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KısaltmalarKısaltmalarKısaltmalarKısaltmalar    

BİT Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

STK Sivil Toplum Kuruluşları 

BM Birleşmiş Milletler 

 

UNESCO 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

(United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization) 

GSYH Gayrisafi Yurtiçi Hasıla 

ABD Amerika Birleşik Devletleri 

AB Avrupa Birliği 

DSL 

 

Dijital Abone Hattı 

(Digital Subscriber Line) 

3G 3. Nesil Mobil Şebeke 

OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(Organization for Economic Co-operation and Development) 

KDV Katma Değer Vergisi 

BT Bilgi Teknolojileri 

Ar – Ge Araştırma Geliştirme 

KADO Kore Dijital Fırsatlar ve Teşvik Ajansı 

(Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion) 

NTIA Ulusal Haberleşme ve Bilgi Yönetimi 

(National Telecommunication and Information Administration) 

LTE Long-term Evolution 

Mb/s Megabit / saniye 

P2P Peer-to-peer file sharing 
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(İnsandan insana dosya paylaşımı) 

KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

YBBO Yıllık Bileşik Büyüme Oranı 

RSS Çok Basit Besleme 

(Really Simple Syndication) 

TV Televizyon 

OTT Over-the-top 

FTC Federal Ticaret Komisyonu 

(Federal Trade Commission) 

WSIS Bilgi Toplumu Dünya Zirvesi 

(World Summit on the Information Society) 

FCC Federal İletişim Komisyonu 

(Federal Communication Commission) 

USF Evrensel Hizmet Fonu 

(Universal Service Fund) 

ICC Operatörler arası ücretlendirme desteği 

(Intercarrier Compensation) 

CDC Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 

(The Centers for Disease Control and Prevention) 

ITU Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 

(International Telecommonication Union) 
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Yönetici ÖzetiYönetici ÖzetiYönetici ÖzetiYönetici Özeti    

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımı yaygınlığı dünyada artmaya devam 

etmektedir. İnternet kullanımı, gelişmiş ülkelerde %70’in üzerinde yaygınlığa ulaşırken bu 

oran gelişmekte olan ülkelerde daha düşüktür. Diğer yandan, internet kullanım 

yaygınlığı, gelişmekte olan ülkelerde çok daha hızlı bir şekilde artmaktadır. İnternet 

kullanan bireylerin internet kullanım sıklıkları incelendiğinde, haftada en az bir defa 

internet kullananların ve her gün internet kullananların oranlarının 2005’ten bu yana 

önemli bir şekilde arttığı görülmektedir. 

Yaygın olarak kullanılan BİT cihazlarından bilgisayar, akıllı telefon ve tabletlerin 

penetrasyonunda hızlı bir artış gözlenirken toplumdaki yaygınlıkları değişmektedir. 

Bilgisayar sahipliği artışını sürdürmüş ve mevcut durumda BİT kullanımının yaygın 

olduğu gelişmiş ülkelerde nüfusun %70’i ve daha fazlasına yayılmıştır. Akılı telefonlar 

son yıllarda hızlı bir artış göstermiş ve özellikle BİT kullanımının yaygın olduğu gelişmiş 

ülkelerde nüfusun çoğunluğuna yayılmıştır. 2010 yılından itibaren hızla yayılmasına 

rağmen, tabletler henüz toplumun geneline ulaşmaktan uzaktadır. 

Toplumlarda farklı demografik grupların BİT kullanım yaygınlıkları karşılaştırıldığında, 

dezavantajlı kesimlerde internet kullanmayanlarının daha yoğunlukta olduğu 

görülmektedir. Dezavantajlı kesimler toplumdan topluma değişiklik göstermekle beraber, 

kamu ve özel sektör tarafından yürütülen BİT kullanımını artırmaya yönelik çalışmalar 

dezavantajlı kesimlere yönelmektedir. 

BİT kullanımının düşük olmasının nedenleri arasında iki önemli faktör önemli rol 

oynamaktadır. Bunlardan ilki yüksek hızda internete erişim, diğeri ise BİT kullanım 

yetkinlikleridir. 

Genişbant kapsaması sabit genişbant ve mobil genişbant olmak üzere iki başlıkta 

incelenmektedir. Sabit genişbant kapsama oranı, özellikle gelişmiş ülkelerde yüksek 

oranlara ulaşmıştır. Bununla birlikte, birçok ülkede kırsal bölgelerdeki kapsama oranı 

ortalamanın altında kalmaktadır. Benzer şekilde mobil genişbant kapsamasını 

karşılaştırmak üzere 3G kapsama oranları incelendiğinde artışın devam ettiği ve nüfusun 

çok büyük bir kısmını kapsadığı görülmektedir. Ayrıca, genişbant erişiminde daha hızlı 

hizmet sağlayan yeni teknolojiler birçok ülkede yayılmaktadır. Sabit genişbantta fiber 

internet ve mobil genişbantta LTE teknolojileri buna örnektir. 
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Sabit ve mobil genişbant penetrasyonları artmaya devam etmekle birlikte, bu oranların 

nüfus kapsama oranlarının altında kaldığı görülmektedir. Genişbant erişiminde, uzak 

kırsal bölgelerdeki kapsama problemleri ve internet erişim maliyetinin yüksek bulunması 

başlıca engellerdir. Uzak kırsal bölgelere yapılan genişbant yatırımlarının yüksek olması 

ve bu yörelerdeki nüfusun mali geri dönüşü sağlayacak düzeyde olmaması operatörlerin 

yatırım yapmaktan çekinmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle, toplumun tamamına 

genişbant erişimi sağlamayı hedefleyen ülkelerde uzak kırsal bölgelere yapılan altyapı 

yatırımlarına devletin fon sağladığı görülmektedir. Bu bölgelerde yapılan çalışmalarda 

düşük maliyetli bir erişim sağlamasından dolayı mobil genişbantın tercih edildiği 

örneklere sıkça rastlanmaktadır. 

Diğer yandan, toplumlarda genişbant erişimi hizmetinin ve bilgisayar, akıllı telefon, tablet 

gibi BİT cihazlarının maliyetini karşılamakta güçlük çekeceği için genişbant erişimi 

olmayan bir kesim bulunmaktadır. Bu kesimler genellikle düşük gelir grubundan olduğu 

için devlet tarafından verilen ölçütler aracılığıyla belirlenen düşük gelirli gruplara özel 

indirimli internet paketlerin ve düşük fiyatlı bilgisayarların sağlandığı uygulamalar 

görülmektedir. Erişimi artırmaya yönelik bir diğer uygulama ise ücretsiz veya düşük 

ücretli internet merkezleri kurularak bireylerin internet erişimini artırmaktır. Ayrıca, 

günümüzde toplumlarda her bireyin yüksek hızda internet erişiminin bulunması bir hak 

olarak görülmeye ve bireylerin yüksek hızda interneti uygun bir fiyatla edinebilmesi 

yasalarla güvenceye alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda oluşturulan ulusal genişbant 

planları her bireye genişbant erişimi sağlamayı amaçlayarak hazırlanmaktadır. 

BİT cihazları ve yüksek hızdaki internet erişim hizmetlerine uygulanan vergiler belli bir 

örneklemde incelendiğinde, çoğu ülkede bu ürün ve hizmetlerin standart Katma Değer 

Vergisi oranlarına tabi tutulduğu görülmektedir. Ayrıca, internet erişimini artırmaya 

yönelik stratejilerin bir parçası olarak genişbant internet erişim hizmetlerine düşük vergi 

oranlarının uygulandığı örnekler de görülmektedir. 

Bireylerin BİT kullanımındaki bir diğer önemli faktör olan BİT kullanım becerileri, bireyin 

günlük hayatta faydalanabileceği bilgisayar ve internet aktivitelerindeki yetkinlikleri 

aracılığıyla Avrupa özelinde ölçülmektedir. Bu ölçümler kapsamında, BİT yetkinliklerinin 

henüz toplumun geneline yayılmamış olmakla birlikte hızla yayılmaya devam ettiği 

görülmektedir. Yaş gruplarına göre incelendiğinde gençler arasında bu becerilerin daha 

yaygın olduğu görülmektedir. BİT yetkinliklerinde kadın ve erkek arasındaki fark düşük 
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olmasına rağmen mevcuttur. Diğer sınıflandırmalarda, gelir düzeyi yüksek kesimler ve 

eğitim düzeyi yüksek kesimlerde yetkinliklerin daha yaygın olduğu gözlemlenmiştir. 

BİT yetkinliklerini artırmaya yönelik çalışmaları örgün eğitimde yürütülen çalışmalar ve 

toplumun geneline yönelik çalışmalar olarak iki başlıkta incelemek mümkündür. Örgün 

eğitimde kimi eğitim sistemleri BİT kullanım yetkinliklerini geliştirmeye yönelik dersler 

sunarken, BİT kullanımının bütün müfredata yayılmasının ve çocukların kullanarak 

öğrenmesinin teşvik edilmesinin oldukça yaygın bir yöntem olduğu görülmektedir. 

Örgün eğitim yaşını geçmiş bireylere günlük yaşamlarında BİT’ten etkin bir şekilde 

faydalanabilecekleri yetkinlikler kazandırmak için sivil toplum kuruluşları, kamu 

kuruluşları ve özel kurumlar tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar 

çoğunlukla belli dezavantajlı kesimleri hedef alarak planlanmakta ve onların ihtiyaçlarına 

yönelik hazırlanmaktadır. Bu çalışmalar, ülke genelinde veya belli bir bölgede 

yürütülmesine göre ve dijital okuryazarlık kazandırma veya istihdama yönelik yetkinlikler 

kazandırmasına göre farklılık göstermektedir. 

Dijital bölünmeyi gidermeye yönelik yapılan çalışmalar dezavantajlı kesimleri hedef kitle 

olarak almakta ve bu kesimlerin BİT kullanımında karşılaştıkları engellerin her birine 

yönelik çözümler sunduğu müddetçe başarılı olmaktadır. Güney Kore’de dijital 

bölünmeyi gidermeye yönelik oluşturulan stratejiler bu konuda iyi bir örnek teşkil 

etmektedir. 

BİT’in günlük hayattaki kullanım amaçları incelendiğinde, BİT’in internetle birlikte 

insanların hayatında yarattığı 5 farklılık ön plana çıkmaktadır. Akıllı telefonlar ve 

tabletlerde sunulan mobil ürün ve hizmetler bu farklılıkları daha da güçlendirmektedir.  

Kullanım alanlarındaki küresel eğilimleri bu 5 başlıkta incelemek mümkündür.  

İlk olarak internet, telefon ve yazılı iletişimden daha etkileşimli, dinamik ve zengin içerikli 

iletişim hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler toplumların her zaman iletişim halinde 

kalmasını ve daha hızlı organize olmasını sağlamaktadır. İnternetin iletişimde 

kullanımında sosyal ağlar gittikçe daha büyük bir yer kaplamaktadır. İnternet 

kullanıcılarının çok büyük bir kısmı sosyal ağları kullanmakta ve sosyal ağlarda geçirilen 

süre artmaya devam etmektedir. Sosyal ağlara ayrılan süredeki artışla beraber e-posta 

ve anlık mesajlaşmaya ayrılan sürede azalma görülmektedir. Bu eğilim özellikle gençler 

arasında daha yoğun olarak görülürken yaşlılar arasında e-posta hizmetlerine ayrılan 

sürede düşüş gözlemlenmemektedir. Sosyal ağların mobil cihazlardan takibi belli bir 
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yaygınlığa ulaşmıştır. Sosyal ağları mobil cihazlardan takip edenlerin en yaygın 

aktiviteleri ileti yazmak ve tanıdıklarının iletilerini okumaktır. 

İkinci olarak, internet bilgi ve içeriğe erişimi artırmış ve mevcut bilgi ve içeriği 

zenginleştirmiştir. İçeriğin herkes tarafından üretilmesi içeriği zenginleştirmekle birlikte 

toplumsal konulara ait görüşlerden sanat eserlerine paylaşılmak istenen her şeyin 

kitlelere ulaşabilmesine araç olmuştur. İnternet bilginin eşit dağılımını mümkün kılmakta, 

farklı görüşlere topluma yayılma şansı kazandırmakta ve böylelikle demokrasiye katkıda 

bulunmaktadır. Bu kapsamda, haber edinme amaçlı kullanım ve içerik paylaşım amaçlı 

kullanım başlıkları oluşturulmuştur. 

Haber takibinde internetin önemli bir mecra haline gelmesiyle birlikte geleneksel 

medyanın yaygınlığında düşüş görülmektedir. Haberleri internetten takip edenlerin oranı 

hızla artarken, televizyon, radyo ve basılı medyayı takip edenlerin oranı düşmektedir. 

İnternette haber takibinde, haber sitelerinin yanında sosyal ağlar ve e-postalar önemli bir 

yer kaplamaktadır. Mobil internetten haber takibi internetten haber takibinde önemli bir 

orana sahiptir.  

İçerik paylaşımında açık bilgi kaynakları, video paylaşım siteleri ve bloglar en yaygın 

portallar olarak öne çıkmaktadır. Açık bilgi kaynaklarının en bilinen örneği olan 

Wikipedia’da madde sayısı her yıl daha büyük sayıda artmaya devam etmektedir. Video 

paylaşım sitelerinin penetrasyonu birçok ülkede %80’in üzerine çıkmış olmanın yanında 

aylık izlenen video sayıları incelendiğinde birçok ülkede kullanıcıların video paylaşım 

sitelerine ayda 10 saatin üzerinde zaman ayırdığı görülmektedir. Video paylaşım 

sitelerinin pazar payları karşılaştırıldığında YouTube öne çıkmaktadır. Blogcuların 

demografik dağılımı incelendiğinde erkekler arasında daha yaygın olduğu ve neredeyse 

yarısının Amerika Birleşik Devletleri’nden yazdığı görülmektedir. Blogcuların çoğunluğu 

25-44 yaş grubunda yer almakta ve %60’ı hobi olarak blog yazısı yazmaktadır. Blogcu 

başına içerik üretilen blog sayısı artmaktadır. 

Üçüncü olarak, internet sayesinde devletin ve firmaların sunduğu hizmetler birçok 

yönden gelişmiştir. E-ticaret ve e-bankacılık gibi alanlarda sunulan hizmetler arz ve 

talepte sunduğu katma değerlerle ekonomiye katkıda bulunmaktadır. Devletin sunduğu 

e-devlet ve e-katılımcılık hizmetleri vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmakla 

birlikte demokrasinin uygulanmasında yenilikler sunmaktadır. Bu sayede vatandaşların 

devletten katılımcılık ve şeffaflık talebi artmaktadır. 
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Perakende e-ticaret pazarı dünyada büyümeye devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu 

büyüme kişi başına düşen harcamanın artmasından kaynaklanırken, gelişmekte olan 

ülkelerde perakende e-ticaret yapan bireylerin artışından kaynaklanmaktadır. İnternetten 

alışveriş yapma sebepleri sektörden sektöre değişmekle birlikte daha uygun fiyata 

alışveriş yapabilme, ulaşım kolaylığı, seçenek çeşitliliği ve karşılaştırma yapabilme gibi 

avantajları e-ticareti tercih edilir kılmaktadır. 

İnternet bankacılığı ülkelerde farklı boyutlarda benimsenmiştir. Özellikle İskandinav 

ülkelerinde toplumda internet bankacılığı öncelikli olarak tercih edilmektedir. İnternet 

bankacılığının bu boyutta benimsenmesi banka şubelerindeki operasyonel işlere ayrılan 

zamanda önemli ölçüde tasarruf yaratmaktadır.  

Devletler internetten verdikleri kamu hizmetlerinin kapsamını artırmak ve vatandaşlar 

arasında yaygınlığını artırmak için çalışmaya devam etmektedir. Diğer yandan, 

vatandaşlar için önemli hizmetlerin internetten sunuluyor olması vatandaşların 

kullanımını artırmanın ilk şartı durumundadır. Bunun haricinde e-hizmetlerin bilinirliğinin 

artırılması, e-hizmetlerin tercih edilmesini engelleyen güvenlik kaygısı gibi caydırıcı 

unsurların yok edilmesi, e-hizmetlere erişim ve e-hizmetlerin kullanımı hususlarında 

kolaylık sağlanması atılması gereken adımlardır. 

Devletler Web 2.0’ın demokrasi için sunduğu imkanları kullanmakta farklı çözümler 

yaratmaktadır. Bu bağlamda, ülkelerdeki e-katılım faaliyetleri vatandaşların bilgi 

almasına yönelik aktiviteler, vatandaşların görüşlerini sunabilecekleri platformların 

sunulması ve sunulan görüşlerin karar alma sürecinde göz önüne alınması olarak 3 

başlıkta incelenmektedir.  

Dördüncü olarak internetle birlikte film, kitap, müzik gibi kültür ve eğlenceye yönelik 

içerikler dijital mecralardan sunulmaya ve takip edilmeye başlanmıştır. Bunun haricinde 

mobil uygulamalarla eğlenceye yönelik içerikler ve günlük yaşama yönelik çözümler 

sağlayan hizmetler sunulmaktadır. İçeriklerin dijital ortama taşınması, içeriğin maliyetini 

düşürmesi ve erişilebilirliğini artırması aracılığıyla sosyal refahı yükseltmekte ve kültürel 

paylaşım yaygınlaştırmaktadır.  

Dijital içeriklerin oluşturduğu pazar her alanda büyümekle birlikte, dijital olmayan 

içerikleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun en önemli örneklerinden biri e-kitap 

okuyucusu sahiplerinin basılı kitap alımındaki azalmasıdır. Ayrıca, ciddi bir boyuta ulaşan 

video oyun pazarının çevrimiçi oyunlar dahil olmak üzere büyümeye devam etmesi 
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beklenmektedir. Benzer şekilde akıllı telefon sahiplerinin aktif olarak kullandıkları mobil 

uygulama sayısı zamanla artmaktadır. 

Beşinci olarak, BİT’in eğitim alanında sunduğu çözümler yer almaktadır. BİT destekli 

eğitime yapılan yatırımlar başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere çok büyük bir boyuta 

ulaşmıştır. BİT’in eğitim alanında kullanımı sırasıyla ders ve kurs seçimi, seçilen dersteki 

içeriğin belirlenmesi, ders içindeki eğitim yöntemlerini geliştirmeye yönelik araçlar, okul 

dışı eğitim yöntemlerini geliştirmeye yönelik araçlar, öğrenci değerlendirmesi ve 

öğretmen desteği olarak 6 ayrı basamakta incelenmektedir. Diğer yandan bu çözümlerin 

uygulanmasının önünde engeller bulunmaktadır. Devletler aynı zamanda bu engelleri 

aşmak için çalışmaktadır. 

BİT’in topluma sağladığı faydaların yanında, oluşturduğu belirli riskler bulunmaktadır. Bu 

risklerin bir kısmı, özellikle çocuklar ve gençler için geçerlilik göstermekledir. Risklerin 

önüne geçmekte başvurulan yollar çoğunlukla bireylerin genç yaşta internetteki 

tehditlere karşı korunacak bilinç ve becerilere sahip olacakları bir eğitim almaları ve 

bireylerin internette haklarını koruyan yasal düzenlemeler getirilmesi yönündedir. 

