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Farklı vatandaş gruplarıyla yapılan odak gruplar sonucunda, bilgi ve iletişim 
kullanımının yetkinlik boyutu ile ilgili bulgular aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: 
 

 
 

Odak grup 
çalışmaları 
istatistiksel 
verileri 
doğrulamaktadır. 

İŞ GÜCÜ DURUMUNA GÖRE VATANDAŞ GRUPLARI VE MOTİVASYON 
ÖĞRENCİ 
İnternet Kullanan 
Motivasyon boyutu en yüksek vatandaş gruplarından birisidir. İnternet’te keşfe açık bir 
gruptur. İlk olarak mail, chatleşme ve oyun ekseninde başlayan İnternet merakı zamanla 
daha derin ve sofistike  bir yöne doğru ilerlemektedir. Özellikle, üniversite sürecine geçiş 
İnternet kullanımını zenginleştirmektedir. Araştırma odaklı bir yöne doğru ilerleme 
gerçekleşmektedir. 
İnternet Kullanmayan 
İnternet kullanma motivasyonu son derece yüksektir. İnternet çağın bir gerekliliği olarak 
algılanmakta ve merak uyandırmaktadır. İnternet’in temeldeki chatleşme ve oyun 
çağrışımları gençlerin önemli bir kısmına cazip gelmektedir. Özellikle görüntülü olarak 
haberleşebilme, değişik kültürler ve insanlarla tanışma, yabancı dili geliştirme unsurları 
merak uyandırmaktadır. Chatleşme ve oyun dışında zengin bir araştırma kaynağı 
olduğunu düşünen gençler de vardır. Özellikle, üniversite sınavlarının bitmesi gençlerin 
bir kısmı için İnternet’i keşfetmek için yeni bir zaman aralığı yaratmıştır. 
ÜCRETLİ / MAAŞLI  
İnternet Kullanan 
Motivasyoncun son derece yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle, işte İnternet 
kullanımının verdiği sonuçlar ve İnternet’in kaynak olarak zenginliği çalışanların 
hayatlarını çok kolaylaştırmaktadır. 
İnternet Kullanmayan: 
Motivasyon boyutunun yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle çevrede kullanan kişilerin 
gözlemlenmesi, “çağı yakalama arzusu” teşvik edici öğeler olara öne çıkmaktadır. 
Öğretmen olan bazı devlet memurlarının iş yerlerinde İnternet erişiminin olması ve 
kullananları gözlemlemek motivasyon arttırıcı bir öğedir. Özellikle mesleki gelişim 
konularında bilgi edinmek ve kendini geliştirme arzusu öne çıkmaktadır. 
İŞ ARIYOR / İŞSİZ 
İnternet Kullanan: 
Motivasyon seviyeleri son derece yüksektir. Özellikle, kalifiye işsizlerin İnternet’in 
işlevleri ile ilgili geniş bir vizyonu vardır. 
İnternet Kullanmayan: 
Motivasyon ve merakı en yüksek gruplardan birisidir. İnternet’in kendini geliştirme ve iş 
bulma olanakları da sunduğu düşünülmektedir. 
SERBEST MESLEK / İŞVEREN 
İnternet Kullanan: 
Motivasyonu en yüksek gruplardan birisidir. İş konusunda gelişim sağlama, kişisel 
gelişim sağlama, eğlence/iyi vakit geçirme, alış veriş yapma çok kapsamlı amaçlarla 
İnternet’i kullanmaktadır. 
İnternet Kullanmayan: 
Motivasyonun son derece yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, İnternet’i öğrenmek için 
kursa gitmesi ve bunun için de zaman yaratması gerektiğini belirten işyeri sahipleri 
vardır. Bu noktada en temel faktör, zaman kısıtlılığı olarak ortaya çıkmaktadır. 
EMEKLİ 
İnternet Kullanan: 
Kullanım motivasyonu kısıtlıdır. İnternet’i keşfetmeye açık bir tarzdan çok belirli işlevler 
ekseninde hareket edilmektedir. Oyun oynamak, gazete okumak, sağlık konusunda 
araştırma yapmak gibi konular dışında kullanım son derece kısıtlıdır. Daha fazla İnternet 
kullanma arzusu olan emekliler özgüven eksikliği taşımaktadır. 
İnternet Kullanmayan: 
Motivasyon son derece düşüktür. Ekonomik şartlar, sağlık sorunları, yaşın getirdiği 
dirençler bu grubu İnternet’e en az ilgi duyan grup haline getirmektedir. Çok az sayıda 
emekli –özellikle erkekler ve 55 yaş altındakiler- belirli bir merak taşımaktadır. Ekonomik 
şartların el vermesi durumunda, keyifli zaman geçirmek için iyi bir alternatif olduğunu 
düşünen emekliler vardır. 
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EV KADINLARI 
İnternet Kullanan: 
İnternet’e bakış açısı en dar ve keşif motivasyonu en düşük gruplardan birisidir. 
İnternet’te daha çok bildikleri sitelere girmekte ve yeni keşifler yapmamaktadırlar. Girilen 
siteler oyun, alışveriş ve yemek siteleri gibi sitelerle kısıtlı kalmaktadır. 
İnternet Kullanmayan: 
İnternet’e ilgisi en düşük olan vatandaş gruplarından birisidir. İnternetle ilgili hiçbir 
çağrışımı olmayan kişileri içeren tek gruptur. Çoğu ev kadını İnternet’e girmeyi asla 
düşünmeyeceklerini ve buna ihtiyaç duymadıklarını belirtmektedir. Eşin kamusal bütün 
sorumlulukları yüklenmesi, ev içi sorumlulukların ağır yükü, eğitim ve gelir seviyesinin 
düşüklüğü önemli etkenlerdir. Gaziantep ve İstanbul’da İnternet’e girmeye karşı direnci 
yüksek ev kadınlarının oranında belirgin bir faklılaşma yoktur. 
 
Motivasyonu yüksek, eşinden ve çocukları tarafından İnternet’e girildiğini görüp merak 
eden, hatta kursa gitmek isteyen ev kadınları vardır. Ancak bu kadınların çoğu da 
çevreden görecekleri direnç ve ev içi sorumlulukları bu aşamada bir kenara atamama 
zorluklarından bahsetmektedir. Çocukları büyümüş olan ve SES düzeyi daha yüksek 
kadınların motivasyonu daha yüksektir. 
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4. Hukuksal Çerçeve 
 
e-Dönüşüm projesinin ana başlıklarından birini oluşturan sosyal dönüşüm çalışma 
alanında hedef, Türkiye’nin Bilgi Toplumu’na dönüşümü olup başta sağlık, eğitim 
ve kültür alanları olmak üzere çeşitli alanlarda bilgi iletişim teknolojilerini günlük 
hayatın içine sokmaktır. Bu bağlamda sosyal dönüşüm kendi içerisinde maddi 
hukuk kurallarına doğrudan ve yoğun olarak bağlı olmayıp, kaynağını etkin kamu 
yönetimi ve iş ortamında bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının teşvikine ilişkin 
mevzuattan almaktadır. Zira toplum kamu hizmetlerinden faydalanarak iş 
ortamında bu teknolojilere aşina olduğu taktirde hayatın diğer alanlarında da bu 
teknolojilerden yararlanmaya sıcak bakacak ve Bilgi Toplumu’na dönüşüm süreci 
hızlanacaktır. Öte yandan halkın kamu hizmetleri ya da iş ortamı alanlarında bu 
teknolojilerden yararlanacak kültür düzeyine ulaşması  için de sosyal dönüşümün 
hız kazanması gerekmektedir.  
 
Sonuç olarak sadece sosyal dönüşüme yönelik mevzuattan bahsetmek pek de 
mümkün olamayacaktır. Ancak bahsedildiği üzere diğer başlıklar altındaki 
mevzuat bu başlığı da pek yakından ilgilendirmektedir. AB düzeyinde de bu 
konuya özel Yönerge ya da Yönetmelik benimsenmemiş, çeşitli projeler 
geliştirilmesi suretiyle halkın e-Dönüşüm projesine dahil edilmesi amaçlanmıştır. 
 
Bu nedenle bu bölümde özel olarak eğitim ve sağlık alanlarında bilgi iletişim 
teknolojilerinden faydalanılmasına yönelik bazı kanun ve yönetmeliklere 
değinmekle yetinilmiştir. 
 

4.1. Bilişim Teknolojileri ve Eğitim 
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) çeşitli vesilelerle 
eğitimde bilişim teknolojilerine önem verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 
 
Gerçekten de örgün eğitim sistemi içerisinde müfredatta bilişim alanında eğitimin 
verilmesi e-Dönüşüm projesinin sosyal dönüşüm ayağının başarılı olması için 
gereklidir. Bu noktada elbette devletin mali imkanlarının sınırlı olduğu 
unutulmamalıdır. Devletin mali imkanlarının yetersiz kaldığı noktalarda özel 
sektörden finansman sağlanması için düşünülen mekanizmaların yani kamu özel 
sektör ortaklıklarının ve sponsorluk sisteminin hukuki altyapıları da bu nedenle 
sosyal dönüşüm başlığı altında incelenmiştir. 
 
Müfredatta bilişim teknolojilerine yer verilmesinin yanı sıra, eğitimde bilişim 
teknolojilerinden yararlanma yolu ile uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesi de 
konumuz ile ilgili diğer bir uygulamadır. 
 

4.1.1. Yüksek Öğretim Alanında 
 
14 Aralık 1999  tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Üniversitelerarası 
İletişim ve Bilgi Teknolojileri’ne Dayalı Uzaktan Eğitim Yönetmeliği” 
üniversitelerarası iletişim ve Bilgi Teknolojileri’ne dayalı uzaktan yapılan ön lisans, 
lisans ve yüksek lisans eğitimini düzenlemektedir. Bu bağlamda derslerin ve 
programların İnternet ve diğer veri iletişim ağları ile verileceği belirtilmiş olup, 
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dersi veren ve dersi alan üniversite olmak üzere birden fazla üniversite bu 
sistemin içerisindedir. Bu uygulama, üniversitelerin anlaşması ve YÖK’ten izin 
alınmasından sonra, bir üniversitenin açtığı derslere diğer bir üniversitenin istekte 
bulunması ile gerçekleşmektedir. 
 
Bu Yönetmelik bir üniversitenin verdiği derslerden diğer bir üniversite 
öğrencilerinin de yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra Bilgi 
Üniversitesi ve Anadolu Üniversitelerinde üniversitelerin kendi öğrencilerine de e-
eğitim yolu ile uzaktan eğitim sunmaları (e-mba programları) sistemi 
uygulanmaya başlanmıştır. YÖK tarafından ise, bu şekilde üniversitelerin de 
kendi öğrencilerine sundukları eğitimin düzenlenmesi ve bu bağlamda bazı 
programların tamamen ya da ders bazında İnternet üzerinden sunulması ve 
üniversitelerin hayat boyu öğretim projeleri ile öğrencileri dışındaki vatandaşlara 
da eğitim vermelerini teşvik yoluna gidilmemiştir. 
 

4.1.2. Milli Eğitim Bakanlığı 
  
MEB’in uzaktan eğitim vermek amacıyla geliştirdiği üç projesi mevcuttur. Bunlar 
(i)1992 yılında kurulan ve orta öğrenim diploması veren Açıköğretim Lisesi; (ii) 
1997 de kurulup, 1998'de öğretime başlayan ve 6., 7. ve 8. yıllarının öğretimini 
sunarak ilköğretim diploması veren Açık İlköğretim Okulu ve (iii) Elektrik 
tesisatçılığı ile bilgisayar programcılığı sertifikası veren Mesleki ve Teknik Açık 
Öğretim Okulu'dur. 
 
Örgün eğitimde açık öğretim sistemini benimsemiş olan bu üç projeye ilişkin 
yönetmeliklerde bilişim teknolojilerinden yararlanma metodundan 
bahsedilmemiştir.  
 

4.1.3. Yaygın Eğitim 
 
7 Ağustos 1979 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Yaygın Eğitim 
Kurumları Yönetmeliği” nin amacı örgün eğitime hiç gitmemiş bireylerin eğitilmesi 
olarak belirlenmiştir. Bu amaçla halk evlerinin kurulması da dahil çeşitli 
yöntemlerle örgün eğitimden faydalanamamış bireylere de ulaşmak 
hedeflenmiştir. Ancak adı geçen yönetmelikte bilişim teknolojilerine ilişkin eğitim 
ya da eğitimde bilişim teknolojilerinden yararlanılması konusuna değinilmemiştir.  
 
Öte yandan, 3 Temmuz 2002’de Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Mesleki ve 
Teknik Eğitim Yönetmeliği’nde açık ve uzaktan mesleki eğitim “geleneksel veya 
çağdaş biçimde, bilişim teknolojileri ve hizmetleri kullanılarak, bireyselleştirilmiş 
danışma ve tavsiyeler şeklinde destek verilerek yapılan eğitim” olarak 
tanımlanmıştır. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim alanında orta öğretim 
diploması, sertifika ve belge veren programları uygulayan; eğitim maliyetini 
azaltmak, kaynak savurganlığını önlemek ve eğitimin niteliğini artırmak amacıyla 
çok program ve tek yönetim ilkesine uygun olarak merkezler kurulması hükme 
bağlanmıştır. Yönetmeliğin tanımlar kısmında da açıkça bu amaçlar için bilişim 
teknolojilerinin kullanılacağı hükme bağlanmıştır. 
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4.1.4. Eğitim Personelinin Bilişim Alanında Yeterliliği 
 
Hizmet içi eğitim, 657 sayılı ve 14 Temmuz 1965 tarihli Devlet Memurları 
Kanunu’nun 214. maddesine göre  devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, 
verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla uygulanır. 
MEB ayrıca bu konuda 24 Ekim 1994 tarihli bir iç yönetmelik de yayınlamıştır.  
 
Bu mevzuata uygun olarak e-Dönüşüm projesi kapsamında MEB ile Microsoft 
Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi arasında 5 Mayıs 2004 tarihinde 
imzalanan protokol uyarınca, MEB’in tüm öğretmenleri İnternet ortamında 
uzaktan eğitim yöntemiyle bilgi teknolojileri ve bilişim teknolojilerinin kullanımı 
konularında bir eğitime tabi tutulmaktadırlar. Eğitim dönemi sonunda başarılı 
olanlara Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı’nca sertifikalar verilecektir. 
 

4.1.5. Ulusal Mesleki Yeterlilikler Kurumu Kanun Tasarısı 
 
Yaygın ve örgün eğitim sistemlerinde verilen mesleki eğitimin iş çevrelerinin 
beklentilerini tam olarak karşılamaması, herhangi bir eğitim almayarak meslek 
odalarından verilen belgeler sonucu meslek sahibi olanların belgelerinin başka 
kurumlarca kabul edilmemesi  ve benzeri sorunların üstesinden gelinmesinin en 
uygun yolu bir ulusal mesleki yeterlik, sınav ve belgelendirme sisteminin 
kurulmasıdır. Bu konuda Avrupa Birliği çerçevesinde yapılan düzenlemeler ve 
Dünya Bankası projelerine uygun olarak İş Kurumu koordinatörlüğünde meslek 
standartları, sınav ve belgelendirme projesi yürütülmektedir.  
 
Bu kapsamda Ulusal Mesleki Yeterlilikler Kurumu Kuruluş Kanunu tasarısı 
hazırlanmıştır. Tasarıda Ulusal Mesleki Yeterlilikler Kurumu’nun (UMYK) amacı 
“yüksek öğretim dışındaki eğitim programları ile edinilen mesleklerde, devlet, işçi 
ve işveren kesimlerinin işbirliği içinde meslek standartlarının oluşturulmasını ve 
bu standartlara bağlı olarak mesleğin edinilmesini sağlamak, kişilerin mesleki 
yeterliklerini belirlemek üzere yapılacak sınavı başaranlara belgelerini vermek ve 
bunun için gerekli sınav ve belgelendirme sistemi kurmak ve geliştirmek,” olarak 
belirlenmiştir. Tasarıda meslek standartlarını hazırlamak için sektör komiteleri 
kurulması ve kabul edilen standartlar hakkında UMYK tarafından yönetmelikler 
hazırlanması öngörülmüş, bu kapsamda verilecek mesleki eğitim programları, 
yeterliliği saptamak üzere yapılacak sınavlar ve belgelendirme sistemleri ile ilgili 
düzenlemeler yapılmıştır. 
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4.2. Özel Sektör Desteği 
 

4.2.1. Kamu Özel Sektör Ortaklıkları 
  
Raporun etkin kamu yönetimi çalışma alanına ilişkin bölümünde de değinildiği 
üzere, Türkiye’de mevzuatın kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamu özel 
sektör ortaklıklarından (KÖSO) yararlanılmasına cevaz vermediğini söylemek 
mümkün değildir. Hatta bazı özel kanunlar ile KÖSO’nun teşvik edildiğini 
söylemek dahi mümkündür. Özellikle 3996 sayılı ve 8 Haziran 1994 Bazı Yatırım 
ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapılması Hakkında  Kanun 
(Y.İ.D. Kanunu) kamu hizmetlerinin verilmesinde özel sektörün katkılarını 
arttırmak amacıyla çıkarılmıştır.  
 
Ancak etkin kamu yönetimi çalışma alanına ilişkin bölümde daha detaylı 
incelendiği üzere yap-işlet-devret sistemi dışındaki kamu özel sektör ortaklığı 
yöntemlerinin de kanun ile düzenlenmesi yararlı olacaktır.  Ayrıca KÖSO’dan 
sosyal dönüşüm konu başlığı altında yararlanılmasında en büyük sorun  Y.İ.D. 
Kanunu kapsamında yap-işlet-devret yöntemi ile gerçekleştirilecek projelerin, 
kanunun ilgili maddesinde sınırlı şekilde sayılmış ve  sağlık ve eğitim konularının 
açıkça kapsam dışı bırakılmış olmasıdır. Bu nedenle eğitim, sağlık ve kültür 
projelerinin Y.İ.D. Kanunu uyarınca gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. 
 
Bu konuda sağlık ve eğitim alanlarını da kapsar bir düzenleme yapılması halinde 
hangi kamu hizmetlerinin, hangi şart ve koşullarda özel sektöre yaptırılabileceği, 
bu hizmetlerin denetimi gibi hususların belirtilmesi de yerinde olacaktır.  
 
  

4.2.2. Sponsorluk Sistemi 
 
MEB’in “Eğitime %100  Destek” ve “Bilgisayarlı Eğitime Destek” projeleri eğitim 
kurumlarına özel sektörün sponsorluk, bağış ve benzeri yöntemlerle bilgisayar 
donanım ve yazılım katkısında bulunabilmeleri için düzenlenmiştir.  
 
Bu bağlamda İl Milli Eğitim Müdürlükleri seviyesinde bağış koordinasyon birimleri 
oluşturulmuştur. Özel ve tüzel kişileri eğitime katkıda bulunacak bağış ve 
sponsorluk yöntemlerine teşvik etmek için çeşitli yöntemler öngörülmüştür. Bu 
konuda herhangi bir hukuki çerçeve çizilmemiş olup Milli Eğitim Müdürlükleri ile 
destek vermek isteyen kişilerin karşılıklı anlaşarak desteğin şartlarını düzenleyen 
bir protokol hazırlamaları sistemi benimsenmiştir.  
 
Projede bir alt paragrafta açıklanan vergi teşvikine ek olarak özellikle tüzel kişi 
destekçilerin kamuoyunda isimlerinin açıklanmasının da desteği artırmak için 
teşvik edici olacağı MEB yetkililerince kabul edilmiştir. Bu nedenle MEB söz 
konusu protokollerin içeriği konusunda esnek davranmakta, bağış yapılacak 
kurumun seçimi, basın toplantıları yolu ile destekçinin kamuoyunda tanıtılması, 
veya bağış yapılan kurumda belli dersliklere destekçinin isminin verilmesine ilişkin 
maddelere protokollerde yer verilmesini kabul etmektedir.  
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4.2.3. Vergi Teşvikleri 
  
5281 sayılı Kanunla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 
23’üncü Madde ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz 
teslimleri, bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı 
yapacak olanlara teslim ve ifası 31.12.2010 tarihine kadar katma değer 
vergisinden istisna edilmiştir. Maliye Bakanlığı 2 Şubat 2005 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile bu istisnanın esas 
ve usulüne ilişkin düzenlemeleri yapmıştır. Ayrıca bu çerçevede yapılan tüm 
harcamalar 4842 sayılı yasa ile getirilen hüküm uyarınca gider gösterilerek 
kurumlar vergisi matrahından düşülebilecektir. 
 
Bunun yanı sıra teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili mevzuatta da teknoloji 
geliştirme bölgelerinde Ar-Ge faaliyetinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlara 
makbuz karşılığı sponsor olarak bağış ve yardım yapan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin vergi indiriminden yararlanacağı hükme bağlanmıştır. 
 

4.3. Sayısal Haklar Yönetimi  
 
Sayısal haklar yönetimi, sayısal ortamda fikri mülkiyet haklarının korunması için 
geliştirilmiş bir sistemdir. Böylece fikri mülkiyet hakları ile korunan içerik 
tanımlanabilir ve bir yandan fikri mülkiyet hakkı sahibinin içerik üzerindeki hakları 
korunurken öte yandan kullanıcıların da sahip oldukları erişim, kullanım, özel 
amaçlı kopya üretme vb. hakları kullanabilmeleri güvence altına alınmış olur.  
 
Ancak burada dikkat edilmesi gereken adı geçen tarafların haklarının dengeli ve 
adil bir şekilde korunmasının sağlanmasıdır. Bu nedenle içerik ile ilgili fikri 
mülkiyet haklarının korunması sağlanırken, kullanıcılar açısından da tüketici 
haklarının ve  kullanıcılara ait kişisel verilerin korunması güvence altına 
alınmalıdır. Zira sayısal haklar yönetimi bir taraftan da kullanıcıların içeriği ne 
şekilde ne oranda kullandığını izleme imkanı tanımaktadır. Kişisel verilerin 
korunması hakkındaki mevzuatta sayısal haklar yönetimine ilişkin açık 
düzenlemeler yapılması gerekir.  
 
Bu konuda Türk mevzuatında herhangi bir düzenleme yoktur. Fikri mülkiyet 
hakları bölümünde değinildiği gibi, fikri mülkiyet haklarının korunmasında acilen 
dünya standartlarına erişilmesi ve aynı zamanda tüketici hakları ve kişisel 
verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta da sayısal haklar yönetiminin adil bir 
şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 
 

4.4. Türkçe İçeriğin Geliştirilmesi ve İnternet’in 
Denetimi  
 
İnternet’te Türkçe içeriğin kullanılmasına ilişkin hukuken bir engel olduğundan söz 
edilemeyeceği gibi, bu konuda teşvik edici özel düzenlemelerin de varolduğu 
söylenemez. Bu konunun daha çok arz talep dengeleri çerçevesinde gelişecek bir 
husus olduğu, İnternet’te Türkçe içeriğe talep oldukça bu konuda arzın da 
artacağı düşünülmekle beraber, Türkçe içeriğin artması sağlanmadan nüfusun 
büyük çoğunluğunun İnternet’e ilgisinin de sağlanamayacağı bir gerçektir. Ancak 
İnternet gibi özgür bir ortamda Türkçe içeriğin zorunlu tutulması da işin doğası ile 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 80 / 165 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

bağdaşmayacağından, Türkçe içeriğin artması ile ilgili hukuki düzenleme olarak 
Ticaret Kanunu tasarısı çerçevesinde şirketlerin zorunlu olarak kuracağı İnternet 
siteleri ile e-Dönüşüm projesi çerçevesinde kamu kurumlarının  İnternet 
sitelerinde Türkçe içeriğin kullanılacağı gösterilebilir. 
 
Öte yandan  İnternet’te Türkçe içeriğin geliştirilmesi, İnternet’in denetimi sorusunu 
ortaya çıkarmıştır. 5680 sayılı ve 16 Temmuz 1950 tarihli mülga Basın Kanunu’na 
15 Mayıs 2002 tarihli ve 4756 sayılı kanun ile eklenen Ek 9. Madde ile Basın  
Kanunu’nun yalan haber, hakaret ve benzeri fiillerden doğacak maddi ve manevi 
zararlarla ilgili hükümlerinin, bilişim teknolojileri ve İnternet ortamında sayfa 
açılması veya elektronik gazete, elektronik bülten vb. suretiyle yayınlanan her 
türlü yazı, resim, işaret, sesli veya sessiz görüntü ve benzerleri hakkında da 
uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu, hem uygulanması çok güç bir hükümdür 
hem de İnternet’in yapısı ile büyük bir uyumsuzluk teşkil etmektedir. Nitekim 26 
Haziran 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 5187 sayılı yeni Basın 
Kanunu (Basın Kanunu) ile bu düzenlemeden vazgeçilmiştir. Şu anda İnternet’in 
denetimi ile ilgili herhangi bir açık düzenleme mevcut değildir. Bu konuda 3984 
sayılı ve 13 Nisan 1994  tarihli  Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 
Hakkında Kanun’un (RTÜK Kanunu) uygulanabilirliğine ilişkin tartışmalar mevcut 
ise de RTÜK Kanunu kapsamının radyo ve televizyonlar ile sınırlı olduğu açıkça 
hükme bağlandığından, İnternet bu kapsamda kabul edilemeyecektir. 
 
İnternet üzerinden sağlanan içeriğin denetlenmesi AB Bildirgesi’nde de kabul 
edildiği üzere iki açıdan değerlendirilmelidir. Bir yandan İnternet üzerinden çocuk 
pornografisi, yasadışı örgüt propogandası ve benzeri yasal olmayan içeriğin 
sağlanması sorunu, öte yandan yasa dışı olmamak ile birlikte çocuklar tarafından 
erişimi sakıncalı olan yetişkinlere yönelik içeriğe çocukların erişimi sorunu ile 
karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda yasadışı içerik konusunda, İnternet’e özel 
olmayan ve söz konusu içeriği sunulduğu ortam önemli olmaksızın yasaklayan, 
suç sayan ve cezalandıran yasalar uygulanabilecektir.  Öte yandan sakıncalı 
içeriğin tanımı ise toplumun özelliklerine göre farklılık arzedebilecektir. Sakıncalı 
içeriğe erişimin engellenmesi için özellikle filtre sistemleri uygulaması, içerik 
sağlayıcılarının sakıncalı içeriğe yönelik bir ortak tutum belirlemesi ve aileler ve 
eğitimcilerin bilinçlendirilmesi yöntemleri benimsenmiştir. Türkiye’de yasadışı 
içeriğe ilişkin düzenlemeler Türk Ceza Kanunu’nun bilişim suçları bölümünde ele 
alınmamış olup, yasadışı içeriğin İnternet üzerinden sunulmasına yönelik özel bir 
düzenlemede bulunmamaktadır.  
 
Sakıncalı içeriğin engellenmesi konusu ise, İnternet’in yaygın olarak kumar ve 
pornografik amaçlarla kullanılmasının, sosyal dönüşüm çalışma alanı açısından 
ailelerin çocuklarının İnternet erişimine sıcak bakmamasına ve denetlenmeyen 
İnternet kafe ve benzeri ortamlarda 18 yaş altının bu tip zararlı sitelerin içeriğine 
maruz kalmasına sebep olması açısından son derece önemlidir. İnternet 
üzerinden kumar oynanmasına iişkin olarak, Temmuz 2005 ayı içerisinde 
TBMM’ye bir soru önergesi verilmiş olup, sanal kumarın önüne geçmek üzere, 
İnternet Servis Sağlayıcılar, bankalar ve Maliye Bakanlığı tarafından araştırma 
yapılmaktadır. Bu bağlamda bir düzenleme yapılması muhtemeldir. Ancak bu 
düzenleme sanal kumar nedeniyle oluşan vergi kaybı konusuna yönelik olacak, 
sakıncalı içeriğe erişim konusunda çocukların korunması bu çalışmanın hedefleri 
arasında yer almayacaktır.  
 
Telekomünikasyon Kurumu’nun çıkardığı Telekomünikasyon Altyapı ve 
Yetkilendirme Yönetmeliği’nin ekinde İnternet servis sağlayıcıların  yükümlülükleri 
belirlenmiştir. Ancak bunlar yasadışı ve sakıncalı içerik konusuna ilişkin olmayıp, 
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(i) kullanıcıların İnternet üzerindeki yetkisiz ve rahatsız edici girişimlerine meydan 
verilmemesi için gerekli tedbirleri almak; (ii) verdikleri hizmete yetkisiz kişilerin 
erişimini ve müdahalelerini önlemek için gerekli tedbirleri almak; (iii) her bir 
kullanıcı için, sisteme bağlı kalınan süre, trafik miktarı ve trafik yolu bilgilerini en 
az altı ay muhafaza etmek; ve (iv) hizmetin kesintisiz olarak sunulmasını 
sağlamak gibi teknik yükümlülüklere ilişkindir.  
 
Her ne kadar İnternet’in özel durumu nedeniyle Basın Kanunu çerçevesinde ya 
da RTÜK tarafından denetlenmesinin uygun olmadığı ve bu açıdan Basın ve 
RTÜK Kanunlarının İnternet’i kapsamamasının yerinde olduğu belirtilmiş ise de 
İnternet üzerinden sağlanan yasadışı ve sakıncalı içeriğin hiçbir denetime tabi 
tutulmaması da yerinde değildir. Bu konuda dünyada yukarıda belirtildiği gibi, 
özellikle okullarda İnternet’e erişimin belli denetime tabi tutulması, filtre 
sistemlerinin öngörülmesi, özel İnternet güvenlik şirketlerinin teşvik edilmesi 
şeklinde yöntemler öngörülmüş ve hukuki düzenlemeler yapılması yoluna 
gidilmemiştir. Bu alanda AB düzeyinde kabul edilen Bildirge, Karar, tavsiye 
kararları ve yeşil kitaba AB hukuku bölümünde yer verilmiştir. 
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4.5. Avrupa Birliği Mevzuatı Analizi 
 
AB’nin bilgi işlem teknolojilerinin eğitim, sağlık ve kültür alanlarında kullanımına 
ilişkin eylem planları 
 
Bu konuda temel metin 23 - 24 Mart 2000 tarihli Lizbon Özel AB Komisyonu 
Bildirgesi’dir.  
 
1999 yılında AB Komisyonu bilgi işlem teknolojilerinin üye devletlerde, toplumun 
tüm kesimleri tarafından kullanılmasını desteklemek ve gelişimini izlemek amaçlı 
e-Avrupa BİT Teşvik Girişimi (e-Europe ICT Promotion Initiative) adı altında bir 
girişim başlatmıştır. Yukarıda adı geçen Bildirge bu girişimin amaçlarını şöyle 
belirlemiştir: 
 
• Tüm vatandaşları, evleri ve okulları, işyerlerini ve idari birimleri sayısal çağa 
ve İnternet’e yaklaştırmak; 
• Bilgisayar okuryazarlığı sağlanmış bir Avrupa yaratmak ve bunu yeni fikirler 
geliştirmeye ve yeni fikirleri finanse etmeye hazır girişimci bir ruh ile desteklemek;  
• Bu süreci toplumun tamamını kapsayan, tüketicilerde güven yaratan ve 
toplumsal bütünlüğü sağlayan bir şekilde sürdürmek. 
 
E-Avrupa BİT Teşvik Girişimi üye devletlerce kabul edilmiş ve sonrasında, düzenli 
bir şekilde e-Avrupa+, e-Avrupa 2002, e-Avrupa 2005 ve e-Avrupa 2010 eylem 
planları ile güncellenmiştir. 
 
Bu girişim birbiri ile ilişkili olan eğitim (e-Öğrenme Programı), sağlık (e-Sağlık 
Programı), kültür (e-Kültür Programı), kamu hizmetleri (e-Devlet Programı) ve 
küçük ve orta boy işletmelere ilişkin hükümleri içermektedir. 
 
E-Avrupa Eylem Planı, bu alanlardaki çalışmaların açıkça belirlenmesi, AB 
ülkeleri arasında en iyi uygulama örneklerinin teşviki amacıyla raporlar 
hazırlanması ve bunların etkin uygulanmaları hakkında karşılaştırmalı 
değerlendirmeler yapılmasını öngörmektedir. 
 

Eğitim: e-Eğitim Programı (e-Learning Program) 
 
Bu konuda temel metin AB Parlamentosu ve AB Konseyinin 2004-2006 yıllarına 
ilişkin eğitim ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretimde etkin şekilde 
kullanılmasına dair programı belirleyen 5 Aralık 2003 tarihli ve 2318/2003/EC 
sayılı kararlarıdır. 
 
e-Eğitim Programı’nın amacı, “eğitim kalitesini artırmak ve Bilgi Toplumu’nun 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yaşam boyu öğrenim çerçevesinde 
uyarlanmasını sağlamak üzere öğretimde bilgi işlem teknolojilerinin etkin 
kullanımını kolaylaştırmak,” olarak belirlenmiştir. Özel olarak, bu programın amacı 
ilgilileri belirlemek ve onları e-Eğitim ve yararları konusunda bilgilendirmektir. 
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Bilgisayar Okuryazarlığı 
 
Bu programın amacı özellikle coğrafi ve sosyal nedenlerle örgün eğitimden 
yararlanamayan bireylerin de faydalanması amacıyla, AB ve üye ülkeler 
seviyelerinde okullarda bilgi işlem teknolojilerinin katkıları konusunda iyi örnekleri 
belirlemek ve mevcut projeleri birbirleri ile ilişkilendirmektir.   
 

Avrupa Sanal Kampüslerinin Kurulması 
 
Amaç, Erasmus Programı’nda olduğu gibi mevcut ortaklık ve işbirliği projelerine 
ve bunların uygulamalarına (örneğin Avrupa Kredi Transferi Sistemi ile 
diplomaların denkliğinin sağlanması) sanal bir boyut eklemektir. Bu alanda 
planlanan eylemler arasında üniversiteler için sanal kampüsler yaratmak gibi yeni 
teşkilat modelleri geliştirmek, kaynak ve bilgi değişimi ile bilgi paylaşımı için sanal 
mobilite sağlamak da yer almaktadır. 
 

İlk ve Orta Öğretimde Sanal Kardeş Okul Projelerinin Geliştirilmesi ve 
Öğretmenlerin Eğitiminin Teşviki 
 
Bu alanda e-Eğitim Programı’nın amacı okullararası ağın ve pedagojik ortaklık 
projelerinin ve böylelikle dil eğitimi ve kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesi ile 
öğrencilerde çok dilli ve çok kültürlü bir toplum bilincinin yaratılmasıdır. 
 

Kesişen Alanlar ve e-Eğitim’in İzlenmesi 
 
Bu programda kesişen alanları ayırmak, iyi ve yenilikçi uygulamaları teşvik etmek, 
ilgililer arasında ortak çalışmaları artırmak ve bu bağlamda özellikle kamu özel 
sektör ortaklıklarının geliştirilmesini sağlamaktır. 
 
e-Eğitim Programı 2004 Ocak ve 2006 Aralık dönemi için hazırlanmış olup, 
projeye 44 milyon Avro’luk bir bütçe ayrılmıştır. Proje ayrıca AB aday ülkelerine 
de açıktır. 2007 yılı sonunda bu konuda AB Konseyi ve Parlamentosu’na bir rapor 
sunulacaktır. 
 

e-Sağlık 
 
Bu konuda temel metin, Komisyon’un 30 Nisan 2004 tarihinde Konsey’e, 
Parlamentoya ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile Bölgeler Komitesi’ne 
sunduğu İnternet’te sağlık (health online) COM (2004) 356 sayılı bildirgedir.  
 
Bu alanda çalışmalar şunlardan ibarettir: 
 

Elektronik sağlık kartları 
 
AB üye ülkeleri diğer üye devletlerde sağlık hizmetlerinden yararlanmak için 
gerekli olan evrak yerine, evraklarda yer alan hastaya ilişkin bilgileri içeren bir 
sağlık sigortası kartı ve sağlık bilgileri arşivi oluşturmaya karar vermişlerdir. 
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Sağlık bilgileri ağı 
 
Burada amaç, hastaneler, laboratuvarlar ve evler arasında sağlık bilgileri ağı 
oluşturacak ve kamu sağlığı bilgileri ile Avrupa’da sağlık tehditlerine karşı 
birbiriyle uyumlu eylemleri içeren bir sistem kurmaktır. 
 

İnternet üzerinden sağlık hizmetleri 
 
Bu alanda AB komisyonu, üye ülkelerin vatandaşlara İnternet üzerinden 
sundukları sağlık hizmetleri, örneğin sağlıklı yaşam ve hastalıklardan korunma 
konusundaki bilgiler, elektronik sağlık bilgisi kayıtları, telefon ile danışma, sosyal 
sigorta ödemelerinin elektronik yöntem ile yapılması gibi hizmetleri 
denetlemektedir. 
 

Kültür: e-İçerik Programı (e-Content Plus Program)  
 
Bu alanda temel metin AB Parlamentosu ve Konseyinin 9 Mart 2005 tarihli ve 
456/2005/EEC sayılı sayısal içeriğe erişimi artıracak, daha kullanılabilir kılacak 
programıdır. 
 
e-İçerik Programı, sayısal içeriği halk için daha ilgi çekici kılmayı ve Avrupa’nın 
çok dilli ortamında kullanımını artırmayı hedeflemektedir. 2004 ve 2008 yılları için 
yapılmış bir program olup bütçesi 149 milyon Avro’dur. Bu program özellikle 
gelişimin bugüne kadar daha az olduğu bölgelere yöneltilmiş olup, üç bacaklı bir 
eylem planı öngörmektedir. 
 

Sayısal İçeriğe Erişimi Kolaylaştırmak ve Kullanımı Arttırmak 
 
Bu program, ilgili özel sektör tarafından kamu kuruluşları ve kamu sektörü bilgileri 
ile ağ kurulması ve yeni servislerin yaratılmasını desteklemektedir. Örneğin 
kütüphaneler, arşivler, müzeler gibi kültürel ve bilimsel kaynakların sayısallaşması 
ile bu kaynaklara ulaşmanın, araştırma yapmanın, incelemenin kolaylaştırılmasını 
teşvik etmektedir. Pan-Avrupa öğretim hizmetlerinin yaygınlaşması için açık 
standartların kullanımını öngörmektedir.  

Sayısal İçeriğin Kalitesinin Arttırılması 
 
e-İçerik Projesi. sayısal içeriğin bilgi aramayı kolaylaştırması, kullanımı, 
uyumunun kolaylaştırılmasına ilişkin en iyi uygulama örneklerinin 
yaygınlaştırılması, özellikle de bu içeriğin metadata bazlı tanımlayıcı terminoloji ile 
geliştirilmesini desteklemektedir. 
 