Küresel eğilimlerin gelecekte varacağı nokta ve ülkelere önerilen politikaları görmek 

adına uluslararası ve bölgesel kuruluşların BİT politikaları incelendiğinde, Avrupa Birliği, 

Birleşmiş Milletler, OECD ve Dünya Bankası’nın oluşturduğu politikaların belli kavramlar 

üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Öncelikle internetteki içerik ve hizmetlerin etkili bir 

şekilde kullanılabileceği hızda hizmet verilmesi için gerekli altyapının her bireye 

sağlanması ve bu noktada yapılacak yatırımlarda bulunulması önerilmektedir. Sağlanan 

bu altyapı aracılığıyla verilecek hizmetin toplumdaki her bireyin karşılayabileceği bir 

ücretle sunulması ve toplumun BİT’ten en üst düzeyde faydalanabilmesi için toplumun 

gerekli BİT kullanım becerilerine sahip olduğundan emin olunması BİT erişimindeki diğer 

gerek şartlardır. Ayrıca bireylerin internetten çekinmesine sebep olan güvenlik ve 

güvenilirlik sorunlarına yönelik çözümler sunulması ve toplumların kendi içinde internette 

uyulması beklenen etik değerler oluşturmasının teşvik edilmesi önerilmektedir. Böylelikle 

internetin daha sağlıklı bir mecra olması ve güvenlik kaygılarının bir sorun olmasının 

önlenmesi öngörülmektedir. BİT konusunda yapılacak Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçiliğin 

teşvik edilmesi BİT’in ekonomiye etkisini artırmada ve BİT ağırlıklı bir ekonomi 

yaratmada önemli bir role sahiptir. Ayrıca, eğitim, sağlık ve diğer birçok kamu hizmetinde 

internetin bir araç olarak kullanımının sağlanmasının ülkelerdeki sosyal refahın artması 

bakımından kilit bir role sahip olduğuna sıkça değinilmektedir. 
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GirişGirişGirişGiriş    

1. bölümde BİT kullanımı, internet penetrasyonu ve internet kullanım sıklığının gelişmiş 

ülke örneklerindeki mevcut durumu ve gelişimi aracılığıyla incelenmektedir. Ardından, 

Güney Kore ve ABD’den dijital bölünmeyi gidermeye yönelik çalışmalara örnek 

verilmektedir. 

2. bölümde internet kullanımındaki iki önemli faktör olan erişim ve yetkinlikler 

incelenmektedir. Bu amaçla gelişmiş ülkelerde sırasıyla genişbant erişimi, BİT cihaz 

sahipliği ve BİT kullanım yetkinlikleri istatistiklerle ortaya konulmaktadır. Ayrıca, farklı 

ülkelerin genişbant erişim maliyetleri, cihaz maliyetleri ve bu maliyetlerde uygulanan 

vergi oranları karşılaştırılmakta ve erişimin sorun olarak görüldüğü kesimlerde bu sorunu 

gidermeye yönelik yapılan çalışmalardan örnekler sunulmaktadır. Son olarak BİT 

yetkinliklerini artırmaya yönelik çalışmalar hem örgün eğitim hem de yaygın eğitim 

özelinde örneklerle incelenmektedir. 

3. bölümde BİT kullanımının toplum hayatındaki etkileri sırasıyla iletişim, bilgi ve içerik, 

hizmet, kültür ve eğlence ve BİT destekli eğitim başlıklarında incelenmektedir. Bu 

kapsamda uluslararası istatistikler ve ülkelerden iyi uygulama örneklerine yer 

verilmektedir. Konu başlıklarında, yeri geldikçe dijital yerlilerin alışkanlıklarına özel olarak 

odaklanılmaktadır. 

4. bölümde BİT kullanımın doğurduğu olası tehditler, küresel örnekler ve tehditlere karşı 

alınan önlemler aracılığıyla incelenmektedir. Bu kapsamda sırasıyla, cinsel ve zararlı 

içeriğe maruz kalma, kişisel bilgilerin izinsiz kullanımı, sanal zorbalık, yanlış bilgi ve 

dezenformasyon, nefret söylemi, bağımlılık ve BİT kullanımının aile yaşamına etkisine 

bakılmaktadır. 

5. bölümde dünyadaki BİT eğilimi öngörülerini göstermek adına Avrupa Birliği, Birleşmiş 

Milletler, OECD ve Dünya Bankası’nın güncel BİT stratejileri özetlenmektedir. Benzer 

şekilde, 6. bölümde ABD ve İrlanda’nın güncel Ulusal Genişbant Planları’yla birlikte 

Güney Kore’nin 2000 ve 2005’te hazırlanan dijital bölünmeyi gidermeye yönelik 1. ve 2. 

ana planları ve güncel Ulusal Enformasyon Temelli Topluma Dönüşme Çerçeve 

Yasası’na bakılmaktadır. 



 

 

18 

 

1111 BİT Kullanım EğilimleriBİT Kullanım EğilimleriBİT Kullanım EğilimleriBİT Kullanım Eğilimleri    

İnternet kullanımı yaygınlaşmaya devam ederken, bireylerin internet kullanım sıklığı da 

artmaktadır. Bu iki gösterge, internetin toplumun önemli bir parçası olması için gerek 

koşul durumundadır. İnternet kullanmayan dezavantajlı kesimler ülkelerin ekonomik, 

sosyal ve kültürel şartlarına göre değişiklik göstermekte ve internet kullanımının yaygın 

olduğu birçok ülkede dahi, internet kullanmayan azınlıkların belirli gruplarda daha yoğun 

olduğu görülmektedir. Bu sebeple, farklı ülkelerdeki dezavantajlı kesimler, bu rapor 

kapsamında hedef kitle oldukları örnek uygulamalar incelendikçe ortaya konacaktır. 

1.11.11.11.1 İnternet Kullanımİnternet Kullanımİnternet Kullanımİnternet Kullanım    OranıOranıOranıOranı    

İnternet, insanların günlük yaşamlarının bir parçası olmaya başladığından beri 

yaygınlaşmaya devam etmiş ve 2011 itibarıyla, dünya genelinde internet kullanım oranı 

%33’e erişmiştir. 2001 yılında bu oranın %8 olduğu düşünüldüğünde, 2001-2011 yılları 

arasında 25 yüzde puanlık artış görülmektedir. İnternet, yaygınlaşmaya başladığı 

2000’lerin başına göre1 daha düşük hızda ilerlemektedir; bununla beraber, 2009-2011 

yılları arasında dünya genelindeki internet kullanımı yıllık bileşik büyüme oranı %13 

olmuştur [1]. 

Gelişmiş ülkelerdeki kullanım oranları incelendiğinde, internetin %70’le dünya 

ortalamasının çok üstünde bir yaygınlığa sahip olduğu görülmektedir. Bununla beraber, 

bu ülkelerde internet kullanımındaki yıllık bileşik büyüme oranı 2001-2003 yılları 

arasındaki %19 değerinden, 2009-2011 yılları arasında %6’ya düşmüştür. Özellikle 

internet kullanımında %80’in üstünde oranlara sahip olan gelişmiş ülkelerdeki artışın 

doygunluğa ulaşmaya başladığı ve bu ülkelerin, dahil oldukları gelişmiş ülkeler grubu 

ortalamasının altında kaldıkları görülmektedir (Şekil 1.1). 

Gelişmekte olan ülkelerde internet kullanımı %24’le dünya ortalamasının gerisinde 

kalmakla birlikte, 2009-2011 arasındaki yıllık bileşik büyüme oranı %18’le dünya 

ortalamasının ve gelişmiş ülkeler ortalamasının üstündedir. Gelişmekte olan ülkeler 

arasında Rusya, Mısır, Meksika, Çin ve Hindistan son üç yılda yüksek artış hızına sahip 

ülkeler olarak göze çarpmaktadır (Şekil 1.1). 

 
1 Dünya’da 2001-2003 yılları arasındaki yıllık bileşik büyüme oranı %24’tür 
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Şekil 1.1 İnternet kullanım oranları ve artış hızları 

  

1.21.21.21.2 Cihaz sahipliğiCihaz sahipliğiCihaz sahipliğiCihaz sahipliği    

BİT kullanımının bir diğer göstergesi cihaz sahipliği incelendiğinde bilgisayar, akıllı 

telefon ve tablet penetrasyonlarının hızla arttığı görülmektedir. Yeni nesil televizyon ve 

oyun konsolları gibi internete bağlanabilen diğer akıllı tüketici cihazlarının da 

yaygınlaşmasıyla, Kuzey Amerika’da kişi başına düşen internet cihazı sayısının 2015 

yılına kadar 5,8’e ulaşması beklenmektedir. Bu sayının Japonya’da 5,4 ve Batı Avrupa’da 

ise 4,4 olacağı tahmin edilmektedir (Şekil 1.2). 

Bilgisayar sahipliğinin gelişmiş ülkelerde nüfusun tamamına yayılması, bilgisayarın artık 

tüm hanehalkı için alınan bir BİT cihazından ziyade, kişisel bir cihaz olmaya doğru 

ilerlediğini göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerde henüz bu gözlem yapılamasa da, 

bilgisayar penetrasyonundaki hızlı artış devam etmektedir (Şekil 1.2). 
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Akıllı telefon penetrasyonunda 2008 yılından bu yana hızlı bir artış yaşanmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde 2008 yılında %10 seviyesinde olan penetrasyon, 2012 yılında bu 

toplumların çoğunluğuna yayılmıştır. 2015 yılında bu oranın %70 ve daha üst seviyelere 

çıkması öngörülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki mevcut oranlar ve 2015 

tahminleri, gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır (Şekil 1.2). 

Tablet sahipliğindeki gelişim incelendiğinde, 2010 yılında piyasaya sunulan bu ürünlerin 

söz konusu tarihten bugüne gelene dek gelişmiş ülkelerde hızlı bir şekilde yaygınlaştığı 

görülmektedir. 2012 itibarıyla gelişmiş ülkelerde %10 olan sahiplik oranının, 2015 yılında 

%30 seviyelerine çıkması beklenmektedir (Şekil 1.2). 

Şekil 1.2 Cihaz sahiplik oranları 

 

Bilgisayar sahiplik 
oranlarının gelişimi
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1.31.31.31.3 İnternetİnternetİnternetİnternet    Kullanım SıklığıKullanım SıklığıKullanım SıklığıKullanım Sıklığı    

İnternet kullanım oranı, toplumda internetin ne kadar yaygın olduğunu göstermesi 

bakımından önemli bir gösterge olmuştur. Bununla birlikte, İskandinav ülkelerinde olduğu 

gibi, internet kullanım oranı kadar, internetin ne sıklıkta kullanıldığı ve insanların günlük 

hayatına ne derece girdiği soruları da internetin yaygınlık kazanmasıyla birlikte artan 

derecede önem arz etmektedir. 

Güney Kore’de 2005 yılında internet kullanım oranı %74’e ulaşmış ve “İnternet 1-

Nesli”nden “İnternet 2-Nesli”ne geçiş sürecinde olunduğu, devlet yetkilileri tarafından 

belirtilmiştir. “İnternet 1-Nesli”nde devletin ana hedefi topluma sayısal okuryazarlığı 

yaymakken, “İnternet 2-Nesli” için günlük hayatta internetten mümkün olan en yüksek 

oranda fayda sağlamak hedeflenmektedir [2]. Günlük hayatta internetten daha çok 

faydalanılmasının ilk kriteri ise, internet kullanım sıklığıdır. 

Avrupa Birliği (AB) genelinde internet kullanımı yaygınlaşmaya devam etmekte ve 

interneti düzenli ve devamlı kullananların oranı artmaktadır2. 2005–2011 yılları arasında, 

AB’ye bağlı ülkelerde interneti haftada en az bir kez kullananların oranı %8 yıllık bileşik 

büyüme oranıyla artarak %68’e ulaşmıştır. İnternetin yaygın kullanıldığı İskandinav 

ülkelerine bakıldığında, interneti haftada en az bir kez kullanan bireylere ilişkin oranın 

İsveç’te %91, Danimarka’da %88 ve Finlandiya’da %86 olduğu görülmektedir. İnternet 

kullanımın son yıllarda ciddi ölçüde arttığı İrlanda’da ise, bu oran 7 yıl içerisinde %31’den 

%71’e yükselerek AB ortalamasının üstüne çıkmayı başarmıştır (Şekil 1.3). 

Hemen her gün internet kullananlar incelendiğinde, bu bağlamda 2011 itibarıyla AB 

genelinde  %56’lık bir orana ulaşılmıştır. 2005 yılında %29 olan bu oran, 7 yıl boyunca 

%12’lik yıllık bileşik büyüme göstererek iki katına çıkmıştır. İskandinav ülkelerine 

bakıldığında, interneti hemen her gün kullanan bireylere ilişkin oranın İsveç’te %80, 

Danimarka’da %78 ve Finlandiya’da %76 olduğu görülmektedir. İrlanda’da hemen her 

gün internet kullanan kişilerin oranı hızlı bir artış kaydetmiş ve 7 yılda %17’den %55’e 

çıkmıştır. Aynı oran, İngiltere’de de 7 yıl içerisinde iki katına çıkarak %69’a ulaşmıştır 

(Şekil 1.3). 

 
2 Eurostat tarafından “düzenli” kullanım haftada en az bir kere internet kullanımını, “devamlı” kullanım hemen her gün 

internet kullanımını ifade etmektedir. 
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AB’de kullanım sıklığı artarken, hiç internet kullanmamış bireylerin oranı da doğal olarak 

hızla düşmektedir. AB genelinde 2011 itibarıyla bu oran %24 olurken, 2015 yılına kadar 

%11’e kadar düşmesi tahmin edilmektedir. İskandinav ülkelerinde bu oran tek haneli 

rakamlara ulaşmış ve 2005’ten bu yana İrlanda’da %55’ten %21’e, İngiltere’de %28’den 

%11’e düşmüştür (Şekil 1.3). 

Şekil 1.3 AB ülkelerinde internet kullanım sıklığı 

 

1.41.41.41.4 DijitalDijitalDijitalDijital    Bölünme ve PolitikalarBölünme ve PolitikalarBölünme ve PolitikalarBölünme ve Politikalar    

Dijital bölünmeyi gidermeye yönelik başarılı çözüm politikaları ve projeler, dezavantajlı 

kesimlerin internet kullanmamasının tek bir sebebe dayandırılamayabileceğini öngörerek 

olası sebeplere çözüm üretecek şekilde oluşturulmalıdır. Dijital bölünmenin bu karmaşık 

yapısının temelinde, planlanan çalışmaların etkili olduğu görülmektedir. 
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İnternet kullanımının dünya genelindeki artan kullanım yaygınlığına rağmen, toplumlarda 

internet kullanmayan geniş ya da dar kesimler bulunmaktadır. İnternet kullanmayan 

nüfusun ağırlıklı olarak toplumdaki dezavantajlı kesimlerden oluşması ise, BİT 

kullanımında fırsat eşitsizliklerinin varlığını göstermektedir. Toplumdaki dezavantajlı 

kesimlerin toplumun geri kalanıyla aynı fırsatlardan faydalanmasını sağlamak ve internet 

kullanan nüfusu artırmak için, dijital bölünmenin toplumun hangi kesimlerinde 

yoğunlaştığının tespit edilmesi ve buna yönelik çözüm politikaları oluşturulması 

gerekmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde, internete erişim kriteri haricinde, internet erişimi kalitesinin de bu 

dijital bölünmeyi etkilediği görülmektedir. Genişbant gibi altyapı teknolojileri geliştikçe, 

internet üzerinden faydalanılan hizmetler içerik odaklı olmakta ve bu da, bireyin 

internetin sunduğu imkanlardan faydalanmasını, internet erişim hizmetinin hız ve 

kalitesine bağlı kılmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalarda, genişbant altyapısı önem 

kazanmaktadır. 

1.4.11.4.11.4.11.4.1 Güney KoreGüney KoreGüney KoreGüney Kore    

Genel bilgilerGenel bilgilerGenel bilgilerGenel bilgiler    

Güney Kore, uzun yıllardır dünyada en yüksek genişbant penetrasyonuna sahip 

ülkelerden biri konumundadır. Bununla birlikte dezavantajlı kesimlerdeki internet 

kullanım yaygınlığı toplumun genelinin gerisinde kalmıştır. İnternet kullanmayanların 

büyük çoğunluğunu engelliler, yaşlılar, çiftlik ve balıkçı köylerinde yaşayanlar ve düşük 

gelirli insanlar oluşturmaktadır [2]. 

Güney Kore hükümeti, dijital bölünmeyi azaltmak amacıyla ücretsiz cihaz ve internet 

bağlantısı sağlamak gibi yıllar süren birçok ayrı proje geliştirmiştir. 1999–2003 yılları 

arasında erişim ve kullanımın artmasına rağmen dijital bölünme de artmıştır. Meslek ve 

cinsiyet farklılıklarından kaynaklanan dijital bölünme azalmış; fakat yaş, eğitim ve gelir 

düzeyinin yarattığı fark azalmamıştır [2]. 

YöntemYöntemYöntemYöntem    

2001’de oluşturulan Dijital Bölünme Yasası’nda, internet erişimi olanlar ve olmayanlar 

arasındaki dijital bölünmenin giderilmesi amaçlanmış ve hedef kitle olarak düşük 

gelirliler, engelliler, yaşlılar, ev kadınları, çiftçiler ve balıkçılar gibi dezavantajlı kesimler 
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seçilmiştir. Yasa kapsamındaki 5 yıllık bir ana planın3 hazırlanması, Dijital Bölünmeyi 

Önleme Komitesi’nin4 oluşturulması ve Kore Dijital Fırsatlar ve Teşvik Ajansı’nın5 

(KADO) kurulmasıyla, hükümlerinin etkili bir şekilde düzenlenmesi amaçlanan bütünsel 

bir stratejinin planlandığı görülmektedir [3]. 

Devlet, dijital bölünmeyi önleme amacına yönelik olarak 2000 yılından 2004 yılına kadar 

6 farklı alanda çalışmalar yürütmüştür.  Dijital Bölünmeyi Gidermeye Yönelik Birinci 

Kapsamlı Strateji kapsamında belirlenen bu çalışmalar toplumun önündeki ekonomik, 

coğrafi ve sosyal engelleri kaldırmaya yönelik olmuş, çözümlerin tek yönlü 

oluşturulmaması stratejinin etkili olmasını sağlamıştır. Bu çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi, 

raporun ilgili kısımlarında aktarılacaktır [3] (Şekil 6.6). 

EtkiEtkiEtkiEtki    

2004 yılında Kore’deki dijital bölünmenin gelişimini ve stratejinin etkisini ölçmek amacıyla 

dijital bölünmenin dijital bölünme endeksiyle ölçülmesine karar verilmiştir. Endeks 

toplumun genelindeki internet kullanım oranıyla dezavantajlı kesimlerin kullanım oranları 

arasındaki yüzde puanlık farkı ölçmektedir. Dijital Bölünmeyi Gidermeye Yönelik Birinci 

Kapsamlı Strateji ve takibinde oluşturulan Dijital Bölünmeyi Gidermeye Yönelik İkinci 

Kapsamlı Strateji’nin etkisiyle, endeksin ölçülmeye başladığı 2004 yılından itibaren 

küçüldüğü görülmektedir (Şekil 6.9). 

1.4.21.4.21.4.21.4.2 ABDABDABDABD    

Genel bilGenel bilGenel bilGenel bilgilergilergilergiler    

Uluslararası İletişim Birliği6 (ITU) verilerine göre, 2011 yılı itibarıyla Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) internet kullanmayan %22’lik bir kesim bulunmaktadır (Şekil 1.1). 

Amerika’da Ulusal Haberleşme ve Bilgi Yönetimi7 (NTIA) biriminin Exploring the Digital 

Nation raporuna göre, ABD’de bu kesimin internet kullanımını engelleyen etmenlerin 

başında gelir düzeyi gelmektedir. Bu sebeple, kapsamlı bir dijital bölünme politikası 

 
3 Master Plan for Closing the Digital Divide 
4 Digital Divide Closing Committee 
5 Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion 
6 International Telecommunication Union 

7 National Telecommunication and Information Administration 
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bulunmayan ABD’de, bu konu üzerinde çalışmalar yapan özel kurumlar ve Sivil Toplum 

Kuruluşları (STK) bulunmakta ve söz konusu kuruluşlar, internet erişiminde geride kalan 

dezavantajlı gruplardan gelir seviyesi düşük kesime ve bu kesimin genişbant internet 

erişiminin önündeki engellere odaklanmaktadır. 

Gelir düzeyine göre genişbant penetrasyonu incelendiğinde, üç gruptan en yüksek gelir 

grubu ile en düşük gelir grubu arasında 33 yüzde puanlık bir fark bulunduğu 

görülmektedir. Yoksulluk sınırının8 %185 üstünde yıllık gelire sahip hanehalkının %81’i 

genişbant erişimine sahiptir; aynı oran, yıllık geliri yoksulluk sınırının %130 altında kalan 

kesim için %48’dir. Genişbant erişimi olmayan kişilerin erişim kazanması önündeki en 

önemli engellerin başında ise sırasıyla bilgisayar maliyeti, genişbant maliyeti ve dijital 

okuryazarlık gelmektedir (Şekil 1.4).  

YöntemYöntemYöntemYöntem    

Hizmet bölgelerinin %99’unu sabit genişbant altyapısıyla donatan Comcast şirketi, 

evinde internet erişim olmayan kesimin önemli bir yüzdesini oluşturan düşük gelirli 

ailelerin genişbant internet erişiminden faydalanmasını sağlamak amacıyla “Internet 

Essentials” programını oluşturmuştur. Söz konusu program, dijital bölünmeye maruz 

kalan dezavantajlı kesimlerin hem erişim, hem de yetkinlik sorunlarına çözüm 

sunmaktadır. 

Programa katılan aileler, vergiler hariç aylık 9,95 dolara 3 Mb/s indirme hızına sahip 

genişbant internet erişimine ve vergiler hariç 149,99 dolar karşılığında bilgisayara erişim 

kazanmaktadırlar. Bunlardan hariç olmak üzere isteğe göre internetten, yüz yüze veya 

basılı kaynaktan ücretsiz internet eğitimi alabilme imkanı sunulmaktadır. Programın 

hedef kitlesi düşük gelirli ve çocuklu aileler olarak belirlenmiş ve düşük gelirli ailelerin 

tespitinde ise, okullarda uygulanan ücretsiz ve indirimli öğle yemeği hakkına sahip 

olunması kriteri konmuştur9 [4].  

 
8 US Department of Health & Human Services 2012 yılı için ABD’de 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı yıllık 23.050 

Amerikan dolarıdır. 

9 ABD’de National School Lunch Program kapsamında düşük gelirli ailelerin çocuklarına okullarda öğle yemeği 
ücretsiz veya indirimli olarak sunulmaktadır.  
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Şekil 1.4 ABD’de gelir düzeyine göre genişbant penetrasyonu ve genişbant erişiminin 
olmama nedenleri  

 

Çıktı ve etkiÇıktı ve etkiÇıktı ve etkiÇıktı ve etki    

2011’in okul dönüş sezonunda başlayan program, büyük taleple karşılaşmış ve başarılı 

bir lansmanın ardından, ilk yılın sonunda bilgi talebi amacıyla 712 bin arama alınmıştır. 

Bunun sonucunda, düşük gelirli 91 bin aile programdan faydalanmaya başlamıştır. Bu 

da, yaklaşık olarak 182 bini öğrenci olan 364 bin kişinin internete bağlanması anlamına 

gelmektedir. 91 bin aileden yaklaşık 12 bini, programın sunduğu indirimli bilgisayardan 

satın almıştır. 

Programın etkilerine bakmak adına anketler incelendiğinde, ilk altı ayın sonunda hem 

katılımcıların memnuniyeti, hem de hedeflenen sonuç açısından olumlu bir tablo ortaya 

çıkmaktadır. Ankete katılan kullanıcılardan %86’sı ürün ve hizmetten “çok memnun” 

olduğunu, %96’sı Internet Essentials’ı başkalarına önerebileceğini belirtmiştir. 

%33

Yoksulluk sınırının
%130’unun altında

%48

Yoksulluk sınırının
%130-%185 üzerinde

%62

Yoksulluk sınırının
%185 üzerinde

%81

Genişbant penetrasyonunun ABD’de yıllık 
hanehalkı gelirine göre dağılımı

Kaynak: Internet Essentials Launch Report Ocak 2012, Horrigan, John B., Broadband Adoption and Use in America, 2010

16

24

48

Dijital
okuryazarlık

Cihaz
Maliyeti

Genişbant
maliyeti

ABD’de genişbant erişimi olmayan ailelerin 
ana nedenleri



 

 

27 

 

Düşük gelirli ailelerde hem çocukların, hem de yetişkinlerin büyük kısmının internet 

kullanıcısı olmasını sağlan programın, amaçlanan etkiyi yarattığı görülmektedir. Ankete 

katılanların %83’ü Internet Essentials sayesinde her gün internete girdiğini belirtirken, 

%93’ü ise hanedeki çocukların da Internet Essentials’tan faydalandığını belirtmiştir. 

Kullanım amaçları incelendiğinde, en yaygın tercihlerin %93’le genel bilgi edinme, 

%90’la okul ödevleri, %81’le sosyal ağlar, %53’le fatura yatırma ve %50’yle de iş arama 

olduğu görülmektedir. 
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2222 EriEriEriErişim ve yetkinlikşim ve yetkinlikşim ve yetkinlikşim ve yetkinlik    

2.12.12.12.1 ErişimErişimErişimErişim    

2.1.12.1.12.1.12.1.1 Genişbant ErişimiGenişbant ErişimiGenişbant ErişimiGenişbant Erişimi    

BİT kullanımının en önemli faktörlerinden biri olan genişbant erişimi, dünya genelinde 

artmaya devam etmektedir. Sabit genişbant altyapısı, birçok ülkede toplumun büyük bir 

çoğunluğunu kapsayacak şekilde yaygındır, fakat genişbant penetrasyonu henüz yüksek 

seviyelere ulaşamamıştır. Benzer şekilde, 3G kapsama ağı ülke nüfuslarının önemli bir 

kısmına erişmektedir; fakat hızlı artışa rağmen, mobil genişbant penetrasyonu henüz 

yeterli düzeyde değildir. Bununla beraber, internette video, müzik gibi yüksek internet 

hızı isteyen içeriklerin takibi artmakta ve bu da, fiber internet ve LTE gibi yüksek internet 

hızı sağlayan yeni teknolojilere duyulan ihtiyacı artırmaktadır. 

2.1.1.12.1.1.12.1.1.12.1.1.1 Sabit Genişbant ErişimiSabit Genişbant ErişimiSabit Genişbant ErişimiSabit Genişbant Erişimi    

Altyapı çalışmalarına yapılan yatırımlar, sabit genişbant kapsama ağının nüfusun 

tamamına yaklaşmasını sağlamaktadır. 2010 itibarıyla İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde 

oran %100’e ulaşırken, Avrupa genelindeki ortalama oran %95’e kadar çıkmıştır. 2005 

yılından sonra, nüfus kapsama artışının önemli bir kısmı kırsal nüfusta gerçekleşmiştir 

(Şekil 2.1). 

Seçilen örneklemdeki ülkeleri sabit genişbant penetrasyonuna bakıldığında, Güney 

Kore’nin 4 yılda gerçekleştirdiği 9 yüzde puanlık artışla, 2011 itibarıyla %82’lik bir orana 

eriştiği görülmektedir. 4 yılda gerçekleşen hızlı artışlarla Fransa, İngiltere ve ABD %70 ve 

üstünde sabit genişbant penetrasyonlarına ulaşırken, Malezya %19’dan %44’e çıkmıştır 

(Şekil 2.1). 

İnternet erişiminin varlığının dışında, internetin etkili kullanımını etkileyen bir diğer faktör 

de internet bağlantı hızıdır. 256 Kb/s hız, fayda sağlanılacak uygulama ve hizmetleri 

sınırlamaktadır; video izlemek gibi veri ağırlıklı hizmetler için, en az 2 Mb/s hız 

önerilmektedir [5]. Avrupa için Sayısal Gündem kapsamında, tüm AB vatandaşlarının 

2020’ye kadar 30 Mb/s ve üzeri, AB vatandaşlarının en az yarısının da 100 Mb/s ve üzeri 

hızda internet erişimine sahip olması hedeflenmiştir [6]. 
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Şekil 2.1 Sabit genişbant kapsama ve penetrasyon gelişimi 

 

AB genelinde, alınan sabit genişbant hizmetlerinin hızlarına bakıldığında, 2010 itibarıyla 

sabit genişbant hatlarının %87’sinin 2 Mb/s ve üzerinde bir hıza sahip olduğu ve bu 

oranın İngiltere ve İsveç gibi ülkelerde %90’ın üzerine çıktığı görülmektedir. 10 Mb/s ve 

üzerinde internet erişim hizmeti alanların AB genelindeki oranı %39 seviyesinde olurken, 

bu oranın 2008 yılından itibaren hızlı bir artış yaşadığı görülmektedir. 100 Mb/s ve üstü 

hızda internet erişimi sağlayan fiber internet, alınan sabit genişbant hizmetlerinin 

Japonya’da %65, Güney Kore’de %60’ını oluşturmaktadır. Bu oran, AB ülkeleri ve 

ABD’de çok daha düşük seviyelerdedir (Şekil 2.2). 
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Kaynak: Digital Agenda for Europe; Pyramid Research, Fixed and mobile BB penetration, 2012.
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Şekil 2.2 Hıza göre sabit genişbant hatlarının dağılımı 

 

2.1.1.22.1.1.22.1.1.22.1.1.2 Mobil Genişbant ErişimiMobil Genişbant ErişimiMobil Genişbant ErişimiMobil Genişbant Erişimi    

Mobil cihazların ve mobil internet hizmetlerinin yaygınlaşması, mobil genişbant erişiminin 

önemini artırmıştır. Telekomünikasyon şirketlerinin yatırımlarıyla, 3G kapsama oranı 

birçok ülkede hızlı bir şekilde artmış ve AB’de, 2010 itibarıyla %90 seviyelerine gelmiştir. 

İrlanda ve Finlandiya’da bu oran %100’e ulaşmıştır (Şekil 2.3). 

Genişbant altyapısı toplumun çok büyük bir kısmına ulaşırken, mobil genişbant 

penetrasyonu AB genelinde henüz %43’e ulaşmıştır. Söz konusu %43’ün %8’i dizüstü 

bilgisayarlar için alınan hizmetlerden oluşurken, %35’i ise akıllı telefon ve tabletler için 

kullanılmaktadır. 2009’dan itibaren bu oranın gelişimi incelendiğinde, penetrasyonun hızlı 

bir artışla yaklaşık 3 katına çıktığı görülmektedir. İskandinav ülkelerinde, mobil genişbant 

Avrupa ortalamasının çok üstünde bir oranda yaygınlığa sahiptir. İsveç’te penetrasyon 

%98’e ulaşırken, Finlandiya’da %82 ve Danimarka’da %80’dir (Şekil 2.3).  

Sabit genişbant hatlarının hıza göre dağılımı
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Kaynak: Digital Agenda for Europe; OECD, OECD Genişband Portalı (çevrimiçi), http://www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm# (erişim tarihi 04.03.2013)
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Şekil 2.3 Mobil genişbant kapsama oranı ve penetrasyonu 

 

2.1.1.32.1.1.32.1.1.32.1.1.3 Yeni Nesil ŞebekelerYeni Nesil ŞebekelerYeni Nesil ŞebekelerYeni Nesil Şebekeler    

Daha hızlı internet erişimi için, yeni nesil şebekeler dünya çapında hızla yayılmaktadır. 

Sabit genişbant erişiminde fiber internet hizmetleri yaygınlaşırken, mobil genişbant 

hizmetleri için birçok ülkede 3G’den bir sonraki teknoloji olan LTE alanına yatırım 

yapılmaktadır. Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet ekseninde ayrıntılı olarak 

belirtildiği gibi, dünya çapında fiber erişimine sahip 100 milyonu geçkin abone 

bulunurken, 60 milyondan fazla abone de LTE teknolojisinden yararlanmaktadır (Şekil 

2.4). 
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Şekil 2.4 Yeni nesil şebekelerin yaygınlığı 

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2 Genişbant MaliyetiGenişbant MaliyetiGenişbant MaliyetiGenişbant Maliyeti    

Ülkelerdeki belli kota ve hızlardaki internet paketlerinin fiyatları incelendiğinde, hızları 2,5 

Mb/s, 15 Mb/s ve 30 Mb/s olan paketlerin, Amerikan doları cinsinden satın alma gücü 

paritesinin Güney Kore’de en düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Güney Kore’de 

paketin kalitesi arttığında meydana gelen fiyat artışının çok küçük olması, kullanıcıları 

daha yüksek hız ve kotada internet erişimine sahip olma konusunda teşvik etmektedir. 

Diğer yandan, AB ülkelerindeki fiyatlar Güney Kore seviyelerinde başlayıp geniş bir 

aralıkta seyretmektedir. ABD’de 2,5 Mb/s hızında internet erişimi sunan paket Güney 

Kore’yle yakın seviyelerdeyken, 30 Mb/s hızındaki erişim Güney Kore’nin 4 katından 

yüksek bir fiyatla sunulmaktadır. Meksika örneğinde fiyatlar AB ve Güney Kore’nin çok 

üstünde kalırken, 30 Mb/s hızında internet erişimi sunan bir paket bulunmamaktadır.  

1 %1 hanehalkı penetrasyonundan fazla ve en az 200.000 hanehalkı olan ekonomiler 
Kaynak: GSA, Ocak 2013, Informa Telecoms & Media, FTTH Council Europe

Ticari LTE hizmeti olan ülkeler

Dünya çapında 
100 milyondan fazla abone

Dünya çapında 
60 milyondan fazla abone

Ticari fiber altyapısı olan ülkeler

Dünya çapında FTTH/B altyapısıyla servis veren 
ülkeler1 Küresel LTE yatırımları 
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Şekil 2.5 Genişbant erişim maliyetleri 

 

2.1.32.1.32.1.32.1.3 Cihaz fiyatlarıCihaz fiyatlarıCihaz fiyatlarıCihaz fiyatları    

Bireylerin erişiminde rol oynayan faktörlerden biri olan BİT cihaz fiyatları, genel bir eğilim 

sonucunda dünya genelinde düşmektedir. Son 10 yılda BİT’teki en büyük gelişmelerden 

ikisi olan akıllı telefon ve tabletlerin fiyatlarındaki değişim buna örnektir. Ülke özelinde 

bakıldığında, gelişmekte olan ülkelerde cihaz fiyatlarının kişi başına düşen GSYH’ye 

oranının gelişmiş ülkelere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Akıllı telefon fiyatlarındaki gelişim incelendiğinde, ortalama akıllı telefon fiyatlarının 2008 

başından 2011 yılına kadar tüm ülkelerde düştüğü görülmektedir. Bu yıllar arasında, 

örneklemdeki ülkeler arasında yıllık bileşik büyüme oranı (YBBO) -%11 olmuştur. 2012 

yılından 2017 yılına kadar yapılan tahminlere göre, düşüşün devam etmesi ve 2008–2017 

yılları arasında YBBO’nun -%8 olması beklenmektedir. 2008’de Almanya’daki ortalama 

akıllı telefon fiyatı 463 Amerikan dolarıyla örneklemdeki en yüksek rakam olurken, 
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2011’de 340 Amerikan dolarına kadar düşmüştür. ABD ise, 362 Amerikan dolarıyla 

örneklemde 2011 yılındaki en yüksek fiyatı oluşturmuştur. 2017 yılı tahminleri 

karşılaştırıldığında, Çin’in ortalama 115 Amerikan dolarıyla en düşük fiyatlı akıllı telefon 

pazarına sahip olacağı tahmin edilmektedir. ABD’nin ise 281 Amerikan dolarıyla en 

yüksek rakama sahip olması beklenmektedir (Şekil 2.6). 

Akıllı telefon fiyatlarını bireylerin ekonomik alım güçlerine göre karşılaştırmak amacıyla 

ortalama akıllı telefon fiyatının kişi başına düşen GSYH’ye oranı incelendiğinde, gelişmiş 

ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında belirgin bir fark görülmektedir. 2011 yılı 

itibarıyla Çin (0,044) ve Malezya’daki (0,034) oran, örneklemdeki ülkelerin çok üzerinde 

kalmaktadır. Meksika, Polonya ve Brezilya’daki oranlar 0,016 ile 0,021 arasında 

olmasına rağmen, oranları 0,006 ile 0,013 arasında değişen gelişmiş ülkelerin 

üzerindedir (Şekil 2.6).  

Şekil 2.6 Akıllı telefon fiyat gelişimi ve kişi başına düşen GSYH’ye oranı 

 

Akıllı telefon fiyat gelişimi
Kişi başına düşen GSYH’ye göre akıllı telefon 
fiyat karşılaştırması
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Çin 0,044
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Kaynak: Pyramid Research, Mobile Phones ASP 2008-2017, 2012 ve Dünya Bankası verilerine dayalı takım analizi
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2010 yılında oluşan tablet pazarında, düşük maliyetli cihazların daha fazla güç ve özellik 

kazanması ve böylece, pazarı genişlemesi beklenmektedir. 2010 yılından itibaren, tablet 

pazarı çok hızlı bir şekilde büyümüştür. Bu büyüme sırasında ABD pazarındaki tablet 

çeşitliliği artmış ve dolayısıyla, fiyat gamı belirgin bir şekilde genişlemiştir. 2010 yılı 2. 

çeyreğinde en yüksek tablet fiyatı en ucuz tablet fiyatının 1,7 katıyken, 2011 yılı 4. 

çeyreğinde bu oran 19 katını geçmiştir (Şekil 2.7). 

Şekil 2.7 Toplam tablet satışı ve ABD’de tablet perakende fiyat aralığının gelişimi 

 

2.1.42.1.42.1.42.1.4 Genişbant erişim hizmetleri ve BİT cihazlarına uygulanan vergi oranlarıGenişbant erişim hizmetleri ve BİT cihazlarına uygulanan vergi oranlarıGenişbant erişim hizmetleri ve BİT cihazlarına uygulanan vergi oranlarıGenişbant erişim hizmetleri ve BİT cihazlarına uygulanan vergi oranları    

Genişbant erişim hizmetleri ve BİT cihazlarına uygulanan vergiler söz konusu 

olduğunda, incelenen ülkelerin büyük bir kısmı, ülkelerin standart Katma Değer Vergisi 

(KDV) oranını kullanmaktadır. Bazı örneklerde, ülkelerin genişbant stratejilerine paralel 

olarak vergi indirimleri sağlandığı görülmektedir. 
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Genişbant erişim hizmetlerine uygulanan KDV oranları incelendiğinde, ülkeden ülkeye 

farklılıklar görülmektedir. İncelenen ülkelerin hiçbirinde, KDV dışında ek bir vergi 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. Brezilya ve Malezya gibi gelişmekte olan ülkelerde, 

genişbant kullanımını artırmak amacıyla vergi indirimleri uygulandığı görülmektedir. 

Malezya’da genişbant erişim hizmetlerine, konuşma amaçlı kullanımdaki %6’lık hizmet 

vergisi dışında hiçbir vergi uygulanmamaktadır. Brezilya’da ülke çapında sabit genişbant 

penetrasyonunu artırmak üzere, sabit genişbant erişim hizmetine vergi 

uygulanmamaktadır. Mobil genişbant erişiminde ve konuşma amaçlı kullanımda, iletişim 

hizmetleri için geçerli olan %25’lik KDV uygulanmaktadır. Diğer ülkelerde ise, standart 

orandan KDV uygulanmaktadır (Şekil 2.8). 