Sayısal İçerikten Yararlananlar Arasında İşbirliğini Güçlendirmek ve  Bilinci 
Artırmak 
 
Programın bu alandaki eylemleri karşılaştırmalı çalışmaların, izlenimlerin ve 
analiz araçlarının geliştirilmesini, sonuçların ve çözümlerin yayılmasını 
desteklemektedir. 
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İnternet Üzerinden Sunulan Yasadışı ve Sakıncalı İçerik 
 
AB Parlamentosu, Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi 28 Mayıs 
1998 tarihinde, görsel işitsel ve bilişsel hizmetlerde küçüklerin ve insanlık 
onurununun korunması konusunda bir tavsiye kararı benimsemişlerdir. Bu belge, 
İnternet üzerinden sağlanan görsel işitsel ve bilgi hizmetlerininin içeriğine ilişkin ilk 
hukuki belgedir. Bu kapsamda, İnternet servis sağlayıcıların sektöre ilişkin 
uygulama kuralları belirlemeleri gereği hükme bağlanmıştır. Bu kuralların 
belirlenmesiyle ilgili devlet kurumları, servis ve erişim sağlayıcılar ile kullanıcı 
derneklerinin birlikte çalışması, bu kuralların uygulanması ve alınan önlemlerin 
değerlendirilmesi esasları benimsenmiştir. 1998 tarihli tavsiye kararı 30 Nisan 
2004 tarihli tavsiye kararı ile desteklenmiştir. Bu alanda ayrıca İnternet’in güvenli 
kullanımı konusunda tavsiye kararı ve İnternet üzerinden sunulan sakıncalı ve 
yasadışı içerik konulu bildirgeler kabul edilmiştir. Bildirgede sakıncalı içeriğe 
erişimin engellenmesi için özellikle filtre sistemleri, içerik sağlayıcılarının sakıncalı 
içeriğe yönelik bir ortak tutum belirlemesi, uygulaması ve aileler ve eğitimcilerin 
bilinçlendirilmesi yöntemleri benimsenmiştir.  
 

4.6. En İyi Uygulamalar Analizi 
 
İnternet erişiminin geliştirilmesi amacıyla Kamu-Özel Sektör Ortaklıklarının 
kullanılması 
 

4.6.1. İngiltere İnternet Merkezleri: İnternet Erişimi ve Kullanma 
talimatları 
 
2001 yılında İngiltere Eğitim ve Uzmanlaşma Bakanlığı, bilgisayardan ve İnternet 
erişiminden yoksun kişilerin İnternet bağlantısına sahip olanlarla eşit fırsatlarda 
yararlanabilmesi amacıyla İngiltere İnternet Merkezleri’ni kurmuştur. Bu merkezler 
kütüphane ve okullar gibi kamu alanlarında bulunmaktadır. 2004 yılı itibariyla 
bunlardan yaklaşık 6000 adet bulunduğu saptanmıştır. 
 
Merkezler, Sanayi Üniversitesi’ne (University for Industry) ait bir öğrenim 
mekanları bağlantısı aracılığıyla birbirine bağlanmıştır. Sayısal alandaki boşluğun 
büyük bir kısmının, yaşlı kuşakların bilgisayar ve yazılımlara yabancı olmasından 
kaynaklanması sebebiyle bu merkezlerde ziyaretçilere yardımcı olan, yol 
gösteren  ve destek veren uzman görevli ve gönüllüler bulunmaktadır.  
 
Erişim için alınan bedel değişkenlik göstermekle beraber genellikle ucuz tarifelidir, 
örneğin İnternet kafelerde talep edilen  bağlantı bedelinden daha ucuz olmaktadır.  
 
2003’te her bir merkeze 500.000’in üzerinde kişinin gittiği tahmininde 
bulunulmuştur. Bu rakam daha önce İnternet’e bağlanmamış kişilerin % 5’ine 
tekabül etmektedir. Ülke genelinde herkese İnternet bağlantısı sunulması  ve 
bunun çok düşük bir maliyetle yapılması sebebiyle bu girişim büyük ilgi 
görmüştür. İngiltere’den sonra diğer ülkeler de bu yöntemi izlemeye 
başlamışlardır. (Örneğin, Fransa’da “Kamusal Dijital Alanlar” yaratılmış olup, 
halihazırda bunlardan yaklaşık 3.500 tane bulunmaktadır. Bu alanların 
yaratılmasında kamu özel sektör ortaklıklarından yararlanılmıştır.) 
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4.6.2. Manchester Üniversitesi BT Altyapısı   
 
Manchester Yüksek Kapasiteli Bilgi-İşlem Projesi KÖSO’nun kullanıldığı başka bir 
örnektir. Manchester Üniversitesi’nde bulunan ve CSAR (Akademik Araştırmalar 
için Bilgi-İşlem Hizmetleri) tarafından yürütülen bu hizmet, eğitim amaçlı 
kaynaklar sunmakta olup geniş bir akademik kurum yelpazesinin erişimine açıktır. 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Araştırma Konseyi ya da Bilgi-İşlem Konsorsiyumu 
gibi çeşitli ortakları çalışılmaktadır.  
 

4.6.3. Güvenli bir Akıllı Kart Sistemiyle Sağlık Sistemi’nin Kayda 
Geçirilmesi 
 
Bazı ülkeler, vatandaşlarının ulusal sağlık sistemi tarafından sağlanan verilere 
erişimini sağlamak amacıyla basit bir çipli kart sisteminin oluşturulması yolunda 
çalışmalar yapmaktadır. Böyle bir kartın hastalar açısından artık tıbbi dosyalarını 
doktora getirmek zorunda olmamaları gibi birçok getirisi olacaktır. Aynı zamanda 
süreçlerin bilgisayar ortamına aktarılması ve böylelikle düzenlenmeleri nedeniyle 
bu sistem sağlık sistemi açısından da yararlı olacaktır. Daha genel anlamda 
sağlık sisteminin daha kesin ve güncel verilere erişmesi mümkün olacaktır. 
 
Hindistan’da sağlık merkezlerinden yararlanan kırsal kesimde yerleşik herkese  e-
Sağlık Hizmetleri Kartı sağlanmaktadır. Bu kartta hastanın kimlik bilgileri (isim, 
yaş, vb.) ve diğer tıbbi bilgiler yer almaktadır. (kan grubu, alerji bilgileri, vb.). 
Sağlık kartı daha sonra Seçim Kimlik Kartı’yla birleşecek şekilde planlanmıştır ve 
bu şekilde birden fazla alanda hizmet verebilecek bir kart oluşturulacaktır. Bilgi, 
sistemin sunucularında saklanmaktadır. e-Sağlık kartıyla birlikte büyük bir maliyet 
tasarrufu gerçekleşmesi beklenmektedir. Ayrıca okunamayan el yazılarından 
kaynaklanan hatalar da ortadan kalkacaktır. Yakın bir gelecekte tıbbi 
danışmanlığın da İnternet üzerinden yapılabilmesinin mümkün kılınması 
beklenmektedir.  
 
Benzer bir örnek de Litvanya Elektronik Sağlık Hizmetleri Bilgi Altyapısı 
(Infostructure) tarafından sunulmaktadır. Litvanya’da birleşik, ülke çapında  
elektronik sağlık ve sağlık hizmetleri kayıt sistemi oluşturulmasını amaçlayan ve 
Sağlık Bakanlığı tarafından izlenen bu proje mevcut eşgüdümsüz ve bölünmüş 
sağlık bilgi iletişim sistemlerinin yerini alacaktır. Bu bilgi altyapısı uluslararası 
standartlardan yola çıkarak hastaların hayat boyu sağlık hizmetleri bilgilerinin 
toplanmasına olanak tanıyacak ve bir hastanın tedavisinde yer alan herkesin bu 
bilgilere erişimini sağlayacaktır. Bu durum hastaların dosyalarının düzenlenmesi 
için harcanan  zamanın kısalmasını da sağlayacaktır.  
 
Fransa’da benzer bir sistemin sigortalı hastaların masraflarının tazmin edilmesi 
için gereken zamanın iki-üç haftadan beş güne indirilmesine olanak tanıdığının 
belirtilmesinde fayda vardır. Ülke içi işlemleri kolaylaştırmak amacıyla Avrupa 
Birliği’ne üye ülkeler arasında eşgüdümün sağlanması, Fransa’daki sisteme tayin 
edilmiş görevlerin bir kısmını teşkil etmektedir.  
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4.6.4. Avrupa Dijital Kütüphanesi Projesi 
 
Avrupa Dijital Kütüphanesi Projesi, yakın zamanda bazı Avrupa Birliği ülkelerinde 
kamu malı olan edebi eserlerin dijital ortama aktarılmasını amaçlayan özel 
teşebbüslere bir tepki olarak uygulamaya konmuştur. Polonya, Macaristan, 
İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa hükümetleri, Avrupa Dijital Kütüphanesi 
Projesi’nin, İngilizce ağırlıklı İnternet dünyasında kendi dil ve kültürlerinin 
muhafaza edilmesi ve ortak miras kabul saydıkları bilgilere ücretsiz erişim olanağı  
sunulması yolunda yarar sağlayacağını düşünmüşlerdir.   
 
Bu proje Avrupa’daki bazı kütüphanelerde mevcut durumda başlatılmış bulunan 
çalışmaları birleştirecek ve homojen bir sanal Avrupa kütüphanesinin oluşmasıyla 
sonuçlanacaktır. Kamu kurumları ve özel işletmelerin kamu özel sektör ortaklıkları 
da dahil olmak üzere beraber çalışmasına dayanan bu projenin amacı Avrupalı 
bir araştırma aracının geliştirilmesini sağlamaktır. Yıl sonu itibarıyla projenin yol 
haritası beyaz kitap olarak düzenlenecektir. Diğer projeler Uluslararası Kütüphane 
Dernek ve Kuruluşları Federasyonu’nun “Libraries Success Stories” 
(Kütüphanelerin Başarı Hikayeleri) kayıtlarında kayıtlı bulunmaktadır.  
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5. GZTF Analizi 
 
GZTF analizi kapsamında mevcut durum değerlendirme yaklaşımı çerçevesinde 
ortaya çıkan en önemli bulgular özetlenmiştir. Sosyal Dönüşüm iş alanının ana 
oyuncusunun bireyler ve haneler olduğu gerçeğine paralel olarak bireyler ve 
haneler ile ilgili bulgular güçlü ve zayıf yönler olarak sınıflandırılmıştır. Bireyler ve 
haneleri dolaylı veya direkt etkileyebilecek, diğer tüm dış faktörlerden 
kaynaklanan bulgular ise fırsat ve tehdit olarak değerlendirilmiştir. 
. 

 
 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 
 
Toplumsal Yapı 
• Okullaşma oranları artmaktadır. 
• Tüketim alışkanlıklarının değişmesi ile 

beraber Bilgi Teknolojileri ve iletişim önemli 
bir harcama kalemi haline gelmeye 
başlamıştır. 

 
Yetkinlik 
• Gençler arasında ve öğrenim seviyesi 

yüksek kesimlerde, temel seviyede 
bilgisayar ve İnternet kullanımı yetkinlikleri 
göreceli olarak daha fazladır. 

 
Erişim 
• Gelir seviyesi yüksek hanelerde göreceli 

olarak daha fazla kişisel bilgisayar ve 
İnternet bağlantısı bulunmaktadır. 

• Cep telefonu kısa süre içerisinde yüksek 
penetrasyon seviyelerine ulaşmıştır. 

 
Motivasyon 
• Gelir seviyesi düşük hanelerde bile 

bilgisayar ve İnternet penetrasyon oranı 
bulunması belirli bir motivasyon seviyesine 
işaret etmektedir. 

 
Toplumsal Yapı 
• Kadınlar halen okullaşma ve işgücüne 

katılım konusunda fırsat eşitsizliği ile karşı 
karşıyadır. 

• Eğitim seviyesi toplum genelinde oldukça 
düşüktür. 

• İlköğretim sonrası okullaşma oranları ciddi 
oranda azalmaktadır. 

 
Yetkinlik 
• Toplum genelinde temel seviyede 

bilgisayar ve İnternet kullanımı yetkinlikleri 
yoktur. 

• Aileler içerisinde çocuklara ve ev 
kadınlarına/ kızlarına, Bilgi Teknolojileri 
kullanımı ve eğitimi konusunda yeterli 
destek verilmemektedir. 

 
Erişim 
• Toplumun büyük bir kısmı evlerinde bilgi 

ve iletişim teknolojileri için gerekli 
donanım ve bağlantıyı satın almakta 
ekonomik olarak zorlanmaktadır. 

 
Motivasyon 
• Hane halkları arasında elektronik 

ortamdaki hizmetler hakkında farkındalık 
eksikliği bulunmaktadır. 

• Hane halkları arasında elektronik 
ortamdaki hizmetlerin kullanımı ile ilgili 
güvensizlik söz konusudur. 
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Fırsatlar Tehditler 
 
Vizyon ve Strateji 
• Ortak bir vizyon ve strateji altında hareket 

edilmese bile mevcut durumda sosyal 
dönüşüme fayda sağlayacak proje ve 
programlar devam etmektedir. 

 
Toplumsal Yapı 
• Nüfusun önemli bir bölümü gençtir. 
• Teknolojiye açık bir toplumsal yapı vardır. 
 
Yetkinlik 
• İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yeni 

müfredata gore BİT kullanımı dersleri 
verilmeye başlanmıştır. 

• İlköğretim kurumlarında eğitim zorunludur ve 
en fazla öğrenci katılımı bu okullardadır. 

 
Erişim 
• Orta ve yüksek öğretim kurumlarının büyük 

bir kısmı genişbant erişim sahibidir. 
İlköğretim okullarında da genişbant erişim 
olanakları artmaktadır. 

• Ülke geneline yayılmış şekilde kütüphaneler, 
halk eğitim merkezleri ve gençlik merkezleri 
gibi halkın ortak kullanımına açık yerler 
bulunmaktadır. 

 
Motivasyon 
• Bireylerin BİT kullanımının artmasına neden 

olacak çeşitli e-devlet uygulamaları 
bulunmaktadır. 

 
Vizyon ve Strateji 
• Mevcut proje ve programların ortak bir 

vizyon ve strateji altında devam 
etmemesinden dolayı zaman kaybı ve iş 
tekrarı yaşanmaktadır. 

 
Toplumsal Yapı 
• Bölgeler bazında eğitim, sağlık ve kültür 

alanlarında verilen kamu hizmetlerinde 
farklılıklar vardır. 

• Gelir seviyesi oldukça düşüktür ve 
bölgeler arasında gelir dağılımı 
eşitsizlikleri bulunmaktadır. 

• İşsizlik oranları giderek artmakta, genç 
işsizliği önemli bir toplumsal sorun 
olmaktadır.  

 
Yetkinlik 
• İlköğretim, ortaöğretim ve 

yükseköğretim kurumlarında yeterli 
derecede BİT eğitimi verilmemektedir. 

• Eğitim kurumlarının bütün seviyelerinde, 
özellikle ilköğretim okullarında, BİT 
öğrenimi ve kullanımı için yeterli 
donanım ve altyapı bulunmamaktadır. 

• Yetişkinler için hayat boyu eğitim 
kapsamında verilen BİT eğitim 
olanakları oldukça sınırlıdır. 

 
Erişim 
• Eğitim kurumlarında bulunan mevcut 

BİT erişim imkanları öğrencilerin 
hizmetine yeterli seviyede 
sunulamamaktadır. 

• Mevcut gelir seviyesi dağılımı ve 
telekomünikasyon sektörünün çok fazla 
rekabetçi olmayan pazar yapısı 
hanelerde kişisel bilgisayar ve İnternet’e 
bağlı bilgisayar sahipliğini olumsuz 
yönde etkilemektedir. 

• Hanelerinde erişim imkanı olmayan 
bireyler için toplumun değişik 
kesimlerine (öğrenciler, kadınlar, 
yaşlılar, vs.) hizmet veren kamuya açık 
erişim noktaları çok kısıtlıdır. 

 
Motivasyon 
• Bilgi teknolojileri kanalıyla verilen 

hizmetler ve faydaları yeterince 
tanıtılmamaktadır. 
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Nüfus oranları artmaya devam etmekle beraber, nüfus dinamikleri değişmekte, 
genç nüfus toplum içerisinde giderek önem kazanmaktadır. Artan okullaşma 
oranları ile beraber yeni nesillerin eğitim seviyesi yükselmektedir. 
 
Gelir dağılımı, eğitim kalitesi, sağlık hizmetleri, kültür hizmetleri gibi konularda 
sunulan imkanlar açısından bölgeler arasında yaşanan farklılıklar sebebiyle 
göçler yaşanmakta, bununla beraber iş gücü yapısı değişmekte ve işsizlik sorunu 
yaşanmaktadır. Artan genç nüfus ile beraber işsizlik özellikle gençler için büyük 
sorun olmaktadır. 
 
BİT kullanımı için en gerekli faktörlerden birisi olan yetkinlik konusunda ülke 
genelinde bir eksiklik görülmekle beraber, eğitim sisteminde BİT eğitimi verilmeye 
başlanmış ve yeni nesil içerisinde yetkinlik seviyesi göreceli olarak yüksek olan 
bir kesim ortaya çıkmıştır. Bununla beraber, eğitim kurumlarında verilen BİT 
yetkinlikleri hala oldukça sınırlı düzeydedir. 
 
Erişim konusunda ise, hanelerde kişisel bilgisayar ve İnternet bağlantısı 
penetrasyon oranları oldukça düşüktür ve bunun sebebi ağırlıklı olarak ülke 
genelinde gelir seviyesinin düşük olmasıdır. Diğer taraftan evlerinden erişim 
sahibi olamayan bireylerin kullanabileceği halka açık erişim noktaları oldukça 
sınırlıdır. Örnek olarak, İnternet kafeler ucuz ve yaygın olmasına rağmen, 
kadınların ve yaşlı insanların kendilerini rahat hissederek gidecekleri bir erişim 
noktası değildir. Eğitim kurumlarındaki BİT donanımlarından yeterince 
yararlanamayan öğrenciler erişim ihtiyaçlarını karşılamak için İnternet kafelere 
gitmek durumunda kalmaktadırlar. 
 
Düşük yetkinlik ve erişim oranları ile beraber, mevcut İnternet hizmetlerinin 
toplum genelinde yeterince bilinmemesi ve İnternet hakkında duyulan güvensizlik 
nedeniyle motivasyon seviyesi düşüktür. Diğer taraftan bazı devlet hizmetlerinin 
İnternet üzerinden verilmesi farkındalık seviyesinin ve BİT’in günlük hayata olan 
faydasına dair inancın artmasına yardımcı olmaktadır.  
 
Sonuç olarak, BİT kullanımı açısında toplumun belirli segmentleri (öğrenci, işsiz, 
çalışan, ev kadınları / kızları, emekliler vb) arasında bölgelere göre, gelir 
seviyesine göre, yaşa göre, eğitim seviyesine göre ve cinsiyete göre önemli 
farklılıklar bulunmaktadır. Mevcut bireysel kullanıcıların genelinde ise BİT etkin bir 
şekilde kullanılmamaktadır. 
 
GZTF analizi mevcut durum değerlendirmesi bulgularının özetini sunmaktadır. Bu 
analize ek olarak, güçlü ve zayıf yönlerin, bireylerin ve hanelerin önündeki fırsat 
ve tehditlerle karşılaştırılması, stratejinin oluşturulmasına önemli katkı 
sağlayacaktır. 
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 Güçlü Yönler Zayıf Yönler 
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Yetkinlik 
• Özellikle ilköğretim ve ortaöğretim 

kurumlarında, mevcut Bilgi Teknolojileri 
altyapısı artırılarak ve müfredattaki Bilgi 
Teknolojileri dersleri yaygınlaştırılarak, 
öğrencilerin BİT yetkinlikleri kısa sürede 
ve yüksek oranda artırılabilir.  

• Alım gücü yüksek kesimlerde yetkinlik 
ve motivasyon seviyesi artırılırsa, bu 
kesimlerdeki kişisel bilgisayar ve 
İnternet bağlantısı penetrasyonları hız 
kazanabilir. 

 
Yetkinlik 
• Bölgeler arası farklılıklar ve kadın-erkek 

ayırımı dikkate alınarak gerçekleştirilecek 
proje ve programlar sayesinde sayısal 
kapsamın yetkinlik boyutu genişletilebilir. 

 
Motivasyon 
• Mevcut e-devlet uygulamalarının etkin bir 

şekilde tanıtılması sayesinde, toplum 
genelinde BİT’lerin günlük hayata olan 
faydasına dair inanç artırılırsa, bireylerin 
erişim ve yetkinlik için istekleri de artabilir. 

• Eğitim, sağlık ve kültür hizmetlerinde 
BİT’in etkin kullanımı sayesinde bölgesel 
farklılıklar azaltılabilir ve bireylerin BİT 
hakkında yetkinlik ve erişim edinme 
konusunda istekleri artırılabilir. 

 

Te
ht

id
le

r 

 
Toplumsal Yapı 
• Artan okullaşma oranı ve genç nüfustan 

harektle, eğitim kurumları hedef 
alınarak toplumun önemli bir kesimi 
kısa ve orta vadede Bilgi Teknolojileri 
yetkinlikliğine sahip olabilir. 

 
Erişim 
• Hanelerin alım gücünü dolaylı olarak 

arttırarak, yani kişisel bilgisayar ve 
İnternet bağlantısı satınalmayı 
kolaylaştırarak, hanelerdeki kişisel 
bilgisayar ve İnternet bağlantısı 
penetrasyonu artırılabilir. 

 
Motivasyon 
• Yapılacak hukuki düzenlemeler ile 

İnternet ortamına olan güven ve 
ailelerin çocuklarına olan desteği 
artırılabilir. 

 
Vizyon ve Strateji 
• Mevcut proje ve programlar ortak bir 

vizyon ve strateji şemsiyesi altında yeni 
proje ve programlar ile birleştirilirse, bu 
proje ve programlardan elde edilecek 
fayda artırılabilir. 

 
Yetkinlik 
• Bilgi teknolojileri yetkinlikleri okullarda ve 

kamu kurumlarındaki eğitim 
programlarında zorunlu olarak verilen 
dersler arasında yer alırsa bölgesel 
farklılıklar ve kadın/erkek eşitsizlikleri 
azaltılabilir. 

 
Erişim 
• Toplumun farklı segmentlerinin (ev 

kadınları/ kızları, öğrenciler, çalışanlar, 
emekliler, işsizler vb.) ihtiyaçlarına cevap 
verecek yaygın olarak hizmet veren 
kamuya açık erişim noktaları sayesinde 
(kütüphane, halk eğitim merkezi, gençlik 
merkezi vb.) bölgeler arası ve segmentler 
erişim farklılıkları giderilebilir. 

 
Motivasyon 
• İş verenlerin ihtiyaçları dikkate alınarak 

hazırlanan ve özel sektor tarafından 
desteklenen Bilgi Teknolojileri eğitim 
programları sayesinde işsizlerin ve 
çalışanların Bilgi Teknolojileri öğrenme 
istekleri artırılabilir. 
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Güçlü yönlerin ve fırsatların değerlendirilmesi, zayıf yönlerin ve tehditlerin 
giderilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan stratejilere karar verilmeden önce 
daha üst seviyede verilmesi gereken stratejik kararlar bulunmaktadır. 
 
2010 yılı için tüm hedeflerin aynı anda gerçekleştirilmesi mümkün 
olmayacağından bir önceliklendirme yapılmalıdır. 
 
Sosyal Dönüşüm Çalışma Alanı çerçevesinde ortaya çıkacak stratejilerin 
kapsamına ve boyutuna etki edecek olan bu üst seviyede kararlar için aşağıdaki 
soruların cevaplanması gerekmektedir: 
 
• 2010 yılına kadar toplumun bütün segmentlerinde BİT erişimi, yetkinlikleri ve 

motivasyonu konusunda gelir seviyeleri, yaş grupları, bölgeler, eğitim 
seviyeleri ve cinsiyetler arasındaki farklılıklar ne derece giderilecektir? 

 
• 2010 yılında etkin BİT kullanıcı sayısı ve temel seviyede BİT kullanıcı sayısı 

arasındaki oran ilişkisi ne olacaktır? 
 
Bu çerçevede stratejiye yönelik çalışmalarda yukarıda belirlenen stratejik karar 
sorularına cevap aranacak ve belirlenen cevaplar doğrultusunda hedeflere 
ulaşmak için gerçekleştirilecek plan ve projeler belirlenecektir. 
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6. Uluslararası Örnek Uygulamalar 

6.1. Özet 

6.1.1. Güney Kore 
 
Güney Kore, Bilgi Toplumu Stratejisini ekonomik kalkınma programıyla entegre 
bir biçimde yürüterek, bu alanda girişimlerde bulunan diğer ülkeler arasında örnek 
teşkil etmektedir. Bu yaklaşım, temelinde hükümet tarafından yürütülmektedir ve 
bu sebeple, ABD, İngiltere, Kanada ve diğer başarılı Avrupa ülkelerinde pazar 
tarafından kontrol edilip aynı zamanda hükümetler tarafından desteklenen 
yaklaşımlardan ekonomik, sosyal ve kültürel alanda farklılıklar göstermektedir. 
1990’lı yılların başlarında, kişi başına düşen Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 
Afrika ve Asya’daki fakir ülkelerinkiyle karşılaştırılabilir düzeydeyken, 2004 yılı 
itibariyle yıllık GSYH gerçek büyüme oranı % 4.6 olarak gerçekleşmiştir. Hükümet 
BİT altyapısı, üretimi ve araştırması alanında gerçekleştirdiği atılım ülkenin refah 
düzeyinin ve de özellikle ihracat hacminin artırılmasında önemli bir etmen 
olmuştur. 
 
Güney Kore Hükümeti, Bilgi Toplumu stratejisi için açık ve kararlı bir vizyon 
sergilemiştir. Hükümetin erişim konusunda benimsediği tepeden inme ve 
sübvanse edici yaklaşım, İnternet ve genişbant bağlantı penetrasyonunu artırarak 
çarpıcı sonuçlar elde edilmesini sağlamış, Kore’yi erişim alanında lider konumuna 
taşımıştır. Kore, toplam nüfusun %25’ini hedefleyen bir bilgisayar ve İnternet 
eğitim programına yatırım yapmış, bu doğrultuda hanehalkına düşük fiyata 
bilgisayarlar ile genişbant bağlantı hizmeti götürmüştür. Bu politikalar, İnternet ve 
genişbant bağlantı oranlarını artırmakta oldukça başarılı olmuştur. 
 
Güney Kore, ABD, Kanada, İskandinavya ve BİT alanında diğer gelişmiş ülkelere 
oranla daha yüksek İnternet penetrasyonu oranına sahiptir. İleri düzeydeki 
İnternet penetrasyonuna rağmen, diğer önde gelen bilgi toplumlarında olduğu 
gibi, Güney Kore’de de önemli boyutta bir sayısal uçurum söz konusudur. Kore 
Hükümeti mevcut durumda, etkin kullanımı destekleyerek, demografik ve bölgesel 
etmenler üzerine odaklanarak sayısal uçurumu çözmeye çalışmaktadır. 
  
Motivasyon ve genel BİT bilinci nüfusun tüm kesimlerinde oldukça yüksek 
seviyededir. Özellikle İnternet kullanımının faydaları gençler tarafından neredeyse 
tamamen kavranmış durumdadır. Teknolojik ürünlere duyulan yüksek düzeyde 
güven, popüler batı kültürüne duyulan merak, çevrimiçi hisse senedi ticareti ve 
çevrimiçi kumar/oyunlar gibi belirli içerik alanlarına gösterilen yüksek seviyede ilgi 
içerik alanında yaşanan ilerlemeler içerik geliştirilmesi ve İnternet kullanımının 
artması konusunda önemli etkenler olmuştur. 1998’de Kore, dünyadaki en çok 
bilgisayar kullanıcısına sahip ülke haline gelmek gibi bir hedef belirlemiş ve bu 
amaçla BİT’i eğitim öğretim sistemine bir bütün olarak kapsamlı bir şekilde 
yerleştirebilmek için yoğun bir şekilde hükümet bünyesinde yürütlen girişimlerde 
bulunmuştur. Kore’nin yüksek düzeyde bilgisayar “okuryazarlığı” oranlarına 
ulaşmasında, BİT altyapısında yaptığı büyük yatırımlar, öğretmenlerin eğitilmesi, 
e-Öğrenme içeriğinde gelişen pazarın teşvik edilmesi ve eğitim konusunda 
kültürel bir vurgunun yaygınlaştırılması etkili olmuştur.  
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6.1.2. Polonya 
 
Polonya’da İnternet penetrasyonundaki büyüme hızı benzer ekonomik statüde 
olan diğer ülkelere oranla daha fazla olduğu için bu ülke atılımcı konumunda 
değerlendirilmektedir.  
 
Polonya’da İnternet kullanıcılarının sayısı hızlı bir biçimde artmaktadır; 1999 
yılında İnternet kullanıcı sayısı 2.5 milyon iken, bu sayı 2003 yılında 6.8 milyona 
yükselmiştir. İnternet penetrasyonunda son yıllarda gözlenen bu ciddi artış 
temelde liberalleşme ve piyasa dinamiklerinden kaynaklanmakta, fakat bunların 
yanısıra Polonyanın çeşitli politikalar ve programlar yoluyla BİT ve sosyal 
kapsama konusunda da gerçekleştirdiği uygulamalar da etkili olmuştur. 
 
İnternet kullanımını ve bilincini artırmak için geliştirilen 2000 Bilgi Toplumu 
Stratejisi’nin önde gelen özelliklerinden biri bölgesel gelişim ve erişime 
odaklanması olmuştur. Bu stratejinin hedeflerinden biri şehirleşmede geri kalmış 
bölgelerde, öncelikli olarak kütüphaneler, okullar, kültür merkezleri, müzeler, yerel 
ve ulusal idari bürolar, iş merkezleri, uzmanlaşmış bakanlık kuruluşları (Tarımsal 
Danışma Merkezleri gibi), postaneler, vb. gibi noktalarda kamusal erişim 
merkezlerinin oluşturulmasıdır. Bu sayede 2000 yılından beri, İnternet 
kullanıcılarının sayısı ciddi ölçüde artış göstermiştir. Ancak, bu hızlı gelişmeye 
rağmen, Polonya nüfusunun %77’si halen İnternet’i hiç kullanmamış durumdadır. 
 
İnternet kullanıcılarının % 32’si yüksek öğrenim derecesine sahipken, %17’si 
halen okumaktadır. Polonya’da, eğitim altyapısı ve içerik zenginliğinin yüksek 
düzeyde olması nedeniyle içerik hakkında farkındalık seviyesi oldukça yüksektir. 
Motivasyon seviyesinin artırılması amacıyla içeriğin özellikle geliştirildiği alanlar 
eğitim, e-Devlet, personel istihdamı ve eğlencedir.  
 
Polonya BİT alanında eğitim ve yetkinlik konularına özel bir önem vermektedir. Bu 
alanda sarfedilen ekstra çabanın da kullanımdaki başarılı büyüme oranında 
önemli bir katkısı olduğu söylenmelidir. BİT eğitimi hükümet tarafından oldukça 
ciddi bir şekilde ele alınmaktadır. Bu sebepten ötürü kamu girişimleri, özel sektör 
ve eğitim sektörü ile ortaklıklar dahilinde birçok proje başlatılmıştır. Kapsamlı 
genişbant bağlantı hizmeti sunumu projeleri, özellikle de okullarda, İnternet 
penetrasyonundaki artışa yardımcı olmuştur. Bu yaklaşım okullarda BİT erişimini 
geliştirmek, İnternet kullanımını artırmak ve BİT’in benimsenmesini daha da ileri 
seviyelere taşıma yolunda oldukça iyi bir strateji teşkil etmiştir.  
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6.1.3. İrlanda 
 
Son on yılda, İrlanda Hükümeti enflasyonu düşürmek, devlet harcamalarını 
kısmak, işgücü yetkinliklerini artırmak ve yabancı sermayeyi çekebilmek amacıyla 
ulusal düzeyde bir dizi ekonomik girişimde bulunmuştur.    Sanayi, GSYH’nın 
%46’sına ve ihracatın da %80’ine denk gelerek işçi gücünün %28’ini istihdam 
etmektedir. BİT yatırımı belirgin bir şekilde, uluslararası rekabetçilik ve iç piyasa 
yatırımına ilişkin stratejik hedeflerle bağlantılıdır. Genişbant altyapısının hükümet 
tarafından finanse edilmesi, açık bir şekilde talebin de ötesinde olan arz taraflı bir 
girişimdir. Bu strateji, geniş vizyonu ve  yönlendirilme biçimiyle İrlanda’nın tüm 
bölgeleri için genişbant bağlantı altyapısının kurulmasını sağlamıştır.  
 
Ülkenin dünya çapında BİT üretimi merkezlerinden birisi olması, kendi nüfusunun 
sayısal kapsam dahiline alınması açısından çok etkili olamamıştır. Belirli bir süre 
sayısal kapsamı genişletme doğrultusunda belirgin bir strateji uygulanmamış ve 
buna ek olarak motivasyon, PC’ler ve bireysel erişim ile eğitim merkezleri gibi 
talep tarafının ihtiyaçlarını karşılama doğrultusundaki hususlar gözardı edilmiş, 
daha çok altyapı ve teknoloji tedariki üzerine odaklanılmıştır. Fakat İrlanda’nın 
yeni Bilgi Toplumu stratejisi ile toplumun önemli segmentlerini dahil eden bir Bilgi 
Toplumu oluşumunun sağlanması İrlanda’da kamusal alanda politik öncelik haline 
gelmiştir. Ekonomi elektronik ortamda altyapı, içerik ve öğrenme şartları 
bakımından olgunlaştıkça, insanlara yeni yeni ekonomik fırsatlar sunabilmeye 
başlamıştır. Motivasyon seviyesini artırmaya yönelik programlar öncelikli olarak 
sosyal güvenlik alanına daha sonra da bireylerin gelişmekte olan BİT piyasaları 
ve hizmetlerine müdahil olma ihtiyacına odaklanmaktadır. 
 
İrlanda’nın 1990’lı yılların sonunda  ve yeni bin yılın başlangıcında sergilediği 
çarpıcı büyüme performansı, kişi başına gelir rakamlarının AB ortalamasına 
yaklaşmasına sebep olmuştur. Atılımcı ülke sınıfına giren İrlanda’nın reel GSYH 
değeri bu dönem içerisinde neredeyse iki katına çıkmış ve istihdam oranı büyük 
bir ivme kazanmıştır. Eğitim ve yetkinliğe yapılan yatırım sayesinde, İrlanda artık 
oldukça kabiliyetli ve motive olmuş bir genç nüfusa sahiptir. 
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6.1.4. İngiltere 
 
İngiltere, altı yıl önce, ilk sosyal dönüşüm stratejisini belirlediğinde, BİT 
penetrasyon oranı neredeyse Türkiye ile aynı düzeydeydi. İngiltere 1999 yılında, 
elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler bakımından diğer 
gelişmiş ülkelerin gerisinde yer almaktaydı. Ayrıca İnternet erişimine sahip ev 
sayısı 10’da 1’in altındaydı ve genişbant İnternet erişimi piyasası 
olgunlaşmamıştı. Son beş yılda, İngiltere gelişmiş bir  vizyon edinmiş ve sayısal 
imkanlar bakımından önemli bir gelişim kaydetmiştir. Bu nedenle İngiltere, BİT 
kullanıcıları oranlarının artışı açısından hızlı bir gelişimin mümkün olduğunu 
gösteren önemli bir örnek teşkil etmektedir.  
 
İnternet kullanımını yukarıya çekmek için ihtiyaç duyulan önemli iki adım atılmış; 
yetkinliklerin artırılması ve düzenleyici unsurların modernize edilmesi için 
programlar geliştirilmiş, böylece dünyadaki en düşük İnternet genişbant bağlantı 
fiyatlarına ulaşılmıştır. Hükümetin ve özel sektörün başarılı sonuçlanan çabaları 
sayesinde Britanya nüfusunun %96’sı İnternet’e kolayca erişebilecekleri bir 
noktanın nerede olduğunu bilmekte; evden, işten, mobil teknolojiyle veya kamusal 
erişim noktalarından (6,000’in üzerindeki UK Online merkezleri dahil olmak üzere) 
İnternet’e ulaşabilmektedirler. Devlet, ülkenin tüm kesimlerine fiziksel erişim 
olanakları sağlayabilmek için toplum tabanlı erişim ve öğretim merkezlerine 
yatırım yapmıştır. 2005 itibariyle hükümet, BİT’in gelişebileceği bir ortam 
yaratılması konusunda ciddi ölçüde bir başarı elde etmiş ve sayısal uçurumu ele 
almak için gerekli adımları atmıştır. 
 
İnternet kullanımını artırma yolunda motivasyonu istenilen düzeye getirebilmek 
için, İngiltere Hükümeti İnternet’in faydaları konusunda bireyler arasında genel 
farkındalık düzeyini artırmayı hedeflemiştir.  
 
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin getirdiği avantajlardan en fazla faydalanan 
kamusal hizmet alanlarından birisi de eğitim olmuştur. İngiltere’deki yeni işlerin 
%90’ından fazlası ve ayrıca mevcut olan işlerin % 75’inden fazlası, temel BT 
yetkinlikleri sahipliğini ön şart olarak istemektedir. Tüm okullar İnternet ortamında 
da hizmet vermeye başlamış ve 2006 yılı itibariyle hepsinde genişbant İnternet 
bağlantısı altyapısı tamamlanmış olacaktır. Ayrıca BİT ile desteklenen eğitim 
programları, ilk ve ortaöğretim kurumlarının müfredat programlarına 
yerleştirilmiştir.   
 
İngiltere örneği ayrıca özel sektörle kamu kurumları arasındaki ortaklıkların da 
önemini vurgulamaktadır. İngiltere hükümeti, istihdam olanaklarıyla hayat 
kalitesini daha iyi bir düzeye çıkarmak, eğitim fırsatları edinebilmek, aile ve 
arkadaşlarla iletişim kurmak gibi İnternet’in bireylere sunduğu yeni imkanlar 
hakkında bilinci artırmak amacıyla UK Online çerçevesinde gönüllü sektörü ile bir 
kampanya ortaklığı yapmıştır. 
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6.1.5. Meksika 
 
Sayısal alanda atılımcı ülkeler arasında yer alan Meksika, Türkiye için önemli bir 
örnek ülke konumundadır. Ayrıca bu ülke boyut, kültür, gelişim düzeyi açısından 
Türkiye ile benzerlik göstermektedir. Sayısal alanda atılım yapmış bir ülke olarak 
kabul edilse de farklı grupların farklı erişim imkanlarına sahip olduğu Meksika’da  
sayısal uçurum konusunda gözardı edilemeyecek kadar ciddi sorunlar 
yaşanmaktadır. Meksika Hükümeti de bu sayısal uçurumun azaltılması için ihtiyaç 
duyulan politik gereksinimlerin farkındadır ve bu sebeple e-Meksika girişimi ile  
toplumun bütün bireylerine eşit şekilde BİT erişim olanakları sağlanması 
önceliklendirilmiştir. 
 
Meksika’da nüfusun %12’si İnternet kullanmaktadır. Az miktarda İnternet 
kullanıcısı oranına ek olarak e-Devlet sayısal uçurumun getirilerinden çok fazla 
etkilenmektedir. E-Meksika girişiminin temel hedefi  bilhassa merkezlerden uzak, 
kırsal alanlarda BİT erişim olanaklarını iyileştirip, halk erişim merkezleri 
oluşturarak sayısal uçurumu en aza indirgemektir. 2003 yılında bu merkezlerden 
3,200 adet mevcutken ve hükümet 2006 yılı için bu rakamı 10.000 adet olarak ön 
görmüştür. Toplumun BT ile entegrasyonu ilerledikçe, bu merkezlerin günlük 
İnternet kullanımının bir parçası olarak devlete ait çevrimiçi bilgi ve hizmetlerin 
tanıtımını yapmakta önemli rol oynaması beklenmektedir. Bu merkezlere ek 
olarak, Meksika Hükümeti bireyler arasında İnternet penetrasyonunu artırabilmek 
için yaratıcı girişimlerde bulunmuştur. Örneğin, Tarım Bakanlığı’nın akıllı kartları 
kırsal alanlarda daha verimli hizmetler ortaya çıkarmıştır (mesela petrol ve 
tarımsal yan ürünler için).  
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6.2. Değerlendirme Yaklaşımı 
 
Dot.com silsilesinin patlama yapmış olmasına ve global ekonominin yakın tarihte 
yavaşlama göstermiş olmasına rağmen, BİT sektörü, kesinlikle son on yıldır 
devam eden ekonomik kalkınma için itici güçlerden biri olmuştur ve gelecekte de 
önemini artarak koruyacaktır. Çalışmalar, BİT üretiminin ekonomik kalkınma 
üzerindeki etkilerini göstererek bireyler ve hanehalkı tarafından BİT kullanımının 
faydalarını sergilemiştir.27 Sosyal dönüşümü ve Bilgi Toplumu’nun oluşmasını 
sağlayacak en önemli etken farklı kesimler içerisindeki insanların BİT olanaklarına 
eşit erişimi ve kullanımıdır. 
 