Benzer şekilde, akıllı telefon ve tabletlere uygulanan vergi oranları incelenen ülkelerin 

büyük bir kısmında, ülkelerin KDV oranı standarttır. Brezilya örneğinde, ithal edilmiş BİT 

cihazlarına ortalama 36,25 oranında satış vergisi ve %16 oranında ithalat vergisi 

uygulanmaktadır. Diğer yandan, Brezilya’da üretilen BİT cihazlarına uygulanan vergi 

oranı toplamda %2,75’tir. Ayrıca, Brezilya’da satış vergisi oranı, satın alım yapılan 

eyaletten eyalete farklılık göstermektedir (Şekil 2.8).  
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Şekil 2.8 Genişbant erişim hizmetlerine ve mobil cihazlara uygulanan vergi oranları 

 

2.1.52.1.52.1.52.1.5 Örnek Politika Örnek Politika Örnek Politika Örnek Politika ve ve ve ve UygulamalarUygulamalarUygulamalarUygulamalar    

BİT erişimi, bilgi toplumunun bir gerekliliği olmasından dolayı, devletler tarafından 

vatandaşlarına hak olarak sunulmaya başlamıştır. 

2.1.5.12.1.5.12.1.5.12.1.5.1 Evrensel Hizmet İlkesiEvrensel Hizmet İlkesiEvrensel Hizmet İlkesiEvrensel Hizmet İlkesi    

AB sınırları içerisinde yaşayan her bireyin, iyi kalitede ve makul fiyatta elektronik iletişim 

hizmetine erişim imkanının olması gerekmektedir. Avrupa için Sayısal Gündem 

kapsamında hazırlanan AB Çevrimiçi Haklar Yasası’nda BİT erişimi, çevrimiçi hizmetler, 

kişisel bilgilerin korunumu ve çevrimiçi alışveriş konularında internet kullanıcılarının AB 

genelinde sahip olduğu haklar özetlenmektedir [7]. 
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1 Cep telefonu, akıllı telefon, tablet vb.
2 İthalat vergisi gibi ek vergileri kapsamaktadır
3 Brezilya’da üretilmemiş BİT cihazları için geçerli olan vergi oranları
4 Brezilya'da üretilmiş BİT cihazlarını için geçerli olan vergi oranları
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Bu kapsamda, sabit bir konumda, en az bir operatör tarafından iletişim ağına erişim 

sağlanmalı ve bu ağ ise ses, faks ve veri transferini internetin işlevsel kullanımına izin 

verecek düzeyde sunmalıdır. Çevrimiçi alınan hizmetlerde temel haklar ve özgürlüklerin 

geçerliliği korunmalı, internetin herkesin erişim ve paylaşımına açık olduğu ve tarafsız 

olduğu göz önünde bulundurulmalıdır10. Engelli kullanıcıların da, eşit düzeyde 

erişilebilirliğe ve çevrimiçi hizmetlerden faydalanma imkanına sahip olması 

gerekmektedir. 

Finlandiya, genişbant erişimini kanuni hak olarak sunan ilk ülke olmuştur. 2009 yılında 

gündeme getirilen planla, 2010 Temmuz ayına kadar her bireyin 1 Mb/s hızında internete 

erişim kazanması hedeflenmiş ve o dönemden itibaren, genişbant hizmeti 

sağlayıcılarının her bireyin karşılayabileceği fiyatlara sahip geniş bant hizmeti sunması 

yasal bir zorunluluk olmuştur [8]. Finlandiya Ulaşım ve İletişim Bakanlığı, 2015 yılına 

kadar her bir hanehalkının en fazla 2 km uzağında 100 Mb/s hızında genişbant 

bağlantısının olmasını hedeflemektedir. Ülkedeki coğrafi şartlardan dolayı, ülkenin uzak 

köşelerinde yaşayan 2000 hane bu hedefe dahil edilmemiştir11. 2015 yılının sonuna 

kadar hanelerin %95’ine bu şartların sağlanacağı, %44’ünün ise fiber kullanmaya 

başlayacağı öngörülmektedir. Bu hedefler, AB’nin 2020 yılı için koyduğu hedeflerin 

ötesine geçmektedir [9]. 

2.1.5.22.1.5.22.1.5.22.1.5.2 Ulusal Genişbant PlanlarıUlusal Genişbant PlanlarıUlusal Genişbant PlanlarıUlusal Genişbant Planları    

Avrupa için Sayısal Gündem çerçevesinde, ülkelerin yüksek hızda genişbant hizmetine 

odaklanmalarını ve buna ilişkin stratejiler geliştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir. 

Birçok AB üyesi ülkenin ulusal genişbant stratejisi bulunmakta ve bunların çoğu, nüfusun 

tamamını kapsamaya odaklanmaktadır. Bununla birlikte, bu kapsamdaki genişbant 

seviyesi ancak e-posta ve internette gezinme gibi eylemler için yeterli olacak kalitede 

kalmaktadır. Yüksek hız interneti makul bir fiyatta sunmaya yönelik stratejilere odaklanan 

ülkelerin sayısı çok azdır [10].  

Avrupa için Sayısal Gündem’in 2020 erişim hedefleri arasında, AB ülkelerindeki nüfusun 

tamamının en az 30 Mb/s ve %50’sinin de en az 100 Mb/s hızında erişime sahip olması 

vardır. Bu amaçla, yüksek hızda internet erişimi için gereken yeni nesil ağların yatırımı 

 
10 Open and neutral character of the internet 

11 CIA Factbook’a göre ülkeninin nüufusu 5 milyon 200 bin civarındadır. 
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teşvik edilmekte ve ülkelerin bu yatırımlar için Yapısal ve Kırsal Gelişim Fonları’ndan12 

faydalanması beklenmektedir [11]. AB’deki genişbant erişimini geliştirmeye yönelik 

belirlenen bu hedef ve yöntemler, Sayısal Gündem’de 4. girişim alanı olan Hızlı İnternet 

başlığı altındaki 8 eylem planı üzerine geliştirilmiştir. 

Sayısal Gündem’in 46. Eylemi, 2012 yılının sonuna kadar üye ülkelerin belirlenen ortak 

hedeflere paralel olacak şekilde ulusal genişbant planı hazırlamaları gerekliliğini 

belirtmektedir. Estonya, bu kapsamda, AB ülkeleri arasında örnek gösterilen bir plan 

oluşturmuştur. Genişbant erişimi sağlayıcıları ve Ekonomik İlişkiler ve İletişim Bakanlığı 

temsilcisinden oluşan Estonya Genişbant Kalkınma Vakfı, EstWin projesini oluşturmak 

amacıyla 2009 yılında kurulmuş ve ülkenin yeni nesil genişbant ağları vizyonunu 

belirlemiştir. Bu vizyon dahilinde, 2015 yılına kadar Estonya’daki hanelerin ve 

işletmelerin hepsine 100 Mb/s hızında genişbant erişimine imkanı tanınması 

amaçlanmıştır [12]. 

Estonya’da yeni nesil genişbant ağını kurmak için yapılan yatırımlar, 2009’a kadar 

herhangi bir eşgüdüm olmadan yürütülmüştür. Bu sebeple, operatörler yalnızca nüfus 

yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlere yatırım yapmıştır. Dolayısıyla, nüfus 

yoğunluğunun düşük olduğu kırsal alanlar, müşteri başına yapılması gereken yatırımın 

yüksek olmasından dolayı, yeni nesil hizmetleri alma şansına ulaşamamıştır. 

Telekomünikasyon hizmeti operatörleri, kırsal kesimler ile kentler arasında oluşan dijital 

bölünmeyi gidermek ve yeni nesil genişbant ağlarına tam geçişi sağlamak için diğer 

altyapı operatörleri ve devletin eşgüdüm içerisinde hareket etmesi ve 5-6 milyar Kroon13 

civarında bir yatırım yapılması gerekliliğini saptamıştır. Kırsal kesimlerde yeni nesil 

genişbant ağının yayılması amacıyla, operatörler ortak bir program hazırlamış ve Estonya 

Genişbant Kalkınma Vakfı’nı kurmuştur. Programın yürütülmesi için gereken fonun 

önemli bir kısmını operatörler kendi kaynaklarından sağlarken, bunun 1,5 milyar 

Kroon’luk14 bir kısmının ilgili AB fonlarından karşılanması planlanmıştır. Programın 

yürütülmesi için gerekli ortamı sağlamak, devletin yükümlülüğüne verilmiştir [12]. 

 

 
12 Structural and Rural Developement Funds 

13 420-500 milyon Amerikan dolarına karşılık gelmektedir. 

14 125 milyon Amerikan dolarına karşılık gelmektedir. 
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2.1.5.32.1.5.32.1.5.32.1.5.3 Dezavantajlı Kesimlerin Erişimine Yönelik UygulamalarDezavantajlı Kesimlerin Erişimine Yönelik UygulamalarDezavantajlı Kesimlerin Erişimine Yönelik UygulamalarDezavantajlı Kesimlerin Erişimine Yönelik Uygulamalar    

Kırsal kesimlere yönelik uygulamalarKırsal kesimlere yönelik uygulamalarKırsal kesimlere yönelik uygulamalarKırsal kesimlere yönelik uygulamalar    

Kırsal kesimlerde internet erişimi için altyapı maliyetlerinin yüksek ve ekonomik geri 

dönüşünün yetersiz olması, operatörlerin bu bölgelere yatırım yapmasına engel 

olmaktadır. Bu nedenle, kırsal kesimlere yapılan altyapı yatırımlarında devlet fonlarının 

kullanıldığı örnekler bulunmaktadır. Ayrıca, maliyeti düşürmek için kablosuz 

teknolojilerden faydalanılan başarılı çözüm örneklerine sıkça rastlanmaktadır. 

Kırsal kesimlerde genişbant altyapı yatırımlarının karlılıklarının yetersiz olmasından dolayı 

serbest piyasada kırsal kesimlere yatırım tercih edilmemekte ve bu sebeple genişbant 

erişimi önemli bir sorun teşkil etmektedir. İrlanda’da operatörler tarafından yatırımda 

önceliklendirilmeyen bölgelere genişbant erişimi sağlamak amacıyla devlet yatırım 

yapmıştır. Yatırım yapılması için yaklaşık 390 “Seçim Bölgesi”15 seçilmiş ve bu 

bölgelerdeki bütün ev ve işletmelere mobil genişbant erişimi sağlanmıştır. Sağlanan 

genişbant hizmeti 1,6 Mb/s indirme hızı, 1,2 Mb/s yükleme hızı sunmakta ve bu 

bölgelerdeki erişimin kalitesi hem tedarikçi firma hem de kamu yetkilileri tarafından 

düzenli olarak denetlenmektedir [13]. 

Kırsal İnternet Kioskları projesi kapsamında, Afrika kıtasında eğitim ve genç istihdamı 

konusunda zorluk yaşanan kırsal bölgelerde hem bu sorunlara çözüm yaratmak, hem de 

internet kullanımını artırmak amacıyla güneş enerjisi ve uydu bağlantısıyla çalışan 

internet kioskları16 kullanılmıştır. Kıtada nüfusun %80’inde elektrik altyapısının olmaması, 

erişim sağlanacak bölgelerde uydu ve güneş enerjisinden faydalanılan çözümleri 

gerektirmektedir. Kenya’daki pilot uygulamanın sonuçlarından yola çıkılarak yerel halkın 

temel bilgisayar becerilerini artırmak amacıyla BİT eğitimleri verilmeye başlanmıştır. 

Verilen eğitimlerle birlikte, projenin etkisi önemli ölçüde artmış ve bu eğitimlerden 

faydalanan yerli gençler de, öğretim görevi üstlenmeye başlamıştır. Projenin kıtadaki 

yaygınlığı Uganda, Tanzanya, Güney Afrika gibi ülkelere yeni eğitim merkezleri açılması 

girişimleriyle artarken, cihaz sahipliğini artırmak amacıyla eğitimlerden mezun olanlara 

eğitim amaçlı kullanılacak düşük maliyetli cihazlar için krediler verilmektedir [14]. 

 
15 En küçük yönetim birimleri için kullanılmaktadır. Ülke genelinde toplum 1028 “Seçim Bölgesi” bulunmaktadır. 

16 Rural Internet Kiosk 
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Makedonya’da kırsal kesimlerdeki internet kullanımını geliştirmek amacıyla, 13 bölgede 

680 noktaya 250 metre uzaklığa kadar erişim sağlayan düşük maliyetli kablosuz 

modemler yerleştirilmiştir. Yatırımın internet sağlayıcılarına ekonomik olarak çekici 

gelmemesinden dolayı ihmal edilen bu bölgelerde, internet erişiminin kablolu teknolojiler 

yerine kablosuz olarak sağlanması maliyeti belirgin bir şekilde düşürmüştür. Yerleşim 

bölgesindeki okullara yerleştirilen modemlerin bakımıysa, yüklenici firma tarafından 7/24 

takip edilmektedir. Projenin başarıya ulaşmasıyla bu bölgelerde demokrasiye katılımın 

artması, BİT destekli eğitimin ve ekonominin gelişmesi, Makedonya’nın BT sektöründe 

güçlenmesi ve kullanıcıların daha mobil olması beklenmektedir [14]. 

Engelliler ve yaşlılaraEngelliler ve yaşlılaraEngelliler ve yaşlılaraEngelliler ve yaşlılara    yönelik uygulamalaryönelik uygulamalaryönelik uygulamalaryönelik uygulamalar    

Engellilerin BİT erişimi ve kullanımı düşüklüğü, bu kesimlerin bilgi toplumuna katılımı 

açısından ciddi problemler yaratmaktadır. İnternet erişimi kadar, engellilerin telefon ve 

televizyondan faydalanamaması da problemlerin bir parçasını oluşturmaktadır. 

Katar’da açılan destekleyici teknoloji merkezi Mada, engellilere yönelik teknolojilere karşı 

farkındalığı artırarak ve engellilerin ihtiyaçlarına göre kişiye özel teknolojik çözümler 

üreterek eğitim ve istihdam imkanlarını artırmaktadır. Engelliler için özel hazırlanan 

klavyeler, Braille alfabesi okuyucuları, yazıyı konuşmaya çeviren programlar, göz 

takibiyle kontrol sağlayan bilgisayar arayüzleri gibi birçok destekleyici teknoloji 

tanıtılmaktadır. Aynı zamanda, merkezde bu teknolojiler için kapsamlı eğitim programları 

düzenlenmektedir. Mada hem devlet tarafından, hem de QTel, Vodafone Qatar, 

Microsoft ve Katar Ulusal Bankası gibi sektör özel kurumları tarafından yönetilmektedir. 

Bu da, merkezin hem ulusal stratejiyi takip etmesini, hem de sektör liderlerinin 

uzmanlıklarından faydalanmasını sağlamaktadır [14]. 

Danimarka’da Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bir programda, yükseköğretim 

kurumlarındaki engelli öğrencilere yönelik destekleyici yöntemler sunulmaktadır. Bu 

kapsamda, engelli bireylere uygun yazılımlarla desteklenmiş dizüstü bilgisayarlar 

dağıtılmakta ve engelli bireyler, yardıma ihtiyaç duymadan bilgisayardaki yapay 

konuşma programları gibi destekleyici teknolojilerden faydalanmaktadır [15]. Benzer 

şekilde, Güney Kore’de devlet yaşlıların ve engellilerin bilgiye erişimini sağlamak 

amacıyla ihtiyaçlarına uygun BİT cihazları ve hizmetleri geliştirip sunmaktadır [16]. 
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ABD Tennessee eyaletinde gerçekleştirilen Evden Çıkamayan ve İzole İnsanlar için 

Bilgisayar Programı’nda17 (CHIPS) engelli bireyler, yaşlı bireyler ve onların 

hastabakıcılarına ücretsiz internet erişimi, bilgisayar ve geniş çaplı eğitim verilmektedir. 

Programın amacı katılımcıları BİT kullanımıyla topluluklarına bağlayarak sosyal dışlanma 

ve izolasyonu azaltmaktır. Sosyal izolasyonun yanında, program çalışanları yaşlıların e-

devlet hizmetlerine karşı farkındalığını artırmak için de çalışmaktadır. Yaşlılar program 

kapsamında edindikleri becerileri, arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurmada, yeni 

arkadaşlar edinmede ve internetteki bilgi ve içeriklere ulaşmada kullanmaya 

başlamışlardır. Program özetle, bilgisayar ve internet eğitimini yaşlıların ihtiyaçları, ilgileri 

ve hedefleri doğrultusunda işlevsel hale getirmeye özen göstermektedir [17]. 

CHIPS’e 1998’den 2002’ye kadar ABD Ticaret Departmanı’na18 ait Teknoloji Fırsatları 

Programı (TOP) tarafından hibe sağlanırken, hibenin 2002 yılında sonlanmasıyla Knox 

Belediyesi fon sağlamaya başlamıştır. 2002 yılına kadar 21 yaş ve üstü tüm evden 

çıkamayan veya izole bireyler program kapsamında yer alırken, 2002’den sonra program 

yalnızca evden çıkamayan yaşlılara ve onların bakıcılarına odaklanmaya başlamıştır. 

Ayrıca yeni ve pahalı bilgisayarlar vermek yerine kullanılmış bilgisayarların bağış olarak 

toplanıp geri dönüştürülmesi sistemine geçilmiştir [17]. 

CHIPS’e bilgisayar bağışı, gerekli durumlarda engelli bireyler için yardımcı teknoloji 

belirlenmesi, mentor eğitimleri gibi birçok alanda farklı kuruluşlar ortaklık etmektedir. 

Programda en kritik role, evden çıkamayan bireylere bilgisayar ve internet becerileri 

kazandıran gönüllü mentorlerin sahip olduğu düşünülmektedir. Mentorler katılımcılarla 

haftada bir ya da iki saat görüşerek 6 ay içerisinde yaşlıların internet ve bilgisayar 

aracılığıyla iletişim ve araştırma becerileri geliştirmelerini hedeflemektedir. Benzer bir 

uygulama olan CareOnLine, İngiltere’de Leicestershire’de yürütülmektedir [17]. 

Düşük gelirli kesime yönelik uygulamalarDüşük gelirli kesime yönelik uygulamalarDüşük gelirli kesime yönelik uygulamalarDüşük gelirli kesime yönelik uygulamalar    

İngiltere’de devletin yürüttüğü Ev Erişim Programı19 okul çağında çocuk sahibi ve düşük 

gelirli 270 bin aileye ücretsiz bilgisayar ve internet erişimi sağlanması ve BİT’in eğitim 

amaçlı kullanımı için rehberlik sunulması amacıyla oluşturulmuştur. Programın ABD’deki 

 
17 Computers for Homebound and Isolated Persons (CHIPS) Program 

18 U.S. Department of Commerce 

19 Home Access Programme 
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Internet Essentials ve Connect Detroit gibi programlarla benzerlik gösterdiği 

görülmektedir. Ev Erişim Programı kapsamında 2008 yılından 2011 yılına kadar yaklaşık 

194 milyon İngiliz Sterlini harcanmıştır [18]. 

Programın ardından eğitim için evden internet kullanımının geliştiği görülmektedir. 

Programdan faydalanan öğrenciler haftada 10,1 saat bilgisayar kullanırken bunun 4,7 

saatini öğrenmeyle ilgili aktiviteler oluşturmuştur. Program aynı zamanda çocukların BİT 

becerilerinin gelişimine de katkıda bulunmuştur. Programa katılan çocukların büyük 

çoğunluğu programda aldıkları bilgisayar sonrasında bilgisayar becerilerinin geliştiğini 

belirtmiştir. Hanelere bu bilgisayarların girmesi aynı zamanda ebeveynlerin de internete 

karşı olan ilgilerini artırmıştır. Katılımcı ailelerin %89’u bilgisayarı bütün ailenin 

kullandığını belirtirken, %57’si internet kullanmaya program sayesinde daha fazla ilgi 

duyduklarını söylemiştir. Ayrıca, projenin İngiltere’de dijital bölünmeyi azalttığı 

düşünülmektedir. Proje kapsamında 167 bin hanehalkı için internet bağlantısı sağlanmış 

olup, bu sayı İngiltere’deki çocuklu hanehalkının yaklaşık %2,8’ine karşılık gelmektedir 

[18]. 