Dünya çapında hükümetler, Bilgi Toplumu’na dönüşmenin faydalarının farkına 
varmış ve bu hedefe ulaşmak için etkin bir politika geliştirmenin gerekliliğini kabul 
etmiştir. Yapılan çalışmalar, BİT’lerin kullanımı ve pazarının gelişmesi açısından 
etkin düzenlemelerin ve rekabetin önemli olduğunu ortaya koysa da, bu türden 
tamamen pazar tabanlı bir bakış açısı, teknolojiyi kullananlarla, ulaşamayanlar 
arasındaki uçurumu büyütecektir.  
 
Türkiye’nin BİT vizyonu da toplumun bütün bireylerini kapsayan bir Bilgi Toplumu 
oluşturmaktır. Bu amacın doğrultusunda sayısal kapsamı da ele alan politikalar 
gerekecektedir. Uluslararası araştırmalar, sayısal kapsama ve sosyal dönüşüm 
yolunda temel yapı taşlarının bireysel erişim, motivasyon ve yeterlilik (kendine 
güven ve beceriler) olduğunu göstermiştir. İnternet, vatandaşlara yeni bilgiler 
öğrenmek, ekonomik durumlarını iyileştirebilmek ve topluma katılımda 
bulunabilmek için yeni fırsatlar sunarak sosyal dönüşümde katalizör görevi gören 
bir teknolojidir. İnternet bireylere özellikle aşağıdaki hususlar için fırsatlar 
tanımaktadır: 
 
• Diyalog açmak: Düşük fiyatlı ağ imkanları; bilgi paylaşımı, alternatif bakış 

açıları kişileri bilinçlendirmekte ve daha açık bilgi alışverişini 
kolaylaştırmaktadır. 

• İdarenin iyileştirilmesi: Verimlilik, açıklık ve katılımcı sistemlerin 
geliştirilmesidir. 

• Sosyal ve insan hakları koşullarının iyileştirilmesi: Daha kaliteli eğitim, 
sağlık hizmetleri, felaket hafifletme kabiliyeti ve diğer hizmetlere erişimi 
genişletir. 

• Yoksulluğu azaltmak: Es geçilen gruplar (kadınlar, yoksullar, kırsal kesim, 
çocuklar) için yeni fırsatlar ortaya çıkarır. 

• Ekonomik fırsatlar getirmek: e-Ticaret, BİT sektörü gelişimi gibi ticari 
fırsatlar doğurur . 

• Çevresel yönetimin iyileştirilmesi: Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), gıda 
güvenliği erken uyarı sistemleri, vb. geliştirilmesi. 

• Yerel bilginin desteklenmesi: Toplumlar bilgilerini belgeleyebilirler. 
 
Bununla birlikte, en gelişmiş bilgi toplumlarında bile mevcut olan sayısal uçurum, 
bu fırsatların halihazırda herkese açık olmadığını gösterir. Bu da yeni teknolojilere 
rahat bir şekilde erişimi olanlar ve bu fırsata sahip olmayanlarla birlikte gruplar 
arası erişim farkları bulunan, sayısal uçurum tarafından etkilenen bir toplum 
yapısına sebebiyet vermektedir. 

                                                 
27 OECD Gelişme Çalışması’na bakınız (2001, 2002) 

Sadece pazar 
odaklı bir 
değerlendirme 
yaklaşımı 
kullanıcılar 
arasındaki 
eşitsizliği 
arttıracaktır . 
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1990’lı yılların başlarından beri, dünya çapında giderek sayıları artan  ve 
aşağıdaki konuları ele alarak sayısal uçurumu azaltmayı hedefleyen programlar 
geliştirilmiştir: 
 
• Erişimin ve BİT’lerin kullanımını arttırmak, 
• Vatandaşların BİT kullanımında daha yetkin hale gelmesine yardımcı olmak, 
• BİT’lerin faydalarının sosyal anlamda daha eşit bir şekilde dağılımını 

sağlamak. 
 
Bu üç politik hedef, Bit alanında gelişen ülkeler tarafından yakından takip edilmiş, 
BİT gelişim hedefleri bu sayede başarıya daha da yaklaştırılmıştır. Bu politikaların 
temel amacı sadece teknolojik altyapı gelişimi değil, aynı zamanda teknolojinin 
üst yapısı olan sosyal dönüşümün gerçekleştirilmesidir. 
 

6.2.1. BİT Güdümlü Sosyal Dönüşüm İçin Genel Yapı 
 
Sayısal kapsamanın taban yayılması için diğer ülkelerin BİT alanındaki büyüme 
oranlarını gözlemleyen ülkeler tarafından takip edilen stratejiler üç temel alanda 
gruplanabilmektedir. 
 
Kritik Başarı Faktörü 1 : Tüm sayısal kapsam etkenlerini paralel olarak ele alan 
bütünsel bir yaklaşım gereksinimi 
 
Sayısal kapsam etkenleri, her ortamdaki farklı kesimleri arasında değişiklik 
göstermektedir. Fakat pek çok geniş kapsamlı araştırmada çıkan sonuçlarda da 
gözlemlenmiş, insanların öncelikle dijital olarak müdahil olmasını ve daha sonra 
da elektronik ortam işlemlerinde daha etkin hale gelmelerini sağlayan üç temel 
etken aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir: 

 
• Erişim: Kolay, müsait ve maddi olarak karşılanabilir olan BİT kaynaklarına 

erişimdir. 
• Motivasyon: Hepsinden önemlisi, bireylerin, BİT’in kendilerine erişim sağladığı 

içerik ve hizmetlerin ilgi çekici faydalarını görmesi gerekmektedir. 
• Yetkinlik: İnsanların hem BİT’leri kullanmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip 

olduklarını hissetmelerini sağlamak, hem de BİT’lerle müdahil olmaları 
sonucunda zarar görmeyeceklerine dair (mesela sahtecilik, gizliliğin ihlali, 
istenmeyen içeriğe maruz kalmak, gibi) güvence sağlamak önemli bir 
faktördür.  

 
Kritik Başarı Faktörü 2 : İşletme modellerinde getirilen yeniliklerin yürütülmesini 
sağlamak üzere tasarlanmış çapraz-sektörel bir ortaklık yaklaşımı 
 
Kamusal ve gönüllü sektörler arasında sektörel ortaklıklara ilişkin girişimlerin 
daha yüksek oranda gözlemlendiği ülke örnekleri  bulunmaktadır. Düzenlemeler 
ve yapılandırılan yasalara ilişkin değişiklikler ve doğrudan gerçekleştirilmiş 
kamusal faaliyetler, bu girişimlerin belirli bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak, asıl 
önem taşıyan girişimler, hükümetin, sayısal ve sosyal anlamda nüfusun hariç 
bırakılan farklı kesimlerinin müdahil hale getirilmesi için gerçekleştirilen yeni ve 
sürdürülebilir model uygulamalardır. 
 
Uluslararası alanda sivil toplum örgütlerinin sayısal uçurum konusundaki 
faaliyetlere dahil edilmeleri, politik ortama yeni sesler ve bakış açıları 

Sadece 
teknolojinin 
ilerlemesi değil, 
teknolojik ilerleme  
ile beraber sosyal 
dönüşümün 
sağlanması da son 
derece önemlidir. 
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getirmektedir. Genel nüfusu temsil edenlerin kendilerine danışılarak saptanmış 
endişelerini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak belirlenmiş politikaların, 
stratejilerin geçerliliğini artırması beklenmektedir.  
 
Kritik Başarı Faktörü 3 : Güçlü ve kanıt tabanlı yaklaşımın önemi. 
 
Bu önemli faktörü göz önünde bulunduran ülkeler oldukça derin ve belirli 
kesimlerin ihtiyaçlarına odaklanan bir anlayış sergilemekte ve genellikle, 
 
• hem dijital olarak hariç bırakılan nüfusun, 
• hem de dijital olarak dışarıda bırakılan kesimle ilgilenen ve onlar üzerinde 

etkisi olan üç temel pazar oyuncusu grubunun (kamu, özel ve gönüllü/toplum 
sektörleri) 

 
nitelik ve niceliklerine dayalı piyasa araştırmaları yoluyla bilgilenmektedir. 
 
Mesela İngiltere’de, BİT endüstrisi, erişim türü, bireylerin kullanım ve bilgi 
düzeyini baz alarak toplumu segmentlere ayırmış, her bir kesim içinde kullanıcı ve 
kullanıcı olmayanların demografiğini ayrıntılı olarak inceleyen, sayısal kapsamla 
ilgili ortak bir pazar haritası çıkartmak için işbirliği yapmışlardır.  
 
BİT’ler dezavantaj getiren oluşumları aşmak için, sosyal olarak dezavantajlı kişiler 
ve daha az tercih edilen bölgelerin topluma dahil edilmesini sağlayarak, bireylere 
yeni fırsatlar yaratma potansiyeline sahiptir.  
 
Bilgi Teknolojisi’nin sosyal kapsamayı desteklemek üzere kullanımı sadece 
Avrupa Birliği için değil, birçok devlet, kamu kurumu ve toplumsal örgüt için de 
sayısal uçuruma karşı yürütülen mücadelenin etkinliği açısından öncelik 
taşımaktadır. Bu bağlamda en azından iki önemli çaba, bahsedilemeye değerdir: 
G8’in Sayısal Fırsat Görev Gücü (DOTF) ve BM Genel Sekreteri Kofi Annan 
öncülüğünde, “gittikçe daha fazla BİT’ler tarafından yürütülen sosyal ve ekonomik 
kalkınmanın, daha hakkaniyetli, zengin ve eşitlikçi bir dünya oluşuma yardım 
etmesini sağlamak” için (ITU, 2004) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
tarafından düzenlenmiş Bilgi Toplumu Dünya Zirvesi.  

6.2.2. Karşılaştırmalı Yaklaşım  
 
Türk Bilgi Toplumu Programı’nın katılımcılarını bilgilendirmek ve BİT’lerin sosyal 
dönüşümde katalizör görevi görmesi yaklaşımını desteklemek üzere, hükümet 
politika ve programlarındaki en iyi uygulamaları gösteren beş örnek ülke 
çalışması seçilmiştir. Bu örnek ülkelerden Güney Kore, hükümet kontrolünde 
yürütülmüş ve sübvansiyonlara desteklenmiş yaklaşım tarzıyla göze çarpan 
sonuçlar elde etmiştir. Örnek ülkelerden İrlanda, Polonya ve Meksika ise, 
İnternet’i yaygınlaştırarak sosyal dönüşümün gelişimini destekleyip etkileyici 
sonuçlar elde etmiş dijital atılımcı ülkelerdir. Ülke örnek çalışmaları, güçlü ve zayıf 
yönlere ilişkin analizle ve uygulamalardan çıkartılmış sonuçlarla Türkiye’nin 
vizyonunun belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.  
 
Bu karşılaştırmalı inceleme, Türkiye’nin dünya çapındaki diğer ülkelerin 
başarılarını ve başarısızlıklarını anlaması, bu sayede aynı yanlışların Türkiye’de 
yapılmaması ve Türkiye yapısına uygun iyi uygulamaların benimsenmesinin 
sağlanması amacını taşımaktadır. Bu rapor aşağıdaki üç ana başlık altında 
oluşturulmuştur: 
 

BİT’ler kendilerini 
geliştirmenin 
yanında sayısal 
kapsam dışında 
kalan sosyal 
kesimleri 
geliştirmek için de 
yüksek 
potansiyele 
sahiplerdir. 
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• Global strateji öncülerinin tanımlanması, 
• Yüksek seviyede etki sağlayan kritik başarı faktörlerinin tespit edilmesi, 
• “Başarılı Uygulamalar”dan yola çıkılarak Türkiye için gerekli düzenleme 

alanlarının belirlenmesi. 
 
Sayısal fırsatları tanıtmak ve sayısal ayrımı azaltmak amacını güden programların 
başarısını değerlendirmek için kullanılan temel göstergeler aşağıdaki gibidir: 
 
• BİT’lere erişim ve BİT’lerin kullanımı,  
• Erişim ve kullanımın büyüme oranı, 
• Erişimin farklı gruplar arasındaki dağılımı. 
 
İlk iki göstergenin birleştirilmesiyle, BİT kullanımı açısından halihazırda lider olan 
ve yakın gelecekte lider olmaya aday olan ülkelerin bir resmi çizilmektedir. 
Türkiye dahil olmak üzere yavaş başlayanlar, BİT’e düşük erişim ve düşük 
büyüme oranlarına sahip ülkelerdir. Dijital atılımcılar, düşük erişim oranlarına 
sahip fakat güçlü bir büyüme performansı olan ve bu nedenle de yakın gelecekte 
erişim ve kullanım açısından lider olma potansiyeline sahip ülkelerdir. Dijital 
liderler, hem yüksek erişim oranlarına, hem de yüksek büyüme hızlarına sahip 
ülkelerdir. Başarılı fakat aksayanlar ise, göreli olarak yüksek BİT penetrasyonu 
hızına sahip fakat etkin kullanıma ilişkin engelleri ele alma imkanı henüz 
olmadığından büyümenin durgun olduğu ülkeleri kapsamaktadır. Türkiye için 
hedeflerden biri yavaş başlayıcı grubundan, dijital atılımcı ve hatta dijital lider 
grubuna geçmektir. Bunu yapabilmek için de, benzer bir strateji izleyen 
karşılaştırılabilir ülkeleri ve ölçümlenebilir etkiler yaratmış iyi ve kötü uygulamaları 
incelemek oldukça önemlidir.  
 
Şekil 99: X Ekseni: İnternet Kullanıcı Sayısındaki Büyüme (2000-2003), Y Ekseni: 
Toplam Nüfus İçindeki İnternet Kullanıcılarının Oranı, Alan: İnternet Kullanıcısı 28  
 

 
 
Bu karşılaştırmalı raporun diğer bir amacı da farklı programlar ve girişimlerin 
avantajlarının altını çizmek, içeriklerini incelemek, karşılaştırmak ve bu 
uygulamaların Türkiye’nin gelişen Bilgi Toplumu Stratejisi’ne uygulanabilirliğini 
araştırmaktır. Beş örnek ülke bütünsel anlamda gözden geçirilmiş özellikle de 
ölçümlenebilir derecede başarı göstermiş olanlara öncelikli olarak odaklanılmış ve 

                                                 
28 Kaynak: ITU ve OECD – 2003 yılı hane halkı yayılımı verileri ve daha yakın tarihli ülkelerin verileri 
kullanılmıştır 
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daha sonra da Türkiye’de yürütülen ilgili benzer politikalar ve programlar ele 
alınmıştır.  
 
Bu noktada dünya çapındaki devletlerin sayısal uçurum hususunu ortadan 
kaldırmak için oldukça farklı yöntemler seçtikleri belirtilmelidir. Bu farklı ülke 
yaklaşımlarını güvenilir istatistiklerin olmayışı nedeniyle, seviye tespiti amacıyla 
ölçümleme için kullanmak doğru sonuçlar vermeyecektir. Buna rağmen, sosyal 
dönüşümün gelişimine yardımcı olma amacıyla bu ülkeler tarafından uygulanan 
politikaların genel bir çerçevede ortaya koyulması gerekmektedir. 
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6.3. Güney Kore 
 

 
 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) ölçümlediği, BİT penetrasyonunu 
ölçen 2002 yılı dijital erişim endeksi sıralamasında, Kore’yi dünya çapında 
dördüncü, Asya-Pasifik bölgesinde ise birinci sırada görmekteyiz. 1990’lı yılların 
başında, kişi başına düşen GSYH, Afrika ve Asya’daki yoksul ülkelerle eş 
düzeydeyken, 2004 yılı itibariyle yıllık GSYH büyüme oranı %4.6 düzeyine 
ulaşmış ve sınıf atlamıştır. 
 
1998 yılında Kore, dünyadaki en çok bilgisayar okur-yazarlığına sahip ülke olma 
hedefini koymuştur. Yetkinlik alanında, toplam nüfusun yüzde 25’ini hedefleyen 
bir bilgisayar ve İnternet kullanım eğitimi programına yatırım yapan Kore, bu 
programını hanehalkına sağladığı uygun fiyatlarla bilgisayar, genişbant İnternet 
bağlantısı satın alabilme fırsatlarıyla desteklemiştir. Bu politika, İnternet ve 
genişbant bağlantı penetrasyonu oranlarını arttırmakta oldukça başarılı olmuş, 
Güney Kore, ABD, Kanada, İskandinavya ve diğer gelişmiş ülkelere oranla daha 
yüksek İnternet penetrasyonu oranlarına erişmiştir. Kaydedilen bu ilerlemeye 

Ülke Hakkında Genel Bilgiler ve Rakamlar 
 
Sosyal : 
o En yakın tarihli nüfus değeri : 48.422.644 (Haziran 2005 tahmini) 
o Düşük bir nüfus büyüme oranına sahiptir : % 0,38 (2005 tahmini) 
o Nüfusun %72’lik bölümü 15–65 yaş aralığında, %19,4’ü 0–14 yaş aralığında 

ve % 8’i de 65 yaşın üzerindedir. 
o Resmi dil Korece’dir, İngilizce yaygın olarak okullarda öğretilmektedir. 
 
Politika : 
o Sivil savaş sonrasında 1953’te bir barış anlaşması imzalanmış, yaklaşık 38. 

paralel civarında askersizleştirilmiş bir bölge üzerinden yarımada ikiye 
bölünmüştür. 

o 1987 yılında Güney Koreli muhalifler Devlet Başkanlığı’na ROH Tae-woo’yu 
seçmişler ve böylece 26 yıllık askeri diktatörlük sona ermiştir. 

o Güney Kore günümüzde tümüyle işler konumda modern bir demokrasiye 
sahiptir. 

o Haziran 2000’de, Güney’in Başkanı KIM Tae-chung ve Kuzey’in lideri KIM 
Jong II arasında tarihi bir ilk Kuzey-Güney zirvesi gerçekleşmiştir. 

 
Ekonomi : 
o Ortalama düzeyde enflasyon, düşük işsizlik, ihracat fazlası ve genel olarak 

gelirin eşit dağılımı bu güçlü ekonomiyi tanımlayan niteliklerdir. 
o 1960’lı yıllarından başından beri Güney Kore, yüksek teknolojili modern 

dünya ekonomisi içerisinde ciddi bir büyüme ve entegrasyon kaydı 
sergilemiştir. 

o Kırk yıl önce kişi başına düşen GSYH Afrika ve Asya’daki daha yoksul 
ülkelerle karşılaştırılabilir düzeydeyken, ihracattaki güçlü büyüme nedeniyle 
2004 yılı itibariyle yıllık GSYH büyüme oranını % 4,6 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

o Sektör bazında GSYH: Tarım % 3,2, sanayi % 40,4, hizmetler % 56,3 (2004 
tahmini), istihdamın büyük bir kısmı hizmet sektöründe olup (%73, daha 
sonra sırasıyla sanayi % 19 ve çok az insanın çalıştığı tarım %8 
gelmektedir.  

o Temel endüstriler arasında elektronik, telekomünikasyon, otomobil üretimi, 
kimyasallar, gemi imalatı ve çelik yer almaktadır. 

Özet 
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karşın, diğer Bilgi Toplumları’nda olduğu gibi, Güney Kore’de de ciddi boyutta bir 
sayısal uçurum söz konusudur. Kore Hükümeti, bireylerin İnternet kullanım 
yapısını detaylandırıp, demografik ve bölgesel etmenler üzerine odaklanarak 
sayısal uçurum sorununu çözmeye çalışmaktadır. 
 
Güney Kore’de İnternet kullanıcıları oranı toplumun %70’lik bir kısmını 
kapsamaktadır. Bu oranı birey sayısı olarak incelediğimize, 31 milyon İnternet 
kullanıcısıyla karşılaşılmaktadır. Bu yüksek İnternet penetrasyon oranı ile toplum 
ve teknoloji entegrasyonu açısından Güney Kore global olarak 5. sırada yer 
almaktadır. 2002 yılı itibariyle İnternet penetrasyonunda artış oranı %70 olarak 
gerçekleşmiştir.29 Economist’in 2005 e-Hazırlık sıralamasına göre Güney Kore, 
dünyadaki en gelişmiş genişbant bağlantı pazarını oluşturmuş ve bağlantı 
penetrasyonu alanında lider konumuna gelmiştir. 2005 yılının başlarında, Güney 
Kore’de genişbant İnternet penetrasyon oranı % 75 kadardır ve bu sayı ABD’deki 
oranın yaklaşık 4 katı kadardır. Çevrimiçi eğlence ve alışveriş alanında da hızlı 
gelişen yüksek hacimli bir pazar yapısı mevcuttur ve bu pazar ülkedeki perakende 
satışların %12’sini kapsamaktadır. Bunların yanında girişimcilik, teknolojinin 
küçük işletmelerce kullanımı, vatandaşlar tarafından kullanımın türleri ve ağ 
güvenliğine yapılan yatırımlarda eksiklikler gibi bazı olumsuzluklar da Pazar 
yapısı içerisinde mevcuttur. 
 
Güney Kore, BİT ile eğitim sisteminin entegrasyonunu eğitimin her aşamasında 
teşvik etmiştir. Bu sayede, bireylerin BİT yetkinlikleri üst düzeye getirilmiş, 
dünyanın en fazla “İnternet kullanan” nüfusları arasında yer alan bir toplum 
oluşturulmuştur. Bu gelişmiş yetkinlik düzeyini yakalayamamış olan bireyler ise 
diğer pek çok ülkede de görüldüğü gibi dezavantajlı gruplar ve bölgelerdir. 
 
Özet olarak, Güney Kore Hükümeti, ekonomik kalkınma açısından itici güç olarak 
görülen Bilgi Toplumuna dönüşüm stratejisinde açık bir vizyon sergilemiştir. 
İnternet bağlantısı hususunda benimsenen kontrollü yaklaşım ve bu yaklaşımı 
destekleyen sübvansiyonlar İnternet penetrasyonunun artırılması yolunda iyi 
adımlar atılmasını sağlamıştır. Diğer pek çok Bilgi Toplumları’nın da tecrübe ettiği 
gibi, azaltılması gereken sayısal uçurum problemi halen mevcuttur. Ayrıca, 
çevrimiçi kumarın olumsuz getirileri ve KOBİ’ler çapında düşük BİT penetrasyonu 
düzeyi gibi bazı zorluklarla da yüz yüze kalmaktadır.  
 

                                                 
29 Teknoloji Değerlendirme İndeksi. 

Güney Kore 
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Sosyal Dönüşümün Göstergeleri 
 
 
Şekil 100: Düzenli Olarak İnternet Kullanan Bireylerin Oranı 
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Kore için Kaynak : Kore Ulusal İnternet Geliştirme Dairesi, 2004
Meksika için Kaynak: OECD eGovernment Çalışmaları (2005), quoting Amicpi, 2004

 
 

6.3.1. Vizyon ve Strateji 
 
Hükümet BİT altyapısı, endüstrisi ve yeniliklerini ulusun refahını arttırmak için 
anahtar platform olarak kullanmıştır.30  Güney Kore, ekonomi’yi elektronik ortama 
taşıyarak kalkınmanın odağı haline getirmeyi başarmıştır. Hükümet, uzun süre 
yüksek genişbant bağlantı penetrasyonuna sahip “e-Kore” için kapsamlı bir vizyon 
belirlemiş ve bu vizyonu uygulamalarda koruyabilmek için bir dizi politika 
belirlemiştir. 
 
Kore Hükümeti, Ağustos 1995’te Bilgilendirme Tanıtımı Hakkında Çerçeve 
Yasası’nın kabulü sonrasında, Haziran 1996’da Bilgilendirme Tanıtımı için Birinci 
Ana Plan’ı benimsemiştir. Mart 1999’da hükümet, Siber Kore 21 adını verdiği 
ikinci bilgilendirme tanıtım ana planını biçimlendirmiştir.31  Birinci planın 
hedeflerini takiben hükümet, planlama ve yürürlüğe koyma faaliyetlerini 
gerçekleştirmesi için yeni bir kurumsal yapılanma oluşturmuştur.  
 

Bilgilendirme Tanıtımı için 1. Ana Plan - e-Kore (1996) 
 
1995 tarihinde hükümet, ülkedeki BT altyapısı için Kore Bilgi Altyapısı (KII) Ana 
Planı başlıklı bir ana plan taslağı çıkartmış ve üç çeşit yüksek hızlı ağın 2005’e 
kadar geliştirilmesi hedefini belirlemişti.  
 
E-Kore bilgi toplumu stratejisi vizyonu ışığında “herkes için PC (bilgisayar)” 
programı başlatılmış, bireylerde PC sahipliği oranı hızla artırılmıştır. 2005 yılı 
itibariyle bireylerin yüksek hızlı İnternet bağlantısına mümkün olan bir düşük 
bedelle, ülkenin herhangi bir yerinden erişimini sağlamak üzere, en az 1 Mbps 
seviyesindeki İnternet bağlantı hizmeti “sosyal üst gider sermayesi” olarak kabul 

                                                 
30 Kaynak : Walter Adamson, Digital Investor Pty Ltd. adamson@digitalinvestor.com.au 
31 Kaynak : http://www.apdip.net/projects/2003/asian-forum/docs/papers/comparative.pdf, s. 6 
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edilmiştir. Ayrıca, geniş kapsamlı bir bilgisayar okuryazarlığı ve eğitim programı 
da yine hükümet tarafından finanse edilmiştir. 
 

Bilgilendirme Tanıtımı için 2. Ana Plan - Siber Kore 21 (1999) 
 
Siber Kore 21, Asya’daki ekonomik krizi aşmak ve Kore ekonomisini bilgi 
ekonomisine dönüştürmek için bir taslak plan niteliğindedir. Ülke bazında ileri 
düzeyde İnternet penetrasyonu, genişbant bağlantı sahipliği oranı ve bireylerde 
BİT kullanım yetkinliği sayesinde ülke, Kore’yi bilgi toplumuna dönüştürme 
hedefini taşımaktadır. 
 

e-Kore 2006 
 
e-Kore 2006 vizyonu, proje konusunda toplumun her kesiminin bilgilendirilmesinin 
tüm sosyoekonomik faaliyetlerin daha yüksek bir verimliliğe kavuşmasına, milli 
performansın artmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olacağı 
görüşünü temel almaktadır.32 Bu açıdan Güney Kore Hükümeti aşağıdaki 
başlıkları hedeflemektedir: 
 

• Tüm vatandaşların Bilgi Toplumu’na aktif bir şekilde katılımını sağlamak 
üzere Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ni kullanma yetkinliklerinin en üst 
düzeye çıkartılması 

• Uluslararası işbirliğinde öncü bir rol üstlenerek global Bilgi Toplumunda bir 
lider haline gelinmesi 

 
Devlet ve sanayi şu anda İnternet erişimini mobil erişim yönünde geliştirmek 
üzerine yoğunlaşmaktadır (m-Devlet). Mobil hzmet sağlayıcı operatörlerin yüksek 
penetrasyon oranları sübvanse edilen terminaller sayesinde elde edilmiş, bu 
sayede Güney Kore, mobil hizmetler için dünyadaki en gelişmiş piyasalardan biri 
haline gelmiştir.33 Sektör artık üçüncü jenerasyon mobil teknolojinin ötesine 
geçmek istemekte ve şirketler 2007 yılına kadar Bitirmek üzere dördüncü nesil 
mobil iletişim için prototipler ve çekirdek teknolojiler geliştirmektedir.  
 

6.3.2. Yetkinlik 
 
1990’lı yıllarda bu yana, bilgisayar okuryazarlığında hükümet tarafından 
uygulanan bir önceliklendirme politikası mevcuttur. 1998 yılından bu yana ise, 
Güney Kore’de bireylerin bilgisayar okuryazarı haline gelmesini sağlama 
amacıyla devlet eliyle yürütülen bireylerin BİT yetkinliklerini artıran programlar 
mevcutur. Özellikle e-Eğitim sektörü çıkış yapmaktadır.  
 
Kore Hükümeti, kapsamlı bir şekilde BİT ve  eğitim sistemininin entegrasyonu için 
erkenden gerekli adımları atmış ve fiziksel altyapı, müdahil olması gereken 
kurumlar, sınıf ortamları ve potansiyel eğitimsel faydalar açısından bireyleri 
bilinçlendirici programlar uygulamıştır. Bilgi çağı için eğitimin programının yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin devlet projesi Temmuz 1970’te başlatılmış, 1990’ın 
başlarında, BİT’ler konusunda bireyler arasında farkındalık yaratma amacı güden 

                                                 
32 BİT Politikaları ve e-Stratejiler hakkında Asya Forumu © UNDP-APDIP 2003  
33 http://www.İnternetnews.com/stats/article.php/1547631 2002 yılında SKT, Güney Kore’nin en büyük mobil hat 
operatörü, CDMA 2000 1X hizmetlerine 8.8 milyon aboneyi, yani toplam müşteri tabanının yaklaşık yüzde 75’ini 
çoktan çekmiş bulunmaktaydı.  

Dört ana konuda 
eğitim stratejileri 
geliştirilmiştir: İlk 
ve ortaöğretim 
kurumları, 
araştırma 
merkezleri ve 
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hayat boyu eğitim 
merkezleri. 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 107 / 165 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

bir yasa çerçevesinde uygulanacak devlet politikasına genel hatları verilmiş, 
Temmuz 1996’da ise, eğitim programının bilgi çağı gereksinimleri uyarınca 
yeniden düzenlenmesine ilişkin yürütme planı genel hatlarıyla oluşturulmuştur. Bu 
alanda yapılandırılan stratejiler eğitimin dört temel aşamasını hedeflemekteydi: ilk 
ve ortaöğretim, araştırma ve üniversiteler, eğitimsel idare ve ömür boyu eğitim. 
Bu hedefler doğrultusun BİT eğitimini bireylere açık eğitim, ömür boyun öğrenim 
ve siber öğrenim sistemi yoluyla ulaştırarak bilgi toplumu dönüşümünün 
sağlanması planlanmıştır. Hükümetin eğitim politikası “Eğitimin Bilgi Çağına 
Uyarlanması: Eğitim Reformu ve İnsan Kaynaklarının Gelişimine Doğru”34 adlı 
dokümanda daha açık bir şekilde genel hatlarıyla verilmektedir. BİT ile entegre 
olmuş yeni eğitim programının taşıması gereken özellikler aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir:  

• Eğitim öğrencileri aktif bir şekilde katılımda bulunmaya teşvik etmelidir.  
• Eğitim öğrencilerin kendileri tarafından yönlendirilen bir öğrenme 

gerçekleştirme kabiliyetlerini geliştirmelidir.  
• BİT, öğrencilerin daha üst düzey akli faaliyetlerle uğraşmaları için bir araç 

olarak kullanılmalıdır. Bu amaca erişmek için BİT’ler etkin bir şekilde 
yerleştirilmelidir.  

• İyi kalitede, ucuz eğitim herkes için erişilebilir olmalıdır.  
• Bilgi etiği, tüm eğitim öğretim faaliyetleri sırasında göz önünde 

bulundurulmalıdır.  
 

Açık eğitim 
 
İlk ve orta öğretim kategorisinde, her ilk ve ortaokulda en az bir adet bilgisayar 
laboratuarı kurulmuş, her öğrencinin İnternet erişimi için gerekli fiziksel koşullar 
sağlanmıştır.  Buna ek olarak Haziran 2000’den bu yana okullar ve ilgili 
enstitülerde öğrencilere bedava veya uygun fiyatla İnternet erişim hizmeti 
verilmektedir. 2001 yılında, bilgisayar eğitimi ilkokulun birinci sınıfından itibaren 
zorunlu hale getirilmiş, ayrıca her konuda, sınıf aktivitelerinin %10’undan 
fazlasının bilgisayarlardan faydalanılarak yapılması uygulaması başlatılmıştır.  
Okullardaki öğrenciler ve öğretmenler, İnternet üzerinden eğitim müfredatına 
erişebilmekte ve eğitimsel yazılımları kullanabilmektedir. Bütün okulların 
genişbant İnternet bağlantısı ile ortak bir ağ kapsamında buluşturulması ve bu 
sayede multimedya destekli bir eğitim ortamı sağlanması hedeflenmektedir.35  
 

Ömür boyu öğrenme 
 
Öğrenci olmayan öğreniciler için BİT kullanımı, yetişkin öğrenicileri hedef alan pek 
çok programın BİT içerikli olması sebebiyle önem taşımaktadır.36 Bu sebeple bilgi 
toplumlarında, okullar öğrencileri ömür boyu sürecek bir öğrenme sürecine 
hazırlamalı ve bu süreçte kullanabilecekleri BİT yetkinlikleriyle donatmalıdır.  
 
Bu tarz bir çabaya üniversitelerin akademik araştırmayı desteklemesi, yüksek 
kaliteli insan kaynakları yaratma ve üst düzey bilimsel teknoloji geliştirme 
girişimleri örnek gösterilebilir. Gelecekteki öğretmenlerin BİT yetkinliklerini 
artırmak için, Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişimi Bakanlığının 11 ulusal eğitim 
üniversitesinde multimedya laboratuvarları kurulmuş ve öğretmen adaylarına 
eğitim verilmeye başlanmıştır. Üniversiteler yüksek oranda mali ve ekipman 
                                                 
34 Kore Beyaz Kağıdı, www.keris.or.kr/english/2001-WhitePap.pdf  
35 http://www.birds-eye.net/international/korea_gaming_market.shtml 
36 http://www.unescobkk.org/index.php?id=1383  
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desteği almış olsalar da, mevcut ekipman ve cihazların bir kısmı halen yetersiz 
veya eskidir. Bu sebeple ilave mali desteğe gerek duyulmaktadır. Siber 
üniversitelerin işletimi Aralık 2000’de başlamıştır. Nisan 2001 itibariyle, dokuz 
üniversitenin 39 bölümüne toplam 5,235 kişi kayıt yaptırmıştır.  

Siber-öğrenme 
 
Bütün yerel eğitim kurumları ve KERIS (Kore Eğitim ve Araştırma Bilgi Servisi) 
Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişimi Bakanlığı dahilinde yürütülen eğitim içeriğinin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan girişimlerin tamamına dahil 
edilmiştir. 1988 yılından bu yana özel sektör kuruluşları da eğitim içeriğinin 
geliştirilmesinde giderek daha fazla rol almaya başlamıştır. Bu alanda gelişimi 
hızlandırmak amacıyla özel sektör tarafından okulların eğitim yazılımlarını satın 
alma masrafları desteklenmektedir. Bu nedenle, e-Öğrenim için genel bir iç pazar 
oluşmuş ve tedarikçiler bu piyasayı tatmin etmek için çeşitli ürünler geliştirmeye 
başlamıştır. Pazar ihtiyacı doğrultusunda geliştirilen ürünler arasında en fazla 
ilgiyi İngilizce öğrenimi hakkında olan programlar görmektedir. Kore Tüketici 
Koruma Kurulu tarafından çevrimiçi öğrenim hizmetlerine ilişkin yapılan yakın 
tarihli bir araştırmada, katılımcıların %45’inin aldıkları veya almak istedikleri e-
Eğitim programları içerisinde İngilizce eğitimi önceliklendirdikleri görülmüştür37. 
2000 yılında aile giderlerinin %16,6 gibi bir oranla büyük kısmını eğitim 
giderlerinin oluşturması bu alana duyulan ilgiliyi gözler önüne sermektedir. 
Korelilerin, harç ücretleri dahil olmak üzere kamusal ve özel eğitim masraflarının 
yıllık yaklaşık 108 milyar dolar olması da bu pazarın büyüklüğünü irdeleyen diğer 
bir göstergedir. Fakat Pazar genelinde göze çarpan önemli sorunlar da verdır. 
Örneğin Pazar içerik satın alımı açısından kısıtlıdır. Yapılan araştırmalar 
neticesinde, İnternet kullanıcıların çevrimiçi olarak içerik satın alımı 
yapabilecekleri hususunda farkındalık seviyesi oldukça yüksek çıkmış fakat 
bunlardan sadece %34’ü içerik satın alabileceklerini ifade ederken, %63’ü içerik 
satın alınmasına karşı olduğunu belirtmiştir. 38 
 
İnternet kullanıcıları tarafından faydalanılan e-Eğitim programlarının içerik kalitesi 
de Kore Tüketici Koruma Kurulu tarafından ölçümlenmektedir. Yapılan yakın 
tarihli bir araştırmaya göre İnternet kullanıcılarının %42.6’sının düşük kaliteli 
çevrimiçi hizmetlerden faydalanmakta olduğunu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın 
genel sonuçları, Korelilere sunulan mevcut çevrimiçi eğitim hizmetlerinin, müşteri 
hizmeti ve kullanım kolaylığı ve açısından eksik kaldığını göstermiştir.39 

                                                 
37 Koreliler, çocuklarının eğitimi için yüksek bir prim ayırmakta ve harç ücretleri dahil olmak üzere kamusal ve 
özel eğitim masrafları için yaklaşık 108 milyar $ harcamaktadır. 2000 yılında, eğitim en büyük Kore aile 
masraflarından biriydi ve ülkenin GSYH’’sının %16.6’sına tekabül ediyordu ve bu rakam Japonya’da harcananın 
dört katıydı. 
38 Kaynak: Kore Ulusal İnternet Geliştirme Kurumu. http://isis.nida.or.kr/english/sub02/sub02_index.html 
39 http://www.birds-eye.net/international/korea_gaming_market.shtml 
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Sağlayıcılar ve engeller 
 
1999 yılından beri, bireylerin İngilizce öğrenme tutkusu ve batı kültürü hakkında 
daha fazla bilgi edinme isteği, e-Öğrenim içeriğinin yaygınlaşmasında bir başka 
önemli etken olmuştur.40 
 
OECD ülkelerinde, bunun ölçüldüğü yerlerde, hane halkının eğitimsel düzeyi 
bağlantı seviyeleriyle (PC veya İnternet kullanımı veya erişimi yoluyla 
ölçülmektedir) ciddi oranda ve olumlu yönde ilişkidir ve doğrudan yaygınlaşmanın 
dinamiklerini etkilemektedir. Kore’de, İnternet’in inanılmaz hızlı gelişimine 
rağmen, yetişkinlerin İnternet kullanımı 2000-2002 döneminde bir boşluk 
gözlenmiştir.41 
 
2003 yılı itibariyle, 50 yaşın üzerindeki bireylerin sadece %8.6’sı ve orta okul 
mezunu bireylerin %4.6’sı sertifikalı İnternet eğitimi almıştır.42 Bireyler arasında 
temel sayısal uçurumun yanında, daha üst seviye bir sayısal uçurum da 
oluşmuştur. Her ne kadar dezavantajlı gruplarda temel bilgisayar becerileri olsa 
da, uzmanlık seviyeleri, eğitim seviyesi daha yüksek ve yaş olarak daha genç 
bireylere göre çok daha aşağı seviyededir. 2002 yılında yaplan bir araştırmaya 
göre kolej/üniversite mezunları arasında İnternet penetrasyonu oranının %80 
olmasına karşın bu oran orta okul mezunlarının (halen okumakta olanlar hariç) 
arasında sadece %5.1’dir. 
 