TelemerkezTelemerkezTelemerkezTelemerkez    uygulamalarıuygulamalarıuygulamalarıuygulamaları    

Telemerkezler, BİT’e erişimi olmayan bireylere BİT kullanım imkanı sunan ve söz konusu 

teknolojileri öğreten kamuya açık merkezler olarak tanımlanmaktadır. Bunlar haricinde 

farklı hizmetler sunabilmekte olup toplumda sosyal ve ekonomik etki yaratmayı 

hedeflemektedir. Telemerkezler Türkiye’de Kamu İnternet Erişim Merkezleri olarak 

adlandırıldığı gibi farklı ülkelerde toplum teknoloji merkezleri, telekulübeler, toplum 

çokluortam merkezleri gibi farklı adlara sahip olabilmektedirler [19]. Telemerkezler 

bilgisayar ve internet kullanımının toplumun geneline yayılmasına yönelik 1980’lerden 

beri uygulanan bir yöntem olmuştur.  Çoğu telemerkez iyi uygulama örneğinin 2000’lerin 

başına ait olduğu gözlemlense de, özellikle BİT cihazı ve genişbant bağlantı sahipliğinin 

lüks olarak görüldüğü ülkelerde telemerkezler bir ihtiyaç olmaya devam etmektedir.  

Dünya genelinde incelenen telemerkez örneklerinde en çok verilen hizmetlerin başında 

sırasıyla erişim ve iletişim hizmetleri, eğitimler, ofis hizmetleri, e-devlet hizmetleri ve 

çoklu ortam hizmetleri bulunmaktadır [19]: 

• Erişim ve Erişim ve Erişim ve Erişim ve İletişim Hizmetleriİletişim Hizmetleriİletişim Hizmetleriİletişim Hizmetleri: : : : Telemerkezlerde en fazla sunulan hizmetlerin 

başında erişim ve internet hizmetleri gelmektedir. Telemerkezlerin neredeyse 

tamamında bu hizmet bulunmakla birlikte, altyapı yetersizliği nedeniyle bazı 
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bölgelerde sınırlı olarak sunulmaktadır. İnternet, e-posta ve chat gibi kullanımlar 

bu kapsama girmektedir.    

• Eğitim HizmetleriEğitim HizmetleriEğitim HizmetleriEğitim Hizmetleri: : : : Telemerkezlerin erişim ve iletişim dışındaki bir diğer yaygın 

kullanımı eğitim amaçlı kullanımlardır. Topluma yönelik sunulan BİT eğitimlerine 

birçok ülkede telemerkezler ev sahipliği yapmaktadır. Telemerkezlerde sunulan 

en yaygın eğitim ise temel bilgisayar eğitimidir. Kanada’da bulunan 

telemerkezlerin misyonu eğitim olarak belirlenmiş olup, telemerkezlerde herhangi 

bir erişim ve iletişim hizmeti sunulmamaktadır.    

• Ofis Hizmetleri:Ofis Hizmetleri:Ofis Hizmetleri:Ofis Hizmetleri: Telemerkezlerde çeşitli ofis hizmetlerinin sunulduğu örnekler 

bulunmaktadır. Sunulan ofis hizmetlerinin başında çıktı alma ve fotokopi gelirken, 

tarama, ciltleme ve laminasyon gibi hizmetlerin yer aldığı telemerkezler de 

bulunmaktadır.    

• eeee----Devlet Hizmetleri: Devlet Hizmetleri: Devlet Hizmetleri: Devlet Hizmetleri: Telemerkezlerde    daha    seyrek rastlanan bir hizmet olan e-

devlet hizmetlerinin telemerkezlerdeki yaygınlığının genellikle ülkede sunulan e-

devlet hizmetleriyle paralel olduğu gözlemlenmiştir. 

• Diğerleri:Diğerleri:Diğerleri:Diğerleri: Farklı telemerkezlerin belirtilen yaygın hizmetler dışında video 

konferans, internet sitesi tasarım hizmetleri, iş bulma hizmetleri ve e-ticaret 

hizmetleri gibi çeşitli hizmetler sunduğu görülmektedir. 

Dünyadaki telemerkez örneklerinin kurulum bölgeleri incelendiğinde kırsal alanların 

önceliklendirildiği görülmektedir. ODTÜ EDMER tarafından incelenen 17 ülke örneğinin 

tamamında telemerkezler kırsal alanlarda kurulmuştur. 17 ülke örneğinin 5’inde ise 

telemerkezler hem kırsal bölgelerde hem de kentlerde kurulmuştur [19]. 

Telemerkezlerin yönetim ve işletiminde farklılık görülmektedir. 17 küresel örneğin 7’sinde 

yönetim sahibi tek başına kamu olmuştur. 6’sında birden çok kurumun işbirliği ile 

yönetildiği görülürken, yalnızca STK’ların, özel sektörün veya uluslararası kuruluşların 

yönetim sahibi olduğu örnekler azınlığı oluşturmaktadır. İşletimde ise örneklemdeki 

ülkelerin yarısından fazlasında telemerkezlerin kamu, özel sektör veya STK’lara ait çeşitli 

kurumlar tarafından işletildiği görülmektedir [19]. 
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Diğer bir örnek olan İngiltere’deki telemerkezlerde20, ücretsiz olarak veya düşük fiyatlarla 

internet ve bilgisayar erişimi sağlanmaktadır. İnternet merkezleri, kullanıcılarının 

%73’ünün düşük eğitimli veya düşük gelir grubundan olmak gibi bir veya daha fazla 

dezavantaja sahip olmasından dolayı İngiltere’deki en etkili e-içerme programlarının 

başında gelmektedir. İngiltere genelinde 6 bin noktaya yayılan internet merkezlerinin 

yarısı kütüphanelerde yer almaktadır. Aynı zamanda, eğitim ve kullanımla ilgili yardım 

sağlayan bu merkezler her yıl 2 milyon bireye BİT eğitimi vermektedir. Devletten yatırım 

almasına rağmen devlete bağlı olmayan internet merkezleri hem maaşlı, hem de gönüllü 

çalışanlara sahip olup başarılı bir kuruluş örneği oluşturmaktadır [15]. 

UNESCO’nun Güney Amerika, Afrika ve Güney Asya’da çeşitli noktalarda yürüttüğü 

Toplum Çokluortam Merkezleri21 (CMC) radyo yayını ve telemerkez hizmeti sunan 

merkezlerdir. CMC’ler başlangıçta UNESCO tarafından gelişmemiş bölgelerde bilgi 

alışverişini artırmak amacıyla radyo merkezleri olarak kurulmuştur. BİT’teki gelişmelerin 

etkisiyle CMC’lerin bünyesinde telemerkezler kurulmaya başlamıştır. Pilot uygulamanın 

sonunda UNESCO’nun oluşturduğu çalışma grubu CMC’lerin işleyişi ve etkisiyle ilgili bir 

değerlendirme raporu hazırlamıştır. Başarı, zorluk ve öneri olarak üç başlığa ayrılan 

değerlendirme CMC’lerin telemerkez olarak yayılırken dikkat edilmesi gereken hususları 

belirtmektedir [20]. Genişleme aşamasında Mali, Mozambik ve Senegal’de 50’şer adet 

CMC açılması hedeflenmiştir [21]. 

• BaşarılarBaşarılarBaşarılarBaşarılar::::    

o Pilot    CMC’lerin içinde bulundukları topluluklar tarafından kabul gördüğü ve 

maliyetlerini karşılayabilecek düzeyde bir sürdürülebilirliğe eriştiği 

gözlemlenmiştir. Bilgiye erişim aracılığıyla yaşam kalitesini artırdığı ve 

dezavantajlı kesimlere yönelik eğitimler ve okullarla ortak çalışmalar ile BİT 

erişimini toplumun geneline yaymayı başardığı görülmüştür.    

o Sosyal içermedeki engellerin zamanla kalkması ve sağlık, kaynak yönetimi 

ve tarım uygulamalarıyla ilgili bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla yoksulluğun 

azalmasının teşvik edilmesi gibi uzun vadeli faydalar pilot uygulamada 

gözlemlenmiştir.    

 
20 Online centre 

21 Community Multimedia Centres 
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o Değerlendirmelere göre, başarı faktörlerini CMC’nin mevcut bir tesise inşa 

edilmesi, topluluğun CMC’yi sahiplenmesi, CMC’deki mevcut radyo 

istasyonlarının ve yeni açılan telemerkezlerin entegrasyonunun 

sağlanması, içerik çeşitliliğinin topluluğun ihtiyaçlarını tatmin etmesi, 

UNESCO kaynaklarına ve uzmanlığına erişimin sağlanması ve de gelir 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi oluşturmaktadır  [20].    

• Zorluklar:Zorluklar:Zorluklar:Zorluklar:    

o Eğitimler ve diğer telemerkez hizmetleri için gerekli olan gönüllülerin 

yüksek değişim oranı, gönüllülere bağlı olarak ilerleyen bir organizasyon 

için zorluklar yaratmaktadır. 

o Bazı merkezlerin finansal olarak sürdürülebilir olacak şekilde iş 

standartlarına bağlı kalmak ve toplulukta yoksulluğu hafifletmek hedefleri 

arasında kaldığı görülmektedir. Bu da, telemerkezin gelir elde etme 

önceliğinde hareket ederken düşük gelirli bireylerin erişimini sağlamak 

konusunda yetersiz kalması ya da düşük gelirli bireylerin erişimini 

sağlarken sürekli olarak fonlara bağımlı kalması gibi iki senaryo arasında 

hareket etmesine sebep olabilmektedir [20]. 

• Öneriler:Öneriler:Öneriler:Öneriler:    

o CMC’lerin çalışanlarına çalışan değişimi ve e-öğrenme programları gibi 

fırsatlar sunması çalışan değişim oranları ve çalışan gelişimi açısından 

önem taşımaktadır. 

o Sürdürülebilir olmak amacıyla CMC’lerin mali planlamada hibrit bir 

yaklaşıma geçmesi mümkündür. Kooperatif modelinde hisse ve üyelik 

satarak gelir kazanılırken, aynı zamanda gelir amaçlı olmayan programlara 

CMC’yi işleten kuruluş, kamu veya bağışçılar finansal olarak destek 

olabilecektir [20]. 

2.22.22.22.2 BİT Kullanım YetkinliğiBİT Kullanım YetkinliğiBİT Kullanım YetkinliğiBİT Kullanım Yetkinliği    

BİT kullanımında, erişim dışındaki bir diğer önemli faktör kullanım yetkinliğidir. BİT 

kullanımına dair gerekli yetkinliklere sahip olunmaması, BİT’ten yoksun kalınması veya 

yeterince faydalanılamaması anlamına gelmekte ve yetkinliğin düzeyi, BİT’in ne kadar 

etkili kullanıldığını doğrudan etkilemektedir. Bilgisayar ve internet kullanım yetkinlikleri ne 
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kadar birbirleriyle ilintili olsa da, bu yetkinlikler Eurostat tarafından farklı göstergeler 

aracılığıyla ölçülmüştür. 

2.2.12.2.12.2.12.2.1 BİT Yetkinlik Ölçümleri BİT Yetkinlik Ölçümleri BİT Yetkinlik Ölçümleri BİT Yetkinlik Ölçümleri     

AB ülkelerinde internet kullanım yetkinliklerini ölçmek için belirlenen 6 becerinin 

yaygınlığında, 2006-2011 yılları arasında önemli bir artış gözlemlenmiştir. Bu 6 

yetenekten arama motoru kullanımı ve ekli e-posta gönderimi, toplumun yarısından 

fazlası tarafından bilinmektedir; forum ve haber gruplarına ileti girme ve internetten 

telefonla arama, düşük beceri oranlarına rağmen hızla yaygınlaşmaktadır. İçerik 

paylaşımı için P2P kullanımı ve internet sitesi oluşturma ise, hâlâ çok düşük bir yüzdede 

beceri sahibi olunan yetkinliklerdir. Bununla beraber, bu becerilerden hiçbirine sahip 

olmama oranı AB genelinde çok düşüktür; bu becerilerden 3 veya 4’üne ve 5 veya 6’sına 

sahip olanların oranı ise hızla artmaktadır. İnternet kullanım becerilerinde, AB ülkeleri 

arasında Norveç ve İsveç gibi İskandinav ülkeleri en yüksek oranlara sahiptir (Şekil 2.9). 
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Şekil 2.9 Avrupa genelinde internet yetkinlikleri 

 

İnternet kullanım yetkinliğinde olduğu gibi, bilgisayar becerileri de AB genelinde artmaya 

devam etmektedir. AB genelinde 3 veya 4 aktiviteyi gerçekleştirebilenlerin oranı %23’ten 

%25’e çıkarken, 5 veya 6 aktiviteyi gerçekleştirebilenlerin oranı %23’ten %27’ye 

çıkmıştır. İsveç örneğinde 3 veya 4 aktiviteyi gerçekleştirebilenlerin oranındaki düşüşün, 

5 veya 6 aktiviteyi gerçekleştirebilenlerin yüksek artışından kaynaklandığı 

düşünülmektedir (Şekil 2.10). 

Bu becerilerdeki artışlara rağmen, BİT’in günlük hayatta avantajlar sunacak 

kullanımlarına ilişkin beceriler henüz yaygınlaşmamıştır. Bilgisayarda sunum hazırlamış 

olanların oranı İsveç’te %51’ken, AB genelinde %31’dir. Bilgisayar ve internet 

yetkinliklerinin çevreleriyle iletişim kurmak için kullanmaya yettiğini düşünenler AB’nin 

%66’sını oluştururken, bu oran İsveç’te %89’dur. Son olarak bilgisayar ve internet 
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yetkinliklerinin iş aramak için yeterli olduğunu düşünenler AB’de toplumun %43’ünü 

oluşturmaktadır. İsveç’te ise bu oran %78’dir (Şekil 2.10). 

Şekil 2.10 Avrupa genelinde bilgisayar yetkinlikleri 

 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 BİT Yetkinliklerinin Farklı Kesimlerdeki YaygınlığıBİT Yetkinliklerinin Farklı Kesimlerdeki YaygınlığıBİT Yetkinliklerinin Farklı Kesimlerdeki YaygınlığıBİT Yetkinliklerinin Farklı Kesimlerdeki Yaygınlığı    

BİT yetkinlikleri yaş grupları, eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve cinsiyete göre farklılıklar 

göstermektedir. Eurostat’ın AB vatandaşlarının internet becerilerini ölçümleyen verileri, 

bu kesimlerdeki farklılıkları yansıtmaktadır. 

İnternet becerileri yaş gruplarına göre incelendiğinde, dijital yerli neslin önemli bir kısmını 

oluşturan 16-24 yaş arası grubun belirtilen aktivitelerdeki becerileri, diğer yaş gruplarının 

çok üzerindedir. 55-74 yaş arası grubun yalnızca %14’ü bu becerilerden 3 veya 4’üne 

sahipken, %2’si 5 veya 6’sına sahiptir. Bununla beraber, bu becerilerin yaygınlığı her yaş 
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grubunda artma eğilimi göstermekte ve söz konusu artış, özellikle genç nüfusta daha 

hızlı gerçekleşmektedir (Şekil 2.11). 

Eğitim düzeyine göre BİT becerileri incelendiğinde, yüksek eğitimliler ile düşük 

eğitimlilere ilişkin oranlar arasında 2-3 kat fark görülmektedir. 3 veya 4 aktiviteyi 

gerçekleştirebilenlerin oranı yüksek eğitim almış bireyler arasında %45, düşük eğitimli 

kesim arasında %20’dir. 5 veya 6 aktiviteyi gerçekleştirenlerin oranı yüksek eğitimliler 

arasında %18’ken, düşük eğitimliler arasında %6’dır. İnternet becerileri her eğitim 

düzeyinde artmaya devam etmekle birlikte, özellikle düşük ve orta eğitim düzeyine sahip 

bireyler arasında 5 veya 6 aktiviteyi gerçekleştirebilenlerin artma oranı düşük 

kalmaktadır. Gelir düzeyine göre incelendiğinde, gelir seviyesi arttıkça hem 3 veya 4 

aktiviteyi hem de 5 veya 6 aktiviteyi gerçekleştirebilenlerin oranı artmaktadır (Şekil 2.11). 

Kadın ve erkeklerin BİT becerileri incelendiğinde, 6 aktiviteden 3 veya 4’ünü 

gerçekleştirebilenlerin oranı eğitim seviyesi arttıkça kadınların lehine dönmektedir. 5 

veya 6 aktiviteyi gerçekleştirebilenlerin oranlarına bakıldığında, erkekler eğitim 

seviyesiyle değişmeyen bir üstünlüğe sahip olmaktadır (Şekil 2.11). 
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Şekil 2.11 Yaşa, eğitim seviyesine, gelir düzeyine ve cinsiyete göre beceriler 

 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 BİT Becerileri Edinme YollarıBİT Becerileri Edinme YollarıBİT Becerileri Edinme YollarıBİT Becerileri Edinme Yolları    

Kişilerin BİT becerilerini edinme yolları incelendiğinde, okul ve kurslarda alınan eğitimler 

aracılığıyla öğrenim görenlerin, bir müfredat veya ders olmaksızın öğrenim görenlerden 

çok daha düşük bir yüzdeye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kendi kendine deneyerek 

öğrenme %71’le en çok faydalanılan yöntem olurken, bir diğer yaygın yöntem ise 

çevredeki insanlardan yardım almaktır (Şekil 2.12). 

BİT becerilerini edinme yolları, kesimler özelinde de benzer bir resim çizse de, bazı 

farklılıklar göstermektedir. Sonuçlar yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, 16-24 

yaşları arasındaki dijital yerli yeni nesil çoğunlukla okulda, kendi kendine deneyerek 

veya çevrelerinden yardım isteyerek öğrendiklerini belirtmiştir. Okullardaki BİT 

eğitimlerinin bu yaş grubunun eğitim müfredatında yer almasının sonucunda oluşan 

%70’lik oran, %32’lik genel oranın çok üstünde kalmıştır. Diğer yandan, 25-54 ve 54 ve 
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üstü yaş gruplarında da deneyerek ve çevrenin yardımıyla öğrenme çoğunlukla tercih 

edilen yöntemi oluştururken, bu yaş gruplarında BT becerilerini kurslarda edinme oranı 

genç neslin çok üstündedir (Şekil 2.12). 

Eğitim düzeyine göre yapılan incelemede, düşük ve yüksek eğitim düzeyindeki kesimler 

arasında BT becerilerini okulda kazananların oranı çok değişmemektedir. Diğer yandan, 

eğitim düzeyi arttıkça deneyerek veya kitap gibi ek kaynaklardan yararlanarak kendi 

kendine öğrenmenin oranı gittikçe artmaktadır (Şekil 2.12). 

İstatistikler İsveç’te22 gelir düzeyine göre incelendiğinde, kendi kendine ve çevrenin 

yardımıyla BT becerisi kazanmanın, dördüncü %25’lik kesimde ortalamanın çok üstünde 

olduğu görülmektedir. İşverenin talebiyle gidilen kurslar aynı %25’lik kesimde yüksek 

olurken, bireyin kendi inisiyatifiyle gittiği kurslarda BİT yetkinliği kazananlarının oranı 

gelir grupları arasında birbirine çok yakındır (Şekil 2.12). 

 
22 Gelir düzeyine göre BT becerileri kazanmasının tarihsel gelişimini gösterecek AB geneline ilişkin veri 

bulunmamaktadır. En kapsamlı veriye sahip ülkeler arasında, İsveç en iyi örneklerden bir tanesidir. 
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Şekil 2.12 AB’de BİT becerilerini edinme yolları 

 

2.2.42.2.42.2.42.2.4 BİT Yetkinliklerini Artırmaya Yönelik ÇalışmalarBİT Yetkinliklerini Artırmaya Yönelik ÇalışmalarBİT Yetkinliklerini Artırmaya Yönelik ÇalışmalarBİT Yetkinliklerini Artırmaya Yönelik Çalışmalar    

2.2.4.12.2.4.12.2.4.12.2.4.1 Örgün Eğitimde BİT DersleriÖrgün Eğitimde BİT DersleriÖrgün Eğitimde BİT DersleriÖrgün Eğitimde BİT Dersleri    

Yaygın BİT kullanımının görüldüğü ülkelerin örgün eğitim müfredatlarında yer alan BİT 

becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler farklılık göstermektedir [22]. Bu farklılıklara 

rağmen, eğitim müfredatları, öğrencileri BİT kullanımını günlük hayatlarının bir parçası 

haline getirecek düzeye ulaştırmayı amaçlamakta ve bunun için, beceriye dayalı farklı 

kriterler belirlemektedir. Bu amaçla, okullarda BİT kullanım yeteneklerini geliştirmeye 

yönelik teknoloji dersleri ve daha ileri seviyede teknik beceriler edindirmeye yönelik 

programlama dersleri sunulmaktadır. Teknoloji dersleri bilgisayar uygulamaları, sistem 

ve ağları kullanma becerilerini geliştirmeyi amaçlamakta ve birçok müfredatta zorunlu 
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veya seçmeli ders olarak yer almaktadır. Programlama dersleri ise farklı programlama 

dilleri, ağ kurma ve sistem yönetimi gibi konuları içermektedir.  

BİT kullanım becerilerini geliştirmeye yönelik dersler, farklı yaşlarda verilmeye 

başlanmakta ve örgün eğitimin ilk yıllarından itibaren, çocukların rapor yazmak, sunum 

hazırlamak veya internette araştırma yapmak gibi amaçlarla bilgisayar kullanmaları 

beklenmektedir. Çoğunlukla dijital okuryazarlık gibi konu başlıklarını içeren dersler 

bulunmamakta ve bu konu ayrı bir ders olarak gösterilmek yerine, BİT’in diğer derslerde 

araç olarak kullanılmasıyla öğretilmektedir (Şekil 2.13). 

Şekil 2.13 Küresel örneklerde örgün eğitimde BİT dersleri 

 

BİT kullanım becerilerinin, BİT’in diğer derslerde araç olarak kullanılmasıyla 

geliştirilmesine örnek olarak ABD’nin Massachusetts eyaletinin eğitim müfredatı 

verilebilir. Tek başına BİT veya programlama konularına odaklanan bir ders 

Kaynak: NFER, International Comparison of Computing in Schools, 2011
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sunulmazken, öğrencilerin 8-18 yaşları arasında teknoloji kullanımında erişmeleri 

gereken standartlar bulunmaktadır23. 6-14 yaş arasında bilgisayarın fen, matematik ve 

dil derslerinde kullanımı, çocukların bu standartlara erişmesini sağlamaktadır. Bu dönem 

boyunca, çocukların BİT donanımlarını kullanabilmekten Excel’de özel işlevleri 

kullanabilme ve arama motorlarını etkili bir şekilde kullanmaya kadar belirli işlevleri 

öğrenmeleri amaçlanmaktadır. 

Finlandiya örneğinde ise, BİT ve programlama konuları müfredatta ayrı dersler olarak yer 

almaktadır. Bilgisayarın eğitimde bir araç olarak kullanımı henüz resmi olarak müfredatta 

yer almasa da, yerel yönetimler ve okulların müfredatlarını kendi hazırlama 

esnekliklerinin olmasından dolayı, eğitimde bilgisayar kullanımı Finlandiya’da sıkça tercih 

edilmektedir. Şu an BİT’in eğitimde kullanımı için geliştirilmekte olan ulusal plan24, yeni 

müfredatta BİT’in eğitimde bir araç olarak kullanımına ortak bir yaklaşım getirmeyi 

planlamaktadır. 

Japonya’da BİT ulusal müfredatta yer almakla birlikte, dersin içeriğiyle ilgili öğrencilere 3 

ayrı seçenek sunulmaktadır. Öğrenciler 12-14 yaşları arasında verilen “bilgi” dersinde 3 

ders kitabı arasından B Kitabı’nı seçtikleri takdirde, daha teknik uygulamaların görüldüğü 

bir programa yönlendirilmektedirler. Diğer yandan, BİT kullanımı ulusal eğitim 

müfredatında 12 yaş öncesi için bir kriter olarak yer almasa da, öğretmenlerin BİT’i 

eğitimde araç olarak kullandırma alışkanlıklarının olduğu gözlemlenmiştir.  

Singapur’daki BİT dersleri, Japonya’dakinden daha farklı bir yöntemle seçmeli olarak 

sunulmaktadır. 12-16 yaş arasındaki öğrencilere sunulan Bilgisayar Uygulamaları dersi, 

teknik odaklı eğitimden geçen öğrenciler için zorunludur; diğer yandan, normal eğitimden 

geçen öğrenciler için ise seçmelidir. Müfredatın bir parçası olarak BİT’in diğer derslerde 

kullanımıyla, öğrencilerin Excel’de belirli işlevleri kullanabilmeleri ve efektlerden 

yararlanarak sunum hazırlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca, internet görgü 

kuralları25 konusunda öğrencilerin anlayışlarının gelişmiş olması beklenmektedir. 

Kanada’nın Ontario eyaletinde, öğrencilere 14 yaşından itibaren Teknolojik Eğitim ve 

Bilgisayar Çalışmaları başlığı altında çeşitli teknik dersler sunulmaktadır. Diğer yandan, 

 
23 Massachusetts Technology Literacy Standards and Expectations 

24 National Plan for Educational Use of Information and Communications Technology 

25 Netiquette 
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1. sınıftan itibaren müzik, matematik gibi derslerde teknolojik cihaz ve yazılımların 

kullanımı beklenmektedir. Ontario ve Massachusetts’te, internetin güvenli kullanımı da 

ilkokul müfredatında ayrıca yer alan konulardan biridir. 

Sırbistan ve Karadağ’da, zorunlu dersler ile seçmeli derslerin birlikte sunulduğu bir 

müfredat bulunmaktadır. Sırbistan’da 11-14 yaş arasındaki öğrencilere programlama, 

grafik tasarım ve etkileşimli bilgisayar grafiği gibi konular seçmeli olarak sunulmakta, 

Teknoloji ve Enformatik dersi herkes için zorunlu tutulmaktadır. 15-18 yaş arası 

öğrenciler için ise, tüm okullarda Bilgisayar Bilimi ve Enformatik adında zorunlu bir ders 

sunulmaktadır. Benzer şekilde, Karadağ’da metin işleme gibi genel amaçların öğretildiği 

Teknik ve Enformatik dersi 11 yaşından itibaren zorunlu tutulurken, programlama gibi 

daha teknik konular seçmeli olarak daha ileri yıllarda sunulmaktadır. Diğer yandan, bu 

ülkelerde öğrencilerin grafik oluşturabilmeleri ve müzik, ses efektlerini kullanarak sunum 

hazırlayabilmeleri beklenmektedir. 

2.2.4.22.2.4.22.2.4.22.2.4.2 Toplumun Toplumun Toplumun Toplumun Farklı KesimlerineFarklı KesimlerineFarklı KesimlerineFarklı Kesimlerine    Yönelik ÇalışmalarYönelik ÇalışmalarYönelik ÇalışmalarYönelik Çalışmalar    

Dijital yerlilerin, toplumdaki internet kullanım becerileri en yüksek yaş grubu olduğu 

düşünüldüğünde, dijital göçmenlere yönelik yetkinlik çalışmalarının da örgün eğitim 

müfredatındaki içerik kadar önemsenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda dünyada 

yapılan yetkinlik çalışmaları genellikle dezavantajlı grupları kapsadığı gibi, yalnızca 

yaşlılar veya kadınlara yönelik örnek çalışmalar da bulunmaktadır. 

Güney Kore’de dezavantajlı kesimlere BİT yetkinliği kazandırma amacıyla başlatılan 

program, dijital bölünme stratejisiyle kapsamını büyüterek 13 milyon kişiye BİT eğitimi 

vermiştir [2]. 2002 yılına kadar 3 yıllık süre içerisinde eğitilen 13 milyon kişinin yaklaşık 

4,5 milyonu öğrenci ve öğretmenlerden, 5,4 milyonu ise yerel halktan oluşmuştur. Eğitim 

alanların 800 bine yakını ise çiftçi, hükümlü, ev kadını, engelli ve yaşlılardan oluşmuştur 

[3]. Dijital bölünmeyi azaltmaya yönelik olarak hazırlanan 4 yıllık strateji kapsamında 

uygulanan eğitimlerin, daralan dijital bölünmede önemli bir etkisinin olduğu 

düşünülmektedir [16]. 

Polonya’da yaşlıların dijital okuryazarlığını artırmaya yönelik program26, 2600 eğitimciyle 

45 yaş ve üzeri yetişkinlerin bilgisayar kullanım becerilerini geliştirmeyi amaçlamıştır. 38 

 
26 Digital Poland of Equal Opportunities 
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milyon Polonyalıdan 50 yaş ve üzerindeki 10 milyon yetişkin, hiç internet kullanmamıştır. 

55-74 yaş arasındaki bireyler arasında internet kullanımı AB ortalamasının altında 

kalmaktadır. Yapılan araştırmalarda, yetişkinlerin internet erişiminin önündeki en büyük 

engelin zihinlerinde oluşturdukları engeller olduğu gözlemlenmiş ve bu engelleri 

gidermek amacıyla, ülke genelinde bir program yürütülmeye başlanmıştır. Bu kapsamda 

düzenlenen eğitimler dışında, internetin günlük hayattaki faydalarına yönelik farkındalığı 

artırıcı kampanyalar düzenlenmektedir. Program 2011 yılının sonunda başlamış olup 

2014 yılı Haziran ayına kadar sürmesi ve en az 54 bin kişiye bilgisayar becerileri 

kazandırması planlanmaktadır [23]. 

Yaşlılara yönelik bir diğer proje olan Simbioz@, her yıl Slovenya’da 5 gün boyunca 

gerçekleştirilen bir etkinliktir. 65 yaş ve üstü bireylerin %90’ının hiç internet kullanmadığı 

Slovenya’da, yaşlılar arasındaki bilgisayar okuryazarlığını jenerasyonlar arası işbirliğiyle 

gidermeyi hedeflemektedir. 5 gün boyunca kütüphane, okul ve emekli evlerinde 

düzenlenen atölyelerde yaşlılar, genç gönüllüler tarafından dijital okuryazarlık eğitimi 

almaktadır. Kampanyanın ana amacı yaşlı jenerasyonların bilgisayarla ilgili olumlu 

tecrübeler kazanmalarını sağlamak ve öğrenme, bilgisayar ve internet kullanımı 

konusunda motivasyon edinmelerini sağlamaktır. 2011 yılında gerçekleştirilen ilk 

kampanya 230 noktada yaklaşık 5700 katılımcı ve 2400 gönüllünün katılımıyla 

gerçekleşmiştir. Projenin gözlemlenen çıktıları arasında bilgisayar okuryazarlığında artış, 

nesiller arası işbirliği ve gönüllü gençler arasında olumlu takım ruhunun gelişimi 

bulunmaktadır [24]. Projenin hedefi 200 bin gence ve 300 bin yaşlı vatandaşa ulaşmaktır 

[25]. 

Etkinlik katılımcılarının %96,5’i atölyeden memnun ayrılırken, katılımcıların %92,7’si 

atölye çalışmasından sonra bilgisayar kullanımında kendilerine daha çok güvendiklerini 

belirtmişlerdir. Atölyede özellikle çok iyi olarak gösterilenlerin başında gönüllüler 

gelirken, onu içerik ve katılımcıların edindiği tecrübe takip etmiştir. Ayrıca, katılımcıların 

%71’i atölyede hiçbir şeyden sıkılmadıklarını ve bir geliştirmeye ihtiyaç duyulmadığını 

belirtmiştir [26]. 

Engellilere yönelik çalışmalarda CHIPS ve CareOnLine’daki gibi bilgisayar, yardımcı 

teknoloji ve internet bağlantısı sağlanmasının yanında temel bilgisayar ve yardımcı 

teknoloji eğitimleri de verilmektedir. Bu yaklaşım, engellilerin karşı karşıya kaldığı cihaz, 

bağlantı ve beceri engellerini birlikte ortadan kaldırması yönünden etkili olmasından 

dolayı tercih edilmektedir. Bu tip çalışmaların haricinde Finlandiya’da öğrenme zorluğu 
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çeken kişilere yönelik BİT eğitim modeli geliştiren Tikas farklı bir örnek 

oluşturmaktadır27.  

İrlanda’da yaklaşık 30 bin KOBİ’nin hem satış kanalı hem de pazarlama mecrası olarak 

önemi giderek artan internette varlık göstermemesi yerel işletmelerin internetten 

faydalanmalarını sağlayacak bir programın hazırlanmasını tetiklemiştir. Bu amaçla işsiz 

bireylere internet sitesi hazırlama, sosyal medya ve dijital pazarlama aracılığıyla site 

trafiklerini artırma gibi konularda eğitimler verilmektedir. Böylelikle hem işletmelerin dijital 

mecralardan faydalanması sağlanmakta hem de işsiz bireylere çağa uygun yetkinlikler 

kazandırılarak istihdam yaratılmaktadır. Program, katılımcıların işe yerleşmelerine aracı 

olacak, aynı zamanda bağımsız çalışmalarını teşvik edecek şekilde hazırlanmıştır. 

Bağımsız çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, katılımcılara dizüstü bilgisayar, gerekli 

profesyonel yazılımlar, cep telefonu ve 3G genişbant hesabı sağlanmaktadır. Pilot 

uygulamada yaklaşık 200 katılımcıya eğitim verilmiş, bu katılımcılar eğitimleri sonrasında 

yaklaşık 500 KOBİ’nin dijital aktivitelerini yürütmüştür. Programda, en az 2000 işsiz 

bireye eğitim verilmesi, böylelikle 2-3 yıllık bir süre içerisinde 10-15 bin KOBİ’nin 

internette aktif hale gelmesi hedeflenmektedir [27]. 

Mali’de BİT yetkinliğini artırmaya yönelik eğitimlerle kadın girişimcilerin teknolojinin 

imkanlarından faydalanması sağlanmıştır [14]. Yapılan araştırmalarda, kadın 

girişimcilerin BİT becerilerinin olmadığı ve bu sebeple, BİT aracılığıyla sahip 

olabilecekleri imkanlardan faydalanamadıkları gözlemlenmiştir. Kadınlar ile erkekler 

arasındaki dijital bölünmeyi kapatarak kadınların ekonomik rekabetteki gücünü artırmayı 

amaçlayan proje, Mali’nin Bamako ve Kati bölgelerini kapsamıştır. Farklı alanlara 

yönelmiş 20 girişimciye 5 gün boyunca eğitimler verilmiştir. Temel BT bilgisine sahip 

olan girişimciler, eğitim boyunca BİT’i işlerinde nasıl kullanacaklarını ve Excel, Word gibi 

araçların yanı sıra, e-ticaret yapma, blog oluşturma gibi işlevleri de öğrenmişlerdir. 

2.2.4.32.2.4.32.2.4.32.2.4.3 Avrupa İçin Sayısal GündemAvrupa İçin Sayısal GündemAvrupa İçin Sayısal GündemAvrupa İçin Sayısal Gündem    

Avrupa’nın önemli bir kesiminin hiç internet kullanmamış olmasında, özellikle beceri 

eksikliğinin ve düşük medya okuryazarlığının önemli bir etkiye sahip olduğu 

düşünülmektedir. Yakın gelecekte BİT yetkinliğinin istihdamda bir gereklilik olacağı 

düşünüldüğünde, Avrupa Sosyal Fonu’nda dijital yetkinlikleri geliştirmeye ayrılacak 

 
27 Finlandiya incelemesinde ayrıca değinilecektir. 
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miktarın önemi artmaktadır. Bu sebeple Avrupa Komisyonu, Avrupa için Sayısal Gündem 

57 No.lu Eylem Planı kapsamında dijital okuryazarlık ve yetkinliklere fonda öncelik 

kazandıracak bir teklif hazırlamıştır [28]. 

Profesyonel BİT yetkinlikleri ve dijital okuryazarlık gibi alanlardaki becerilerin istihdamda 

önemi arttıkça, bu becerilerin geçerlilikleri de daha büyük bir önem arz etmeye 

başlamıştır. Bu amaçla, Sayısal Gündem 58 No.lu Eylem Planı kapsamında bu 

yetkinliklerin resmi olarak tanımlanarak bir çerçeveye oturtulması ve yetkinlik tanımlarının 

AB ülkelerinde karşılıklarının oturtulması planlanmaktadır. Benzer şekilde, dijital 

yetkinlikler ve dijital okuryazarlık göstergelerinin tanımlanması ve ölçümü, gelişime açık 

alanların görülmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple Avrupa 

Komisyonu, dijital yetkinlikler ve dijital okuryazarlık göstergelerinin önerildiği bir nihai 

rapor hazırlamaktadır. 2013’te yayımlanacak bu rapor, 58 No.lu Eylem Planı’nda 

belirlenen ortak çerçeve göz önüne alınarak değerlendirilecektir [29]. 

Ölçümlendirmeye yönelik yapısal çalışmalar haricinde, AB vatandaşlarını hem 

istihdamdaki değişikliklere, hem de medya ve alışverişin yeni mecralarına hazırlamak 

amacıyla farklı eğitim programları planlanmaktadır. İstihdama yönelik eğitimleri artırmak 

amacıyla, AB’de Sayısal Gündem 59 No.lu Eylem Planı kapsamında yürütülen “Yeni işler 

için yeni beceriler”28 programında dijital okuryazarlık ve beceriler önceliklendirilerek AB 

vatandaşlarına her sektörde iş bulma imkanlarını artıracak BT eğitimleri verilecektir [30]. 

Ayrıca, 66 No.lu Eylem Planı kapsamında kişileri internetteki tüketici hakları, e-ticaret, 

veri korunumu, medya okuryazarlığı gibi konularda eğitmek amacıyla hazırlanan 

çevrimiçi eğitim aracı 2013 yılında öğretmenlerin kullanımına sunulacaktır [31]. Bütün 

bunların yanında, 66 No.lu Eylem Planı’nda her ülkenin dijital okuryazarlık politikaları 

geliştirmesi ve yürütmesi beklenmektedir [32]. 

 
28 New skills for new jobs 
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3333 BİT kullanımıBİT kullanımıBİT kullanımıBİT kullanımı    

BİT kullanımının bu düzeyde önemsenmesinin sebepleri arasında etkisinin hem sosyal, 

hem ekonomik konuları kapsayan çok geniş bir alana bulunmaktadır. Bu raporun 

konularından biri olan bireylerin günlük hayatındaki etkisi ve toplum için anlamı 

incelendiğinde, BİT’in internetle birlikte insanların hayatında yarattığı 5 farklılık ön plana 

çıkmaktadır. Bu farklılıklar, internette yaygın olarak kullanılan dijital içeriklerin 

faydalarından kaynaklanmaktadır. Akıllı telefonlar sayesinde mobil internet kullanımının 

zenginleşmesi ve yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan mobil ürün ve hizmetler, bu farklılıkları 

daha da güçlendirmiştir. 

3.13.13.13.1 İletişimİletişimİletişimİletişim    

İnternet, telefon ve yazılı iletişimden daha etkileşimli, dinamik ve zengin içerikli iletişim 

hizmetleri sunmaktadır. Sosyal ağlar, e-posta ve anlık mesajlaşma insanların her an 

çevrelerindekilerle iletişimde olduğu bir dünya yaratmaktadır. İnternetin iletişim amaçlı 

kullanımı internetin yaygınlaşmasıyla artmaya devam ederken, internet kullanım sıklığı 

arttıkça bu platformlarda geçirilen zaman da artmaktadır. 