Kadro eğitimi de verilen eğitimin kalitesini artırmak amacıyla öncelik verilen diğer 
bir projedir. 2001’den bu yana öğretim görevlilerinin %33’ü hizmet içi eğitim 
programlarına dahil edilmiştir. Ayrıca 10,000 adet profesyonel eğitmen için de 
(her bir ilk ve ortaokuldan birer kişi olmak üzere) eğitim sağlanmaktadır. 

 

 
 

                                                 
40 Kaynak : Walter Adamson, Digital Investor Pty Ltd. adamson@digitalinvestor.com.au  
41 Kaynak : Walter Adamson, Digital Investor Pty Ltd. adamson@digitalinvestor.com.au 
42 Kaynak : http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=9787 
 

Güçlü Yönler : 
 
o BİT’i eğitimin tüm seviyelerine yerleştirmek için kapsamlı bir program 
o BİT altyapısına ve öğretmenlerin eğitimine yatırım 
o Yüksek düzeyde bilgisayar okur yazarlığı 
o Eğitime verilen yüksek kültürel önem  
o E-Öğretim içeriğinde gelişen ve yenilikçi bir pazar 

Zayıflıklar : 
 
o Yaşlılar ve daha az eğitim almış kesimde BİT kabiliyetleri mevcut değildir 
o Liderlik konumunda kalabilmek için üniversitelerin daha fazla finansmana 

ihtiyacı vardır 
o Bazı alanlarda eğitimsel içerik ve e-Öğretim düşük kalitededir 
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6.3.3. Erişim 
 
Kore kamu ve özel sektör kuruluşlarını koordine edip genişbant İnternet bağlantısı 
teknolojisi için uygun ortam oluşturarak genişbant İnternet bağlantısı 
penetrasyonunda büyük ilerleme kaydetmiştir. Evden İnternet bağlantısına sahip 
bireylerin arasından %86 oranında bir kesim xDSL teknolojisi kullanarak 
İnternet’e bağlanmaktadır. Evlerinde İnternet bağlantısı bulunan bireylerin  
%13.5’u Kablo TV, %1’i ISDN ve % 4’ü çevirmeli bağlantı teknolojilerini 
kullanmaktadır. 2004 yılında, Güney Kore’de mevcut durumda zaten yüksek olan 
genişbant bağlantı penetrasyon oranına rağmen, %4’ün üzerinde bir oranda 
büyüme göstermeye devam etmiştir.43  

6.3.4. Motivasyon  
 
Güney Kore’de İnternet penetrasyonu ve genel BİT farkındalığı nüfusun tüm 
kesimlerinde oldukça yüksektir ve önemi özellikle gençler tarafından neredeyse 
tümüyle kavranmış durumdadır. Güney Kore’de çevrimiçi içerik gelişimi ve 
kullanım oranı bireylerin kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarıyla paralel olarak 
ilerlemektedir. İçeriğin kullanımı ve geliştirilmesindeki etkenler, çevrimiçi hisse 
senedi ticareti ve çevrimiçi kumar/oyunlar gibi bazı içerik alanlarına gösterilen 
yüksek seviyede ilgiyle daha açık bir hale gelmektedir.  
 
Güney Kore’de bireyler BİT gelişimlerine kültürel anlamda alışkındır; bu bireylerin 
IP üzerinden ses iletimi (VoIP), çok oyunculu oyunlar ve mobil oyunlar gibi yeni 
uygulamalara gösterdikleri ilgiden de anlaşılabilir.44 İnternet kullanımının 
yayılmasında itici güç olan etkenlerden biri de genç nüfusun batı kültürüne olan 
ilgisidir. İnternet batı kültürüne açılan bi kapı olması itibariyle oldukça çekici bir 
konuma gelmekte, zira bu sayede gençler batıyla zararsız, kişisel olmayan ve 
eğlenceli bir etkileşim içine girmek için mükemmel bir fırsat edinmektedir.45 
 
Güney Kore’deki İnternet kullanıcılarının kulanım alanı seçimine baktığımızda, 
ullanıcıların %70’i İnternet’e bilgi/veri edinmek, %53’ü oyun oynamak, %30’u ise 
e-Posta için girdiklerini belirtmiştir.46 Gençler arasında bilgi edinme amaçlı 
İnternet kullanımı yaygındır. 2003 yılında yapılan bir KADO araştırmasına göre, 
ulusal ortalama olan %28.5’e karşılaştırmalı olarak 10’lu yaşlarda olan gençler, 
20’li yaşarda olanlar, profesyoneller ve öğrencilerin daha büyük bir yüzdesi 
İnternet’i günlük aktiviteler ve iş için gerekli bilgileri edinmek amacıyla 
kullandıklarını söylemişlerdir.47  
 
Kore’deki İnternet penetrasyonu seviyesinin bir diğer göstergesi ise 2005 yılında 
İnternet kullanıcılarının % 50’sinin bir İnternet ortamında verilen sosyal amaçlı bir 
hizmete üye olmalarıdır.48 Sosyal ağlar ve sosyal kullanım amaçları 
doğrultusunda İnternet’in yayılması hızlı bir artış göstermiştir. Kore’de 2002 yıl 

                                                 
43 Kaynak: OECD bilgi ve teknolojiye genel bakış, 2004, s. 145 
44 http://www.İnternetnews.com/infra/article.php/3468971  
45 Kaynak : Walter Adamson, Digital Investor Pty Ltd. adamson@digitalinvestor.com.au 
46 MMORPGs (yoğun çok oyunculu çevrimiçi rol oynama oyunları) – sanal dünyalar olarak daha kolayca 
anlaşılmaktadır. Aden, NCsoft adlı bir Kore şirketi tarafından yaratılan ve yürütülen Lineage adı verilen bir 
çevrimiçi oyundaki sanal bir dünyadır. Lineage’ın dört milyonluk aslen Asyalı abonesi, bu oyunu en büyüğü 
haline getirmektedir. http://www.guardian.co.uk/computergames/story/0,,1275067,00.html  
47 Kaynak : http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=9787 
48 Kaynak : Kore Ulusal İnternet Gelişimi Kurumu. http://isis.nida.or.kr/english/sub02/sub02_index.html 

Genişbant 
erişiminde lider 
olmasına rağmen 
diğer lider ülkeler 
gibi Kore de bazı 
kesimlere 
ulaşamamıştır. 

Farkındalığın çok 
yüksek olduğu 
Kore’de ikinci 
nesil sayısal 
kapsam için 
çalışmalar 
başlanmıştır. 
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sonu itibariyle, İnternet kullanıcılarının 10’da 4’ünün sosyal içerikli sitelere üye 
durumda .49 
 
İnternet içerik sağlayıcıları, Kore dili içeriğini geliştirmek konusunda aktif bir rol 
üstlenmişlerdir. Çevrimiçi Korece konuşan kişi sayısı 30.7 milyonu Kore’de, 0.7 
milyonu Amerika’da yaşamak üzere toplam 31.1 milyon olarak tahmin 
edilmektedir.50 Korece’nin yazım dili Hangul’un İnternet kullanımına, diğer Asya 
ülkelerinin dillerine oranla daha uygun olduğu tahmin edilmektedir. Kore yazım 
dilinde her bir ses bir işarete denk geldiği için BİT ortamında kullanımı nispeten 
daha kolaydır. Çin karakterlerinin karmaşıklığı ve Japonların üç farklı alfabesine 
karşılık Hangul’un basitliği, bu dilin Doğu Asya İnternet teknolojisi için bir çalışma 
standardı haline gelmesine neden olmuştur.51 
 
Bununla birlikte, tüm bu sosyal dönüşümü olumlu olarak kabul etmek mümkün 
değildir. İnternet’in geniş çaplı kullanımı saatlerce bir bilgisayar ekranı başında 
oturan pasif bireyler yaratmıştır. Obezite ve İnternet bağımlılığı, Koreli ebeveynler 
tarafından gittikçe daha ciddi bir sorun olarak kabul edilmekte ve aileler 
çocuklarının bilgisayar başında çok fazla zaman geçirmelerinden artan bir şekilde 
şikayet etmektedirler. 52 
 
Güney Kore’de içerik kullanımı ile ilgili önemli problemler de mevcuttur. Kumar ve 
oyun içerikli sayfalar, etkin kullanım alanında problem teşkil etmektedir. 
Araştırmalara göre, İnternet kafelerdeki temel faaliyet oyun oynamaktır ve bu da, 
İnternet kafelerin çoğunlukla çevrimiçi eğlenceye erişim amacıyla kullanıldığını 
göstermektedir. İnternet kafe kullanıcılarının %82’si birincil kullanım amacı olarak 
hiçbir getirisi olmayan oyunları göstermektedir, ikincil öncelik ise, %37 gibi bir 
oranla “sohbet etmek,” olarak tanımlanmıştır. 53 Bu iki faaliyetin etkin kullanıma 
göre daha yüksek oranlara çıkması, etkin kullanım fırsatlarının yeteri kadar iyi 
değerlendirilmediğini göstermektedir. 
 
Son olarak, İnternet kullanan bireylerin yaşadıkları güvenlik problemleri oldukça 
yüksek düzeydedir. 54 Mesela antisosyal içerik olarak Güney Kore diğer benzer 
ülkeler gibi, bilgisayar virüslerinin artışı, spam ve çevrimiçi pornografi gibi 
sorunlarla yüzyüze kalmaktadır. 
 

 

                                                 
49 Kaynak : Kore Ağ Bilgi Merkezi, 2003 
50 http://global-reach.biz/globstats/refs.php3 
51 http://www.thefab.net/topics/culture_lang/cl07_hangul.htm 
52 Kaynak : http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=9787 
53 Kaynak : Kore Ulusal İnternet Gelişimi Kurumu. http://isis.nida.or.kr/english/sub02/sub02_index.html 
54 2002 yılının sonunda, kullanıcı olmayan kişiler arasında 10’da 4’ü, İnternet’in gereksiz olduğunu düşünüyordu 
ve neredeyse 3’te 1’i, nasıl kullanacaklarını bilmediklerini söylediler ki bu değer, 2001 yılındaki 4’te 1 değerinden 
artış göstermiştir.. 

Güçlü Yönler : 
 
o Tüm nüfus kesimlerinde İnternet’in faydaları konusunda yüksek bir bilinç 

düzeyi mevcuttur 
o BİT’e güven düzeyi yüksektir ve çoğu kullanıcı son derece sofistike 

“iletişimci” ve “işlemci” niteliğindedir 
o Korece dil içeriği artmaktadır 
o Öğretim içeriği ve e-Öğrenim için güçlü kültürel ilgi mevcuttur 
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6.3.5. Ölçümler 
 
Kore’de yürütülen stratejinin önemli bir aşaması da yerel PC endüstrisinin ulusa 
gerekli tedariki sağlayabilmesi amacıyla hızla geliştiren “herkes için bilgisayar 
(PC)” programıdır. Bu program bireylere bilgisayar satın alma imkanı vermiştir. 
1997 yılında Kore Telekom İdaresi tarafından ADSL denemelerine başlamış, 
erken benimseyici segmentindeki bireylerin kullanımına sunulmuş, 1998 yılında 
da ADSL penetrasyonunun artırılması amacıyla devlet destekli bir program 
başlatılmış, bu sayede de yüksek düzeylere çıkartılmıştır. 2000 yılında, bu 
programın üç aşamasından ikisi tamamlandığında, yüksek kapasiteli ve yüksek 
hızlı optik iletim iskelet ağları yurt çapına yayılmıştır. Bu proje, Kore’de genişbantlı 
İnternet’in başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinin önünü açmıştır. 
 
Bu programla birlikte Güney Kore’de genişbant İnternet bağlantısı sağlayıcılarının 
genişbant İnternet bağlantısı hizmeti için belirledikleri kar marjları azalmıştır. 
Servis sağlayıcılar genişbant bağlantı hizmetinden elde ettikleri yüksek kar 
oranını kaybedince ev ağ sistemi ve çok yüksek hızlarda genişbant erişim 
hizmetleri gibi özelleşmiş ürünlerin arayışına girmiş ve geniş bir ağ kurmak, 
işletmenin ötesinde beceriler geliştirmek gibi faaliyetlerin gerekliliğini anlamıştır. 
Onların başarıları ve başarısızlıkları, diğer ülkelerdeki sanayiler için dersler 
sunmaya devam edecektir.56 

                                                 
55 http://www.bytesforall.org/Egovernance/html/asia_pacific_egov.htm  
56 http://www.mckinseyquarterly.com/article_abstract.aspx?ar=1476&L2=22&L3=98 

Zayıflıklar : 
 
o 40 yaş ve üzeri grup genelde dışarıda bırakılmaktadır ve motivasyona 

sahip değildir 
o Antisosyal içerik, kullanıcı olmayanların güvenini etkileyen bir sorun 

olmayı sürdürmektedir 
o İnternet, verimsiz kumar oynamaya ilişkin kültürel ilgiyi teşvik etmiştir 
o Artan aşırı şişmanlık (obezite) seviyeleri nedeniyle fazla İnternet kullanımı 

sağlık üzerinde olumsuz bir etki yapmaktadır 
o Bilgi sistemlerinin çakışmasının azaltılması, paylaşım için hafıza 

ayarlarının hızlandırılması ve vatandaş sıkıntıları ile ilgilenmek için etkin 
çevrimiçi kanalların oluşturulması gibi hususlarda zorluklar sürmektedir. 55 
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Şekil 101: Genişbant Abonelerinin Artışı 
 

Kore için Kaynak : Kore Ulusal İnternet Geliştirme Dairesi, 2004

0

2

4

6

8

10

12

2000 2001 2005

%

%

%

%

%

%

%

 
 
Güney Kore Hükümeti, genişbant İnternet bağlantısı yeniliğini ülke çapında 
yaymıştır. Hükümetin “Genişbant BT Powerhouse Vizyonu 2007” programıyla 
DTV, ileri nesil iletişim hizmetleri, akıllı robotlar, PC sonrası kullanımı ve 
yazılımlar gibi yeniliklere odaklanılmış, genişbant İnternet bağlantısı 
penetasyonunun baskın bir şekilde desteklenmesine ilişkin bir stratejinin genel 
hatları çizilmiştir.57 Hükümetin genişbant bağlantılarını desteklemesi dünyadaki en 
iyi genişbant İnternet bağlantısı penetrasyonu oranlarının elde edilmesini 
sağlamıştır.58  
 
Kore Telekom İdaresi, evdeki PC’lerden ve bilgisayar okuryazarlığı, özellikle de 
İnternet okur yazarlığındaki artışı avantaj haline getirebilmek için 1999 yılında 
ADSL’yi piyasaya çıkartmıştır. 12 ay içerisinde Kore Telekom, 1 milyon gibi 
yüksek sayıda genişbant İnternet bağlantısı abonesi edinmiştir. 1999 yılı 
öncesindeki İnternet pazarı koşulları genişbant İnternet altyapısı yatırımlarını 
çekici olmayan bir konuma getirdiği için hükümet, pazarı yeniden çekici bir hale 
getirebilmek adına, yeni yüksek kapasiteli iskelet ağı için 2 milyar ABD Doları 
tutarında bir finansman sağlama yoluna gitmiştir. Bu teşvik artık telekom 
firmalarının mevcut altyapıyı kullanmak zorunda kalmadıkları anlamına geldiği için 
yeni yatırımların önünü açmıştır. Ayrıca devlet, yeni altyapı kurabilmeleri için yeni 
operatörlere küçük destek kredileri de sağlamıştır. Hem 1999 hem de 2000’de, 
operatörlere, yeni yerel ağlar hizmete sunabilmeleri için toplamda 100 milyon 
Amerikan Doları tutarında küçük altyapı destek kredileri sağlanmıştır.59 
 
Güney Kore Hükümeti halihazırda çoğu uzak alanlara en az 1Mb/saniye hızında 
genişbant İnternet bağlantısı hizmeti sağlamış ve küçük kasabalardaki büyük 
kamusal alanlara bedava İnternet tesisleri yerleştirmiştir. 
 

                                                 
57 Kaynak: Walter Adamson, Digital Investor Pty Ltd. adamson@digitalinvestor.com.au  
58 Kaynak: Walter Adamson, Digital Investor Pty Ltd. adamson@digitalinvestor.com.au  
59 Kaynak: Walter Adamson, Digital Investor Pty Ltd. adamson@digitalinvestor.com.au  
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2001 yılında Güney Kore hükümeti, ekonomik, fiziksel ve sosyal etkenler 
nedeniyle Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanımı alanında dezavantajlı durumda 
olan düşük gelirliler, engelliler, yaşlıların desteklenmesi ve bu  segmentlerin 
maruz kaldığı sayısal uçurum probleminin giderilmesi Sayısal Uçurumun 
Kapatılması Kanunu’nu yürürlüğe koymuştur. Diğer ülke örnekleri arasında Kore, 
ekonomik, fiziksel ve sosyal koşullar nedeniyle bilgi kullanımı açısından 
dezavantajlı durumda olanları hedefleyen bir dijital ayrım yasasının mevcudiyeti 
bakımından tektir. 
 
Şekil 102: Sayısal Kapsam Göstergeleri 
 

Kore için Kaynak : Kore Ulusal İnternet Geliştirme Dairesi, 2004
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Gittikçe daha fazla insanın BİT kullanımında yetkinleşmesiyle birlikte İnternet 
erişimine sahip olamayanlar ve sahip olanlar arasındaki yaşam kalitesi farklılıkları 
artarak belirgin hale gelmektedir. Güney Kore’deki İnternet kullanıcılarının büyük 
çoğunluğu genç, kentli ve iyi eğitimlidir. İnternet kullanıcısı oranı erkek bireyler 
arasında %75 oranındayken, kadınlar arasında bu oran %64’tür. Erkek bireylerin 
arasında görülen daha yaygın İnternet penetrasyon oranı, cinsiyete bağlı sayısal 
uçuruma dair bir göstere teşkil etmektedir.  
 
Hükümet tarafından yürütülen bir kuruluş olan Kore Dijital Fırsat ve Tanıtım 
Kurumu’nun gerçekleştirdiği çalışmalara göre, nispeten ileri yaştaki, fakir ve 
düşük eğitim düzeyine sahip bireyler, daha az dijital fırsatlara sahip segmentleri 
oluşturmaktadır. Fakat ileri yaştaki bireylerin arasında bilgisayar sahipliği oranının 
diğer segmentlere göre düşük olduğu gözlemlense de diğer ülkelerle 
karşılaştırıldığında göreceli olarak yüksek olduğu söylenebilir. Yaşı 50 ve 
üzerinde olan bireyler arasında bilgisayar sahipliği oranı %52’dir ve bu 
bilgisayarların % 44’ünde İnternet erişimi mevcuttur. Bütün bu duruma ek olarak, 
dezavantajlı İnternet kullanıcılarının gerçekteki sayısının düzenli bir şekilde arttığı 
gözlemlenmekte, 1998-2001 arasında 50 yaş üzerindeki İnternet kullanıcılarının 
sayısının %1.2’den %20.7’ye ulaşması bu artışa işaret etmektedir.  
 

6.3.6. Kamu Özel Sektör Ortaklıkları 
 
Güney Kore Hükümeti, Bilgi Toplumu dönüşüm stratejisini ekonomik kalkınma 
stratejisinin bir parçası olarak yürüterek, bu alanda lider konumunu ele geçirmiştir. 
Kalkınma hedeflerine erişme amacıyla Kore Hükümeti, BİT ve telekomünikasyon 
pazarındak, diğer oyuncularla ortaklıklar kurulmuştur. Örneğin, genişbant İnternet 

Hükümet, 
toplumun tüm 
kesimlerindeki 
sayısal kapsamı 
arttırmak için 
güçlü gayretler 
sarf etmektedir . 
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bağlantısı pazarını canlandırmak ve rekabet ortamı yaratabilmek amacıyla 
hükümet altyapıya yatırım yapmış ve buna ek olarak özel sektöre hafif koşullu 
krediler dağıtmıştır. Hükümetin ağır yatırımları, çoğu durumda özel sektörle iyi bir 
işbirliği ortamı sağlamış ve bu durum bireylere bir ulusal amaç bilinci ve 
uluslararası bir güven hissi aşılaşmıştır.  
 
Güney Kore, uluslararası ortaklıklar oluşturmak hedefi doğrultusunda da aktif bir 
rol oynamıştır. Bunun sonucunda Aralık 2004’te Kore Hükümeti, İngiltere 
Hükümeti ile dijital yayın ve mobil oyunlar dahil olmak üzere birçok alanda işbirliği 
yapmayı kabul etmiştir. Fransa ve Polonya ile de benzer anlaşmalar yapılmıştır. 
Fransa ve Güney Kore, dört alanda (dijital TV, telekom düzenlemesi, e-Toplum 
hususları ve e-Devlet hizmetleri) çalışma grupları oluşturma girişiminde 
bulunulmasını amaçlayan bir BT işbirliği komitesi toplantısı yapma kararı almıştır. 
Bir yandan da, Varşova’da yapılan Kore-Polonya zirvesinde iki ülke bakanları, 
BTsektöründe hizmet veren profesyonellerin deneyimlerinin artırılması, mobil 
iletişim, e-Devlet ve genişbant İnternet bağlantısı hizmetlerinin teşvik edilmesine 
yönelik ikili işbirliği anlaşması imzalamışlardır.60 Kore Hükümeti, Kuzeydoğu 
Asya’nın araştırma merkezi haline gelebilmek amacıyla sekiz yılda ihale yoluyla 
40 ortak Ar-Ge merkezi kurulmasına destek vermeyi hedeflemektedir.61  
 

6.3.7. Yeniliğe odaklanma: Gelişen teknoloji 
 
Kore’de her ne kadar kablosuz İnternet bağlantısı penetrasyonu %1 gibi bir oranla 
oldukça düşük düzeyde görünse de bu bağlantı teknolojisinin kullanımı düzenli 
biçimde artış göstermektedir. Cep telefonları ve diz üstü bilgisayarların İnternet 
erişimi için kullanılması da ilgi çeken teknolojiler arasındadır. Kablosuz İnternet 
bağlantısı teknolojisinin sabit genişbant İnternet bağlantısı altyapısı kurulumunun 
yüksek maliyetli olduğu kırsal alanlar için önemli bir erişim fırsatı olacağı 
düşünülmektedir. Kore, Wi-fi teknolojisine yapılan yatırımlar doğrultusunda 2003 
yılı ortasında bildirilen 8500’ün üzerinde bağlantı alanı (hotspot) ile bu alanda 
lider olmayı hedeflemektedir. Kablosuz İnternet bağlantısı alanlarının orta vadede 
16.000’e çıkartılması için 100 milyon ABD Doları büyüklüğünde bir fon ayrılmıştır. 
Dünya genelinde toplam Wi-fi kullanıcı sayısının sadece 2003 yılında 
150.000’den 1 milyonun üzerine çıkması da bu teknolojiye artan rağbetin bir 
göstergesidir. Bu güçlü büyüme İnternet kullanıcılarnın sabit hattan kablosuz 
hatta geçiş yaptığına işaret etmektedir. Bu dinamik pazar, iletişim teknolojilerinin 
gelecekteki gelişmeleri için bir pilot uygulama olarak kabul edilmektedir.62  
 
Genişbant İnternet bağlantısı teknolojisi, Güney Kore çapında BİT alanında üst 
düzey uygulamaların ve yeniliklerin yolunu açmaktadır. Tüketiciler için ev ağı 
teknolojileri ve dijital multimedya-yayın teknolojileri konusunda çalışmalar devam 
etmektedir. Bu yeni geliştirilen teknolojiler talep bazlı video, 3G ve diğer 
hizmetlere göre avantajları olacak şekilde tasarlanmaktadır.63 

                                                 
60 http://www.enn.ie/send.html?code=9569217  
61 http://www.İnternetnews.com/infra/article.php/3468971  
62 Kaynak: OECD bilgi ve teknolojiye genel bakış, 2004, s. 277  
63 http://www.İnternetnews.com/infra/article.php/3468971  
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Zayıflıklar : 
o Hükümet müdahalesi ve sübvansiyonunun yüksek masrafı – diğer 

ülkelerin daha az devlet finansmanı, fakat piyasa oyuncuları için daha 
olumlu bir ortam sağlayarak benzer ölçüde etkileyici sonuçlar elde 
edebilmiş olması 

o Yenilikçi ve liderin, işletmeler yerine hükümet olmasının, bu durumun 
işletme toplumunda girişimciliğin önünü tıkaması, 

o Günümüze kadar, hükümetin BİT yayılımını yürütmekteki başarısının, 
dijital ayrımı kapatmaktaki yetersizliğinin önüne geçememesi. Neredeyse 
evrensel denebilecek, gençliğin İnternet kullanımı ile daha yaşlı insanlar 
tarafından İnternet’in kullanımı arasında bir boşluk durması. Kullanıcı 
olmayanların 10’da 8’den fazlasının 40 yaşın üzerinde olması. 

Güçlü Yönler : 
o Toplumda belirgin, kapsamlı, sürdürülen ve iyi finanse edilmiş bir BİT 

gelişim programı 
o PC mülkiyet programıyla erkenden güçlü temellerin oturtulmuş olması ve 

dünyadaki genişbant piyasasında yakın tarihteki lider gelişimi için BİT 
eğitiminin uygulanması 

o Tüm ulusal pay sahiplerine hükümet tarafından liderlik edilmesi ve 
koordinasyonu 

o Geriye kalan, dışarıda bırakılan gruplara ulaşmak için süregelen ve sürekli 
yenilenen odaklanma 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 117 / 165 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

 

6.4. Polonya 
 

 
 
 

Ülke Hakkında Genel Bilgiler ve Rakamlar 
 
Temel Ülke Özellikleri : 
Polonya (312 685 kilometrekare) stratejik olarak Avrupa’nın tam merkezindedir.  
o Nüfusu : 
o Nüfusu 38.2 milyondur 
o AB’ye yeni giren Polonya en büyük yüz ölçümüne sahip  AB üyesidir 
o Polonya nüfusunun % 61.8’i kentlerde (özellikle Varşova ve Yukarı Silesya) 

ve nüfusun geriye kalan % 38.2’si ise kırsal alanlarda yaşamaktadır 
o Halen genç nüfusa sahiptir (Polonyalıların % 56.2’si 40 yaşın altındadır) 

ancak, azalan doğurganlık oranının bir sonucu olarak gittikçe 
yaşlanmaktadır (2002 yılında her kadın 1.2 çocuk doğururken, 1993 yılında 
bu rakam kadın başına 2 çocuktu) 

 
Politika 
o 1 Mayıs 1 2004 tarihinde Polonya Avrupa Birliği Üyesi olmuştur 
 
Ekonomi 
o İşsizlik:1 Ocak 2004 tarihinde % 19.1 
o Yoksulluk: GSYH 5.200, Avro, AB ortalamasının % 22’sini temsil ediyor. 
o Polonya ekonomisi halen serbest pazar ekonomisine geçiş evresinde 

bulunuyor 
o 10 yılda, Polonya’nın üretim yapısında önemli değişiklikler yapıldı: Önceden 

sektörlere yapılan endüstrileşme yatırımları azaldı. Polonya şu anda daha 
çok hizmet sektörüne yönelmiş durumda ve 2002 GSYH’nın % 56’sını 
oluşturuyor (2002 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla : 373.2 milyar dolar). 

o 2003 yılında, ihracatta oluşan belirgin artış nedeniyle Zlotty’deki değer 
kaybına müteakip GSYH % 3.7’ye yükseldi.  

o Yüksek işsizlik oranı, yüksek bütçe açığı ve kritik olan sektörlerin yeniden 
yapılandırılması (kömür, çelik, genel yatırım hizmetleri) halen büyük 
sorundur. 

o Tarımın, kısmen, önemli reformlara ihtiyacı vardır; çünkü, GSYH’nın % 
5’inden daha azını oluşturmasına rağmen her 50 Polonyalıdan 1’i bu 
sektörde çalışmaktadır. 

 
Eğitim : 
o Eğitim sistemi genel akademik seviyeyi yükseltmek ve ekonomi için gerekli 

olan yeni eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla bir geçiş dönemindedir. 
o Yakın zamanda yüksek öğrenim yapmak isteyen genç Polonyalı sayısında 

büyük bir artış olmuştur. (2000/2001 yıllarında öğrenci sayısı 1.584.000  
iken, bu sayı 1990/1991 yıllarında 403.000 idi.). Yeni devlet ve özel eğitim 
kurumları oluşturulmaktadır. 
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Polonya ekonomik koşullar baskımından kendisine benzeyen diğer ülkelerle 
karşılaştırıldığında, bireyler arasındaki İnternet penetrasyonu oranındaki artış 
daha fazla olduğu için sayısal atılımcı olarak tanımlanmaktadır. Polonya 
demografik dinamikleri açısından Türkiye ile benzer özellikler taşımaktadır. Genç 
nüfusa sahip Polonya’nın % 56.2’si  40 yaşın altındadır ve bir kentleşme süreci 
içerisindedir; Polonyalıların % 61.8’i kentlerde yaşamaktadır. Türkiye ile benzer 
biçimde, ekonomik yapısı itibariyle değişim süreci içerisinde olan Polonya yüksek 
orandaki genç işsizliği problemi ile mücadele etmektedir.  
 
Avrupa Birliği’ne 2004 yılında katılan Polonya’da İnternet penetrasyonu hızla 
artmakta, 1999 yılında sadece 2,5 milyon olan İnternet kullanıcısı sayısının 2003 
yılında 6.8 milyonu bulması bu çıkarımı desteklemektedir. Bu hızlı İnternet 
penetrasyonu artışında en önemli etken İnternet bağlantısı pazarında yapılan 
reformlar olmuştur. Yapılan reformların yanı sıra İnternet  ve İnternet kullanımına 
ilişkin farkındalığın ve bilincin bu derece başarılı şekilde artırılmasında  üç önemli  
etken daha bulunmaktadır: 
 

• Eğitim kaynaklarına yapılan devlet desteği,  
• Halka açık İnternet erişim noktaları’nın geliştirilmesi için hükümet ve özel 

sektörün destek vermesi,  
• Hükümetin içerik ve dil gelişimine odaklanması. 

 
Bu hızlı büyümeye karşın, bireylerin %77’sinin  İnternet’i hiç kullanmamış olması 
istenilen penetrasyon seviyesine erişilmediğini göstermektedir64. Kullanıcı grubu 
içerisinde çok belirgin sosyoekonomik farklılıklar bulunması sayısal uçurum 
probleminin mevcudiyetine işaret etmektedir. Özellikle kadınlar ve ileri yaştaki 
bireyler sayısal uçurum problemiyle daha fazla yüzyüze kalmaktadırlar. 
Polonya’daki mevcut İnternet kullanıcı profili tipik olarak gençler ve erkeklerden 
oluşmaktadır; kullanıcıların %43.2’si 16 ile 30 yaş arasındadır ve kullanıcıların 
%73.1’i erkektir.  
 
Şekil 103: Düzenli Olarak İnternet Kullanan Bireylerin Oranı 

%70

%49

%27
%22

%12 %11

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

%70

%80

Güney Kore İngiltere İrlanda Polonya Meksika Türkiye

İngiltere, İrlanda, Polonya ve Turkiye için Kaynak : EUROSTAT, Bilgi Toplumu İstatistikleri,  2004
Kore için Kaynak : Kore Ulusal İnternet Geliştirme Dairesi, 2004
Meksika için Kaynak: OECD eGovernment Çalışmaları (2005), quoting Amicpi, 2004  

 
Economist İstihbarat Birimi,65  tarafından yapılan dünya e-Hazırlık sıralamasında 
Polonya 32. sırada bulunmaktadır, fakat son yıllarda ülkede devlet ve özel 
sektörün eğitim altyapısına, erişim imkanlarının artırılmasına ve içerik 

                                                 
64 Şubat 2004'te yayımlanan Avrupa Komisyonu e-Avrupa raporuna  göre 
65 e-Hazırlık sıralaması (2005-04-27 17:36:25)   http://www.pldg.pl/p/en/nw/3546    
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geliştirilmesine odaklanması sonucu BİT kullanımına hazırlık seviyesinde hızlı bir 
artış görülmektedir. 
 

6.4.1. Vizyon ve Strateji 
 
2002 yılında Polonya Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığı ve Devlet Bilimsel 
Araştırma Komitesi tarafından yayınlanan Polonya Bilgi Toplumu Dönüşüm 
Stratejisi’nde de net bir biçimde belirtildiği üzere Bilgi Toplumu’nun gelişiminin 
temelinde yatan en önemli dayanak noktası Bilgi Toplumu dönüşümü ile 
ekonominin entegrasyonudur.  
 
Ülke genelinde sağlanan İnternet penetrasyonu oranındaki artışının temelinde 
yatan diğer bir etken de pazardaki güçler ve sosyal mekanizmaların katılımıdır. 
Bu durum İnternet penetrasyonundaki artışın büyük oranda Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri pazarı tarafından yönlendirildiği İngiltere örneği ile paralellik 
göstermektedir. İnternet ve genişbant İnternet bağlantısı ücretlerinin daha düşük 
rakamlara çekilebilmesi için pazarı rekabete yönlendirme politikası Polonya’da da 
gözlemlenmiştir. 
 
Polonya’da, Bilgi ve İletişim Teknolojileri pazarındaki oyuncuların eğitim odaklı 
sosyal değişim yaratma yaklaşımları sonucunda BİT alanında önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. Bu yaklaşım hükümetin, iş dünyasının ve akademisyenlerin BİT 
alanında gerçekleştirdikleri çapraz sektörel çalışmalarla desteklenmiştir. Bunun 
dışında Polonya pazarının hızlı büyümesinde rol alan diğer faktörler aşağıda 
görüldüğü gibi sıralanabilir:  
 

a. BİT altyapısına, e-Ekonomi’ye ve eğitim uygulamalarına hükümetin aktif 
desteği, 

b. Polonya’daki kalifiye nüfusun profesyonel çevrimiçi içerik gelişimine ve 
yeni buluşlara katkıda bulunması,  

c. Ülkenin, eğitim geçmişine bağlı olarak çok sayıda genç IT 
profesyonellerine sahip olması, 

d. BİT alanında eğitim için çok net enerji çok çeşitli eğitimsel BİT 
uygulamaları, portallar ve içerik oluşmasını sağlaması 

e. Kamu ve özel sektör arasında yapılan hem ulusal, hem de uluslararası 
etkin ortaklıklar ve ayrıca uluslararası kuruluşlardan alınan gelişim desteği  

 
2003 yılında Hükümet BİT  alanındaki çalışmaların ve buluşların durumunu 
görmebilmek için Bilim ve Bilgi Toplumu Teknolojileri Bakanlığını kurmuştur. 66 
 
Polonya Hükümeti’nin bireylerin BİT ile entegrasyonunu sağlama politikasın 
doğrultusunda en çok önem verdiği husus eğitim olmuştur. Eğitim için belirlenen 
hükümet stratejileri hem altyapıyı, hem de kaynakları içermektedir. BİT 
programları ve eğitimi alanındaki kararlar okullarda ve diğer geliştirilmiş bağlantı 
noktalarında uygulamaya konulmuş, bu girişimler kırsal kesimlerde yaşayan 
bireylere erişim imkanı sağlamayı hedefleyen, halka açık İnternet erişim noktaları 
alanında kaydedilen ilerlemeler ile desteklenmiştir. BİT entegrasyon politikasının 
diğer bir önceliği de hükümet ve özel sektör tarafından desteklenen ağ içeriği 
gelişimi olmuştur. Çevrimiçi İçerik Stratejileri birinci, ikinci ve üçüncü seviye 
eğitimde karşılaşılan pek çok problemin çözülmesine de yardımcı olmuştur. 
Polonya BİT teknolojilerinin getirdiği çözümleri, öğretim programları,  uzaktan 

                                                 
66 http://www.mnii.gov.pl/mniien/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=-1&layout=0  

Polonyanın BİT 
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öğretim ve yaşam boyu eğitim gibi konularda kullanarak bu alanlarda önemli bir 
örnek konumuna gelmiştir. 
 

6.4.2. Yetkinlik 
Polonya BİT eğitimi alanına ve BİT yetkinliğinin artırılmasına büyük önem 
vermiştir ve verilen bu önem de İnternet penetrasyonu oranının artmasında belki 
de en önemli etkenlerden biri olmuştur. Polonya Hükümeti, e-Öğrenme’yi ciddi bir 
biçimde ele almış ve e-Öğrenme alanındaki gelişmeleri kamu eliyle yürütülen pek 
çok proje, aynı zamanda özel sektör ve eğitim sektörü ile yapılan diğer projelerle 
de desteklenmiştir. Polonya Hükümeti ve özel sektör, BİT uygulamalarının 
ekonomik gelişim ve eğitim desteği  alanında sağladığı imkanlar konusunda 
oldukça biliçlidir. BİT alanındaki öncelik verilen husus, okul çağındaki çocuklara 
ve öğrencilere BİT eğitimi verilmesi olmuş, bu sebeple eğitim kurumlarında BİT 
altyapısının eğitim vermeye uygun hale getirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca İnternet’i 
ulaşılamamış bölgelere eğitim ulaştırılması için bir araç olarak kullanan 
programların ve projelerin geliştirilmesine ağırlık verilmiştir.  
 
E-Polonya projesi, BİT politikasının ilk aşamasıdır. Bu program eğitim sisteminde 
değişiklikler yapılması gibi temele dayanan bazı yenilikler içeriyordu. Yeni öğretim 
teknikleri, okullara bilgisayar alınması, öğretmen ve kütüphane görevlilerinin 
eğitimi gibi konuları kapsamaktaydı. Ayrıca öğretim uygulamalarının kuralları, 
eğitimin geliştirilmesi, uzaktan öğrenme sistemleri, iletişim teknolojilerinin elde 
edilmesi ve iletişim ile ilgili araştırmaların geliştirilmesi konularının tartışılması da 
yine bu projenin hedefleri arasındaydı. Hükümetin uyguladığı eğitim ve teknoloji 
politikasının altında yatan temel iki hedef aşağıdaki gibidir :  
 

1. Her öğrencinin İnternet’e giriş hakkının garanti edilmesi ve bu hakkın 
uygulanması gereğinin okullara empoze edilmesi 

2. Uygulama alanında ve halka açık bilgi sistemi dahilinde vatandaşlar için 
daimi bir eğitim sisteminin oluşturulması  

 
Polonya BİT stratejisinin temelinde büyük oranda Avrupa Birliği’nin ekonomisini 
istihdam ve sosyal yapıyı geliştirme yoluyla en önemli ekonomi haline getirmeyi 
amaçlayan Lizbon Stratejisi yatmaktadır. Genel olarak e-Avrupa ve e-Avrupa+ 
aksiyonları takip edilmektedir. Buna bağlı olarak Polonya Avrupa Birliği’nin 
eğitimde uyguladığı BİT politikasını desteklemektedir. Fakat buna rağmen, 
Polonya eğitim sisteminde BİT kullanımı, AB ülkelerinde olduğu kadar yaygın ve 
modern değildir.67 Politikanın temel amacı ve önceliği, tüm okullarda BİT ile eğitim 
programı entegasyonunun sağlanması, tüm öğretmenlerin okullarda BİT eğitimi 
verebilecek şekilde hazırlanması, öğretmenlerin BİT’i pedagojik amaçlı 
kullanması ve tüm öğrencilerin zengin eğitim kaynaklarına erişiminin 
sağlamasıdır.  

                                                 
67 e-Polonya - 2001-2006 yıllarında Polonya^da Bilgi Toplumu Gelişimi için yapılan aksiyon planı. - 
http://www.mi.gov.pl/lacznosc/polski/dokumenty/index.html 
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Gelecek Neslin Eğitimi 
 
Şekil 104: Son Üç Ay İçerisinde Eğitim Kurumlarından İnternet’e Bağlanan 
Bireylerin Oranı – Polonya 
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Kaynak : EUROSTAT, Bilgi Toplumu İstatistikleri,  2004  
 
Polonya’da eğitim alanında BİT desteği alınması amacıyla ülkenin kendisine ve 
tarihi geçmişne özel ağ içeriği kullanılmaktadır. Ulusal seviyede genel, açık ve 
amaca odaklı çekirdek bir müfredat mevcuttur ve öğretmenler bu çekirdek 
müfredat doğrultusunda daha detaylı bir müfredat hazırlamak ve öğretmek ile 
yükümlüdür. Eğitim programıyla Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin entegrasyonu iki 
ayrı şekilde gerçekleştirilmiştir. Öncelikle BİT müfredata ayrı bir konu olarak 
entegre edilmiş, ayrıca çekirdek müfredatta diğer konular için de BİT desteği 
gerekliliği belirtilmiş fakat eğitim sisteminin özelliğinden öütürü bu desteğin nasıl 
gerçekleştirileceği ile ilgili karar, öğretmenin kabiliyetine ve okuldaki ekipman 
mevcudiyetine bırakılmıştır. 
 
2001 yılında, resmi olarak öğretmenlere özel temel BİT eğitim programına katılan 
öğretmen sayısı toplam 209.050 olmuştur. Programın devamı olarak aynı yıl 
içerisinde öğretmenler arasından ileri seviyede eğitim kurslarına katılanların 
sayısı ise 122.959’dur.  
 
InterKl@sa eğitmenlerin eğitimi konusunda basamaklı metodoloji kullanarak 
düzenlenmiş bir yapısal eğitimi programıdır. Bu şekilde, BİT eğitimi almış olan 
öğretmenlerin bilgilerini diğer öğretmenler ve bireylerle paylaşabilmesi 
hedeflenmiştir. Program dahilinde her eğitimli öğretmen aldığı eğitimi daha sonra 
20 öğretmene vererek daha hızlı bir eğitim yayılımı sağlayacaktır. Bu eğitim 
programı özel sektörde faaliyet gösteren bir şirket olan “Intel” ile ortak bir çalışma 
sonucu başlamıştır. Ayrıca Intel’in başlattığı Intel Geleceği Öğretir Programı da 
öğretmenlerin BİT yetkinliklerini artırmayı hedeflemektedir. Intel Geleceği Öğretir 
Programı e-Öğrenme ve eğitim merkezleri yaşadığı yere yakın olan öğretmenlerin 
yüz yüze eğitimi olarak iki aşamadan oluşmaktadır. Eğitimciler bu kursu bitirdikten 
sonra bir önderlik sertifikası almaya hak kazanır. Geliştirilen yetkinlikler 
öğretmenerin bir okulun IT Koordinatörü olabilmesi için gerekli olan bir standart 
haline gelmiştir. 68  
 
Polonya Hükümeti İnternet erişimi, BT eğitiminin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması için çok çaba göstermiştir. Polonya Eğitim Bakanlığı’nın BİT ile 
eğitim programının entagrasyonu amacıyla okullarda İnternet erişimi ve 
öğretmenlere BİT eğitimi sağlamayı hedeflemiştir. Bu sebeple okullarda ağ 

                                                 
68 http://www.interklasa.pl/portal/index/strony 
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geliştirilmesi, İnternet sınıfları, ve InterKl@sa gibi özel sektör, Avrupa Birliği ve 
sivil toplum örgütlerinin (STK) ortaklığı dahilinde çok sayıda pilot program 
geliştirilmiştir. 
InterKl@sa programı öğretmenlerin eğitimi, eğitim yazılımlarının satın alınması ve 
İnternet’e dayalı eğitim içerik merkezleri’nin kurulması için uygulanan pek çok 
projenin tek bir çatı altında birleşmiş halidir. Bu program okullardaki BİT altyapısı, 
geniş BİT erişim olanakları ve BİT eğitim kaynaklarına odaklı bir programdır. 69 Bu 
amaçla öğretmenlerin konularını öğretirken BT araçlarını kullanması, okulların 
çoğunluğunda intranet oluşturulması, bilgisayar ve İnternet kullanımının teşvik 
edilmesi ve her spor salonunda İnternet laboratuarlarının oluşturulması gibi 
hedefler belirlenmiştir. 
 
Yüksek İnternet penetrasyonu oranlarına erişmek amacıyla, hükümet İnternet 
kullanımının artmasına yardım etmiştir. Bu sayede Polonya içerik zenginiliği 
oluşturabilen, BİT ile ekonomiyi entegra etmeyi başaran öncü bir geçiş ülkesi 
haline gelmiştir. Okullardaki BİT erişiminin geliştirilmesinin İnternet kullanımını 
artırma ve BİT kullanımının gelişmesini sağlama doğrultusunda başarılı bir strateji 
olduğu kanıtlanmıştır.  
 
Polonya BİT stratejisinin yoksul kırsal bölgelerdeki hedef alanları buradaki okulları 
kapsamaktadır. Bu amaçla tasarlanmış Kırsal Gelişme Programı’nın bir parçası 
olan ve Dünya Bankası yardımı ile finanse edilen bu programlar BİT tanıtımını 
desteklemeyi ve bu bölgelerdeki öğrencilerin dijital ortama dahil edilmesini 
hedeflemektedir. Yerel kaynaklara göre, yerel yönetimlerin harcaması için 
ayrılmış ve merkezi fonların % 30’unu oluşturan yerel BİT fonları halen yetersiz 
bulunmaktadır. Buna ek olarak zengin ve fakir yerel yönetimlerin BİT harcamaları 
arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Oysa bu programın amacı Polonya’daki 
kırsal kesimlerde İnternet’e girişin ek destek ile geliştirilmesi ve sayısal uçurumun 
azaltılmasıdır. 70 
 

Yetişkinlerin Eğitimi ve Yetkinlikleri 
 
Polonya’nın BİT stratejisi dahilindeki diğer bir program da hem hükümet 
tarafından hem de özel sektör tarafından desteklenmekte olan artan yetişkin 
eğitim oranı ve uzaktan eğitim teşvikleridir. Polonya Hükümeti’nin odaklandığı 
konu, Polonya işgücünün hayat boyu öğrenme yoluyla BİT’e dayalı istihdam 
yetkinliklerinin geliştirilmesidir. Bireylerin BİT entegrasyonunun ilk aşamasının 
okullar ve halka açık erişim alanları üzerinden yürütülmesi hedeflenmiş olsa da, 
üçüncü seviye eğitim kurumları ve akademik ortaklıklar da Polonya BİT içerik 
etkenlerinin önemli bir bölümünü teşkil eder.  
 
İçerik konusunda eğitim kurumlarının belirli uygulamaları bulunmaktadır. Bazı 
büyük üniversiteler dersler ve sınavlar için çevrimiçi giriş ve kayıt sistemleri 
uygularken, Eğitim ve Spor Bakanlığı lise final notlarını gösteren ve bunların 
üniversiteye giriş için kullanılmasını sağlayan bir ulusal sistem üzerinde 
çalışmaktadır. Polonya’da gelişen çevrimiçi kaynağa bir örnek de e-İstihdam 
programıdır. Yeni bir e-İstihdam raporuna göre Polonya’da e-İstihdam hızlı bir 
şekilde büyüme göstermektedir. Bu rapor 2005 yılında yaklaşık 1900 katılımcının 
bulunduğu pracuj.pl veritabanları analizine dayanmaktadır. Rapora göre, her 
çevrimiçi iş teklifine yaklaşık 108 kullanıcı cevap vermiştir. Çevrimiçi  iş arayan 
bireylerin %68’i 30’lu yaşlarında ve 10 yıllık iş deneyimine sahip erkeklerdir. 
                                                 
69 Polonya Milli Eğitim Bakanlığı Web Sayfası, 2001 (GOV) - http://www.men.waw.pl/  
70 Daha fazla bilgi için: www.witrynawiejska.org.pl 
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İnternet işe alım sistemleri genel olarak 26-39 yaş aralığındaki insanlar tarafından 
kullanılmaktadır. Başvuranların sadece %8.3’ünü 20–25 yaş arası  bireyler 
oluşturmaktadır. İnternet’te yayınlanan bir iş başvurusuna çevrimiçi katılım sayısı 
nasıl 100’den fazla olur71 konusu tartışmalara sebebiyet vermiştir. 
 

Girişimciler için e-Eğitim 
 
E-Eğitim, sadece eğitim kurumları ile sınırlandırılmamış, daha geniş bir toplum 
özelliği haline gelmiştir. Ayrıca ekonomik sebeplerle yetişkinlerin eğitimi ve 
yetiştirilmesinin de önemli olduğu anlaşılmıştır. Örneğin, Polonya Girişimi 
Geliştirme Kuruluşu (PAED) Ağustos 2005 sonunda ücretsiz e-Eğitim  
programlarını lanse etmeye hazırlanmaktadır.72  
 

 

 

6.4.3. Erişim 
 
En son verilere göre, 38 milyon nüfuslu Polonya’daki toplam İnternet 
kullanıcılarının sayısı 10 milyonu bulmaktadır. Polonya’da İnternet kullanıcılarının 
sayısı 1999 yılında sadece 2.5 milyonken, 2003 yılında bu sayı 6.8 milyona 
yükselmiştir. Bugün Polonya nüfusunun % 27.8’i73 İnternet kullanmaktadır. Bu 
karşılaştırmalı çalışmada söz konusu rakam diğer AB ülkelerine oranla 
karşılaştırıldığında %5–20 daha düşük olmakla birlikte,Türkiye’ye oranla %8.274 
daha yüksektir. Polonya genelinde kırsal kesimde İnternet penetrasyonu oranının 
düşük olduğu görülürken, büyük şehirlerde çalışan bireyler arasında bu oran daha 
yüksektir. İnternet kullanan % 26’sı da nüfusu 1 milyonu geçen kentlerdedir. Bu 

                                                 
71 http://www.pldg.pl/p/en/nw/3631 
72 http://www.pldg.pl/p/en/nw/3690  
73 http://www.İnternetworldstats.com/stats4.htm#eu 
74 http://www.İnternetworldstats.com  

Güçlü Yönler : 
 
o Genç ve iyi eğitimli bir toplum, 
o Teknik eğitimin ilerlemesini sağlayan çok sayıdaki teknoloji parkları ve 

alanları, 
o Tüm ülke genelinde bulunan güçlü bilimsel merkezler, 
o Sınıflarda teknolojinin entegrasyonu ve öğretmenlerin eğitimi için vaatler 

verilmesine devam edilmesi, 
o Bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme yatırımlarına ve öncülüğüne 

devam edilmesi. 

Zayıflıklar : 
 
o Polonya ekonomisi şu an düşüş içerisinde, her ne kadar Polonya Hükümet 

çalışanları iyiye gidişten önce çok az bir düşüş olduğunu söylese de 
kararsızlık kontrolsüz bir şekilde devam etmekte. 

o İş imkanlarının sınırlı olduğu Polonya’da, işsizlik oranı %19 ve çok sayıda 
genç ve iyi eğitimli kişi iş aramakta, 

o AB’ye giriş potansiyel olarak daha yüksek maliyetli bir yaşam ve daha 
yüksek vergiler anlamına gelecek, 

o Hükümet, pek çok reform yapmış olsa da, politikaların belirlenmesi ve 
uygulamaya geçilmesinde bürokrasi çok fazla zaman alıyor. 
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demogafik özellik daha bilgili ve daha eğitimli işçilerin yoğunlukta olduğu eski 
Doğu Bloğu şehirlerindeki demografik özelliğinin devamı niteliğindedir. 
 
Şekil 105: Son Üç Ay İçerisinde Evinde İnternet’e Bağlanan Bireylerin Oranı – 
Polonya 

%0

%5

%10

%15

%20

%25

%30

%35

%40

%45

Tüm
Bireyler

16-24
yaş

25-34
yaş

35-44
yaş

45-54
yaş

55-64
yaş

65-74
yaş

75 ve
üzeri
yaş

Erkek Kadın Çalışan Öğrenci Diğer Düşük
Eğitim
Düzeyi

Orta
Eğitim
Düzeyi

Yüksek
Eğitim
Düzeyi

Kaynak : EUROSTAT, Bilgi Toplumu İstatistikleri,  2004  
 
Şekil 106: Son Üç Ay İçerisinde İşyerinden İnternet’e Bağlanan Bireylerin Oranı – 
Polonya 
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Kaynak : EUROSTAT, Bilgi Toplumu İstatistikleri,  2004  
 
 
Şekil 107: Son Üç Ay İçerisinde İnternet kafeden İnternet’e Bağlanan Bireylerin 
Oranı – Polonya 
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Kaynak : EUROSTAT, Bilgi Toplumu İstatistikleri,  2004  
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Şekil 108: Düzenli Olarak İnternet’e Bağlanan Bireylerin Oranı – Polonya 
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Kaynak : EURSOSTAT, Bilgi Toplumu İstatistikleri,  2004  
 
Polonya’daki sayısal uçurumun sebepleri genel olarak diğer geçiş ülkeleriyle 
aynıdır. Düşük kalitedeki telefon sistemleri, zayıf genişbant İnternet bağlantısı 
(xDSL) altyapısı ve az sayıda olan halka açık İnternet erişim mekanları bu 
sebeplerin arasında gösterilmektedir. 
 
Polonya örneğinde de İnternet penetrasyonundaki gelişiminin ana engeli yüksek 
maliyetli komünikasyon gereçleri olarak gzlemlenmektedir75. Avrupa’da hanehalkı 
telefon sahipliği ortalama % 70 olduğu halde Polonya’da bu oran sadece % 35’tir. 
Buna ek olarak Polonya’da IT ekipmanlarına yatırım yapmak halen yüksek 
maliyetlidir. Ortalama 1000 ABD doları bedelindeki bir PC’nin ortalama aylık 
maaşın %83’ünü gerektirmesi bu durumu kanıtlar niteliktedir. Bu durumda, 
Polonyalıların % 30’unun evinde bilgisayar olması ve bunların da ancak 
%10’unun İnternet girişine sahip olması şaşırtıcı değildir. 
 
PC sayısının ve İnternet kullanımının düşük olmasından dolayı halka açık İnternet 
erişim noktaları kurma yoluyla nüfusu İnternet kullanımına yakınlaştırma 
hedeflenmektedir. Bu merkezlerde ücretsiz İnternet ve bilgisayar kullanma eğitimi 
verilmesi de sayısal uçurum problemine bir çözüm olarak görülmektedir. 
 
Erişim oranının önemli ölçüde yerleşim yeriyle orantılı olduğu belirlenmiştir. Diğer 
örnek ülkelerde de görüldüğü gibi Polonya’da 35 yaş üstü düşük gelirli bireyler ile 
kasaba ve köylerde yaşayan bireylerin İnternet erişim olanakları kısıtlıdır. Kırsal 
alanlarda İnternet penetrasyonu oranının artırılması Polonya BİT stratejisi’nin 
önemli bir parçasıdır. Bu doğrultuda öncelikli olarak kentleşme oranı düşük olan 
yerleşim yerlerinde bilgisayar terminalleri kullanarak halka açık erişim 
merkezlerinin kurulması hedeflenmektedir. Kütüphaneler, okullar, kültür 
merkezleri, müzeler, yerel ve ulusal yönetim ofisleri, iş merkezleri, uzmanlaşmış 
bakanlık kurumları (örneğin Tarım Tavsiye Merkezleri gibi), postaneler halka açık 
merkezlerin kurulabileceği örnek alanları oluşturmaktadır.   
 
Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalardan bir diğeri de İkon 
Projesi’dir76. Bu proje, özellikle küçük kasaba ve köylerde bulunan yerel 
kütüphanelerde ve toplum merkezlerinde halka açık İnternet erişim noktaları 
açmayı amaçlamaktadır. Özellikle bedava İnternet erişimi ve bilgisayar eğitimi 
aracılığıyla, sayısal uçurumun yarattığı problemlerin ortadan kaldırılması bu 
programın temelinde yatan gerekçedir. Serbest erişim noktalarına “PIAP” adı 

                                                 
75 Şubat 2004'te yayımlanan Avrupa Komisyonu e-Avrupa raporuna  göre 
76 http://www.informatyzacja.gov.pl/en/projekty.html ve http://www.informatyzacja.gov.pl/en/projekty.html 

İkon Projesi 
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İnternet girişi ve 
bilgisayar eğitimi 
aracılığıyla, dijital 
bölünmenin 
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problemlerin 
ortadan 
kaldırılmasını 
hedeflemektedir.  
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verilmekte ve bu noktaya hizmet veren İnternet servis sağlayıcısının hizmet 
karşılığı bir bedel talep ediyo olmasına bakılmaksızın bütün masrafları devlet 
tarafından karşılanmaktadır. Avrupa Komisyonu e-Avrupa+ raporuna göre 
Polonya’da yaşayan 1000 birey başına düşen halk erişim merkezi sayısı 
düşüktür. Haziran 2004 tarihinde İkonka projesi dahilinde toplam 1250 tane halk 
erişim merkezinin lansmanı yapılmış ve yıl sonuna kadar 500 tane daha açılması 
planlanmıştır. 77 
 
Polonya’da bireyler arasında İnternet penetrasyonu oranının artırılması için 
hükümet e-Vita adı altında bir program geliştirmiştir. Bu projenin hedefi 
(http://www.slupsk.pl/) kamu kurumları ile bireyler arasındaki iletişim olanaklarını 
kablosuz İnternet erişim noktaları sayesinde kırsal kesimlere da sağlamaktır. Bu 
proje kapsamındaki alanlarda yaşayan insanların ayrıca İnternet kullanımı ile ilgili 
çeşitli eğitimlere tabi tutulmaları planlanmıştır. Polonya’daki altı kırsal yerleşim 
merkezi ve bu bölgelerdeki yerleşik nüfusu hedefleyen, BT kullanımı, bilgisayar 
sahipliği ve BT kullanımına bağlı olarak ekonomik gelişmeyi destekleyici 
programlar tasarlanmıştır78.  
 
Ayrıca Polonya’da Slupsk79 kentinde resmi ofisleri, okulları, hastaneleri, 
kütüphaneleri ve diğer halka açık kurumları birbirine bağlamak için genişbant 
kablosuz İnternet ağı kurulmaktadır. Cisco Systems ve Ekonomi Eğitimi Vakfı 
(Varşova) ortak çalışması ile geliştirilen bu proje uzun dönem e-Slupsk programı 
çerçevesinde yürütülmektedir. Bu proje diğer şehirler için bir model olması için 
geliştirilmiştir. Ayrıca projenin diğer bir amacı da kablosuz genişbant İnternet 
bağlantısı ile e-Avrupa 2005 Eylem Planı’nda belirlenen hedefleri 
gerçekleştirmektir.80  
 
 

 

6.4.4. Motivasyon  
Polonya Hükümeti, bireyleri İnternet ve diğer BİT’lerin kullanımına teşvik edecek 
motivasyon seviyesinin yakalanmasında ağ içeriği ve ağ üzerinden sağlanan 
hizmetlerin kalitesinin çok önemli rol oynadığını belirlemiştir. Bu motivasyon 

                                                 
77 http://www.informatyzacja.gov.pl/scripts/detail.asp?id=219  
78 http://www.pldg.pl/p/en/nw/3670 
79 Slupsk şehri web sayfası (Lehçe dilinde)  http://www.slupsk.pl/ 
80 Kaynak : http://europa.eu.int/idabc/en/document/3186/585  

Güçlü Yönler : 
 
o İnternet kullanımının ülke genelinde öngörülenden daha yüksek düzeyde 

artış göstermesi, 
o İş çevrelerine bilgisayar satışlarındaki yüksek oranın halen devam etmesi, 
o Mevcut toplumsal noktaları kullanarak halka açık giriş noktaları 

oluşturulması için devlet desteği. 

Zayıflıklar : 
 
o Maliyet halen İnternet girişi için engel teşkil etmektedir, 
o İnternet kullanımının faydaları ile ilgili bilinç halen düşük seviyededir 

(fiyatla karşılaştırılınca), 
o Altyapının olmaması. 
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unsurları İnternet kullanımının bireylerin günlük hayatlarının bir parçası haline 
gelmesi için çok önemlidir. 
 
Polonya’da İnternet kullanıcısı bireylerin % 32’si yüksek öğrenim yapmış, %17’si 
de halen yapmaktadır. Polonya’da eğitim altyapısı ve içerik gelişimi yüksek 
seviyede olduğu için bireyler arasında çevrimiçi içerik zenginliği hakkındaki 
farkındalık oranı da yüksektir. İçerik alanında önemli ölçüde gelişmiş sektörler 
eğitim, e-Devlet, istihdam sağlama ve eğlencedir. 
 
Bilgiye dayalı ekonomi alanında Polonya yeni teknolojiler ve yeni ekonomik 
fırsatlar arasındaki bağlantıya gereken önemi göstermiş ve bu sayede atılım 
yapmıştır. Üretime, dağıtıma ve bilginin kullanımına artan odaklanma sayesinde 
bilgiye dayalı endüstriler Polonya’da büyüyen bir sektör durumuna gelmiştir.81  
Çevrimiçi içerik pazarının ekonomik potansiyeli Polonya’da fark edildiği için içerik 
geliştirme alanı da gittikçe büyümektedir. İçerik alanında özellikle eğitim içeriğine 
yoğunlaşılmaktadır. Devlet tarafından belirlenen e-Devlet için içerik stratejileri, 
sağlık, dil ve sosyal eşitlik konuları da diğer odaklanılan çevrimiçi içerik alanlardır.  
 

Polonya’da e-Sağlık 
 
Polonya sağlık otoriteleri ve sağlık özel sektörü BİT’in birtakım özelliklerinden 
faydalanmaya başlamıştır. Fakat mevcut aşamada bu faydalar sadece veri 
arşivleme, web sayfası oluşturma ve veri tabanı sistemleri geliştirme 
düzeyindedir. Sağlık Bakanlığı web sayfası (www.mzios.gov.pl) fonksiyonel bir 
sayfadır ama statik, destekleyici içerikten öteye gidememiştir. Krakow’da bulunan 
Sağlık Sistemleri Kalite Gözlem Merkezi (www.cmj.org.pl) daha ileri seviyede bir 
teknoloji kullanmakta ve Polonya halkına sağlık alanında bilgi sağlamak için çok 
sayıda özel içerik geliştirmeleri yapmaktadır. Profesyonel fizikçiler tarafından 
hazırlanan sağlık, hastalık ve tıbbi bilgilerin bulunduğu web sayfası Sağlık 
Ansiklopedisi (www.zdrowie.med.pl) içerik iyileştirmeye verilebilecek bir örnektir. 
Polonya’da ayrıca daha yaşlı ve engelli insanlar için oluşturulan çok sayıda 
İnternet hizmetleri ve telematik uygulamalar da bulunmaktadır.  
 
Şekil 109: Sağlık Bilgisine Ulaşmak İçin İnternet Kullanan Bireylerin Oranı – 
Polonya 
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Kaynak : EUROSTAT, Bilgi Toplumu İstatistikleri,  2004  
 
Polonya hükümeti aktif olarak e-Hükümet hizmetlerini ilerletmiş ve bu sayede 
çevrimiçi kamusal hizmet sağlama oranı 2002 yılında %19 iken 2004 yılında %35 

                                                 
81 http://www.pldg.pl/p/en/ms/elearning?BL=1 
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seviyesine yükselerek %15’lik bir artış göstermiştir. Bu rakam AB ortalamasının 
altında olmasına karşın aynı sosyo ekonomik koşullar altındaki ülkelere göre, 
yüksek olduğu için önemlidir. Bu rakam umut verici olsa da, 2003 yılında AB üyesi 
ülkelerde kamu hizmetlerinin ortalama %45’i çevrimiçi olarak sunulurken 
Polonya’da sadece %2’sinin tam olarak çevrimiçi  ortamda sunulabilmesi geri 
kalındığını göstermektedir. Örneğin Ulusal Sağlık Fonu sağlık hizmetleri için 
sağlık kuruluşlarında bekleme listesi uzunluğu, bekleme zamanı gibi bilgileri 
içeren ve Ulusal Sağlık Fonu’nun tüm şubelerinde bulunan halka açık bir bilgi 
sistemi oluşturmuştur. 82 Bazı sağlık kurumları elektronik ortamda randevu 
sistemini de uygulamaya koymuştur (bu  hizmet çoğunlukla yarı interaktiftir, çünkü 
formu dolduran kimseyi daha sonra hastanenin geri araması gerekmektedir). 
 
Polonya, anadilini ve kültür mirasını kullanarak yenilikçi BİT uygulamaları 
geliştirme konusunda çok etkin uygulamalar gerçekleştirmiştir. Filmler, edebi 
eserler ve kültürel konular ile ilgili çok çeşitli web sayfaları bulunmaktadır. Bu web 
sayfalarına örnek olarak www.culture.pl sayfası ve Polonya Kütüphanesi web 
sayfası gösterilebilir. Bu çalışma UNESCO’nun “Publica” serisinin bir parçasıdır.83 
 
E-İçerik, Polonya ağ içeriğini arttırmak için hazırlanmış, e-Kütüphaneler, turistik 
bilgiler, kültürel miras ve iş dünyası ile ilgili bilgiler içeren bir hükümet programıdır. 
Polonya’nın Avrupa Birliği üyesi olmasıyla birlikte yerel e-İçerik programı e-
Avrupa stratejisi altında yürütülen Avrupa e-İçerik programına müdahil olmuştur. 
E-Avrupa 2000 yılında başlatılmış, 2010 yılında Avrupa’yı dünyanın en dinamik, 
en rekabetçi BİT ile entegre olmuş ekonomisi ve toplumu haline getirmeyi 
hedefleyen bir programdır. 2001 yılında Polonya e-İçerik Ulusal İletişim Noktası 
(NCP) Polonya’daki e-İçerik programlarına teşvik sağlama amacıyla kurulmuş ve 
28 Şubat 2003 de e-İçerik açılış günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Agnieszka 
Chrzaszcz’a göre, e-İçerik programına halihazırda iki tane Polonya 
organizasyonu katılmış olup, Polonya ortaklı 50 proje uygulamasından 12 tanesi 
için de halen pazarlıklar sürmektedir84. 
 
Ülke çapında kütüphanelerin BİT’lerden faydalanma oranında ve bu gelişmeyle 
paralel olarak İnternet erişimine sahip olan kütüphanelerin sayısında artış 
yaşanmaktadır. Fakat bu alanda gelişmiş diğer ülkelere bakıldığında rakamlar 
halen düşüktür. 2003 yılında kütüphane kullanıcılarının %18’inin erişim olanağı 
varken, 2004 yılında bu rakam ancak %23’e ulaşabilmiştir. 2002 yılında 
kütüphanelerin web sayfalarının korunmasının etkisi ile kütüphanelerin web 
sayfalarında %100’lük bir artış görülmüştür. Bu oranlardaki artış eğilimine, 
kütüphanelerin halka açık giriş noktası yapılması gibi programlarla destek 
verilmiş, böylece hem bütün kesimlerden bireylere rahat erişim sağlamış hem de 
tarihi kaynakların bulunduğu kütüphanelerin kullanımı için85 iyi bir ölçüm olmuştur. 
Dijital kültür kaynaklarına bağlantıyı sağlayan elektronik cihazlar ve bilgisayarlar 
ile BİT’lerin kütüphanelerle entegrasyonu, Kültür Bakanlığı’nın 2004–2013 yılları 
arasındaki kültür gelişimi stratejisinin de önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu 
da, her ne kadar gerçekleşmesi devlet bütçesine ve yerel yönetim organlarına 
bağlı da olsa kütüphaneler, müzeler ve arşivlerle BİT’lerin entegrasyonu için 
uygun bir platform hazırlamaktadır. 
 
Polonya’da özel gruplara da hizmet veren pek çok site bulunmaktadır. IDN 
(Engelliler İçin İnternet) portalı (www.idn.org.pl) ve işitme engelli kullanıcılar için 

                                                 
82 Kaynak : www.nfz.gov.pl 
83 http://monika.univ.gda.pl/~literat/books.htm#books 
84 http://www.econtentmag.com/Articles/ArticleReader.aspx?ArticleID=6468&CategoryID=14 
85 Kaynak : www.calimera.org   
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İnternet sitesi (www.nieslyszacy.pl) Polonya’da en çok ziyaret edilen arama 
motoru portalı olan  www.poland.pl 86 da beşinci sırada yer almaktadır. 
 
 

 

 

6.4.5. Ölçümler 
BİT’lerin Polonya ekonomisi ve toplumu üzerindeki etkisini takip etmek ve 
anlamak için daha çok Polonya Hükümeti’nin ölçümlerine bakmak gerekmektedir. 
BİT etkisinin uluslararası analizi dahilinde temel araştırmalarda, etkinlik 
gösterelerinde ve uzun vadeli araştırmalarda gelişme görülürken, uzun dönemli 
davranış değişikliklerinde nispeten az bir gelişme gözlemlenmiştir.  
Telekomünikasyon Bakanlığı “e-Polonya” isimli projesiyle, 2001–2006 yıllarında 
Polonya’da yürütülecek Bilgi Toplumu’nu Geliştirme Stratejisi isimli diğer bir 
projenin daha detaylı değerlendirilebilmesi için uygun bir zemin oluşturmayı 
hedeflemektedir.  
 
Çevrimiçi eğitim içeriğinin incelenmesi kalite ve güveni garanti edebilmek adına 
çok önemli bir konudur. Polonya Hükümeti eğitim materyallerinin resmi onayı için, 
kaynak listesi oluşturması yasal çerçevede onaylanmış bağımsız eksperlerin 
değerlendirmelerine dayalı bir sistem geliştirmiştir. Fakat aynı zamanda okullar ve 
öğretmenler kendi pedagojik değerlendirmelerine göre uygun olduğunu 
belirledikleri kaynakları onay listesinde olmasa müfredata alabilmektedir. Eğitim 
yazılımı geliştirilmesi alanı da isteyen her firmaya açıktır.  
 

                                                 
86 www.poland.pl 

Güçlü Yönler 
 
o Polonya’da bilgi ekonomisi güçlü bir şekilde gelişmektedir, 
o Devlet tarafından yürütülen kapsamlı Polonya dilindeki e-İçerik programı 

anadilde içeriği arttırmayı amaçlamaktadır, 
o Polonya’daki kütüphaneler giderek daha fazla oranda Bilgi 

Teknolojileri’nden faydalanmaktadır, 
o Sayıları artan web sayfaları değişik ilgi alanlarına sahip bireylere hizmet 

etmektedir.  

Zayıf Yönler 
 
o e-Devlet hizmetleri son derece kısıtlıdır 
o Sağlık sektöründe Bilgi Teknolojileri kullanılamamaktadır 
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6.4.6. Kamu Özel Sektör  Ortaklıkları 
Kamu kurumları özel sektör, eğitim sektörü ve çok uluslu sivil toplum kuruluşları 
ile etkili ortaklıklar gerçekleştirmiştir. İnternet erişimi ile bu ortaklıklar yerel 
seviyeden ulusal ve uluslararası seviyeye taşınmıştır. 
 
InterKl@sa yoğun bir biçimde ortaklığa dayalı bir program özelliği sergilemiş ve 
bu proje süresince hükümet tarafından yürütülen bir program olmamasına karşın 
Eğitim Bakanlığı tarafından ve diğer özel sektör kurumları tarafından, özellikle de 
BT sektörü tarafından destek görmüştür. InterKl@sa tanıtımı aşamasında ise 
ulusal kanallar, ulusal radyolar ve büyük Polonya gazetelerinden de medya 
desteği almıştır.  
 
Kamu ile özel sektör ortak çalışmasına Eğitim Bakanlığı (MoNES) ve Intel işbirliği 
ile gerçekleştirilen öğretmenlerin eğitimine yönelik “Intel Geleceği Öğretir” 
programı da başka bir örnek teşkil etmektedir. Program doğrultusunda, geçmiş üç 
yıl içerisinde 50.000’den fazla öğretmen eğitim almıştır.  
 
InterKl@sa çerçevesinde gerçekleştirilen iki etkili ortaklık örneği aşağıdaki 
gibidir87: 
 

• Eğitim amaçlı diz üstü bilgisayarları: Eğitim için diz üstü bilgisayarları 
projesinin hedefi öğretmenlere ve eğitmenlere uygun olan en yüksek 
kalitede diz üstü bilgisayarları sağlamaktır. InterKl@sa dahilinde bu proje 
IBM ile birlikte yürütülmüş ve IBM diz üstü bilgisayarlarını öğretmenlere en 
uygun fiyat ile temin etmiştir. InterKl@sa IBM ile birlikte Polonya 
okullarında taşınabilir bilgisayarların kullanımı sürecini başlatmış ve mobil 
öğretime fırsat yaratmıştır.  

• İkinci el bilgisayarlar: Tek başına devlet yardımı okullardaki bilgisayar 
ihtiyacını karşılamaya yetmemektedir. Halen pek çok gelişmiş ülkede 
eğitim amaçlı kullanılan mevcut bilgisayar donanımlarının büyük kısmı 
ikinci eldir.  

 

Polonya Diasporası 
 
Polonya dışında yaşayan Polonyalıların sayısı yaklaşık 20 milyonu bulmaktadır. 
Bu rakam neredeyse Polonya’da yaşayan Polonyalıların %50’sini 
oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu Polonyalılar dünya üzerinde 90’dan fazla 
ülkede yaşamaktadır. Dünya genelinde Polonya dili kullanılarak oluşturulmuş 
kültür ve tarih odaklı içerik dünyaya dağılmış Polonyalıları elektronik ortamda 
birleştirici bir unsur olmuştur. 

                                                 
87 www.komputery.interklasa.pl ve www.interklasa.pl 

Ulusal ve 
Uluslararası 
düzeyde kamu ve 
özel sektör 
arasında yapılan 
etkili ortaklıklar ve 
ayrıca uluslararası 
kuruluşlardan 
alınan gelişim 
desteği 
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6.5.  İrlanda 
 

 
 
Geçmiş on yıl içerisinde İrlanda’da özellikle ileri teknoloji sektöründe bir geçiş 
yaşanmış ve bu sebeple bir ekonomik büyüme gerçekleşmiştir. Keltik Kaplanı adı 
verilen bu gelişme periyodunda reel GSYH iki katına çıkmıştır. İrlanda’nın 
büyüme süresince gösterdiği performans 1990’ların sonlarında başlamış ve yeni 
milenyum’a girilmesi ile de iyice yükselerek, kişi başına düşen gelirin, AB 
ortalamasına hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamıştır. İstihdamda da istisnai bir 
büyüme yaşanmıştır. Geçmiş on yıl içerisinde İrlanda Hükümeti enflasyonu 
engellemek ve hükümet harcamalarını azaltmak, iş gücü kabiliyetlerini arttırmak 
ve yabancı yatırımı teşvik etmek için pek çok ulusal ekonomik program 
düzenlemiştir. Endüstri, GSYH’nın % 46’sını, ihracatın %80’ini oluşturmakta ve iş 
                                                 
88 Ülkenin tam adı, Kuzey İrlanda’dan (İngiltere’de yasal bir alan)  farklı olarak İrlanda Cumhuriyeti’dir, buna 
rağmen raporun geri kalanı için daha kısa bir terim olan “İrlanda” kelimesi kullanılmıştır.  

Ülke Hakkında Genel Bilgiler ve Rakamlar 
 
Temel Ülke Özellikleri 
o İrlanda Cumhuriyeti88, modern ve ticarete dayalı ekonomisi ile geçmiş 

yıllarda güçlü bir büyüme göstermiş olan (1995–2002 arası ortalama % 8) 
küçük bir ülkedir.  

Sosyal Özellikleri : 
o 2005 yılında İrlanda nüfusu yaklaşık 4,027,303’dür.  
o İstihdamda istisnai derecede güçlü bir büyüme görülmektedir. 
o İşsizlik oranı, istihdam politikalarıyla geçmiş yıllarda çok düşük seviyelere 

gerilemiştir. 
 
Politika : 
o İrlanda Avrupa Birliği’ne üye bir devlettir. 
o İrlanda Ocak 1999 yılında diğer 10 AB üyesi devlet ile birlikte Euro para 

birimine geçmiştir. 
 
Ekonomi : 
o Kişi başına düşen GSYH dört büyük Avrupa ekonomisinden %10 daha 

fazladır. 
o Geçmiş 10 yılda  gerçekleşen özellikle de ileri teknoloji sektöründeki –Keltik 

Kaplanı- adı verilen ekonomik büyüme İrlanda’daki reel GSYH seviyesini 
yaklaşık iki katına çıkarmıştır. 

o Geçmiş 10 yıl içerisinde İrlanda Hükümeti enflasyonu engellemek ve 
hükümet harcamalarını azaltmak, iş gücü kabiliyetlerini arttırmak ve yabancı 
yatırımı teşvik için pek çok ulusal ekonomik program düzenlemiştir. 

o Bunun sonucu olarak, özelikle de Avrupa’ya gelmek isteyen ABD firmaları 
başta olmak üzere, konuşulan ortak dilin, kalifiye iş gücünün, demografik 
özelliklerin ve vergi politikasının etkisiyle çok uluslu ileri teknoloji 
yatırımlarına dayalı çok önemli bir ekonomik göçe sahne olmuştur. 

o Endüstri, GSYH’nin %46’sını ve ihracatın %80’ini  oluşturmaktadır ve iş 
gücünün %26’sını istihdam etmektedir. Önceleri tarım en önemli ekonomik 
sektör iken şu an endüstri ve hizmet sektörüne dayalı bir ekonomi 
mevcuttur. 

o Britanya ekonomisi ile daha yakın olan Kuzey İrlanda, İrlanda 
Cumhuriyeti’ne yapılan ileri teknoloji göçüne katılmamış ama dot.com 
çarpışması sırasında  İngiltere ekonomisinin durağanlığından, yakınlığından 
ve canlı İrlanda ekonomisi ile sınır komşusu olmasından faydalanmıştır. 

 

Özet 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 132 / 165 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

gücünün %26’sını istihdam etmektedir. Ülkede daha önce tarım en önemli 
ekonomik sektör durumundayken şu anda endüstri ve hizmet sektörüne dayalı bir 
ekonomik yapı oluşmuştur. İlginç olan başka bir konu da BİT üretiminde lider olan 
bir ülkede BT kullanımının kendi nüfusu tarafından benimsenmemesidir. Fakat bu 
durum son zamanlarda vatandaşların düşük maliyetli İnternet hizmetleri ve PC’ler 
ile İnternet erişim fırsatı bulmaya başlamalarıyla değişmektedir. İnternet’e 
entegrasyon sürecinde diğer Avrupa ülkelerinin gerisinde kalsa da  İrlanda’da 
genişbant erişim üyeliklerinde bir artışın olduğu görülmektedir. İnternet’e kolay 
erişim sağlanması e-Ticaret’in de büyümesine yardımcı olmaktadır. 
 