İnsanların her an iletişimde yaşadığı bir toplum, daha kolay ve hızlı organize olabilmekte 

ve daha hızlı yayılan bir farkındalıkla, toplumsal hareketlere öncülük edebilmektedir. 

Facebook’ta aynı amaç etrafında birleşen grupların bir araya gelebilmesi, oluşturulan 

etkinliklerden hiçbir basın ve yayın organına ihtiyaç duyulmadan herkesin haberdar 

edilebilmesi, Twitter’da hashtag ve retweet özellikleri aracılığıyla konu hakkında belirtilen 

görüşlerin takibi ve yaygınlaşması toplumun organize olmasını kolaylaştıran araçlardır. 

Sosyal ağlar haricinde bağımsız basın ve yayın organları yaratması, aynı görüşe sahip 

bireylerin birbirlerinden haberdar olmasını ve kitlesel tavır alınmasını kolaylaştırmaktadır. 

3.1.13.1.13.1.13.1.1 Sosyal Ağlar Ve İletişim Amaçlı KullanımSosyal Ağlar Ve İletişim Amaçlı KullanımSosyal Ağlar Ve İletişim Amaçlı KullanımSosyal Ağlar Ve İletişim Amaçlı Kullanım    

Sosyal ağlar, her yaş grubunda yaygınlaşmaya devam ederek günümüzde internet 

kullanıcılarının %82’sine ulaşmakta ve anlık mesajlaşma ile e-postanın yerini almaktadır 

[33]. Anlık mesajlaşmaya ayrılan süre tüm yaş gruplarında %30’un üzerinde bir oranla 

azalırken, e-posta hizmetlerinde geçirilen sürenin ileri yaş gruplarında daha hafif 

miktarda azaldığı görülmektedir. Bununla beraber, başta dijital yerliler olmak üzere her 

yaş grubunun sosyal ağlarda geçirdiği süre artmaktadır (Şekil 3.1). 
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Şekil 3.1 Sosyal ağlarda geçirilen süre ve sosyal ağ penetrasyonu 

 

Ülke özelinde incelendiğinde, sosyal ağ penetrasyonunun çoğu Amerika, Avrupa ve 

Asya ülkesinde %90’ın üzerinde olduğu görülmektedir. Norveç, Güney Kore gibi internet 

kullanımının çok yaygın olduğu ülkelerde, bu oran kısmen daha düşüktür; Japonya’da ve 

Çin’de ise, sırasıyla %58 ve %53 oranlarıyla çok gerilerde kalmaktadır.  

Dünya genelinde internette geçirilen süre incelendiğinde, sosyal ağlarda geçirilen 

sürenin internette geçirilen süre dahilinde gittikçe artan bir pay teşkil ettiği görülmektedir. 

Bununla beraber, anlık mesajlaşma ve e-posta kullanımına harcanan zamanda son 5 

yılda büyük bir artış görülmemektedir. Sosyal ağlarda geçirilen süre bölgelere göre 

incelendiğinde Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’daki kullanımın, Asya Pasifik’e 

göre çok daha yoğun olduğu görülmektedir. Kullanım süresi cinsiyete göre 

incelendiğinde, kadınların sosyal ağ kullanımının erkeklere göre daha yüksek olduğu 
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görülmektedir. Dünya genelinde kadınlar ayda 6,5 saat ortalamaya sahip olurken, 

erkeklerde bu süre 5 saattir (Şekil 3.2). 

Şekil 3.2 Ülkelerde sosyal ağ penetrasyonu ve internette geçirilen zaman kırılımı 

    

Sosyal ağlarda kullanıcılar tarafından yaygın olarak gerçekleştirilen aktiviteler mobil 

sosyal ağ kullanıcılarının önemli bir kısmı tarafından da gerçekleştirilmektedir. ABD ve 

Avrupa’nın lider 5 büyük pazarını oluşturan Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve 

İngiltere’de mobil cihazlardan yapılan en yaygın sosyal ağ aktivitelerinin başında ileti 

yazmak ve tanıdıklarının iletilerini okumak gelmektedir. Mobil cihaz kullanıcılarının sosyal 

ağ kullanım oranının en yüksek olduğu ülke %35’le İngiltere olurken, onu ABD, 

Avrupa’nın diğer 4 büyük pazarı ve Japonya takip etmektedir (Şekil 3.3). 
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Sosyal ağların mobil kullanımının internetin geleceğinde çok önemli bir yer tutacağı 

öngörülse de, mevcut durumdaki Facebook ve Twitter erişim kanalları incelendiğinde 

mobil erişimin henüz küçük bir kısmı teşkil ettiği görülmektedir (Şekil 3.3). 

Şekil 3.3 Mobil sosyal ağ aktivite penetrasyonu ve sosyal ağlarda geçirilen zaman 

 

3.23.23.23.2 Bilgi ve İçerikBilgi ve İçerikBilgi ve İçerikBilgi ve İçerik    

Kullanılan BİT araçlarında internetin yayılması ve internete mobil erişimin artmasıyla 

birlikte, internette yer alan bilgi ve içeriklere erişim daha da kolaylaşmıştır. Bilgisayar 

aracılığıyla erişilen bilgi ve içeriğe tabletlerden ve akıllı telefonlardan da ulaşılabilmesi, 

bilgi erişimine mobilite kazandırmıştır. Bunun yanında, internet yalnızca bilgi ve içeriğe 

erişimi artırmakla kalmamış ve aynı zamanda, mevcut bilgiyi ve içeriği de 

zenginleştirmiştir. Günümüzde içerik yalnızca yazarlar, sanatçılar veya gazeteciler gibi 

toplumun içerik üreten meslekleri tarafından değil, toplumdaki herkes tarafından 
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üretilmektedir. İçeriğin herkes tarafından üretilmesi, içeriği zenginleştirmenin yanında, 

siyasi görüşten sanat eserine paylaşılmak istenen her şeyin kitlelere ulaşabilmesine araç 

olmaktadır. 

İnternet, toplumda bilgiye erişim sağlanması ve bilginin yayılması konularında bir 

kilometre taşı olmuştur. İnternet erişimi, bilginin eşit dağılımını sağlamakta, farklı görüşler 

de bu bilgi dağılımından yararlanmakta ve demokrasiye katkıda bulunmaktadır. Diğer 

yandan, bilgiye erişimin kolaylaşması, toplumların eriştikleri bilgiye karşı daha sorgulayıcı 

olmasını ve farklı kaynaklardan doğrulayarak ulaştığı bilgiden emin olmaya çalışmasını 

beraberinde getirmiştir. Sorgulayan toplumlar için, aynı zamanda şeffaflık ve dürüstlük 

öne çıkmış ve kendilerine ulaştırılan bilginin gerçekliği, daha büyük bir hassasiyet 

kazanmıştır. 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 Haber Edinme Amaçlı KullanımHaber Edinme Amaçlı KullanımHaber Edinme Amaçlı KullanımHaber Edinme Amaçlı Kullanım    

İnternetten haber takibi, internet kullanımındaki en yaygın amaçlarından birini teşkil 

etmektedir. İnternetten haber takibi, erişilebilirlik ve gündemi gerçek zamanlı takip 

edebilme gibi iki önemli avantajı beraberinde getirmektedir; böylece sosyal medya, 

sosyal ağlar, bloglar ve mikrobloglar29 sayesinde kullanıcılar hem haber üreten, hem de 

haber okuyan tarafta olabilmektedir.  

İnternetten haber takibi son 5 yılda hızlı artışını sürdürmekte ve buna karşın, televizyon, 

radyo ve basılı yayınlar ise düşüş göstermektedir. 2012 itibarıyla gündemi internetten 

takip edenlerin oranı %39’a ulaşarak radyo ve basılı yayınları geçerken, televizyon 

%55’le hâlâ en yaygın mecradır. İnternetten haber takibi, ilk defa mobil cihazlardan 

haber takibi kırılımıyla 2012 yılında ölçülmüş ve haberleri mobil cihazlardan takip 

edenlerin oranı %17’ye çıkmıştır. Ayrıca, sosyal ağ ve diğer iletişim hizmetlerinin haber 

takibi için kullanımı son 2 yılda gelişmiş ve bunlar arasında en yaygını %19’la Facebook, 

Google+ gibi sosyal ağlar olmuştur (Şekil 3.4). 

 
29 Normal bloglara göre içeriğin çok daha kısa olduğu, takipçilerin erişiminin kontrol edilebildiği sitelerdir. Twitter ve 

Tumblr en popüler örnekleridir. 
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Şekil 3.4 ABD’de haber edinme alışkanlıkları 

 

Yaş gruplarına göre incelendiğinde, dijital mecraların yalnızca dijital yerlilerde değil, 50 

yaş altındaki bütün yaş gruplarında yaygınlığını artırdığı görülmektedir. 2010’daki en 

baskın eğilim olarak yalnızca geleneksel mecraları takip edenlerin oranı bu yaş 

gruplarında hızla düşmüş; , hem geleneksel, hem de dijital mecraları takip etme eğilimi 

ise, son iki yılda artarak en yaygın eğilim haline gelmiştir. Yalnızca dijital mecraları takip 

edenlerin oranı henüz küçük bir yüzdeyi oluşturmakla birlikte, artmaya devam 

etmektedir. Ayrıca, yalnızca dijital mecra takip edenlerin en yüksek orana sahip olduğu 

nesil ise, 18-24 yaş arasındaki dijital yerlilerdir (Şekil 3.5). 

ABD’de «Dün haberleri nereden takip ettiniz?» 
sorusuna verilen cevap
Yüzde

Kaynak: PEW RESEARCH CENTER 2012 News Consumption Survey

Haberleri internetten takip eden Amerikalıların sayısı 
artmaktadır
Yüzde

9

2

3

E-posta
16

14

Twitter

Facebook,
Google+ vb. 19

Dijital
39

34

29
31

34
33

34
35

39

34

29

58

56

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

201220102008

İnternet

Radyo

Basılı
gazete

Televizyon
55

58
57

17

34

Mobil
internet

İnternet

20122010



 

 

66 

 

Şekil 3.5 Haber takibinde kullanılan kanalların yaşlara göre dağılımı 

 

3.2.23.2.23.2.23.2.2 İçerik Paylaşım Amaçlı Kullanımİçerik Paylaşım Amaçlı Kullanımİçerik Paylaşım Amaçlı Kullanımİçerik Paylaşım Amaçlı Kullanım    

3.2.2.13.2.2.13.2.2.13.2.2.1 Açık Bilgi KaynaklarıAçık Bilgi KaynaklarıAçık Bilgi KaynaklarıAçık Bilgi Kaynakları    

Açık bilgi kaynaklarının başında, dünya genelinde birçok dilde kullanılmakta olan 

Wikipedia gelmektedir. Wikipedia’ya 12 yılda 271 dilde 24,1 milyon madde girilirken, 

2012 yılında madde sayısındaki artış 3,2 milyon olmuştur [34]. 

Zengin içeriğe sahip dillere bakıldığında İngilizce haricinde baskın bir dil görülmezken, 

İngilizceyi Almanca, Fransızca ve Flemenkçe takip etmektedir [35]. Benzer şekilde, 

Wikipedia’nın en çok görüntülendiği ülkelere bakıldığında, ABD %22’yle başı 

çekmektedir [36]. Onu sırasıyla Almanya, Japonya ve İngiltere takip etmektedir. Aynı 

zamanda, Wikipedia’nın en çok görüntülendiği ülkelerin, anadilde içeriğin zengin olduğu 

ülkeler olduğu gözlemlenmektedir (Şekil 3.6). Wikipedia’da tüm içeriğin kullanıcılar 
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tarafından oluşturulmasından dolayı, dili konuşan toplumların içerik üretimindeki 

aktiflikleri o dildeki içeriğin zenginliğinde kilit rol oynamaktadır. İçeriğin zengin olması ise 

dili konuşan toplumların Wikipedia’dan faydalanma sıklığını olumlu yönde etkilemektedir.     

Wikipedia’daki madde sayısı artmaya devam ederken, maddelerin çoğunluğunu İngilizce 

oluşturmaktadır. Buna paralel olarak, Wikipedia’nın en çok görüntülendiği ülkeler 

arasında ana dili İngilizce olan üç ülke bulunmaktadır. İkinci dili İngilizce olan kullanıcılar 

ve İngilizce madde girişinin diğer ülkelerde yaygın oluşu da bunu desteklemektedir. 

Ayrıca, yapılan sıralamaların ülke nüfuslarından etkilendiğinin unutmaması 

gerekmektedir (Şekil 3.6). 

Şekil 3.6 Wikipedia içerik ve kullanım istatistikleri 
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3.2.2.23.2.2.23.2.2.23.2.2.2 Video Video Video Video Paylaşım SiteleriPaylaşım SiteleriPaylaşım SiteleriPaylaşım Siteleri    

Video paylaşımı, dünya çapında gündem oluşturmanın en etkili ve kolay yollarından biri 

haline gelmiştir. Birçok ülkede internet kullanmanın en yaygın sebepleri arasında yer 

almakla birlikte, video izleme alışkanlıkları ülkeler arasında değişkenlik göstermektedir. 

İnternet kullanıcıları arasında video izleyenlerin oranları incelendiğinde Türkiye %94’le 

başı çekerken, birçok ülkede bu oran %90’a yaklaşmaktadır. İzleyici başına düşen ve 

aylık olarak izlenen video sayısına bakıldığında, ayda 304 videoyla Kanada ilk sırada 

bulunmaktadır. YouTube’daki videoların ortalama süresinin yaklaşık 4 dakika olduğu 

düşünüldüğünde [37], Kanada’da ayda 20 saatin video izlemeye ayrıldığı sonucu ortaya 

çıkmaktadır (Şekil 3.7). 

En yaygın video paylaşım sitesi YouTube, video paylaşım siteleri pazarının %82’sini 

elinde bulundurmakta ve internetteki tüm video içeriklerin %44’ünü barındırmaktadır 

(Şekil 3.7). YouTube’daki videoların içerikleri incelendiğinde %31’le müziğin başı çektiği, 

onu sırasıyla %15’le eğlence, %11’le insanlar ve bloglar, %6,7’yle politika ve gündem 

takip etmektedir. Eğitim içerikli videoların oranı ise %4’te kalmaktadır [37]. 
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Şekil 3.7 Video izleme penetrasyonu, sayıları ve video paylaşım siteleri pazar payları  

 

3.2.2.33.2.2.33.2.2.33.2.2.3 BloglarBloglarBloglarBloglar    

Blog kullanımı 2000’lerin başından itibaren yaygınlaşmaya devam etmiştir. 2011 yılı 

itibarıyla, blogosferde30 164 milyon blog olduğu tahmin edilmektedir. Blogcuların 

demografik özelliklerine bakıldığında, bunların %40’ını kadınların oluşturduğu 

görülmektedir. Blogcuların %31’i 25-34 yaş grubunda, %27’si ise 35-44 yaş grubunda 

yer almaktadır. Blogcuların bölgelere göre dağılımına bakıldığında, bunların %49’unun 

ABD’den olduğu görülmektedir. ABD’yi, %29’la Avrupa takip etmektedir (Şekil 3.8). 

Bloglarda İngilizce içeriğin ağırlıklı olması, blog takibinde İngilizce bilmeyi önemli bir 

faktör haline getirmektedir. 

 
30 Blog dünyası için kullanılan terim 
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Kaynak: comScore VMX, 15+, Ekim 2011, sysomos.com
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Şekil 3.8 Blogcuların demografik özelliklere göre dağılımı 

 

Blog yazmak, hobi olmanın dışında, kimi şirketler için pazarlama stratejisinin bir parçası 

durumundadır. Diğer yandan, blogu aracılığıyla gelir sağlayan önemli bir yüzde 

bulunmaktadır. Technorati, blogcuları blog yazma amaçlarına göre 4 başlıkta toplamıştır. 

Amatör blogcular, blogosferin %61’ini oluşturmakta ve herhangi bir kâr amacı gütmeden, 

yalnızca keyif aldıkları için blog yazmaktadır. Amatörlerin yarısı kişisel düşüncelerini 

yansıtmak için blog yazarken, %60’ı buna haftada 3 saatten az süre ayırmaktadır. 

Blogcuların %18’ini oluşturan profesyoneller, tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak 

bloglarından gelir sağlamaktadır. Bu kesimdeki blogcuların önemli bir kısmı, kişisel 

düşüncelerini paylaşmakta veya teknoloji hakkında yazmaktadır. Kurumsal blogcu olarak 

adlandırılan blogcular, çalıştıkları şirket veya kurum için blog yazmaktadır. Kurumsal 

blogcular, blogosferin %8’ini oluşturmaktadır. Son olarak, blogosferin %13’ünü oluşturan 

girişimciler, kendi şirket veya kurumları için blog yazmaktadır. Girişimciler, çoğunlukla iş 

dünyası ve teknoloji hakkında yazılar yazmaktadır [38] (Şekil 3.9). 
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Blogcuların cinsiyete göre dağılımı

Kaynak: Technorati, State of the Blogosphere, 2011.
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Blogcuların diğer kullanım alışkanlıkları incelendiğinde, blogcu başına içerik üretilen 

ortalama blog sayısının 2011 yılı itibarıyla 2’den 3’e çıktığı görülmektedir. Blogcuların 

%25’i blog yazmaya haftada 1 saatten az vakit ayırırken, %28’i 1-3 saat arasında, %18’i 

3-5 saat arasında vakit ayırmaktadır. Bloglarda en yaygın işlenen konuların başında, 

%41’le kişisel düşüncelerin paylaşılması gelmektedir. Bunu, %35’le teknoloji içerikli 

bloglar takip etmektedir. %20 üzerinde yaygınlığa sahip diğer konu başlıkları ise sırasıyla 

politika, haberler, iş hayatı, bilgisayar, seyahat ve müziktir (Şekil 3.9). 

Şekil 3.9 Blogcuların blog kullanım alışkanlıkları 

 

3.33.33.33.3 HizmetHizmetHizmetHizmet    

İnternet aracılığıyla, devletin ve firmaların sunduğu hizmetler birçok yönden gelişmiştir. 

Şirketler, internetin talep alımında sunduğu yenilikler sayesinde daha zengin, kişiye özel 

ve kolay erişilebilir ürün ve hizmetler sunabilmektedir. Benzer şekilde, kamu tarafından 
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sunulan birçok hizmet internetten sunularak hizmetleri alımı için harcanan süreden 

tasarruf edilebilmekte ve toplumda oluşturulan katılımcı platformlarla daha etkili bir 

demokrasi oluşturulabilmektedir. 

E-ticaret ve e-bankacılık, arz ve talepte yarattığı katma değerle topluma ekonomik 

katkılarda bulunmakta ve kendi pazarlarındaki payları, her geçen gün hızla artmaktadır. 

Diğer yandan, devletin sunduğu hizmetlerle katılımcılığı artırması da toplum tarafından 

demokrasinin daha fazla önemsenmesini sağlamakta ve politika ile mevzuat oluşturulma 

süreçlerinde şeffaflık beklentisini artırmaktadır. 

3.3.13.3.13.3.13.3.1 Perakende ePerakende ePerakende ePerakende e----TicaretTicaretTicaretTicaret    

Perakende e-ticaret pazarı dünyada perakende sektöründe çok üstünde bir hızda 

büyümektedir. Büyümenin arkasındaki sebepler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

farklılık göstermektedir.  Gelişmiş ülkelerde, 2009 yılına kadar internetten alışveriş yapan 

kişi sayısı pazar hacmindeki artışın ana sebebi olurken, 2009’dan itibaren artışı internette 

alışveriş yapan kişi başına düşen yıllık harcama 2009’dan itibaren artışı tetikleyen ana 

faktör olmuştur. Diğer yandan gelişmekte olan ülkelerde Pazar hacminin artışını hala 

internetten alışveriş yapan kişi sayısındaki artış tetiklemektedir. İnternetten alışverişi 

tercih sebepleri sektörden sektöre değişmekle birlikte daha uygun fiyat sunulması ve 

alışverişin daha rahat olması ana etkenler olarak göze çarpmaktadır. 