OECD’nin ve AB’nin 2001 yılında yaptığı çalışmalara göre bilim, teknoloji ve 
endüstride yeniliklere dayalı üretim alanında 4. sırada yer almaktadır. 2001 
Dünya Uzmanlık Yıllığı’nda İsveç asıllı IMD de İrlanda’yı 49 endüstrileşmiş ve 
endüstrileşmekte olan ülkeler içerisinde 7. sırada göstermektedir. 
 
Şekil 110: Düzenli Olarak İnternet Kullanan Bireylerin Oranı 
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İngiltere, İrlanda, Polonya ve Turkiye için Kaynak : EUROSTAT, Bilgi Toplumu İstatistikleri,  2004
Kore için Kaynak : Kore Ulusal İnternet Geliştirme Dairesi, 2004
Meksika için Kaynak: OECD eGovernment Çalışmaları (2005), quoting Amicpi, 2004  

6.5.1. Vizyon ve Strateji 
 
Dinamik bir bilgi ekonomisi oluşturmak yaklaşık 10 yıldır İrlanda Hükümeti’nin en 
büyük hedefi haline gelmiştir. 1999 yılında hükümet Bilgi Toplumu için ilk faaliyet 
planını yayınlamış ve bu planda İrlanda’nın Bilgi Toplumu uygulaması ve Bilgi 
Toplumu için gerekli olan ölçümlemeleri içermiştir. Bu faaliyet planı 
telekomünikasyon, altyapı, elektronik ticaret ve iş imkanlarının geliştirilmesi için 
ölçümler, idari ölçümler, kamu hizmetlerinin dağılımı, destek alanları gibi çok 
geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. 
 
İkinci strateji planı olan Yeni Bağlantılar Planı, Bilgi Toplumu stratejisi 
niteliğindedir ve 2002 Mart ayında sunumu gerçekleştirilmiştir. İrlanda 
Hükümeti’nin BİT vizyonunu daha çok İnternet ve İnternet kullanımı hakkında 
bilinçlenme politikası yönlendirmiştir. Stratejinin önemli e-Hükümet içerikleri 
bireylere yatırım ve e-Uzmanlığın geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Sosyal 
Geçiş ile ilgili odak iki faktöre dayanmaktadır: 

 
o e-Kapsama : Bilgi Toplumu’nun gelişiminin neden olduğu sayısal 

uçurumu belirlemek için BİT’lerin potansiyeli üzerine kurulmasının 
sağlanması 

o Yaşam boyu öğrenme : Bilginin ve kabiliyetlerin mevcudiyetini sağlamak, 
değişime adaptasyonunu desteklemek ve yeni öğrenme yolları elde etmek 
amacıyla yaygın eğitimin BİT destekli gerçekleştirilmesinin sağlanması 

İrlanda yeni 
bilgiye dayalı 
endüstrilerde 
başarı uluslararası 
sıralamasında 4. 
sırada yer 
almaktadır. 
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Hükümet geçen yıl haziran ayında  Bilgi Toplumu gündeminin sıkı sıkıya takibi 
konusundaki vaatlerini güçlendirmek için pek çok yeni kararlar almıştır. Bu 
kararlar temelde Bilgi Toplumu konusunda yeni bir kabine komitesinin kurulması 
ve bunu tamamlayıcı bir e-Strateji Grubu’nun genel sekreterlik seviyesinde 
oluşturulması faaliyetlerini içermektedir. 
 

6.5.2. Yetkinlik 
Bilgi teknolojisi sabit değişmelerin yaşandığı bir çevrede sürekli bilgi, kabiliyet ve 
uzmanlık sağlanmasını talep etmektedir. Bu nedenle, İrlanda Hükümeti başarılı 
bir Bilgi Toplumu oluşturma stratejisi dahilinde gelecek kuşak, mevcut çalışan 
nesil ve ülke çapında istihdam alanında potansiyel teşkil eden tüm yetişkinler için 
eğitime yatırım yapılması hususunu ön plana çıkarmıştır. 
 

Eğitim 
 
Eğitim sisteminde BİT altyapısının ve yetkinliğinin yapılandırılması İrlanda’da bir 
öncelik haline gelmiştir89. Bu sebepten ötürü hükümet 365 milyon İrlanda Paundu 
bedelinde bir bütçeyi etkinlik ve teknoloji geliştirme amacıyla çeşitli eğitim 
projelerine harcamıştır. 
 
İrlanda eğitim otoriteleri “Okullarda BT 2000” adında, teknoloji altyapısının 
gelişmesini ve 1999 yılı sonunda tüm okullarda İnternet bağlantısı kurulmasını, 
2001 yılı sonunda ise en az 60,000 multimedyalı bilgisayarın İrlanda genelindeki 
okullarda işler hale gelmesini hedefleyen bir proje tasarlamıştır. Ayrıca, bunların 
yanı sıra proje üç önemli gelişim alanını içermekteydi. 
 
Teknoloji altyapısının geliştirilmesi için 1998 yılında ülkedeki her okul (toplam 
4200 okul) Telekom Eireann’dan (Eircom) multimedyalı ve İnternet’e hazır 
bilgisayar temin etmiştir. Ayrıca Eğitim ve Bilim Bakanlığı Mayıs 1998’de, serbest 
eğitim sisteminde tüm okullara BİT ekipmanlarının alınabilmesi için 15 milyon 
Paund’luk bir bütçe ayırmıştır. Bu çalışmalar sonucunda bugün okullarda yaklaşık 
50,000 adet ek multimedya bilgisayarları bulunmaktadır. 2001 yılı sonunda 
okullarda 60,000 bilgisayar hedefine ulaşılamamış olsa da bu rakama önemli 
ölçüde yaklaşılmıştır.  
 
Yetkinlik altyapısının geliştirilmesi amacıyla öğretmenlere anlaşılabilir, esnek ve 
maliyeti yüksek olmayan BİT eğitim programı sağlanmış, bu sayede 1998 ve 
1999 yıllarında BİT eğitim kurslarında 40,000’den fazla öğretmene eğitim 
verilmiştir. 2000 yılında ise 25,000 ek kursiyer pozisyonu daha öğretmenlere 
tahsis edilerek tüm sistemdeki yaklaşık 44,000 öğretmene ihtiyaçları 
doğrultusunda yetenek geliştirme programına katılma fırsatı sağlanmıştır. Bu 
2001 yılı sonu için hedeflenen en az 20,000 öğretmenin yetenek geliştirme 
programına dahil edilmesi hedefiyle karşılaştırıldığında önemli ölçüde fazladır. 
 
Eğitimde BİT desteği altyapısının geliştirilmesi için Eğitimde Teknoloji Ulusal 
Merkezi (NCTE)  Okullar IT 2000 programını uygulamaya konulmuş, 20 BİT 
eğitimi asistanı  tam zamanlı olarak eğitim merkezleri şebekesine tayin edilmiştir. 
Bu eğitim asistanları okullarda aktif olarak öğrenci ve eğitmenlere BİT 
entegrasyonu konusunda tavsiye ve destekte bulunmuştur. Okullarda BİT 

                                                 
89 http://www.en.eun.org/eun.org2/eun/nl/innovation/content.cfm?lang=enveov=504  

Sınıflarda BİT 
kullanılarak 
öğrenmenin 
kolaylaştırılması 
müfredat 
yenilikleri ile 
desteklenmiştir.  
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entegrasyonu projesi kapsamında 228 okul ve 48 projede sınıflarda BİT kullanımı 
ile öğrenmeyi geliştirmek için mevcut müfredat üzerinde araştırma yapılmaktadır. 
Bu proje ticaret sektöründen 28, yüksek eğitim kurumlarından 58 adet katılımcı 
kuruluş ile bazı yerel kurumları paydaş olarak içermektedir. Ayrıca bir yazılım 
tavsiye grubu İrlanda eğitim sistemi için yazılım ve multimedya araçlarının 
gelişimini sağlamak amacıyla destek vermektedir. 
 
SchoolNet, İrlanda eğitim web sayfası,  Intel Ltd. yardımı ile kurulmuş, okullarda 
kullanılmak üzere uygun multimedya kaynağının belirlenmesinde önemli rol 
oynamış olan bir hizmettir. Bu hizmet öğretmenler, kaynak sahipleri ve yüksek 
kalitede multimedya  yazılım ürünü geliştiren yazılım endüstrisi ile işbirliği içinde 
yürütülmektedir. SchoolNet ayrıca uzaktan eğitimin İnternet üzerinden verilmesini 
sağlayacak BİT desteğini de vermektedir. 
 
Sınıflarda BİT müfredatının genişletilmesi projesi ve okulların kendi BİT destekli 
eğitim planlarını geliştirmelerine destek amacıyla ulusal bir ağ kurulması 
amaçlanmaktadır. Bunun yanında İrlanda’da multimedya araçlarının geliştirilmesi 
ulusal bir çerçevede desteklenmiş ve bu amaçla okullar için uygun kaynaklar 
yaratılmıştır. 
 

Yetişkin Eğitimi 
 
Geniş bir eğitim stratejisine ek olarak, İrlanda Hükümeti kalifiye işgücü yetiştirmek 
için de yatırım yapmakta ve işgücü planlamasının gelişimini hızlandırmaktadır. Bu 
yatırım, diğer BİT ile ilgili hedefleri olan ülkelerde etkili bir planlama süreci için 
taslak niteliği taşımaktadır. 
 
İş gücü planlama, gelecekte çalışan bireylerin sahip olacakları yetkinlik düzeyine 
dayalı potansiyel talepleri ve kaliteyi öngörmeyi sağlamıştır. Bu öngörüler eğitim 
ve öğretim altyapısı tasarımı açısından önemli etkenler olduğu için, İrlanda bu 
politikalar doğrultusunda rekabet alanında büyük bir avantaj sahibi olacaktır. 
İhtiyaç duyulan doğrultuda yetkinliklerin bireylere eğitim safhasında verilmesi 
yoluyla tedarik edilmesi, endüstrinin büyümesini etkileyecek, pazardaki iş gücü 
açığını giderecek ve ücret maliyeti baskısını düşürecektir. 
 
İşgücü planlaması dört temel eğitim stratejisi başlığı altında uygulanır. Değişim 
kursları, iş gücü planlaması dahilinde, yaklaşık her teknoloji konusunda kalifiye 
1,100 kişi mezun eden, katılımcıları bulundukları durumdan daha kalifiye hale 
getirmeyi amaçlayan bir uygulamadır. Ayrıca çalışan bireyler için gece kursları 
veya yarı zamanlı kurslar ve işsizler için de tam zamanlı teknoloji kursları 
bulunmaktadır. Bu kurslarda katılımcı öğrencilerin kursu tamamlama oranları 
temel seviyede %80, teknisyen seviyesinde ise yaklaşık %65 düzeyindedir ve 
giderek artmaktadır.  
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Hayat Boyu Öğrenme 
 
Hayat boyu öğrenme için stratejik çerçeve geliştirilmesi, aktif vatandaşlar yaratma 
ve sosyal katılımı sağlama hedefleri doğrultusunda büyük önem taşımaktadır. 
Vatandaşların belirli alanlarda yetkinleşmesi motivasyonu, İnternet erişim fırsatları 
nı ve öğrenmeden elde edilecek yetkinlik artışını yaratır. Önceden hayat boyu 
öğrenmenin sadece profesyoneller veya bilgi işçilerinin sürekli bilgilerini 
güncellemeleri ve uzmanlıklarını arttırmaları için gerekli görülen bir uygulama 
olmasına karşın, bugün bunun tüm iş çevrelerinde uygulanabileceği anlaşılmış 
durumdadır. 
 
İrlanda’nın bilgiye yaptığı toplam yatırım (kamu ve özel sektörün yüksek öğrenim 
için yaptıkları yatırımlar dahil) geçen on yıl içerisinde %10 oranında artmıştır. Aynı 
artışa AB ve OECD ülkelerinde bakıldığında, ortalamanın %3 olduğu 
gözlemlenmektedir. Araştırmalara göre, yabancı yatırımcıların bölgede BİT 
konusunda varılmış kaliteyi anlaması ve buna ek olarak İrlanda nüfusunun 
yetkinlik alanındaki özgüveni İrlanda’nın iki büyük avantajıdır. Bilgi Toplumu’nun 
gelişmesindeki en önemli etkenlerden birisi yetkinlik düzeyinin artırılmasıdır, 
çünkü genişleyen yetkinlik yelpazesi ekonomik rekabetin artmasını ve aynı 
zamanda öğrenme ortamı da bireylerin karşılaştıkları hızlı değişikliklere daha 
çabuk adapte olmasını sağlayacaktır. 
 
İrlanda Hükümeti’nin yetişkin öğrenimi ile ilgili araştırma projesinde (Eğitim ve 
Bilim Departmanı, 2000) yetişkin eğitiminin gelecekteki gelişimi, yaygınlaşması 
konusuna dikkatleri çekerken, BT’nin yetişkin insanların öğrenim ve eğitim 
sistemine entegrasyonu için üç ana nedene işaret etmiştir: 
 

• Mesleki ve Eğitimsel Nedenler: “Bilgi Toplumu’nda bilgi ve yeni 
teknolojilere yakın olmak, iş bulmak için önemli bir boyut haline gelecektir. 
İrlanda bu kabiliyetlere olan talebin farkındadır ve İrlanda ekonomisinin 
devam eden bir büyümeye sahip olması için bunun  önemini bilir.” 

• Pedagojik Nedenler: “BT öğrenmek için zengin, heyecanlı ve motive edici 
bir ortam sağlayarak eğitimin kalitesini arttırabilir.”  

• Sosyal Çıkarlar: “Tüm insanların sosyal ve ekonomik geçmişlerine 
bakmaksızın yeni teknolojilere giriş için eşit olmaları gerekir.”  

 
2002’deki İrlanda Hükümeti’nin yetişkinlerin eğitimi üzerine geliştirdiği araştırma 
projesi 1998 yılında yapılmış bir ön araştırma projesinin devamı niteliğindedir. Bu 
raporda belirtildiği üzere, yetişkinlerin Bilgi Toplumu olma yolunda eğitim ve bilgi 
amaçlı İnternet’e erişimi sağlanamazsa; bu geliştirilememiş davranış alışkanlığı, 
ekonomiye etkin katılımda verimsizliğe sebep olarak rekabeti etkilemektedir. 
Ayrıca yetişkinlerin eğitiminde BT kullanımı halen çok düşük seviyededir ve bu 
alandaki mevcut potansiyelin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu araştırma projesi 
ayrıca yüksek öğrenim gören öğrencilerin erişim seviyesini arttırma ile ilgili 
stratejiler de içermektedir. Bu teşvikler dolaylı olarak bireyleri temel BT veya daha 
ileri düzey eğitimler almak için cesaretlendirmektedir. 
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e-Öğrenme 
 
Hayat boyu öğrenme kavramını ilerletmek, İrlanda’da hükümet politikasının en 
önemli hedefi haline gelmiştir. Bu amaç doğrultusunda yapılan düzenlemeler 
nedeniyle, eğitim ve öğretim programında bir takım zorlama uygulamlar meydana 
gelebileceği belirtilmiş, fakat bu hususta beklenenden daha duyarlı düzenlemeler 
ile karşılaşılmıştır. Daha önce “hayat boyu öğrenme sadece profesyoneller ve 
bilgi işçileri için gerekli” görüşü hakimken, şu anda hayat boyu öğrenme sürecinin 
tüm bireylerin uygulanması gereken bir faaliyet düşünülmektedir. Hayat boyu 
öğrenme için stratejik temel yapının geliştirilmesi, aktif vatandaşlık ve sosyal 
kapsama hedefleri açısından çok önemlidir. 
 
e-Öğrenme endüstrisinde bir lider olan İrlanda Hükümeti durumunu koruyup 
ilerletecek pozisyonda bulunmaktadır. Bu sebeple e-Öğrenme sektörü, bilgi 
ekonomisinin bir parçası ve temel istihdamda önemli bir etken olarak, İrlanda’nın 
kendi içindeki öğrenme ve yetkinlik seviyesinin geliştirilmesi açısından çok 
önemlidir. 
 
Global e-Öğrenme sektörü çok geniş bir set halinde, bilgisayara dayalı öğrenme, 
İnternet’e dayalı öğrenme, gerçek sınıflar ve dijital işbirliği gibi uygulamaları ve 
süreçleri içerir. Global olarak bu pazarın gelecekte çok büyüyeceği öngörülmüş, 
2003 yılı için yaklaşık 23 milyar dolarlık bir hacim tahmin edilmiştir90. Daha 
önceleri İrlanda’da şirketler pazara girmeden önce uluslararası ün kazanmakta ve 
BİT sektörünü büyümek için kullanırken, artık bu durumun aksine, tam çözüm 
sunup, bu çözümle ile değer zinciri gereksinimlerini karşılamayı hedef 
lemektedirler. Özellikle içerik yaratılması, ağ içeriği yönetimi ve doküman yönetimi 
konularında kısmen yüksek değerde teknoloji ile çalışılmaktadır.  
 

 

                                                 
90  IDC, 2001 

Güçlü Yönler : 
 
o Net vizyon ve güçlü siyasi liderlik, 
o Öğrenme kültürüne odaklanma, 
o Eğitim ve kabiliyete yatırım, 
o Kalifiye ve motive edilmiş genç nüfus, 
o Yüksek üretim büyümesi. 

Zayıflıklar : 
 
o Devam eden kabiliyet farklılıkları, 
o Genç ve eğitimli insanların çalışmak için başka yerlere gitmesi. 
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6.5.3. Erişim 
İrlanda’da BİT stratejisi doğrultusunda odaklanılan temel noktanın e-Ekonomi ve 
BİT yetkinliğinin belirli kesimler için en üst düzeye çıkarılması olması, ülke 
nüfusunun çoğunluğuna İnternet erişimi sağlama girişimlerinin zayıf kalmasına 
sebep olmuştur. İnternet erişimi büyük şehirlerde önemli ölçüde mevcutken kırsal 
kesimin ve belirli grupların BİT erişimi problemleri halen devam etmektedir.  
 
Şekil 111: Son Üç Ay İçerisinde Evlerinde İnternet’e Bağlanan Bireylerin Oranı -  
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Kaynak : EUROSTAT, Bilgi Toplumu İstatistikleri,  2004  
Şekil 112: Son Üç Ay İçerisinde İşyerlerinden İnternet’e Bağlanan Bireylerin Oranı -  
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Şekil 113: Son Üç Ay İçerisinde İnternet Kafelerden İnternet’e Bağlanan Bireylerin 
Oranı -  İrlanda 
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Şekil 114: Düzenli Olarak İnternet’e Bağlanan Bireylerin Oranı – İrlanda 
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Şekil 115: Son Üç Ay İçerisinde Eğitim Kurumlarından İnternet’e Bağlanan 
Bireylerin Oranı – İrlanda 
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Bu zorluğu aşmak için İrlanda Hükümeti genişbant İnternet erişimi teknolojisi 
geliştirilmesine yoğunlaşmıştır. İrlanda, günümüzde genişbant telekomünikasyon 
altyapısında bir dünya lideri olarak bilinmektedir. Bu hedef yolunda atılmış 
adımlardan bir tanesi 1999 yılında imzalanan Global Geçiş Anlaşması olmuş, 
anlaşmanın dahilinde İrlanda’nın genişbant ile 36 Avrupa ülkesine ve ABD’ye 
bağlanmasını sağlama amaçlı stratejik bir yatırım yapılmıştır. Ayrıca, Mart 2002 
başlarında İrlanda Hükümeti daha sonra Kamu Girişim Bakanlığı tarafından 
uygulanmak üzere bir strateji ve aksiyon planını belirleyip, gelecek 3–5 yıl içinde 
genişbant altyapısının bitmiş olmasına karar vermiştir.  
 
140 milyon Avro değerindeki Exchequer anlaşmasının ardından, 2000–2006 
Ulusal Gelişme Planı’nın bir parçası olarak, özel sektör paydaşları da genişbant 
İnternet erişimi teknolojileri altyapısının geliştirilmesi konusunu yatırım yaparak 
destekleme kararı almışlardır. İrlanda Hükümeti’nin genişbant erişim teknolojileri 
altyapısı stratejisi hem eğitim, hem de coğrafik erişim alt başlıklarını kapsamakta 
ve bu başlıklardan aşağıda bahsedilmektedir. 
 

Eğitimsel Erişim 
Eğitimsel Genişbant Sayısal Kapsama Projesi ve özel sektör ortaklığına dayalı 
Okullarda Genişbant Projesi, Çevre Bakanlığı, yerel yönetimler tarafından 
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sponsorluğu yapılan ve PC’lerin, ISDN bağlantılarının, İnternet erişimlerinin tüm 
halka açık kütüphanelerde bulunmasını amaçlayan pek çok projeyi içerir. 
 

Bölgesel Erişim  
Bölgesel ve kırsal erişim, pazardaki diğer paydaşların genişbant erişim altyapısını 
ilerletmek için yeterli bilgi birikimine sahip olmamasından ötürü hükümet 
tarafından desteklenmektedir. Kişisel bilgisayar ve İnternet erişimine sahip olan 
bireylerin oranı güney ve doğu kesimlerde, sınır bölgelerine ve batı kesimlere 
göre daha fazladır. Hedeflenmiş ve aşamalandırılmış yatırım programları 
çerçevesinde, bu uzak bölgelerde yaşayan insanların da Bilgi Toplumu’na katılma 
ve faydalanma potansiyeline sahip olduğu belirtilmiştir. 
 
Komünikasyon, Denizcilik ve Doğal Kaynaklar Bakanlıkları, 88 kasabayı ve 1500 
üstü nüfus yoğunluğunda olan yerleşim birimlerini birbirine bağlayacak olan 
Genişbant Aksiyon Planı’nı yürütmüş ve bu proje dahilinde İrlanda genelindeki 
330.000 insana yüksek hızlı İnternet bağlantısı erişimi sağlamayı hedeflemiştir.  
 
İlginç bir şekilde, BİT üretiminin merkezi konumundaki İrlanda’nın BT penetrasyon 
oranı oldukça düşüktür. Sayısal kapsama gündeminde net bir lider tanımı yoktur, 
daha çok odaklanılan konu, talep tarafının isteklerinin göz ardı edilmesi pahasına 
da olsa, altyapı ve teknolojinin sağlanması olmuştur. Fakat, düşük maliyetli 
İnternet hizmetlerinin ve PC’lerin vatandaşların erişimini kolaylaştırmasıyla birlikte 
bu durum değişmektedir. İrlanda nüfusu, tutucu bakış açısı benimsemiş bireylerin 
mevcudiyetine karşın PC ve İnternet’i hayatına adapte etmeye devam etmektedir.  
 
Büyük çabalara rağmen yaş, halen bilgisayar ve İnternet kullanıcılarını belirleyen 
önemli bir faktör olmaya devam etmektedir. 16–34 yaş arasındaki bilgisayar 
kullanıcısı bireyler %62.3, İnternet kullanıcısı bireyler ise %52.2 oranındayken, 
65–74 yaş arası gruba baktığımızdaysa bilgisayar kullanan birey oranı %12, 
İnternet kullanıcısı birey oranı %7.1’dir. 
 
İrlanda’da sayısal uçurumun yanlış tarafında bulunmak Bilgi Toplumu’nda yer 
almak için daha az fırsat elde edebilmek anlamına gelmektedir. Pek çok işin bazı 
yönlerden BİT kullanımı ile bağlantılı olması, ayrıca eğitim, öğrenme, alış veriş 
eğlence ve iletişim gibi faaliyetlerin, çevrimiçi yapılmasının mümkün olması, bu 
sayısal uçurumun dezavantajlı tarafında bulunanlar için ciddi fırsat kaybı 
anlamına gelmektedir. Günlük aktivitelerinde BİT’leri düzenli kullanan kişi sayısı 
arttıkça, bu araçlara girişe sahip olmayan insanlar için dezavantajlar da 
artmaktadır. Böylece  erişim seviyesini ve sayısal kapsamayı arttırmak önemli bir 
milli hedef haline gelmektedir. 

 

Güçlü Yönler : 
 
o Net vizyon ve güçlü liderlik, 
o BİT yatırımı uluslararası rekabetin stratejik hedefleri ile net bir şekilde 

bağlantılı durumda, 
o İrlanda’nın tüm bölgelerinde genişbant alt yapısının en önemli kısmını 

sağlamayı amaçlayan iyi anlaşılmış ve iyi finanse edilmiş bir program. 
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6.5.4. Motivasyon 
İrlanda’nın büyüyen bilgi ekonomisi altyapısı, içerik bakımından olgunlaştıkça 
insanlara yeni ekonomik fırsatlar sunmaktadır. Elektronik ortamda birbiriyle 
etkileşime giren bir toplum yolunda değişim, İrlanda vatandaşlarının yeni sosyal, 
kültürel ve politik imkanlara sahip olması anlamına gelmektedir. Farkındalığı ve 
halka açık erişim noktaları kurmanın da ötesinde, geniş kapsamlı Bilgi Toplumu 
dönüşümü ve geç adapte olan kullanıcıları BİT kullanımına alıştırma hususunda 
destek verebilecek yeterli kapasiteyi inşa edebilmek için önemli adımlar atılmıştır. 
 
Refah seviyesini yükseltme amacıyla tasarlanmış stratejiler ile katılımcı bir toplum 
yaratmak, İrlanda Hükümeti’nin politik alanda belirlediği en temel önceliğidir. Bilgi 
Toplumu teknolojileri kesinlikle toplumdaki geleneksel problemlerin çözümü ve 
dışlanmışlık gibi problemlerin aşılabilmesi amacıyla yeni imkanlar sunmaktadır. 
BİT’ler kapsama ve erişim amacıyla bireylere yeni erişim olanakları sunarak, 
uzaklık ve sınırlı mobiliteden kaynaklanan dezavantajları çözme potansiyeline 
sahiptir. Ayrıca devletin müdahale politikaları mevcut eşitsizliğin daha fazla 
artmasını ve dijital bölünmeyi önlemek için gereklidir. Fakat kamu yönetimi ile 
elektronik bağlantı söz konusu olduğunda İrlanda halen AB ortalamasının 
altındadır. AB üyesi ülkelerde nüfusun %45’i İnternet’i bir resmi kuruluşa 
bağlanmak için kullanmaktayken, İrlanda‘da nüfusun yalnızca %36’sı İnternet’i bu 
amaçla kullanmaktadır. İrlanda’da ev halkının yalızca %25’i İnternet’i bir kamu 
kuruluşundan bilgi almak için kullanırken bu oran AB üyesi ülkelerde ortalama % 
32,6’dır.91 İrlanda’nın temel hedefi dezavantajların yarattığı geleneksel 
problemlere ve dışlanmaya karşı BİT potansiyeli dahilinde çözümler sunmaktır. 
Toplumu bu işe dahil etmek için İrlanda ihtiyaçlar doğrultusunda hedeflerini 
belirlemelidir. 
 

Gelecek Ekonomileri 
 
Bu konuya bu kadar yoğunlaşılmasının en temel amacı gelişen başarılı bir e-
Ekonomi için gelecek stratejileri geliştirmektir. Dijital içerik endüstrisi çok karmaşık 
ve çeşitli uygulama alanlarına sahip hizmet, ürün, platform, araç çeşitleri 
içermekle birlikte eğitim, bilgi, eğlence, tüketici ve iş odaklı bir kapsama sahiptir. 
Bu geniş pazarda hükümet tarafından denizaşırı gelişme kurumları (IDA) ile 
işbirliği içinde geliştirilmesi hedeflenmiş sektörler aşağıda tanımlanmıştır:  
 

o Oyunlar: Global oyun pazarı önemli potansiyele sahip bir alandır. Başarılı 
oyun geliştirenler için, oyun üretmek büyük risk içerse de, yatırımın 
dönüşü hayli yüksektir. Sayısal olarak global oyun endüstrisinin değeri 
2001 yılında yaklaşık 50 milyar dolardır ve bu rakamın beş yıl içerisinde % 
70 büyüyerek 2006 yılında 86 milyar dolar olması öngörülmüştür. 

                                                 
91 http://newperspectives.iia.ie/e_article000082367.cfm  

Zayıflıklar : 
 
o Hükümetin genişbant altyapı finansmanı tedarikçi tarafın istekleri 

doğrultusunda, talebin dışında bir proje. Düşük genişbant yayılımı bu 
yatırımın uzun vadede geri dönüşümü anlamına gelir. 

o Hükümet daha fazla talep için bekliyorsa (veya bunu uyarmak için çok 
çalışıyor) endüstri altyapı maliyetinin büyük kısmını özellikle de ekonomik 
açıdan sınırlı alanlardaki altyapı maliyetinin büyük kısmını karşılayabilir. 

Katılımcı bir Bilgi 
Toplumu 
oluşturmak 
İrlanda’da devlet 
politikasının bir  
önceliği haline 
gelmiştir.  



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 141 / 165 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

İrlanda’nın mevcut gücü oyunların geliştirilmesi, dizayn edilmesi ve 
paketlenmesi ile birlikte oyunların hem dizaynı hem de oluşturulması 
aşamasındaki araştırma gücünde yatmaktadır. Bu güçlere sahip olan 
İrlanda’da oyunların dizayn edilmesinden dağılım sürecine kadarki değer 
zincirinde önemli bir pazar imkanı mevcuttur. 

o Dijital Kütüphaneler : Çevrimiçi içerik tarih, eğitim ve kültürel referanslar 
için bir kaynak olarak görülmekte ve geleneksel kütüphanelerin çoğu dijital 
kütüphane olmak için adımlar atmaktadır. Bu yazılım ve hizmetlerin 
içerildiği kütüphanelerin dijital mal varlığı yönetimi, eğitim ve kamu 
kaynaklı yazılım ve hizmetleri kapsar. Bu sektör, tüm kamu hizmetlerinde 
fırsatlara sahip büyük bir iç piyasa bulunmasına rağmen, değişmekte ve 
yüksek bir büyüme göstermektedir. Günümüze kadar bu alana yatırım 
yapan girişimci sayısı çok azdır. Fakat araştırma ve üçüncü seviye 
enstitülerde çok çeşitli projeler yürütülmektedir. 

 

Kullanım Engelleri 
 
BİT gelişim süreci ile birlikte siber suç formundaki ve kısıtlanamayan pornografik 
içerik, insanlar için mahremiyetin kaybedilmesi, insanların izolasyonu gibi yeni 
tehlikeleri ortaya çıkarmıştır. İrlandalıların bilgisayar ve İnternet’i daha fazla 
kullanımını engelleyen problemler global dünyada bu konuda karşılaşılan 
problemler ile aynıdır. Bunların birincisi ilgiden (motivasyondan) yoksun olmaları, 
ikincisi ise teknolojiye erişim sahibi olmamaları ve son olarak eğitim reformu92 
üzerinde ne kadar yoğunlaşılmış da olunsa halen belli bir kesimin bilgisayar ve 
İnternet kullanım yetkinliğine sahip olmamalarıdır. 

 

 
 

6.5.5. Kamu Özel Sektör Ortaklıkları 
İrlanda Hükümeti ve özel sektör BİT uygulamalarının yagınlaştırılması amacıyla 
çok iyi geliştirilmiş ortaklıklar inşa edip, satış ve altyapı teşvikleri ile uluslararası 
ortaklıklarını ve pazar hakimiyetini geliştirmiştir. Örneğin 2005 yılında İrlanda 
Hükümeti ve özel kuruluşlar ticari olanakları geliştirmek için Güney Kore’de bir üs 
kurmuş, bu proje sayesinde Güney Kore Asya Pasifik ülkeleri İrlanda firmaları için 
dördüncü büyük ihraç pazarı durumuna gelmiştir. 93 
 
                                                 
92 Kuzey İrlanda istatistik ve Araştırma Enstitüsü tarafında Nisan 2002 de yapılan araştırma  çevrimiçi olarak şu 
sitede bulunuyor http://www.cituni.gov.uk/publications.htm 
93 http://www.technologyireland.ie/currentissue/index.tmpl?sec=3&_eqSKUdatarq=20050512121346  

Güçlü Yönler : 
 
o Geleceğe yönelik BİT ve hizmet pazarlarının oluşturulmasına 

odaklanılması, 
o Dijital bölünmeyi göstermek için ikinci fazdaki stratejiye dikkat çekilmesi. 

Zayıflıklar : 
 
o Dijital yayılma ajandasında net bir liderliğin olmaması, 
o Altyapı ve teknolojinin gelişimine odaklanıldığı için talep eden tarafın 

isteklerinin (örneğin motivasyon, PC’lere bireysel giriş bağlantı ve eğitim 
merkezleri) göz ardı edilmesi. 
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Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu Teknolojileri (IST) Araştırma Programı 
tarafından yayınlanan bir rapora göre, İrlanda stratejisinin bir parçası olarak 
toplum ve gönüllü organizasyonlar gerekli bağlantıyı yapmak için potansiyel rol 
oynaması gereken kesim olarak belirtilmiştir. Gerçekte sivil ve gönüllü 
organizasyonlar BİT’in dezavantajlı gruplara ulaştırılması için temel ortak ve ara 
bulucu olarak görülmektedir. 
 
BT 2000 programına daha yakından baktığımızda, bu ortaklığın BİT eğitimi 
projeleri ve stratejilerini geliştirmek için okulların temel teşkil ettiğini görmekteyiz. 
Bu ortaklık okulları, aileleri, yerel toplulukları, yüksek öğretim kurumları ve 
projenin hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayan kamu ve özel sektör 
organizasyonlarını içermektedir. Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından alınan bir 
kararla tüm okullara Mayıs 1998’de BİT ekipmanı alınması için belirli bir fon 
sağlanmış ve ihale yoluna gidilmemiştir. Bu sebeple BT 2000 programı yerel 
düzeyde okullar tarafından büyük ölçüde sahiplenilmiştir 
 
Yaklaşık 15 milyon Paund 1998 Mart ayında okullara dağıtılmış, aynı miktarda bir 
fon da yerel düzeyde tedarik edilmiş ve bunun bir sonucu olarak İrlandalı 
öğretmenler büyük bir istekle eğitim programlarına katılmışlardır. BİT eğitimlerinin 
en az % 70’i normal okul saatleri dışında verilmiştir. Öğretmenler kendi 
zamanlarını bu eğitime isteyerek vermişlerdir. Kamu ve özel sektör 
organizasyonları da Okullar IT 2000 projesine önemli ölçüde destek vermişlerdir. 
Bunun en güzel kanıtı da Eircom, IBM ve Intel ile gerçekleştirilen projelerdir ve 
pek çok ortaklık da halen geliştirilmektedir.  
 

Erişim Kapsamı: İrlanda Diasporası 
 
İrlanda toplumu nesiller boyunca İrlanda’da yaşayan ama İngiltere, Amerika, 
Kanada, Avusturya ve diğer ülkelerde çalışan bir toplum olduğu için yayılma ve iş 
gücünün mobilitesi uzun zamandır İrlanda kültürünün bir parçası haline gelmiştir. 
Yeni bilgiye dayalı ekonominin bir etkileyici yönü de istihdam sağlayarak genç 
nüfusun göçünü engellemesidir. Fakat eğitimli işgücü, mobil iş gücü olmaya 
devam etmektedir ve mobilite şu an gönüllü olduğu için beyin göçü sadece çok 
kalifiye kesimde yaşanmaktadır. Türkiye’deki azalma ile benzer olmasına karşın, 
İrlanda insanı tüm dünyaya dağılmış bulunmaktadır. İrlanda nüfusunun 
yurtdışındaki dağılımı modern İrlanda ile bağı zayıf olan ve azalan İrlandalı 
göçmenlerden oluşmaktadır. Yeni ortaya çıkan bir başlık da dağınık İrlanda 
nüfusunu bilgi havuzu ve bir ekonomik faktör olarak yeniden birbirine bağlama 
olasılığıdır. 

6.5.6. Kritik Başarı Faktörü: Kanıta Dayalı Politik Kararlar 
Sayısal uçurum ve dijital yayılma çok anlaşılabilir veya çok basit kavramlar 
değildir. Bu konudaki girişimler ve olanaklar çok açık bir şekilde 
sunulamamaktadır. Bu durum, mevcut bilgisayar ve İnternet erişim olanaklarına 
rağmen, BİT konusunda bilgi sahibi olamama şeklinde geri dönmektedir. Dijital 
yayılma gündeminden tek bir grup veya organ sorumlu değildir. Bu arenanın iki 
temel oyuncusu Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğü ile İstihdam ve Sosyal İşler 
Genel Müdürlüğü’dür. 
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6.6. İngiltere 
 

  

Ülke Hakkında Genel Bilgiler ve Rakamlar 
 
Sosyal Özellikler : 
o Nüfusu 60,441,457 (Temmuz 2005 tahmin edilen) 
o Nüfus artış oranı düşüktür: %0.28 (2005 tahmin edilen) 
o Nüfusun % 65.5’i 15–65 yaş aralığında, %17.7’si 0–14 yaş grubunda ve 

%15.8’i 65 yaş üstü grupta yer almaktadır.  
o Okuryazarlık oranı oldukça yüksektir: %99 (2000 tahmin edilen) 
o Kullanılan diller: İngilizce %81.5, İskoçca %9.6, İrlandaca %2.4, Galce 

%1.9, Ulster dili %1.8, Batı Hint dili, Hintçe, Pakistan dili ve diğerleri %2.8 
 
Politika : 
o BM Güvenlik Konseyi’nin beş kalıcı üyesinden biri, NATO’nun kurucu üyesi 

ve İngiliz Milletler Topluluğu’na sahip olarak, İngiltere dış politikasında 
küresel bir yaklaşım izlemektedir; son zamanlarda Avrupa kıtası ile 
bütünleşme derecesini tartmaktadır.   

o İngiltere, AB üyesi olmasına rağmen, şu anda ekonomik ve parasal birliğin 
dışında kalmayı tercih etmiştir. 

 
Ekonomi : 
o Başı çeken ticaret güçlerinden ve mali merkezlerden biri olan İngiltere, Batı 

Avrupa’nın 4 trilyon dolarlık ekonomiye sahip ülkelerinden biridir. Geçtiğimiz 
20 yıl boyunca hükümet kamu mülkiyetini çok büyük oranda azalmış ve 
sosyal gönenç programlarını geliştirmeyi sürdürmüştür. 

o Yoğun, büyük ölçüde makineleştirilmiş ve Avrupa standartları seviyesinde 
verimli bir tarım uygulanmaktadır. %2’den az bir işgücü ile gıda ihtiyacının 
%60’ını karşılamaktadır. 

o Sanayiinin önemi azalmaya devam ederken, özellikle bankacılık, sigorta ve 
iş hizmetleri gibi hizmet alanları GSYH’nın en büyük payını oluşturmaktadır. 

o 2001–03 yıllarında GSYH, küresel düşüşten dolayı azalmıştır; Paund’un 
değerinin yüksek olması ve “yeni ekonomi” balonunun patlaması üretim ve 
ihracata zarar vermiştir. Verim 2004’te iyileşmiş ve büyüme %3.2 olmuştur. 

o Ekonomisi Avrupa’daki ekonomilerin en güçlülerinden biridir; enflasyon, faiz 
oranları ve işsizlik oranı düşüktür. 

o Hükümet, daha yüksek vergi geliri ile eğitimin, ulaşımın ve sağlık 
hizmetlerinin iyileştirilmesini hızlandırmaktadır.  
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1999 yılında İngiltere e-Ekonomi’nin kilit alanlarında diğer ülkelerin gerisindeydi.  
Genişbant piyasasının olmadığı İngiltere’de her 10 evin 1’inden daha azında 
İnternet erişimi bulunmaktaydı. Son beş yılda İngiltere “dijital zenginlik” olarak 
belirlediği vizyonuna doğru büyük yol kat etmiştir. 1999’dan bu yana, İngiltere 
ekonomisi ve sivil toplumu yeni teknolojiyi benimseme yolunda bir dönüşüm 
sürecindedir ve şu anda İngiltere dünyanın başta gelen Bilgi Toplumları 
arasındaki yerini sürekli olarak korumaktadır. Hükümet, eğitime ve yetişkin 
öğrenimine yatırım yaparak, özel ve gönüllü sektörler ile güçlü ortaklıklar kurup, 
dünyanın başta gelen Bilgi Toplumları ile içinde bulunduğu süreci sürekli olarak 
karşılaştırarak, BİT vizyonunu açıkça sergilemiştir. Başbakan, 2005 yılına kadar 
isteyen herkesin İnternet erişiminin olacağı hedefini 2000 yılında belirleyerek 
kişisel bir liderlik göstermiştir. Daha çok iş imkanı ile kişilerin hayat şartlarını 
iyileştirmek; eğitim, iş, girişim alanında yenilikler, eğlence ve aile bireyleri, 
arkadaşlar ile iletişim gibi önemli konularda erişimi sağlamak amacı ile İnternet’in 
olanaklarına ilişkin farkındalığı arttırmak üzere hükümet, sanayi ve gönüllü 
sektörle birlikte UK Online adında bir ortaklık kampanyası başlatmıştır. İnternet 
kullanımını arttırmada en önemli etken rekabeti arttırmak ve modernleştirilmiş bir 
mevzuat çalışması yapmaktır. Bütün bunların sonucunda, dünyanın İnternet ve 
genişbant ağ erişim ücretlerinin en düşük olduğu ülkelerden biri  haline 
gelinmiştir. Bunların yanı sıra hükümet, ülkenin her yerinde fiziksel erişim 
olanağının yaygınlaşmasın sağlamak için toplum temelli erişime ve öğrenme 
merkezlerine, mevcut toplum örgütlerinin yetkilerine katkıda bulunma suretiyle, 
yatırım yapmıştır. 2005 yılında hükümet BİT’in gelişebileceği bir ortam 
oluşturmada büyük ölçüde başarılı olmuş ve ek olarak sayısal uçurum ile de başa 
çıkabilmek için girişimlerde bulunmuştur. İngiltere’deki mevcut işlerin %75’inde 
olduğu gibi yeni ortaya çıkan işlerin %90’ından fazlası temel BT becerileri 
gerektirmektedir. 2006 yılında bütün okulların çevrimiçi olması ve hepsinin 
genişbant erişim altyapısına sahip olması hedeflenmektedir. BİT başlıklı konular 
ilk ve orta öğretim müfredatlarına alınıp çevrimiçi eğitim içeriğine ilişkin olarak 
gelişen piyasayı teşvik etmek amacıyla BBC ve piyasa ile iş birliği yapılmıştır. 
Ayrıca, İngiltere ülkenin tümünde yetişkin BİT öğrenimini toplum temelli 
merkezlerde destekleyen, “Doğrudan Öğren” adı altında,  dünyanın en önemli 
sanal öğrenme kuruluşlarına sahip ülkelerden biridir. 
 
e-Hazırlık alanında son zamanlarda gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, şu anda 
İngiltere’nin Bilgi Toplumu, Danimarka’nın hemen arkasına, ABD ve Japonya’nın 
önünde ikinci sıraya yerleşerek, küresel liderler arasında yerini almıştır. 
İngiltere’de yetişkinlerin %53’ünün evlerinde İnternet erişimi bulunmaktadır ki, bu 
oran 1999’da %10’un altındaydı. Halen  yetişkinlerin %25’i  İnternet’e genişbant 
kullanarak bağlanmaktadır. Nisan 2004’ün sonunda, her hafta 40.000’i aşkın yeni 
bağlantı ile birlikte İngiltere’de 4 milyon genişbant kullanıcısı bulunmaktaydı. 
2005’in sonuna kadar her evde (%99’dan fazla) ADSL genişbant çevir sesi olacak 
ve kablo işletmenleri kırsal kesimin büyük bir bölümünde altyapı rekabeti 
oluşturacaktır. 
 
Kamu yatırımı ile birleşen önemli iş buluşu ve yatırımı İngiltere’nin elektronik 
ortamda Birleşmiş Krallık haline gelme yoluna girmesine yardımcı oldu.  Çevrimiçi 
olma olanakları neredeyse her şekilde mevcuttur ve son zamanlarda yapılan bir 
araştırmaya göre, İngiltere nüfusunun % 96’sı İnternet’e kolayca ulaşabilecekleri 
yöntemleri bilmektedir. Evde, işte, mobil teknoloji yolu ile veya kamu erişim 
noktasında (6.000 UK Online Merkezi dahil) İnternet’e ulaşabilmek mümkündür. 
İngiltere ayrıca, Dijital Televizyon Yayınında Dünyada ilk sırada yer almaktadır. 
Şu anda nüfusun %60’ının interaktif dijital televizyona evinden erişim olanağı 
bulunmaktadır.      
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Ancak, yaşlıların ve gelir düzeyi düşük kesimin toplumun diğer kesimlerine oranla 
bağlantısı daha azdır. İngiltere Hükümeti nüfusun bütün kesimlerine ulaşabilmek 
amacı ile sıkı bir şekilde çalışmaktadır ve günümüzde 50 ve üzeri yaş grubuna 
daha fazla erişim imkanı sağlamayı hedefleyen, sektörler arası bir kampanya 
geliştirmek için özel sektör ve ilgili gönüllü gruplarla işbirliği yapmaktadır. 
 
Şekil 116: Düzenli Olarak İnternet Kullanan Bireylerin Oranı  
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İngiltere, İrlanda, Polonya ve Turkiye için Kaynak : EUROSTAT, Bilgi Toplumu İstatistikleri,  2004
Kore için Kaynak : Kore Ulusal İnternet Geliştirme Dairesi, 2004
Meksika için Kaynak: OECD eGovernment Çalışmaları (2005), quoting Amicpi, 2004  

6.6.1. Vizyon ve Strateji  
İngiltere piyasası, sosyal değişimle baş etmeye ilişkin yaklaşımının bütünsel 
olması sebebiyle çok hızlı ve güçlü bir şekilde büyüdü. Yaklaşımı tamamen 
departmanlar, sektörlerarası olup, bireysel politika girişimlerinde ise bütüncül 
program faaliyetleri tercih edilmiştir. 2000–2005 yılları arasında bu program 
kurulmuş ve e-Temsilci Ofisi tarafından hazırlanan İngiltere Yıllık Çevrimiçi 
Raporları ile denetlenmiştir. Dijital olarak dahil olmanın belirgin yararları aşağıdaki 
gibidir: 

o Bireyler: İşe alınmak için e-Beceriler, yeni iletişim şekilleri, çevrimiçi alış 
verişe ulaşım, geliştirilmiş günlük hayat, iyileştirilmiş sağlık hizmetleri ve 
sosyal hizmetler, aktif vatandaşlık;  

o İş ve sanayi: Yenilik ve gönenç oluşumu, iyileştirilmiş toplu sosyal 
sorumluluklar; 

o Gönüllü sektör : Yenilikçi ve genişletilmiş hizmet dağıtımı; 
o Hükümet: Kamu hizmetleri reformunun gerçekleşmesi, yeniliği teşvik, sivil 

toplumu desteklemek, küresel liderliği sürdürmek. 
 
1999’da hükümet e-Kavrama birimini kurmuş ve bazı kilit hedefler belirlenmiştir:  

o 2002’ye kadar e-Ticaret alanında İngiltere’yi dünyadaki en iyi ortam haline 
getirmek; 2002’nin ortalarında yapılan uluslararası değerlendirme 
sonucunda İngiltere e-Ticaret alanında Birleşik Devletler’den sonra 
dünyada en iyi ortama sahip ikinci ülke olmuştur.  

o 2002’ye kadar bütün ilk ve ortaöğretim kurumlarında İnternet erişimini 
sağlamak.  

o İsteyen herkese 2005’e kadar İnternet erişimin sağlamak.  
o 2005’e kadar bütün hizmetleri çevrimiçi olarak sunmak ve kilit hizmetlerde 

yüksek kullanım seviyelerine ulaşmak. 
 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 146 / 165 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

2005–200894 stratejisi ise, vatandaşları bilgilendirmek ve yönlendirmek, 
çocukların, gençlerin ve yetişkin öğrencilerin sistemle tanışmalarını desteklemek, 
öğrenme deneyimini dönüştürmek  için teknolojinin olanakları üzerine 
odaklanmaktadır. Burada, her çocuğun, her öğrenenin ve her vatandaşın kendi 
potansiyelini geliştirme olanağına sahip olduğu bir toplum hedeflenmektedir. 
 
İngiltere’nin sayısal mükemmeliyet alanında dünya liderleri arasında kalabilmesini 
sağlamak için aşağıdaki faaliyetler belirlenmiştir: 
 
Faaliyet 1 : BİT ile öğrenime geçmek. 
Faaliyet 2 : Yerel yönetimlerin BİT alanında hem mükemmelliğe, hem de eşitliğe 

ulaşmaları amacıyla bir sayısal mücadele anlayışı oluşturmak. 
Faaliyet 3 : İngiltere’yi İnternet kullanımında en güvenilir yer haline getirmek. 
Faaliyet 4 : Yenilikçi bir genişbant içeriği yaratılmasını desteklemek. 
Faaliyet 5 : Kilit kamu hizmetlerinin sağlanmasının değişimine ilişkin bir strateji 

belirlemek. 
Faaliyet 6 : Gelecekte mevzuat stratejisi oluşturmak için Ofcom altyapısının 

kurulması. 
Faaliyet 7 : Dijital alanın dışında kalanların teknolojiye erişimini geliştirmek ve 

engellilerin kullanımlarını kolaylaştırmak.  
Faaliyet 8 : 2008 yılında sayısal uçurumu gözden geçirmek.  
 

6.6.2. Yetkinlik 
İngiltere ve Galler’de BİT alanına yatırım yapmak (okul programları için öğrenme 
ve BİT hakkında ulusal Şebeke yoluyla) gerçek sonuçların elde edildiği (eğitim 
çıktılarında net bir iyileşme olduğunu gösteren son araştırmaya göre) geniş 
kapsamlı ve sürekli bir programdır. Bu başarının bir kısmı öğretmen eğitimi ve 
içerik teşviki (örneğin çevrimiçi müfredat) ile desteklenen BİT üzerine yapılan 
yatırıma aittir. Büyük yatırımlar İngiltere’nin eğitimsel içerik sektörünün 
büyümesini teşvik amacıyla, 300 milyon Paund e-Öğrenme kredisi dahil olmak 
üzere, dijital öğrenme malzemelerine yapılmıştır.  
 
Şekil 117: Son Üç Ay İçerisinde Eğitim Kurumlarından İnternet’e Bağlanan 
Bireylerin Oranı – İngiltere 
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Kaynak : EUROSTAT, Bilgi Toplumu İstatistikleri,  2004  
 
ö-Öğrenme’yi eğitimin bütün alanlarına benimsetmek için geliştirilen önerilerle 
birleştirilen Beceri Stratejisi, DfES’nin eğitim ve yaşam boyu öğrenme yoluyla 
yüksek kaliteli öğrenme ve BİT becerilerine erişimi geliştirmek amacıyla son 
zamanlarda yaptığı önemli yatırımı tutarlı hale getirmişir. Örneğin, Çevrimiçi 

                                                 
94 http://www.dfes.govuk/publications/e-strategy/ 
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Müfredat Programı, 2003 ve 2006 yıllarında özel sektörün içerik üretimini teşvik 
etmek ve müfredat yoluyla öğrenmeyi desteklemek için, 300 milyon Paund 
üzerindeki e-Öğrenme kredileri de dahil olmak üzere, öğretmenlerin dijital 
öğrenme materyallerine erişimini sağlayacaktır. Buna paralel olarak, BBC eğitim 
içeriğine önemli yatırımlar yapmaktadır. Aslında, Çevrimiçi Mevzuat ve buna bağlı 
eğitim kredileri, BBC’nin eğitim içeriği piyasasında aşırı etkin hale gelmesini 
engellemek için hükümetin aldığı önlemlerdir. Çevrimiçi Mevzuat öğretmenlerin 
yenilikçi eğitim yazılımlarına erişimine ve farklı tedarikçilerin içeriklerini bağımsız 
olarak değerlendirebilmelerine olanak sağlar. Bu yolla İngiltere’deki eğitim 
toplumu, eğitim içeriğinin kalitesini arttırmaktadır.  
 
Hükümet, okullardaki BİT için 1 milyar Paund’dan fazla yatırım yapmış ve e-
Becerileri üç yaşam becerisinden biri (okuryazarlık ve matematiksel becerilerin 
yanında) haline getirmiştir. Teknolojideki değişikliklere ayak uydurabilecek kadar 
esnek, yeni standartlar ve müfredat geliştirilecek ve bu nitelikler de iş verenler 
tarafından yetenek ve kalitenin işareti olarak değerlendirilecektir. 2005’teki dijital 
müfredatın okul çağındaki çocuklara bilgisayar ve genişbant bağlantısı 
sağlanması açısından evler için başka bir önemli ve zorlayıcı sebep olması 
beklenmektedir. Bunlar e-Öğrenme Kuruluşu tarafından geliştirilenler gibi başka 
yenilikçi hizmetlerin ve ortaklıkların tanıtılmasına da öncülük etmekteydi.  
 
Okul çağında çocukları olan aileler için, hükümetin okullardaki BİT’ne yaptığı 
yatırımların ailelerin evde yapacakları yatırımları kolaylaştırması ile birlikte içerik 
değişiminin gerçekleşmekte olduğu kanıtlanabilir bir düşüncedir. Bu günlerde, 
çocuklu evlerin %80’inde İnternet erişimi bulunduğu belirlenmiştir. İkinci olarak, 
evden İnternet erişimi sistemlerinin kurulmasındaki kilit etmen, ailelerin 
çocuklarının ödevlerini kontrol etmek istemeleridir.  
 
BİT eğitimi kişiler için diğer temel becerileri geliştirme yolunda büyük bir 
motivasyon aracı olarak görülmektedir. İnsanlar, BİT alanında belirli bir yetkinlik 
seviyesine ulaşarak, özellikle işlerinde, iş hareketliliklerinde ve topluma 
katılımlarında yaşam kalitelerini arttırmayı amaçlamaktadırlar.  
 
Geleceğe bakıldığında, sayısal ortama dahil olma konusunda, BİT kullanım 
alışkanlıklarının işyeri ve okul ortamından ev ve mobil ortama yayılarak yüksek 
seviyede dijital bağımlılık sağlama olasılıkları bulunmaktadır. Bu yayılmayı 
sağlamak için isabetli ve kayda değer kaynaklar mevcuttur. Bu tür yatırımların 
potansiyellerinin tümünün ortaya çıkarılması için yerel kaynakların bütün 
toplumun yararına daha yenilikçi şekillerde kullanılması teşvik edilmelidir. Örneğin 
bu duruma ailelerin ve yerel toplulukların okul BİT kaynaklarını akşamları, hafta 
sonları ve uzun okul tatillerinde kullanmalarına izin verilmesi dahil edilebilir.  
 
İngiltere hükümeti taşınabilir bilgisayar hesaplamalarında ertelenmiş dört yıllık 
sözleşmeler sunan e-Öğrenme kuruluşu ile ortaklık yapmaktadır. Bu proje okulun 
yemek hizmetinden ücretsiz yararlanan öğrencilerin (FSM) sayısının en çok 
olduğu okullara (fakirlik seviyesinin yüksek olduğu) ek fon sağlayacaktır. Örneğin, 
Güney Doğudaki Hilton İlkokuluna (%58’ini FSM) ₤10K hediye edilmiştir. 2005 
bütçesi DfES’in 2005-06 yıllarında e-Öğrenme Kuruluşuna katkılarını iki katına 
çıkaracağını açıkladığından kiralama projelerinin kurulumunda daha çok okul 
desteklenebilecektir. Ayrıca, 2005 bütçesinde yoksul bölgelerdeki okulların 
ihtiyacı olan öğrencilerine BİT ev erişimi alanında yatırım yapmaları için 2006-07 
ve 2007-08 dönemi de yıllık ₤25 milyon daha ayrılacağı açıklanmıştır.   
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Öğretmenlerin Eğitilmesi 
 
İngiltere Hükümeti’nin altyapı alanında yaptığı yatırımlar, öğretmenlerin BİT’ni 
sınıfta etkin bir şekilde kullanabilmeleri için eğitilmelerini amaçlayan bir dizi proje 
ile eşleştirilmiştir. Piyango fonundan gelen yaklaşık ₤200 öğretmenlerin eğitimi ve 
“her öğretmene bir diz üstü bilgisayar” programı için harcanmıştır. Bu proje 
sonunda bütün öğretmenlerin satın alabileceği bilgisayarlar temin edilmiştir. Aynı 
zamanda BİT Baş Öğretmenler Milli Liderlik Programı tarafından sağlanan eğitim 
birimlerince de benimsenmiştir.  
 
İngiltere’deki iş piyasası değişmektedir. İngiltere toplumu hızla üretici ve hizmet 
temelli ekonomiden yüksek kazançlı, bilgi temelli ekonomiye geçiş yapmaktadır. 
Yapılan tahminlere göre mevcut işlerin %70’i ve yeni oluşturulan işlerin %90’ı 
BİT’lerin her hangi bir türünü gerektirmektedir. BİT bilgisi olan kişilerin –dijital 
farkındalık, bilgi ve beceriler dahil- bulundukları sektördeki yerleri oldukça iyidir.   
 
Teknolojinin günümüz toplumunda bu kadar yaygın olmasından dolayı, temel BİT 
becerilerine halen sahip olmayan kişiler bilgi ekonomisinin ve onun sunduklarının 
çoğunun dışında kalacaktır. Resmi, yapılandırılmış elektronik öğrenme olanakları 
her yaştaki öğrencinin ilgili yaşam becerilerini öğrenmeleri için olanak 
sağlamaktadır. 
 

Yaşam Boyu Öğrenme 
 
BİT becerilerinin geliştirilebilmesi için hiçbir yere ihtiyaç duyulmamasının önemi 
en son DfES 21. yy Becerileri Hükümet Raporu’nda, “Potansiyelimizin Farkına 
Varmak” başlığı altında açıklanmıştır. Bu rapor, yetişkinlere okuryazarlık ve 
matematik bilgisinin yanında, üçüncü yaşam becerisi olarak BİT becerilerini 
edinmeleri konusunda taahhütte bulunmuştur. DfES’nin amacı, bütün yetişkinlerin 
çevrimiçi olarak etkin bir şekilde eğitime katılmaları ve bilgi çağında aktif birer 
vatandaş olmaları için gerekli BİT becerilerini edinmelerini sağlamaktır. 
Yetişkinlerin %62’si BİT’in mevcut veya gelecekteki işlerinin verimli bir şekilde 
ekonomiye katkı sağlayabilmesi için gerekli olduğunu belirtmiştir. 
 
Yaşam boyu öğrenme sürecinde, Doğrudan Öğrenme, UFI tarafından yürütülen 
e-Öğrenme ağı çeşitli kurs seçenekleri ile yetişkinlerin becerilerini geliştirmelerine 
yardımcı olmaktadır. Doğrudan Öğrenme 600 kurs sunmaktadır ve toplamda 
900.000’den fazla kişiye uzaktan, veya 2.040 doğrudan öğrenme merkezi 
aracılığıyla yardım etmiştir. Bütün kursların %61’ini oluşturan temel BİT becerileri 
kursları en çok tercih edilen kurslar arasındadır. 
 

6.6.3. Erişim  
1999 yılında evlerdeki PC penetrasyonunu artırmak amacıyla, İngiltere Hükümeti 
işletmelere, çalışanlarına PC almaları için yıllık 500 sterline kadar katkı 
sağlayacak şekilde vergi indirimi yapmıştır. 2003 yılında ise 10 ayda 200 bin 
vatandaşı PC sahibi yapacak şekilde özel sektör ile ortaklaşa bir kampanya 
gerçekleştirilmiştir.  
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İngiltere’deki evlerin %98’den fazlasının telefonu bulunmaktadır. Ancak 1999’da 
İngiltere’de genişbant erişim altyapısı piyasası neredeyse yoktu. İngiltere 
Hükümeti yaygın erişimi sağlamak ve girişim sayısını artırmak amacıyla sanayi ile 
işbirliği yapmakta kararlıydı. Ancak, aynı kararlılık telekomünikasyon sanayiinin 
altyapı yatırımlarına hükümet desteği vermeme konusunda da vardı. Hükümet,  
genişbant stratejisinin bütün alanlarına ilişkin olarak kendisine tavsiyelerde 
bulunması amacıyla ortak bir Genişbant Ortakları Grubu kurmak için özel sektör 
ile işbirliği yapmıştır. Bu grubun tavsiyeleri üzerine hükümet genişbant erişimine 
ilişkin olarak önemli konular hakkında (örneğin; hükümet alt yapı yatırımları veya 
vergi teşvikleri) verilmiş kararlar olmadığına, bu yüzden de İngiltere genişbant 
piyasasının arz ve talep konularına ilişkin olarak, kamu ve özel sektörün ortak bir 
faaliyet gerçekleştirmesi gerektiğine karar vermiştir. Hükümet, İngiltere’nin 
genişbant kullanılabilirliği ve rekabeti hakkındaki 2005 hedeflerini G8 rakiplerini 
karşılaştırmalı biçimde değerlendirerek belirlemiştir. Stratejide belirlenmiş 
hedeflere ulaşmanın en önemli kuralı İngiliz Telekomu üzerinde toptan (ve 
perakende) genişbant erişim fiyatlarını düşürmesi için düzenleyici ve siyasi bir 
baskı kurmaktır. Şu anda İngiltere piyasasında oldukça rekabetçi oranlarda 
perakende genişbant erişim imkanı satışı yapan 200’ün üzerinde ISP 
bulunmaktadır.   
 
Çok düşük seviyeden başlayarak 2005’in sonuna kadar İngiltere’deki her evde 
genişbant çevir tonu bulunacaktır. 2004’ün sonunda genişbant erişim altyapısı 
kurulumu haftada 40.000 bağlantıyı aşmıştır ve sadece üç yıl önce bu oran 
neredeyse sıfırken İnternet kullanıcılarının %25’i genişbant bağlantısını 
kullanmaktadır. Bu büyümenin büyük bir kısmında fiyatlardaki katma değer 
düşüşü, geliştirilmiş kullanılabilirlik, kendi kendine kurulabilen ürünlerin 
mevcudiyeti, genişletilmiş ürün çeşitleri ve İnternet servis sağlayıcılar tarafından 
uygulanan daha girişken pazarlama tekniklerinin payı vardır. Temelde bu 
büyümeyi çevirmeli/dar bant kullanımından genişbant kullanımına geçen 
kullanıcılar sağlamıştır.  
 
Şekil 118: Son Üç Ay İçerisinde Evlerinden İnternet’e Bağlanan Bireylerin Oranı - 
İngiltere 
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Kaynak : EUROSTAT, Bilgi Toplumu İstatistikleri,  2004  
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Şekil 119: Son Üç Ay İçerisinde İşyerlerinden İnternet’e Bağlanan Bireylerin Oranı – 
İngiltere 
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Kaynak : EUROSTAT, Bilgi Toplumu İstatistikleri,  2004  
 
Şekil 120: Son Üç Ay İçerisinde İnternet Cafeler’den İnternet’e Bağlanan Bireylerin 
Oranı – İngiltere 
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Kaynak : EUROSTAT, Bilgi Toplumu İstatistikleri,  2004  
 
Şekil 121: Düzenli Olarak İnternet’i Kullanan Bireylerin Oranı 
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Kaynak : EURSOSTAT, Bilgi Toplumu İstatistikleri,  2004  
 
İnternet kullanan pek çok kişi için engeller bilgi ve güven ile aşılabileceğinden 
İngiltere’nin diğer bir hedefi kütüphaneler, toplum merkezleri ve eğitim siteleri gibi 
mevcut toplum kaynaklarını temel alan toplum temelli İnternet erişim ve öğrenme 
merkezleri kurmaktır. Bu hedef, ulaşılması zor gruplara ulaşmak ve resmi 
olmayan yardım ve öğrenme desteği sunmak üzerine odaklanacaktır. Halihazırda 
İnternet’i güvenli olarak öğrenme ve kullanma konusunda yardım sağlayan, 
birbirine ve İnternet’e erişimi sağlanmış 6.000 UK Online Merkezi bulunmaktadır. 
Bu ağın kurulumu için sağlanan fonlar çeşitli kaynaklardan ve programlardan 
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(bazı özel İnternet kafeler de dahil olmak üzere) gelmektedir. Ancak hükümet 
hepsinin UK Online Merkezleri olarak markalaştırılacağını ve pazarlanacağını 
taahhüt etmiştir.  
 
e-Kavrama birimi çevrimiçi merkezlerin ağ yapılandırması sona erdiğinde 
neredeyse ulusun tamamına erişim sağlanmış olacağını ve İngiltere’deki nüfusun 
%98’inin 5 millik bir alan içerisinde UK Online Merkezi kapsamında bulunacağını 
öngörmüştür. Hedeflenen 6.000 merkeze ulaşılmıştır ve dahası tahminlere göre 
yaklaşık 6.900 merkez bulunmaktadır. Mevcut toplum merkezleri kapasitelerini 
BİT sermaye yatırımı ile arttırdıkları için bu merkezler finanse edilmeleri 
durdurulduktan sonra da yıllarca faaliyetlerini sürdürülebilişlerdir. Bunun sebebi, 
bu tür merkezlerin genelde çok sayıda mali kaynaklarının olması ve hayatta 
kalmak için tek bir mali kaynağa ihtiyaç duymamalarıdır. 
 
Ayrıca İngiltere, genişbant stratejisi toplum girişimlerini de büyük ölçüde teşvik 
etmiştir. Son zamanlarda Toplum Genişbant Ağı, 260 kuruluş tarafından (toplum, 
kamu ve özel işletmeler) sunulan hizmetler ile birlikte İngiltere’deki 550 yerleşim 
merkezinde toplum genişbant erişim altyapısı faaliyetlerinin yürütüldüğünü 
belirlediğini açıkladı. Bu projelerin çoğu, erişim teknolojileri (öncelikle kablosuz 
ağlar), toplumsal erişim, yeni içerik ve hizmetlerin geliştirilmesi konularında 
yenilikler getirmeyi amaçlamaktadır.  
 
Genişbant erişim maliyetini karşılayamayanların veya evlerinde genişbant erişimi 
istemeyenlerin İnternet’i çevrimiçi merkezler veya diğer yollar ile kullanabilmeleri 
önemlidir. Bazı vatandaşlar için toplum temelli erişim daha avantajlı bir 
seçenektir, çünkü hem bilgisayar kullanımını hem de içeriği desteklemektedir. 
Böylece kullanıcının bir bilgisayar kurup onu kurulu olarak tutmasına gerek 
kalmaz, çocuk bakımı olanakları sunar ve bazı durumlarda daha düzenli bir ortam 
ve dil hizmetleri sağlar. İdeal olarak toplumsal erişim yararları ev erişimi ile 
genişletilmelidir ancak, evrensel düzeyde eksiksiz ev erişimine hala ulaşılamadığı 
ve bu durumun mümkün olduğu düşünülmediği için hükümet herkesin en azından 
bilgisayara ve İnternet’e kolay erişimini temin etmeyi amaçlamaktadır.   
 
UK Online merkezlerin tedarik edilmesine ilişkin üç temel standart bulunmaktadır:  
 

o Bilgi ve İletişim Teknolojisi Öğrenme Merkezleri: Bu proje avantajsız 
durumda olanlara İnternet erişimi sunmak için, İngiltere’deki oldukça 
yoksul olan yerel yönetimlerde veya önemli ulaşım sorunu bulunan kırsal 
kesimlerde yer alan toplum temelli merkezlere BİT fonu sağlamıştır.  
 

o İngiltere Hükümeti’nin işyeri ve bireylere aynı şekilde- İnternet erişimi 
sağlama vizyonunu gerçekleştirmeyi amaçlayan girişimlerinin yanında 
Kişilerin Ağ Bağlantısı Projesi de yer almaktadır. Bu proje dahilinde 
hükümet İngiltere’deki herkese bilgisayar kullanma ve İnternet erişimi 
olanağı sağlayacağına dair taahhüdünün bir parçası olarak bütün kamu 
kütüphanelerinde İnternet erişimi olanağı sağlamıştır. Yeni Olanaklar Fonu 
tarafından desteklenerek 4000’den fazla kütüphane merkezi bu girişim ile 
kurulmuştur. Kamu kütüphaneleri yerel iş ve toplum gruplarının bilgi 
ihtiyaçlarını karşılar ve İnternet tabanlı hükümet hizmetlerine erişimi 
sağlar. Özel olarak eğitilmiş personel yardımcı olmak üzere hazır 
bulunmaktadır.  
 

o Eğitim ve Yetenek Birimi, İnternet kafeler ve (parasal destek 
sağlanmayan) toplum temelli projeler gibi mevcut merkezleri UK Online 
markası çatısı altında birleşmeye davet etmiştir. Bu merkezler parasal bir 
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destek sağlamamasına rağmen, milli pazarlamadan, iletişim 
kampanyalarından ve de uygulama alanındaki desteklerden 
yararlanmaktadırlar. 

 
İngiltere’deki herkes 10 kilometrelik bir UK Online Merkezi kapsamındadır. 
Kentsel alanlarda ise nüfusun %95’inden fazlası 1 kilometrelik merkez alan 
kapsamında bulunmaktadır. Vatandaşlar, UK Online Tanıtım Oturumları’ndan 
doğrudan öğrenme yolu ile daha resmi öğrenme yöntemlerini tercih etmeleri için 
teşvik edilmektedir. UK Online Merkezleri, özel sektör başarısızlığına devlet eliyle 
verilmiş bir karşılık niteliğindedir; bir hükümet araştırması, özel sektör İnternet 
kafelerin sadece zengin kentsel kesimlere hizmet verdiğini göstermiştir. Şu anda 
UK Online Merkezleri evlerinde erişim bulunmayan kişilere güvenli toplum erişim 
ağı sunmaktadır.  
 
Nisan 2003’ten bu yana Ufi/doğrudan öğrenme (bağımsız bir hükümet birimi) UK 
Online Merkezleri’nin yönetimi ve geliştirilmesini üstlenmiştir. İlk alınan fon olan 
Sermaye Modernizasyon ve Büyük Piyango Fonları artık sağlanmamaktadır. Bu 
nedenle, Ufi UK Online ağını sürdürmek ve daha uzun vadede varlığına devam 
edebilmek üzere merkezlerle çalışmaktadır. Böylece hükümetin gündemini daha 
iyi destekleyebilecektir.  
 
Çevrimiçi Merkezler, eğitim ve desteğe ihtiyacı olanların dikkatini çekmekte 
başarılı olmalarına rağmen, sosyal anlamda en çok dışlanan kişilere ulaşmak için 
daha fazla şey yapılabilir. Sosyal yardım ve pazarlama için çok enerji harcayan ve 
temel beceri kurslarını BT eğitimi ile birleştiren en başarılı çevrimiçi 
merkezlerinden örnek alınmalıdır. Örneğin, çevrimiçi malzemelerin üretiminde 
elde edilen önemli buluşların çoğu, başta fiziksel ve duyusal engelliler olmak 
üzere özel ihtiyaçları olan kişilerle alakalıdır. Merkezlerin çeşitliliği çok önemlidir; 
en az resmi olanından kütüphanelerin daha kurumsal çevrelerine ve okulların 
daha resmi içeriğine kadar çok çeşitli merkezlerin bulunması sağlıklıdır. Hatta çok 
sayıda mobil merkez bulunmaktadır. Günümüzde konuya ilişkin dört sorun 
bulunmaktadır; tek kat, tekerlekli sandalye erişimi, otobüsler, yerleşik bilgisayar 
teçhizatı.  
 

 

Güçlü Yönler : 
o Dijital içeriğe ulaşmak için açık bir vizyon ve siyasi bağlılık, 
o Özel ve gönüllü sektörlerle işbirliğine yönelik yenilikçi bir yaklaşım, İnternet 

ve genişbant kullanılabilirliği ve kullanımına ilişkin gerçek sonuçlar elde 
edilebilirliği, 

o Hükümetin, başarısızlık kanıtlandığında piyasaya müdahale edebilirliği 
o Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şubelere ait girişimleri 

birleştirmeye ilişkin güçlü izleme kaydı 
o Pek çok uluslararası rakipten daha az dijital bölünme 

Zayıflıklar : 
o Kanıtlara dayanan politika oluşturmaya bağlılık gerekli hükümet fonlarına 

ilişkin kararların alınmasını yavaşlatır. 
o “Toptan satış” seviyesinde genişbant altyapısına ilişkin rekabetin kısıtlı 

olması perakende satış seviyesinde yoğun rekabete yol açmıştır.  
o Yaşlılar ve gelir düzeyi düşük olanlar halen kullanıcı olmayanlar 

arasındadır. 
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6.6.4. Motivasyon  
İnternet ve mobil iletişim araçları, aynı zamanda İngiltere’de kişilerin bilgi edinme 
ve iletişim kurma yöntemlerini değiştirmiştir. İnternet kullanıcılarının %85’i düzenli 
olarak e-Posta kullanmakta, %78’i ürünler ve hizmetler hakkında bilgi almakta, 
%19’u sohbet odalarını kullanmakta ve %7’si İnternet tabanlı telefon veya video 
aracılığı ile toplantı yapmaktadır. Mobil araçların kullanıcıları günde 69 milyon 
yazılı mesaj göndermektedirler. Hem e-Posta hem de yazılı mesajlaşma 
arkadaşlar, aile bireyleri ve iş arkadaşları ile bağlantı kurabilmek için eğlenceli ve 
ekonomik yollar sunmaları nedeniyle İngiltere için gerçekten gerekli 
uygulamalardır.  
 
Ancak İngiltere’de halen kullanıcı olmayan kişileri kullanıcı haline getirmenin 
önündeki en büyük engel, motivasyon eksikliğidir. Şu anda kullanıcı olmayan 
kişilerin yarıdan fazlası, İnternet kullanmamalarının temel nedeninin, hayatları ile 
İnternet’in bir ilişkisinin bulunmadığını söylemektedir. Son zamanlarda yapılan bir 
araştırmaya göre, kullanıcı olmayanlar -nüfusun %14’ü- hiçbir zaman İnternet’i 
kullanmayacaklarından emindirler.  
 
Farkındalığı Artırmaya İlişkin Kampanyalar 
  
İngiltere Hükümeti, vatandaşların İnternet’in yararlarına ilişkin farkındalığını 
arttırarak, motivasyon engelini aşmak ve başlamaları için yerel yardımın mevcut 
olduğu yerlere onları yönlendirmek için bir dizi yenilikçi kampanya başlatmıştır. 
İngiltere Başbakan’ı 2000’de farkındalığı arttırmak için özel, gönüllü sektör ve 
hükümet arasında bir ortaklık olan UK Online Projesi’ni başlatmıştır. Televizyon 
dahil olmak üzere, bütün medyada hükümetin reklam vermesi ile desteklenenen 
bu kampanyanın amacı İnternet kullanımını teşvik etmek ve kişilere UK Online 
merkezinde yerel olarak nerede erişim kullanabileceklerini ve eğitim 
alabileceklerini öğrenmeleri için ücretsiz telefon hattı tesis etmektir. Bütün ortaklar 
UK Online Şemsiyesinin altında toplandıktan sonra, bu kampanya yılda bir hafta 
boyunca reklam, yerel erişim ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek üzerine 
yoğunlaşmıştır. İngiltere yayıncıları, İnternet hikaye hatlarını TV’de ve radyo 
dizilerinde yoğun olarak kullanıp, diğer bilinç attırıcı faaliyetler ile kampanyaya 
katılmışlardır. Ayrıca BBC uzun yıllar boyunca becerileri geliştirmek ve kendi 
çevrimiçi hizmetlerini kullanmak için UK Online kampanyası ile bağlantılı olarak 
WebWise adı verilen ulusal bir eğitim faaliyeti sürdürmüştür. En sonuncusu 
“Haydi Başlayalım” olan hükümet kampanyalarının amacı hükümet faaliyetinin 
ulusal seviyede tutarlı ve bütünleşmiş olmasını sağlamak ve yerel girişimcileri 
hedefleri yerel olan kendi kampanyalarını yürütmeleri konusunda desteklemektir. 
Ulusal kampanyayı desteklemek için e-Kavrama Birimi, UK Online iletişimlerini 
yönetmek ve bu markanın kullanımına ilişkin rehberlik sunmak amacıyla bir 
pazarlama takımını işe almıştır. 
 
Son dönemde hükümetin özel ve gönüllü sektör paydaşları ile birlikte geliştirdiği 
projelerle, 50 yaş üstü gibi ulaşılması zor gruplara ulaşılmaya başlanmıştır. 
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Yararlı İçerik: Sağlık 
 
BT’ye ilişkin NHS (Ulusal Sağlık Hizmetleri) Ulusal Programı’na yapılan son 
yatırım, sağlık hizmetlerini çevrimiçi olarak sunma konusunda NHS’nin 
kapasitesini ve yeteneklerini önemli ölçüde arttıracaktır. Buna hastaların 
aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmedeki becerileri de dahildir :  

o Kendi sağlık kayıtlarını çevrimiçi olarak incelemek ve onlarla etkileşim 
içinde olmak; 

o Hizmetlerle ilgili olarak istedikleri bilgiyi eklemek;  
o Randevuları çevrimiçi olarak almak ve izlemek. 

 
NHS’ye ilişkin genişbant bağlantının tedariki NHS’yi İngiltere’deki en büyük 
genişbant müşterilerinden biri haline getirecektir.  
 
Hükümetin NHS’ye ilişkin yeni hedeflerinin bir parçası olan kronik hastalık 
yönetimi; astım, AIDS, şeker ve koroner kalp hastalığı gibi uzun vadeli 
rahatsızlıkların daha etkin olarak yönetimi için hastalara ve onların bakıcılarına 
yardımcı olmak üzere İnternet’te etkinleştirilmiş destek hizmetleri tasarlamak için 
eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bu dijital hizmetler hastaların aşağıdakilere kolay 
erişimini sağlayabilir: 

o Kişileştirilmiş, sadece hastalığa ilişkin tavsiye; 
o Kendi kendine yardım ve destek için çevrimiçi topluluklar; 
o Multimedya eğitim bileşenleri;  
o İnternet protokol sesi ve web-video araçları ile uzman desteğine 

gerçek zamanlı erişim. 
 
Bilgiyi tekrar hizmet kaydına aktarmak üzere İnternet’i kullanan dijital denetleme 
araçlarının eklenmesi, hastalara ve klinisyenlere uyum ve şartlar sürecinde hasta 
kartlarını raporlamak için hemen hemen gerçek zamanlı erişim imkanları 
sunmaktadır. Davranış şekli belirleyici yazılım diğer kullanıcıların veri tabanlarıyla  
karşılaştırmalı olarak hasta verilerindeki eğilimleri analiz etmek üzere 
kullanılacaktır. Bu istihbarat olası ters etki yapacak olayları tahmin etmeye 
yardımcı olacak ve uygun önlemleri alabilmek için hastaları ve klinisyenleri 
uyaracaktır. Böyle bir istihbaratın anonim hale getirilmesi aynı zamanda herkes 
için yararlı olacak tıbbi ve bilimsel bilgi birikimini de arttıracaktır.  
 
Şekil 122: Sağlık Bilgisine Ulaşmak İçin İnternet Kullanan Bireylerin Oranı - İngiltere 
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Motivasyonu Azaltan Mevcut Engeller 
 
İngiltere’de e-Ticaret’in büyümesinin karşısındaki en büyük tehdit, kullanıcıların 
dolandırıcılık başta olmak üzere çevrimiçi güvenlik konusunda kaygılı olmalarıdır. 
MORI 2002 araştırmasına göre, yetişkinlerin %32’si bu konuda kaygılarını 
belirtmiş, %1’i dolandırıldığını açıklamış ve %22’si dolandırılma korkusunun 
kişilerin gerçekte yaşadıkları ile orantılı olmadığını söylemiştir. Sebepleri 
bilinmese de 2002’de yapılan araştırmaya göre, dolandırıcılığa ilişkin tüketici 
kaygılarında 2001’e oranla düşme olmuştur. 23. Hükümet İngiltere’yi e-İş 
alanında en iyi alan haline getirme çabalarının bir parçası olarak başarılı bilgi 
güvenliği uygulamasını teşvik etmeye kararlıdır. Bilgi güvenliği ihlali araştırması 
hükümet tarafından yayımlanmış, bu bilgi güvenliği konularının anlaşılmasına 
önemli destekte bulunmuştur. Araştırmanın sonucu hükümetin özellikle KOBİ’leri 
desteklemeyi amaçlayan ve halen devam etmekte olan teşvik çabaları konusunda 
bilgilenme sağlayacaktır. Hükümet aynı zamanda bilgi güvenliğine ilişkin olarak, 
İngiltere standardının kullanılmasının teşviki de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik 
girişimi hakkında firmalarla birlikte çalışmaktadır. Uluslararası anlamda bilgi 
sistem ve ağlarının güvenliğine ilişkin OECD rehberlik hizmetlerinin korunması 
konusunda da İngiltere’nin önemli bir rolü bulunmaktadır. 
  
Yasal ve sosyal anlamda hoş olmayan çevrimiçi faaliyetler de önemli sayıdaki 
insanın İnternet’i kullanmasını ya tamamen ya da kısmen engellemektedir. Belirli 
dini ve kültürel grupların yanı sıra aileler İnternet’e kaygı ile yaklaşan en büyük 
gruptur. İnternet endüstrisinin bu soruna çözüm bulmaya yardımcı olmaya ilişkin 
büyük sorumluluğunun olduğu açıktır ve aslında çok büyük yararlar 
sağlamaktadır. İnternet Gözlem Kuruluşu adı verilen sanayi destekli bir proje ile 
destekleyerek, İngiltere, İnternet içeriğine ilişkin olarak “birlikte düzenleme” 
yaklaşımını benimsemiştir. Kişiler yasal olmayan veya utanç verici bir içerikle 
karşılaştıklarında, IWF ile iletişime geçecekler ve IWF, ISP’nin içeriği ortadan 
kaldırmasını veya başka bir gerekli eylemi gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Yasal 
olmayan içerik, suçluları cezalandıracak olan polisin görev kapsamındadır (yasa 
dışı kağıt içeriğinde olduğu gibi).   
 
İçişleri Bakanlığı, sorumluluğu kapsamındaki Çocuk Korumasına İlişkin İnternet 
Görev Gücü Birimi’nin güvenlik tavsiyelerini bir araya getirerek, İnternet sanayiine 
ilişkin bir uygulama yasası yayımlamıştır. Görev Gücü’nde hükümetin çeşitli 
birimlerinden, çocuk hayır kurumlarından, polisten ve İnternet sanayiinden 
temsilciler bulunmaktadır. Bunların yanı sıra eğitim birimi, ailelere İnternet 
güvenliği konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır; kişisel bilgisayarların yatak 
odalarına değil evde ortak kullanılan mekanlara kurulması gerektiği gibi. Bu 
sadece utandırıcı içeriğe karşı değil, yetişkinlerin ergenmiş gibi davranarak 
çocukları toplantılara katılmak üzere kandırmalarını sağlayan “etkilenme” 
tehlikesine karşı da bir önlemdir. İngiltere son zamanlarda bunu suç haline getiren 
bir mevzuatı kabul etmiştir. 
 

Güçlü Yönler: 
o Güçlü merkezi iletişim ve pazarlama grubunun sağladığı, tutarlı ve 

bütünleşmiş ulusal bilinç arttırıcı kampanyalar, 
o Hükümetin hedeflerine ulaşması için, özel ve gönüllü sektörün başarılı bir  

itici güç olması,  
o İçerik düzenlemesine ilişkin uluslararası platformda alkışlanan “birlikte 

düzenleme” yaklaşımı, 
o Eğitim ve sağlık bilgisi ve hizmetlere yapılan büyük yatırım. 
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6.6.5. Ölçümler 
Bütün hükümet kampanyaları yatırıma dönüştürülmek için denetlenmekte ve bu  
bilgi daha sonra yeni kampanyaları beslemek için kullanılmaktadır. Hükümet 
faaliyetlerinin bazı yönlerinin performansını ölçmek daha zordur. Katılım 
seviyelerine ilişkin eğitime yapılan BİT yatırımının gerçek etkisini anlamak zaman 
almaktadır. Toplum temelli UK Online Merkezleri doğaları gereği, yönetimlerine 
ilişkin bilgi vermeleri gerektiğinde sorun çıkmaktadır. Gerekli bilgiyi elde etmekle 
bürokrasiyi en aza indirmek arasında denge kurulmalıdır. Bundan dolayı 
hükümet, UK Online kullanan kişilerin sayısı, türü ve sunulan hizmetler hakkında 
düzenli olarak geçici araştırmalar yapmaktadır.  Bu denetim, sistemin dezavantajlı 
durumda olan kişilere ulaşmada başarılı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Örneğin, 
nüfusun genelinde bu kişilere sunulan hizmet diğer gruplardan fazladır. Ayrıca 
yerel yönetimler kütüphanelerdeki UK Online Merkezleri’ni denetlemektedirler. 
Bazı merkezler, kişiler bilgisayar oturumunu açtığında verileri toplayarak 
makinelerin kullanımını denetler. Bu, bir taraftan kullanıcılara istedikleri resmi 
olmayan ortamı sunarken, diğer taraftan destek veren birimlerin bilgi 
toplamalarına olanak sağlar.  
 

6.6.6. Kamu Özel Sektör Ortaklıkları 
İngiltere Hükümeti özel ve gönüllü sektörlerle iş birliği yapma konusunda olumlu 
ve proaktif bir yaklaşıma sahiptir. Sıklıkla özel sektör ile yapılan görüşmelerde 
piyasa sağlayıcı bir rolde bulunur. Ayrıca kendisinin hizmet verdiği kesimler ile 
pek çok gönüllü örgütün daha yakın ilişkileri olduğunun giderek daha çok farkına 
varmaktadır.  
 
İngiltere Hükümeti tipik olarak bütün ilgili katılımcıları bir araya getirip, yüksek 
seviyede amaç ve hedefler belirleyerek liderlik konumunu sürdürmektedir. Ayrıca 
diğer ortakların eylemlerinin vatandaşlar arasında güvenilirliğini sağlamak için 
eyleme ilişkin çerçeve ve gerekli desteği sağlamaktadır. Vatandaşların çevrimiçi 
ulusal kampanyası bu yaklaşıma iyi bir örnektir. Başka bir örnek de şu anda BT 
sanayi kuruluşları tarafından hükümete tavsiyelerde bulunan bir organ olarak 
yürütülen, aslında e-Kavrama Birimi tarafından hükümet/sanayi ortak tavsiye 
organı olarak kurulmuş, mali destek de gören Genişbant Paydaş Grubu’dur.  
 
Daha yaşlı kişileri hedef alan çalışmalar geliştirmek için bu günlerde hükümet, 50 
yaşın üstündeki kişilerin erişim ve kullanım oranlarını yükseltmeyi teşvik amacıyla 
kampanya ve bir dizi girişim oluşturmak için gönüllü bir kuruluş ve büyük sanayi 
ortaklarıyla işbirliği yapmaktadır. Bu çalışmada hükümetin yaklaşımı, yaş 
problemini aşma ve özel kuruluşlara liderlik rolünü üstlendirmenin yanı sıra 
çalışmanın hem kilit hem de proaktif ortağı olmaktır. Hükümetin temel 
görevlerinden biri, 50 yaş üstü kişilere hizmet sunan bütün farklı bölümleri bir 
araya getirmektir. Bununla, hükümetin ortaklığa bütünleştirilmiş bir bakışaçısı ile 

Zayıflıklar : 
 
o İletişim kampanyalarında hükümet kaynaklarının sınırlı olması, 
o e-Ticaret ve zararlı içeriğe ilişkin artan vatandaş kaygısı, 
o Nüfusun önemli bir azınlığının hiçbir zaman İnternet’i kullanmayacağını 

öngören “itirazcı”lardan oluşması.  
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yaklaşmasının garanti altına alınması hedeflenmiştir. İngiltere Hükümeti sürecin 
bir parçası olarak ortaklarının fonlara, devlet yardımına ve hatta yasal değişime 
ilişkin bazı baskıları ile karşı karşıya kalacağını  kabul edecek kadar kendinden 
emindir. Aslında, bu baskıya –karşılık vermemeyi seçmiş olsa da– vatandaşların 
ihtiyaçlarını ve piyasa dinamiklerini daha iyi  kavramak amacıyla güvenmektedir. 
  
Hükümet kırsal kesimdeki kişiler ile teknolojinin yararlarından tüm İngiltere’nin 
yararlanmasını sağlamak için yoğun çalışmalar yapmaktadır. Kamu, özel ve 
gönüllü sektörlerden her seviyedeki paydaşlar, kırsal kesimlerle ilgili sorun ve 
konulara dikkat çekilmesi amacıyla paraya ilişkin en iyi uygulama ve değeri 
belirlemek üzere anlaşmışlardır. 

  

6.6.7. Kritik Başarı Faktörü: Kanıta Dayanan Politikalar 
İngiltere Hükümeti Ulusal İstatistik Birimi üç ayda bir İnternet erişimlerini 
toplamakta ve telefon incelemesinden elde ettiği bu bilgiyi kullanmaktadır. Birim 
ayrıca, birleştirilmiş düzenleyici –Ofcom- ulusal mobil telefonlar ve dijital 
televizyon yaygınlığı ile birlikte İnternet ve genişbant bağlantılarının oranlarını ve 
kullanılabilirliklerine ilişkin bilgileri de toplamaktadır.  
 
İngiltere Hükümeti’nin hedef belirleme, performans yönetimi ve kanıta dayalı 
politika belirleme konularında güçlü bir bilgi birikimi bulunmaktadır. Bu nedenle, 
kanıt temelli politika belirleme çalışmalarına ilişkin sürdürülen çabanın bir parçası 
olarak, İngiltere’nin performansını uluslararası rakipleri karşısında düzenli olarak 
denetlemektedir. 2002 yılında İngiltere Hükümeti bütün Bilgi Toplumu politikası 
alanlarında Avustralya ve İsveç ile birlikte G8 ülkeleri ile bağımsız olarak 
komisyon tarafından karşılıklı değerlendirilme için görevlendirmede bulundu. Bu 
araştırma sadece nicel verileri değil, İngiltere’nin önde gelen rakiplerinin program 
ve politikalarına ilişkin nitel verileri de kapsamaktadır. Bu çalışma, İngiltere’nin 
eksik yönlerinin belirlenmesi, hükümetin genişbant, evde kişisel bilgisayar 
sahipliği ve e-Hükümet hizmetlerinin sunulmasına ilişkin yeni programlar 
geliştirmesini sağlamıştır. Yapılan karşılaştırma, İngiltere’de Bilgi Toplumu’nun 
çeşitli alanlarında bazı değişiklikler yapılmasının gerekli olduğunu kabineye kabul 
ettirmek için kanıt olarak kullanılmıştır. 
 

Güçlü Yönler: 
 
o Özel ve gönüllü şirket ile gönüllü ortaklığa ilişkin dünyada başı çeken 

yaklaşım, İngiltere kamu sektöründe kültürel bir norm haline gelmeye 
başlamıştır. 

o Özel Bilgi Toplumu konularının dikkate alınması için en iyi ortaklık şekline 
karar verme konusunda hükümet gittikçe daha kültürlü hale gelmektedir. 

o Güven arttığı için sanayi, hükümetle ortaklık konusunda olgun bir 
yaklaşıma sahiptir. 

Zayıflıklar : 
 
o Kötü yapılan ortaklık, süreci zayıflatabilir 
o Ortaklık, kamu hizmet sunucuları için politika ortaya koymaktan daha 

yoğun kaynak gerektirmektedir ve kamu sektöründe ortaklık yeteneklerini 
belirlemek zaman almaktadır. 
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6.7. Meksika  
 

 
Sayısal uçurum Meksika’daki Bilgi Toplumu’na ilişkin parametreleri belirler. Buna 
göre, toplumun %12’sinden daha azının İnternet erişimi bulunmaktadır. Meksika 
Hükümeti hem kendi sınırlamaları dahilinde (örneğin, İnternet’i tek başlarına 
kullanabilecek yeterlilikte olmayan kişiler için kolaylaştırılmış erişim sağlayarak) 
hem de BİT’e erişimin (hükümet seviyesinin tamamında) arttırılması için bir 
politika arayarak sayısal uçurum problemine yaklaşmıştır.  
 

Ülkenin Genel Durumu, Genel Gerçekler ve Rakamlar 
 
Sosyal Özellikler : 
o En son nüfus: 106,202,903 (Temmuz 2005 tahmin edilen) 
o Nüfus artış oranı düşük: %1.17 (2005 tahmin edilen) 
o Nüfusun %63.3’ü 15–65 yaş grubunda, %31.1’i 0–14 yaş grubunda ve 

%5.6’sı 65 yaş üstü grupta yer almaktadır. (2005 Tahmin edilen) 
o Oku yazarlık oranları oldukça yüksek: % 2.2. Ancak cinsiyetler arasında fark 

bulunmakta: Erkekler %94, kadınlar %90.5. (2003 Tahmin edilen) 
o İspanyolca, çeşitli Maya dilleri, Nahuatl diyalekti ve diğer bölgesel yerli diller 

kullanılmakta.  
Politika : 
o Gelişmiş Kızılderili uygarlıklarının yerleşim bölgesinde, Meksika 19. yüzyılda 

bağımsızlığını kazanana kadar üç yüzyıl boyunca İspanya’nın hakimiyeti 
altında bulunmaktaydı. 

o Peso’nun 1994 sonlarında değer kaybetmesi, Meksika’yı yarım yüzyılın en 
kötü ekonomik durgunluğunu tetikleyen ekonomik bir kargaşaya sürükledi. 
Ulus, etkili bir iyileşme sürecini sürdürmektedir.  

o Devam eden ekonomik ve sosyal kaygılar; reel ücretlerin düşük olmasını, 
nüfusun büyük bir bölümünün işsiz olmasını, gelir dağılımındaki eşitsizlikleri 
ve fakirleşen güney eyaletlerde çoğu Kızılderili nüfus için sağlanan gelişim 
olanaklarının azlığına neden olmuştur. 

o Temmuz 2000’de yapılan seçimde 1910 Meksika Devrimi’nden bu yana ilk 
kez muhalefet iktidardaki parti olan Kurumsal Devrim Partisi’ni (PRI) geride 
bıraktı. Ulusal Hareket Partisi’nden (PAN) olan Vicente Fox, 1 Aralık 2000 
tarihinde özgür ve adil seçimlerde seçilen ilk başkan olarak bağlılık yemini 
etti.    

 
Ekonomi : 
o Meksika’nın son dönemde trilyon dolarlık sınıfa giren bir serbest piyasa 

ekonomisi bulunmaktadır. Bu piyasa, özel sektörün etkinliğinin arttığı 
modern ve modern olmayan sanayi ve tarımı kapsar.  

o Son dönemdeki yönetimler liman, demiryolu, telekomünikasyon, elektrik 
üretimi, doğalgaz dağıtımı ve hava alanlarında rekabeti geliştirdi.  

o Kişi başına gelir Birleşik Devletler’in 4’te biridir; gelir dağılımı hala eşit 
değildir.  

o ABD ve Kanada ile yapılan ticaret 1994’te NAFTA’nın kurulmasından bu 
yana üç katına çıkmıştır. Meksika’nın 40’tan fazla ülke ile serbest ticaret 
anlaşması bulunmaktadır. Guatemala, Honduras, El Salvador, Avrupa 
Serbest Ticaret Bölgesi ve Japonya bunlardan bazılarıdır ve ticaretinin 
%90’ından fazlasını serbest ticaret anlaşmaları ile yapar. 

o Hükümet altyapının iyileştirilmesi, vergi sistemi, iş kanununun 
modernleştirilmesi ve enerji sektörüne yatırım yapılmasının teşvikinin gerekli 
olduğu bilincindedir, ancak süreç yavaş ilerlemektedir.  
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866 dolar GSYH ile Meksika, Latin Amerika’daki en büyük ikinci ekonomiye 
sahiptir ve ekonomik genişlemesinde altıncı yılına girmektedir. Kişi başına 5,452 
dolar GSYH (Brezilya’dan %50 daha fazladır) ve 100 milyondan fazla nüfusu ile 
Meksika, aynı zamanda Brezilya’dan sonra bölgedeki ikinci büyük İnternet 
piyasasına sahiptir. Ancak, %2.2 ile Meksika’da İnternet’in yaygınlaşma oranı pek 
çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeye oranla geride kalmayı sürdürmektedir. 
Sorun öncelikle eşit olmayan gelir dağılımına yüklenebilir, çünkü %43 oranında 
Meksikalı kendini ancak geçindirebilecek kadar bir gelire sahipken, ülke gelirinin 
neredeyse %60’ını nüfusun %20’si kontrol etmektedir.  
 
Şekil 123: Düzenli Olarak İnternet’i Kullanan Bireylerin Oranı 
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6.7.1. Vizyon ve Strateji  
Bu güne kadar harcanan çabalara rağmen, Meksikalılar hala altyapı oluşturulması 
konusunda geridedirler. Başkan Fox’un çözümü Meksika’yı bilgi çağına 
ulaştırmak üzere tasarlanmış bir girişim olan e-Meksika’dır. e-Meksika 27,700 
belediye ile iletişim kurmayı amaçlayan kapsamlı bir BT programıdır. Projenin 
kapsamında dört alan bulunmaktadır: e-Öğrenme, e-Sağlık, e-Ticaret ve e-
Hükümet. Bu programın başarısı Fox’un siyasi destek toplama, yeterli fon tahsis 
etme ve bu uygulamada yer alan çok sayıdaki hükümet birimleri arasında iş birliği 
oluşturma konularındaki yeteneğine bağlı olacaktır. e-Meksika Ulusal Sistemi, 
Meksika Bilgi Toplumu’nun ilerletilmesi için kurulmuştur. Sosyal entegrasyonu, iç 
haberleşmeyi ve herkes için eşit olanaklar sağlamayı planlamaktadır. Öğrenme, 
sağlık, ticaret, hükümet işlemlerinin çevrimiçi olarak gerçekleşmesi gibi temel 
hizmetleri sunabilecek olan bir sistem yoluyla sayısal uçurumu ortadan kaldırmak 
için kamu ve özel sektörlerin çabalarını birleştirerek bir değişim birimi haline 
gelmek bu projenin amacıdır. E-Meksika, aynı zamanda Meksika’nın teknolojik 
gelişimini ilerletmenin yollarını da aramaktadır. 
 
e-Meksika girişiminin 2001 yılında öncelikli amacı Meksika’daki dijital bölünmeyi 
ortadan kaldırmak olarak tanımlanmıştır. Girişimin amacı, ülkenin iletişim 
altyapısının geliştirilmesi ve hükümet hizmetlerinin kırsal kesime, uzak yerleşim 
bölgelerine ve bu durumdaki bütün vatandaşlara götürülmesini sağlamaktır.  



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 160 / 165 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

Bu projenin temel faaliyetleri şunlardır:  
 

o Elektronik iletişim araçları ve e-Ticaret’e ilişkin olarak yeterli düzenleyici 
yapılar,  

o Dijital hale getirilmiş hükümet hizmetleri, 
o e-Öğrenme uygulamaları geliştirmek, 
o Ülke çapında e-Sağlık sistemi uygulamak. 
 

e-Meksika genel Bilgi Toplumu politikasına ilişkin olarak hem federal hükümet 
seviyesinde yatay olarak, hem de federal seviyede, devlet ve belediyeler 
seviyesinde dikey olarak eşgüdüm sağlamaktadır. Girişim, sayısal uçurumu 
engelleyecek, eşitliği destekleyecek, bağlanabilirliği artıracak, erişimi sağlayacak 
ve daha etkin, saydam bir hükümet oluşturmak için hükümet hizmetlerini çevrimiçi 
olarak sunacak bir araç olarak değerlendirilmektedir. Sayısal uçurumu engelleme 
hedefinin bir parçası olarak e-Meksika, eğitim, sağlık, ticaret, hükümet hizmetleri 
gibi bütün hizmet çeşitlerinin kapsamını genişletmek için de uygulanmaktadır.  
 

6.7.2. Yetkinlik  
Son 20-30 yıldan bu yana okula kayıt oranlarında önemli artışlar elde edilmiş olsa 
da, okuma yazma bilmeyenlerin oranının %10 olduğu Meksika’da birbiriyle ilgili 
sorunlar eğitim sisteminin sorunu olmaya devam etmektedir. Eğitim sistemi genel 
olarak aşırı merkeziyetçi olup bürokratik yükümlülüklerle sınırlandırılmıştır. 
Zorunlu eğitim 1992 yılında 6 yıldan 9 yıla çıkarılmasına rağmen, uygulamada bu 
yeni yasa büyük ölçüde görmezden gelinmektedir. Yaşı 15 ve üstü olan 36 
milyondan fazla Meksikalının temel eğitimi bulunmamaktadır. (K-9) öğrencilere 
erişilmesi ve onların okulda tutulmasının yanı sıra, öğretim kalitesi de Meksika 
için sorun teşkil etmektedir. Teknoloji ve İnternet’i kullanan öğretmen açığı 
bulunmaktadır; Meksikalı öğretmenlerin sadece %25’inin bilgisayar deneyimi 
bulunmaktadır. 

 
BİT’leri kullanabilme kapasiteleri Meksika’daki diğer bir önemli konudur. Meksika 
uzun yıllar eğitimde teknolojinin kullanılmasına ilişkin yeni girişimlerde 
bulunmuştur. 1960’lar süresince Meksika Hükümeti, uzak kırsal kesimlerde 
çalışmayı isteyen eğitimli öğretmen eksikliği ve özellikle 2.500’den az nüfusu olan 
yaklaşık 200.000 kırsal yerleşimde ortaöğretim öğrencilerini barındıracak okulların 
yetersiz olması sorunuyla karşı karşıya kalmıştır.  
 
Bu sorunlar karşısında Meksika Hükümeti, uzaktan eğitime geçmiş ve 
Telesecundaria’yı kurmuştur. Televizyon yayınlarını kullanarak Telesecundaria 
Meksika’da kırsal kesimde yaşayan 800.000’den fazla öğrenciye ortaöğretim 
sunmaktadır ve şu anda toplam ortaöğretim öğrencilerinin %6’sını kapsamaktadır. 
Pek çok Telesecundaria okulu, öğrenciler ve TV sunucuları arasında iletişimi 
sağlayacak olan video konferansı istese de bu teknolojinin maliyeti 
karşılanamayacak kadar fazladır. Bu nedenle, televizyonda yayınlanan 
programlarla bağlantılı olarak kullanılmak üzere, yeni yöntemler aranmıştır. Bu 
arayış sonucu, İnternet temelli iletişim gibi daha az maliyetli teknolojilere 
yönelinmiştir. 
 

1998 yılında Meksika’da üniversite de dahil olmak üzere eğitimin bütün seviyelerinde ortalama her 
1,000 öğrenciye yaklaşık bir bilgisayar düşmekteydi.  
2004 yılında 130.000 okulun yaklaşık 4.270’inde İnternet bağlantısı bulunmaktadır.  
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Meksika’daki üniversiteler BT’yi geniş alanlarda uzun zamandır kullanmaktadır ve 
pek çoğu geniş bir öğrenim derecesi çeşitliliği sunmaktadır. Uzaktan öğrenme 
yoluyla eğitim kursları devam etmektedir. Meksika’nın en son girişimi olan e-
Eğitim  ilk ve orta öğretimini tamamlayamamış olan milyonlarca kişiye BİT’i 
kullanarak bu seviyedeki eğitimleri sunmayı amaçlamaktadır.  
 
Diğer bir güncel girişim de Red Escolar Linux’dur. Linux işletim sistemi 
kullanılarak yazılım lisansı ücretlerine ilişkin olarak milyonların kurtarılacağı 
hesaplandığında, Meksika hükümeti eğitim kurumlarında Linux sisteminin 
kullanımının standartlaştırılmasına karar vermiştir.  
 
Meksika Hükümeti yeterlilik konusunu iki başlıkta toplamıştır:  
 

o BİT’e kolaylaştırılmış erişimi sağlayarak eğitim seviyesi ve yerel dil dikkate 
alınmaksızın olanakları olmayan kişilerin kısa vadeli olarak bundan 
yararlanabilmesi;  

o Özellikle okullarda eğitim sunarak uzun vadede halkın BİT’i etkin 
kullanabilme kapasitesine sahip olması. 

6.7.3. Erişim  
Meksika’nın Başkenti olan Mexico City’de evlerin %21.6’sında bilgisayar 
bulunmaktadır, ancak yedi eyalette bilgisayarlı evlerin oranı %5 civarındadır. BİT 
sürecinde Meksika’nın karşılaştığı diğer bir güçlük de gelişimi yetersiz olan ve 
taşıyabileceğinden daha fazla yükü bulunan telekomünikasyon altyapısıdır. ABD, 
17.5 milyon kilometre optik fibere sahipken Meksika’da sadece 86,000 kilometre 
optik fiber bulunmaktadır. Telefon operatörleri altyapılarını geliştirme işlemlerini 
tamamladıklarında 2004 yılında İnternet’in yaygınlık oranının %8.6 artması 
beklenmişti. 
 
Erişim seviyelerinin düşük olması, büyüme oranlarının düşük olması ile 
birleştiğinde, bir faaliyet gerçekleştirilmez ise, sayısal uçurumun uzun bir süre 
daha Meksika’da varlığını sürdüreceği düşünülmektedir. Meksika Hükümeti 
sayısal uçurumu engellemek için bir politika belirlenmesi gerektiğinin önemli 
olduğunun farkındadır ve e-Meksika girişimi BİT’e erişimin artmasına yardımcı 
olmaktadır. Hükümet özellikle uzak ve kırsal kesimlerde olmak üzere ülke 
çapında Dijital Toplum Merkezleri kurarak sayısal uçurumu engellemeye yönelik 
çaba sarf etmektedir. 2003 yılında 3.200 olan merkez sayısının 2006 yılına kadar 
10.000’e çıkması planlanmaktadır.  
 
Dijital Toplum Merkezleri, e-Meksika Portalı ve İnternet tarafından sağlanan içerik 
ve hizmetlerin vatandaşlar tarafından kullanıldığı, bilgisayarları ve İnternet 
erişimleri olan yerel alanlardır. Bu merkezlerini hedefi BİT’e erişim olanağı 
olmayan kişilerdir, ancak  aynı zamanda eğitim, sağlık, ekonomi ve hükümete 
ilişkin her seviyede bilgi ile birlikte İnternet’e destekli erişim de yine buralarda 
sunulmaktadır.  Dijital Toplum Merkezleri, toplumun genel ihtiyaçlarına uygun 
hale getirilerek, devlet okullarına, kütüphanelere, hastanelere, sağlık merkezlerine 
ve postanelere kurulmuştur. Bu merkezlerin kurulması, e-Meksika’nın herkese 
eşit olanaklar sunan, entegre ve iç haberleşmenin sağlandığı bir toplum 
oluşturma hedefinin somut bir göstergesidir.  
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Şekil 124: Meksika’daki Dijital Toplum Merkezlerinin Sayısı 
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Kaynak: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) e-Devlet Çalışmaları: Meksika; e-Meksika 
 
Meksika’da nüfusun %12’sinin İnternet erişimi olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, 
genelde erişimin düşük olmasının yanı sıra, Meksika’da büyük sayısal uçurum 
bulunmaktadır. Bazı grupların İnternet erişim oranları diğerlerinden daha 
yüksektir. Örneğin, yaşlıların gençlere göre, kadınların erkeklere göre erişim 
oranları daha düşüktür; küçük işletmelerin İnternet bağlantısı olasılığı ise büyük 
işletmelerinkinden azdır. 
 
İnternet kullanıcılarının sadece %11’i 45 yaşın üstündedir. Kullanıcıların büyük 
bölümü 13–24 yaş grubundadır; hükümetle etkileşimi en az olan grup da yine bu 
yaş aralığındaki kişilerdir. Ancak, bazı hükümet kurumları özellikle eğitim 
hizmetlerine ilişkin olarak gençler arasındaki yüksek erişim oranını kendi lehine 
çevirebilir. Bunların yanı sıra gençler arasında erişimin yüksek olması nüfus 
yaşlandıkça toplam İnternet’e erişim oranın önemli ölçüde artabileceğinin bir 
göstergesidir.  
 
Şekil 125: Yaşlara Göre İnternet Erişimi, İnternet Kullanan Toplam Nüfusun Yüzdesi  
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Kaynak : OECD e-Devlet çalışmaları. Meksika (2005), Orijinal Kaynak: Seçim / Amipci, Eylül 2004 
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Meksika’da da diğer pek çok OECD ülkesinde olduğu gibi kadınların İnternet 
erişim oranları erkeklerinkinden düşüktür. Ancak, Meksika’daki fark diğer bazı 
ülkelerdeki kadar belirgin değildir. (Kaynak: OECD BT Görünüm 2002) 
Meksika’da toplam İnternet kullanıcılarının %53’ü erkek, %47’si kadındır. (Bkz. 
şekil 123) 
  
Şekil 126: Cinsiyete göre İnternet Erişimi Kullanan Toplam Nüfusun Yüzdesi 
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Kaynak : OECD e-Devlet çalışmaları. Meksika (2005), Orijinal Kaynak : Seçim / Amipci, Eylül 2004 
 
Pek çok hükümet kurumu, İnternet erişim oranları bireylerden daha yüksek olan 
işyerlerine e-Devlet hizmetlerini sunmak üzere uzmanlaşmaktadır. Aslında, 
OECD’nin e-Devlet araştırmasına göre neredeyse aynı sayıda hükümet kurumu 
kişiler gibi işyerlerine de çevrimiçi hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Ancak, 
İnternet kullanan işyeri sayısının yarıdan fazlasını büyük işletmeler 
oluşturmaktadır ve bu toplam nüfusun oldukça küçük bir parçasıdır. Küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin İnternet erişim oranları düşüktür ancak mikro işletmelerin 
erişim oranları daha da düşüktür.  
 
Şekil 127: Ölçeklerine Göre İşyerlerinde İnternet Erişimi, İnternet Kullanan Toplam 
İşyerlerinin Yüzdesi 
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Kaynak : OECD e-Devlet çalışmaları. Meksika (2005),  Orijinal Kaynak : Seçim / Amipci, Eylül 2004 
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6.7.4. Motivasyon  
Ancak, Meksika’daki sayısal uçuruma ilişkin tek etken erişim değildir; BİT erişimi 
olan kişiler de bunu her zaman kullanmamaktadırlar. Bundan dolayı Meksika 
Hükümeti’nin dikkat çekmek istediği diğer etken  motivasyondur. Örneğin, Dijital 
Toplum Merkezleri, toplumların ihtiyaçlarını karşılamakta ve onlara hükümet 
işlemleri, iş ilanları hakkında bilgi sunmakta ve federal birimlere ilişkin genel 
bilgiler sağlamaktadır. Hizmetlerin kolaylaştırılmış bir biçimde sunulmasının yanı 
sıra merkezlerin açıklanan hedeflerinden biri de “bütün toplum üyelerinin BİT 
kullanımı ile güçlendirilmesidir”. Ayrıca kullanıcılar birbirleri ile doğrudan iletişim 
kurabilecek, alış veriş yapabilecek, deneyimlerini paylaşabilecek ve hükümetin 
arabuluculuğu olmaksızın vatandaş ağlarının oluşturulması ile sorunlara çözüm 
bulabileceklerdir. 
 
Meksika’daki Dijital Toplum Merkezleri’nin kullanılmasına ilişkin yapılan ilk 
araştırmalar, vatandaşların bu merkezleri kullanmasındaki en güçlü nedenin e-
Posta olduğunu göstermiştir. İletişimdeki öncelik ise, başka bir yerde veya 
yurtdışında yaşayan aile bireyleri ile haberleşmektir. İkinci güçlü neden, bilgi için 
araştırma yapmaktır. 
  
Meksika’nın vatandaşlarının teknolojiyi kullanmalarını sağlayacak başka yaratıcı 
girişimleri bulunmaktadır. Örneğin, Tarım Bakanlığı çiftçilere ve tarım 
sektöründeki diğer insanlara sunulan hükümet hizmetlerinin kolaylaştırılması 
amacıyla “campo cart”ı (akıllı kart projesi)  geliştirmiştir. Ancak, kart kullanıcılara 
gerçek yararlar sağlamadığı sürece insanların kartı kullanmalarını teşvik etmenin 
zor olduğu yapılan başlangıç testi ile anlaşılmıştır. Özel bir banka ve milli 
piyangonun işbirliği ile, Tarım Bakanlığı bu yararları sağlaması gerektiğine karar 
vermiştir. Kart kullanıcıları hükümet bürolarına gitmeksizin veya form 
doldurmaksızın hemen hükümet yardımlarından yararlanabileceklerdir. Ayrıca, 
kart milli piyangoya bağlıdır ve kartı kullanmayı seçen kişiler yeni bir araba gibi 
hediyeleri kazanmak üzere otomatik olarak kayıt edilmektedir. Bu yaratıcı 
yaklaşım çiftçilerin kartı kullanmasını teşvik etmede çok daha başarılı olmuştur ve 
şu anda proje genişletilmektedir. 
 
Belirlenen diğer bir teşvik aracı da sağlıktır. Meksika’daki sağlık hizmetlerine 
ilişkin üç farklı sistem bulunmaktadır: genel sağlık hizmetleri, çalışanlar için sağlık 
hizmetleri ve hükümet çalışanları için sağlık hizmetleri. Sağlık Bakanlığı genel 
sağlık hizmetlerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlara ilişkin sağlık 
hizmetlerinden ve Sağlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu (ISSSTE) ise hükümet 
çalışanlarına ilişkin sağlık hizmetlerinden sorumludur. IMSS ve ISSSTE Sağlık 
Bakanlığı’nın parçası değildir; toplu idari organlardır.95  Bu, IMSS ve ISSSTE’nin 
gelirlerini doğrudan sosyal güvenlik katkılarından sağladıkları, SALUD ve Maliye 
Bakanlığı’ndan mali anlamda bağımsız oldukları anlamına gelir. Pratikte bunun 
anlamı, IMSS ve ISSSTE’nin Sağlık Bakanlığından büyük ölçüde bağımsız 
olmasıdır. Ancak, sağlık hizmeti sağlayıcıları olarak doğaları gereği, IMSS ve 
ISSSTE Sağlık Bakanlığı’nın kamu politikalarını ve standartlarını uygular. Bu 
nedenle, Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunanlar için karar organıdır ama ulusal 
sağlık Kurumları dışında yaygın sağlık hizmeti sağlamaz. Sağlık Bakanlığı bütün 
genel hastanelerden, kırsal kesimdeki hastane ve kliniklerden sorumlu olan 
Devlet Sağlık Kurumları ile IMSS-Oportunidades kırsal kesimdeki klinikler yoluyla 
hizmet verir. Sosyal Güvenlik Kurumu sırasıyla yaklaşık 58 milyon kişiye sağlık 
                                                 
95  Meksika’da “toplu veya merkezi olmayan yetkililer” olarak adlandırılan çok sayıda birim bulunmaktadır. 
Bunlar maliye, tarım, ekonomi, enerji, eğitim, sağlık, iletişim ve çevre konularında faaliyet göstermektedirler. 
Toplu bir organ, merkezi olmayan bir idari organdır.   
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hizmeti sunar.96  ISSSTE daha az sayıda insana hizmet verir (aileleri de dahil 
olmak üzere 10.236.523 çalışan ve emekli devlet çalışanı)97.  

6.7.5. Kamu Özel Sektör Ortaklıkları 
Hükümet girişimlerinin yanı sıra STK’lar tarafından desteklenen çabalar da 
Meksika’daki BİT’in gelişimi için oldukça önemlidir. INEA’nın (Yetişkin Eğitimi Milli 
Kurumu) sanal eğitim programlarını kullanan Toplum Alanları (Community 
Plazas) ve Monterrey Teknoloji Enstitüsü okuryazarlığı arttırmaya yardımcı olmak 
için kırsal kesime temel eğitim sağlamaktadır. Toplum alanlarına benzeyen diğer 
bir proje de Monterrey Tech tarafından yürütülen ve ileriki projeler için köprü 
niteliğinde olan Toplum Öğrenme Merkezleri Projesi’dir. Bir grup hükümet birimi 
ile bağlantılı olarak bu proje, bilgisayar kullanım bilgisini arttırmakla birlikte 
İspanyolca ve yerli dillerdeki okuryazarlık oranının arttırılmasına da yardımcı 
olmayı hedeflemektedir.  
 
Sonuç olarak proje, küçük köylerde (500’den az nüfuslu) 340 merkez 
işletmektedir. Bu merkezler, ister resmi bir okul seviyesi belgesi almak istesin, 
ister sadece ilgili oldukları konuları öğrenmek istesin genç, yaşlı herkese açıktır. 
Bütün bu merkezlerde bilgisayar bulunmaktadır. Elektriğin olmadığı yerlerde 
güneş enerjisi tesisleri kullanılmaktadır. Bu merkezlerin çoğunda İnternet 
bağlantısını sağlayacak telefon hattı bulunmamaktadır. Sonuç olarak, karma 
devre sistemi geçici bir çözüm haline gelmiştir. Hafta boyunca merkezlerdeki 
eğitmenler öğrencilere anketler yaparlar ve hafta sonunda açık sistem çalışmaları 
için daha büyük şehirlere veya başkente giderek İnternet’te araştırma yaparlar. 
Eğitmenler bulunan bilgileri diskete kaydeder ve takip eden pazartesi günü 
öğrenciler ile paylaşmak üzere bilgileri merkeze getirirler. 

                                                 
96 IMSS ve Sağlık Bakanlığı arasında bir örtüşme bulunmaktadır. Geçici olarak çalışmayan veya hastalıktan 
dolayı çalışmayan kişilerin, geçici olarak Sağlık Bakanlığı’nın kapsamında olmaları gerçeğine rağmen Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun kapsamındadırlar. 
97 Anuario Estadístico del ISSSTE, 2001. 