Küresel e-ticaret hacmi 2009 yılından bu yana %20’lik YBBO’yla artarak 566 milyar 

Amerikan Doları’ndan 988 milyar Amerikan Doları’na çıkmıştır. Alt sektörler 

incelendiğinde, seyahat ve taşımacılık sektörü 347 milyar Amerikan Doları’yla küresel 

perakende e-ticaretin pazar hacminden en büyük payı alan sektör durumundadır. 

İnternetten oyun oynama, müzik/film/e-kitap/yazılım indirme gibi aktiviteleri kapsayan 

dijital ürünler alt sektörü 2009’dan bu yana %27’yle en hızlı artışı göstererek 176 milyar 

Amerikan Doları hacminde bir pazar haline gelmiştir. Giyim ve aksesuar alt sektörü ve 

elektronik eşya ve bilgisayar alt sektörü ortalamaya yakın bir artışla büyümeye devam 

ederek, perakende e-ticaret pazarındaki en önemli alt sektörler arasında yer almaya 

devam etmektedirler (Şekil 3.10). 
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Şekil 3.10 Küresel perakende e-ticaret hacmi ve alt sektörlerinin gelişimi 

 

Gelişmiş ülkelerdeki gelişime örnek olarak İngiltere’deki perakende e-ticaret pazarı 

incelendiğinde, pazarın 2008 yılından bu yana %16 YBBO’yla büyüdüğü ve 2012 

tahminlerine göre 31,2 milyar Sterlinlik31 hacme ulaştığı görülmektedir. Aynı dönemde 

toplam perakende sektörü %0,7 YBBO’yla büyümüştür. Böylelikle, perakende e-ticaret 

pazarının toplam perakende pazarındaki payı 5 yıl içerisinde %6’dan %11’e çıkmıştır. 

Gelişmekte olan ülkeler örneğinde Brezilya pazarı incelendiğinde, son 5 yıl içerisinde 

pazar hacmi %30 YBBO’yla büyüyerek 2012 tahminlerine göre 23 milyar Brezilya 

Reali’ne32 ulaşmıştır. Aynı dönemde toplam perakende pazarı %9,3’lük bir YBBO’yla 

 
31 31 Aralık 2012’de Ycharts.com’da yayınlanan pariteye göre 50,7 milyar Amerikan Doları’na tekabül etmektedir. 

32 31 Aralık 2012’de Ycharts.com’da yayınlanan pariteye göre 11,2 milyar Amerikan Doları’na tekabül etmektedir. 

Kaynak: IDC, 2012, Electronic Commerce, New Media Market Model
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büyümüştür. Bu nedenle, perakende e-ticaret pazarının toplam perakende pazarındaki 

payı %2’den %4’e çıkmıştır (Şekil 3.11). 

Şekil 3.11 İngiltere ve Brezilya’da perakende e-ticaret pazarının gelişimi 

 

İngiltere’deki büyümenin sebepleri kısaca incelendiğinde, 2009’dan öncesi ve 2009 

itibarıyla farklı tablolar görülmektedir. İnternetten alışveriş yapan kişi sayısıyla internetten 

alışveriş yapan kişi başına düşen yıllık harcamanın 2006-2009 arasındaki YBBO’ları 

karşılaştırıldığında %7’ye karşılık %15’le kişi sayısındaki artış öne çıkmaktadır. Bu 

dönemde hem internet kullanımının artışı hem de sunulan çekici değer önerileri artan 

sayıdaki internet kullanıcısını alışverişe yöneltmiştir (Şekil 3.12). 

2009 itibaren, internetten alışveriş yapan kişi başına düşen yıllık harcamadaki artış öne 

çıkmaktadır. Bu dönemde kişi sayısındaki artış %4’lük bir YBBO’ya sahipken, kişi başına 

yıllık harcamada aynı oran %12 olmuştur. Pazardaki büyüme bu dönemde hızını 
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azaltmıştır. 2008 sonunda başlayan ekonomik krizle birlikte değer odaklı tüketiciler 

internet sitelerinde sunulan indirim ve fırsatlardan yararlanmak için internetten alışverişi 

tercih etmeye başlamıştır (Şekil 3.12). 

Şekil 3.12 İngiltere’de internetten alışveriş yapan kişi sayısı ve kişi başına düşen 
harcamadaki gelişim 

 

Brezilya’da 2006-2011 yılları arasında gerçekleşen pazar hacmindeki hızlı büyümenin 

internetten alışveriş yapan kişi sayısındaki paralel artıştan kaynaklandığı görülmektedir. 

2006 yılında Brezilya’da internetten alışveriş yapan 7 milyon kişi varken, bu sayı 2011’de 

32 milyona çıkmıştır. Diğer yandan, internetten alışveriş yapan kişi başına düşen yıllık 

harcama 6 yıllık süreçte -%1 YBBO’yla 584 Brezilya Reali’ne33 düşmüştür (Şekil 3.13). 

 
33 31 Aralık 2011’de Ycharts.com’da yayınlanan pariteye göre 313 Amerikan Doları’na tekabül etmektedir. 
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Yeni alışveriş yapmaya başlayanların düşük hacimli deneme alışverişleri kişi başına 

düşen harcama ortalamasını düşürmektedir. 

Şekil 3.13 Brezilya’da internetten alışveriş yapan kişi sayısı ve kişi başına düşen 
harcamadaki gelişim 

 

Kullanıcıların internetten alışverişi tercih etme sebepleri alt sektörlere göre 

değişmektedir. ABD örneğinde, elektronik ürünlerin internetten alışverişi için en önemli 

faktör uygun fiyatlar ve promosyonlar olurken, onu sırasıyla zengin ürün çeşitliliği, 

kolaylık ve karşılaştırma yapabilme özgürlüğü takip etmektedir. İncelenen ikinci sektör 

olarak, mobil plan satın alımı çoğunlukla, internetten daha uygun fiyatlarla ve daha kolay 

bir şekilde yapıldığı için internetten tercih edilmektedir. Üçüncü olarak beyaz eşya 

alışverişinin internetten yapılmasında etkili faktörlerde sunulan uygun fiyatlar, satın 

alımdaki kolaylık, karşılaştırma yapabilme özgürlüğü ve sunulan teslimat seçenekleri öne 

çıkmaktadır. Son olarak sağlık ve güzellik ürünlerinin internetten alışverişinde ise satın 
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alımdaki kolaylık en etkili faktör olurken onu uygun fiyatlar ve yörede ürünün 

bulunmaması takip etmektedir (Şekil 3.14). 

Şekil 3.14 Alt sektörlere göre internetten alışveriş için tercih sebepleri 

 

3.3.23.3.23.3.23.3.2 eeee----BankacılıkBankacılıkBankacılıkBankacılık    

İnternet üzerinden bankacılık hizmetleri sağlanması, kullanıcılara şubesiz bankacılık 

kolaylığı sunmakta ve yanı sıra, bankalara da yeni gelir kaynağı sağlamak, giderleri 

düşürmek ve müşteri memnuniyetini artırmak gibi avantajlar sunmaktadır.  

Avrupa çapında internet ve e-bankacılık kullanımları incelendiğinde, 3 farklı bireysel 

bankacılık kullanımı ortaya çıkmaktadır. Birinci kategori, e-bankacılık penetrasyonu 

%75’in üzerinde olan, e-bankacılığın bireysel bankacılık hizmetleri arasında öncelikli 

olduğu ülkelerin bulunduğu “Önce internet bankacılığı” kategorisi; ikinci kategori, e-

bankacılığın önemli bir hizmet kanalı olduğu “Çoklu kanal bankacılığı” kategorisi; üçüncü 

1 Birden fazla cevap mümkündür, ilgili kategoride yoğunlukla internetten alışveriş eden kullanıcılara sorulmuştur

Kaynak: McKinsey iConsumer US 2012 Araştırması
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kategori ise, bireysel e-bankacılığı penetrasyonunun %10’un altında olduğu “Geleneksel 

bankacılık” kategorisidir.  

Üç kategoriye ait ülkelerdeki banka çalışanlarının farklı bankacılık aktivitelerine harcadığı 

süreler karşılaştırıldığında, e-bankacılığın şube çalışanları tarafından harcanan süreyi 

önemli ölçüde azalttığı görülmektedir. “Önce internet bankacılığı” kategorisindeki 

Hindistan, Rusya, Çin, Yunanistan ve Meksika’da şube çalışanları tarafından harcanan 

süre, “Geleneksel bankacılık” kategorisindeki Norveç, Finlandiya, Hollanda, Norveç ve 

İsveç’te harcanan sürenin %51’i kadardır. “Çoklu kanal bankacılığı” kategorisindeki 

İspanya, Portekiz, İtalya ve Brezilya’da şube çalışanları tarafından harcanan süre, 

“Geleneksel bankacılık” kategorisindeki ülkelerde harcanan zamanın %78’ine karşılık 

gelmektedir (Şekil 3.15). 

Şubelerde vezne hizmetlerine ve müşterilerle ilişkisi olmayan arka ofis işlerine ayrılan 

süre e-bankacılık hizmetleri yaygınlaşmasıyla azalırken, satış ve danışmaya ayrılan 

sürenin yüzdesi ise e-bankacılık yaygınlaştıkça artmaktadır. Her bir kategoride aynı 

yüzdeye sahip olmakla birlikte, e-bankacılık yaygınlaştıkça toplam sürenin azalmasından 

dolayı e-bankacılığın yaygın olduğu ülkelerde müşteri hizmetlerine daha az vakit ayrıldığı 

görülmektedir (Şekil 3.15). 
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Şekil 3.15 Etkinlik başına şube çalışanları tarafından harcanan zaman 

 

AB ülkelerindeki bireysel e-bankacılık penetrasyonu ve hanehalkı internet kullanımı 

penetrasyonu incelendiğinde, bireysel e-bankacılık ile hanehalkı genişbant internet 

kullanımı arasında pozitif korelasyon gözlemlenmektedir. “Önce internet bankacılığı” 

kategorisinde Norveç, İzlanda, Finlandiya gibi İskandinav ülkeler ve Hollanda yer 

almaktadır, Estonya, Lüksemburg, Belçika ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’nın 

büyük bir çoğunluğu, “Çoklu kanal bankacılığı” kategorisinde yer almaktadır. E-bankacılık 

kullanımı ve hanehalkı internet kullanımın en düşük düzeyde olduğu “Geleneksel 

bankacılık” kategorisinde Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye yer almaktadır 

(Şekil 3.16). 
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Şekil 3.16 Avrupa’da e-bankacılık kullanımı ve hanehalkı genişbant internet kullanımı 
korelasyonu 

 

3.3.33.3.33.3.33.3.3 eeee----DevletDevletDevletDevlet    

e-Devlet hizmetlerinin kullanım yaygınlığı, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere artmaya 

devam etmektedir. İnternetten verilen devlet hizmetlerinin toplum tarafından kullanımının 

sağlanması için atılması gereken 5 adım vardır. İlk olarak vatandaşlar için önemli 

hizmetlerin internetten sunuluyor olması, bireylerin bu hizmetten yararlanması için en 

önemli kriterdir. Bunun haricinde, e-hizmetlerin bilinirliğinin artırılması, e-hizmetlerin 

tercih edilmesini engelleyen güvenlik kaygısı gibi caydırıcı unsurların yok edilmesi, e-

hizmetlere erişim ve e-hizmetlerin kullanımı hususlarında kolaylık sağlanması, e-devlet 

hizmetlerinin kullanımın yaygınlaştırılması için göz önüne alınması gereken unsurlardır.  

E-devlet hizmetleri, özellikle yaşlılar ve engelliler gibi dezavantajlı kesimlerin devlet 

hizmetlerine erişilebilirliği açısından çok büyük bir fark yaratmaktadır. Bu sebeple, e-
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hizmetlere erişim ve bu hizmetlerin kullanım kolaylığına odaklanırken, sitenin engelliler 

ve yaşlılar için erişilebilirliğini sağlayacak ara yüzler oluşturmak gerekmektedir. 

AB ülkelerinde sunulan e-devlet hizmetleri oranlarına bakıldığında, 2007 yılıyla 2010 yılı 

arasında ciddi bir artış görülmekte ve AB genelinde, Eurostat tarafından belirlenen 20 

önemli hizmetten %80’inden fazlasının internet üzerinden verildiği görülmektedir. Bu 

oran, 2007 yılında %60’ın altında kalmaktadır. Hollanda ve Danimarka’ya bakıldığında, 

2007 itibarıyla %63 olan hizmet kapsamları, 2010’da %93’e çıkmıştır. 2007’de geniş bir 

kapsama sahip olan İngiltere, kapsamını artırmaya devam etmiş ve %98’e çıkarmıştır 

(Şekil 3.17). 

Bununla birlikte 2008 yılından 2012 yılına kadarki dönemde kamu sitelerinden bilgi 

alanlar ve form dolduranların oranlarına bakıldığında, AB ortalamasında ve Danimarka 

haricindeki ülke örneklerinde artışların %5-7 arasında kaldığı görülmektedir. Danimarka 

örneğinde ise, 5 yılda 1/3 oranında artış görülmektedir. Üç ülke örneğinde, hizmet 

kapsamlarındaki benzer oranlara rağmen kullanım oranlarındaki farklılık, e-hizmet 

kapsamının genişliği dışında, yukarıda belirtilen 4 unsurun önemini vurgulamaktadır 

(Şekil 3.17). 
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Şekil 3.17 AB20 e-devlet kapsamı ve bireylerin kullanımı 

 

3.3.43.3.43.3.43.3.4 eeee----KatılımcılıkKatılımcılıkKatılımcılıkKatılımcılık    

Devlet ile toplumun iletişimini geliştiren e-katılımcılık kapsamında e-bilgi, e-danışma ve 

e-e-karar alımı olarak üç gösterge incelenmektedir. Nitel etkilere sahip çalışmaların 

değerlendirmesinden dolayı bu göstergelerin etkileri sayısal olarak incelenemezken, 

oluşturulan endeksler en etkili ölçüm yöntemleri niteliğindedir. E-bilgi göstergesi, devletin 

icraatları ve yürüttüğü mevzuat çalışmaları konusunda kamuoyunu bilgilendirme oranını 

ölçümlemektedir. Bu amaçla, devletler e-posta ve RSS araçlarını kullanarak 

vatandaşlarına takip etmek istedikleri konularda bilgilendirme sağlamaktadır. Kanada’da 

verilen “Canada News Center” hizmeti, bu konuda örnek oluşturmaktadır [39]. Bu 

konuda en yüksek puana sahip ülkeler, Kazakistan ve İngiltere’dir (Şekil 3.18).  
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Şekil 3.18 e-Katılımcılık endeksinde önde gelen ülkeler 

 

e-Danışma, vatandaşların görüş, öneri ve geri bildirimlerini paylaşabilecekleri platformlar 

oluşturulması için Web 2.0 araçlarının ne kadar etkili kullanıldığını değerlendirmektedir. 

Hollanda ve ABD, 2012 itibarıyla e-danışmada liderlik konumunda gözüken ülkeler 

durumundadır (Şekil 3.18). ABD’deki “Join the Discussion: Healthcare” projesinde, 

devletin yürüteceği çalışmalar öncesinde toplumun mevcut sağlık hizmetleriyle ilgili 

görüşlerinin alınması için Change.gov sitesi üzerinden bir platform oluşturulmuştur. 

Yöntem, kamuoyu tarafından ilgiyle karşılanmış ve platform üzerinden 3700 yorum 

alınmıştır [40]. Başka bir başarılı örnek ise, 2010 yılında Kazakistan’da açılan blogdur. 

Blogda kamu çalışmalarına yönelik her türlü soru ve görüş paylaşılabilirken, aynı 

platformda bu soru ve görüşlere kamu yetkilileri tarafından cevaplar verilmektedir. Aynı 

platformda, ne kadar soru ve görüşün yazıldığı ve bunların kaçına kamu yetkilileri 

tarafından cevap verildiği istatistikleri de bulunmaktadır (Şekil 3.19).  

E-katılımcılık Endeksi’ndeki 3 faktörün 
ülkelere göre değişimi
Yüzde, 2012

E-katılımcılık Endeksi’nde önde gelen ülkeler
0-1 arasında endeksli, 2012

İsrail 0,89

ABD 0,92

İngiltere 0,92

Singapur 0,95

Kazakistan 0,95

Güney Kore 1,00

Hollanda 1,00

Kaynak: Birleşmiş Milletler, UN E-government Survey 2012
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e-Karar alımı göstergesi, vatandaşlar tarafından verilen görüş ve önerileri karar alım 

aşamasında devletin ne kadar göz önünde bulundurduğunu değerlendirmektedir. e-

Karar alımında 2008’den bu yana lider olan Güney Kore’de, Epeople.go.kr e-katılım 

sitesinde tüm görüş ve öneriler yayımlamakta, ilginç ve uygulanma ihtimali olan görüşler 

görüş sahibinin adıyla birlikte siteye ilk girişte karşılaşılan açılır pencerede çıkmaktadır 

[39]. 

Şekil 3.19 e-Danışma ve e-karar göstergeleri 

 

3.43.43.43.4 Kültür ve Eğlence Kültür ve Eğlence Kültür ve Eğlence Kültür ve Eğlence     

İnternetle birlikte film, kitap, müzik gibi birçok içerik de dijital mecralardan sunulmaya ve 

takip edilmeye başlanmıştır. Bu sayede içerikler daha erişilebilir olurken, aynı zamanda 

çeşitlilik de artmıştır. Bunun haricinde, mobil uygulamalarla sunulan hizmetler kişiye 

dijital içerik sunarken, mobil cihazlardaki teknolojilerden ve internetten faydalanarak 

Devletler tarafından kullanılan e-danışma ve e-karar alımı araçları
Ülke sayısı

58

14

48

14

87

54

Diğer interaktif araçlar

Chat odaları veya anlık
mesajlaşma özellikleri

Bloglar

Listserv veya
haber grupları1

Anket ve geri
bildirim formları

İnternette kamuoyu
yoklaması

17

78

18

42

76

38

Çevrimiçi oylama

Çevrimiçi dilekçe

Çevrimiçi tartışma
forumları

Çevrimiçi ilan
panosu

Devlet yetkililerinin
e-danışmayı yürütmesi

Devlet yetkililerinin
vatandaşlara
cevap vermesi

E-danışma E-karar alımı

1 Liserv: E-posta yönetim sistemi

Kaynak: Birleşmiş Milletler, UN E-government Survey 2012; Bonnemann, Tim «The Future of Public Participation» Mini-Symposium 200
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adres bulmaktan, duyulan müziğin etiketlenmesine kadar birçok ayrı alanda çözümler 

sunulmaktadır.  

İçeriklerin dijital ortama taşınması, içeriğin maliyetini düşürmüş ve erişilebilirliğini 

artırmıştır; bu sayede, sosyal refah yükselmiş ve kültürel paylaşım yaygınlaşmıştır. Diğer 

yandan dijital ortamdaki içerik, korsan olarak yayılmaya daha müsait olmakta ve 

sanatçıların, ürettikleri eserlerin maddi karşılığını almasını engellemektedir. 

3.4.13.4.13.4.13.4.1 DijitalDijitalDijitalDijital    İçerikler: Video, Müzik, Eİçerikler: Video, Müzik, Eİçerikler: Video, Müzik, Eİçerikler: Video, Müzik, E----KitaKitaKitaKitap ve Video Oyunp ve Video Oyunp ve Video Oyunp ve Video Oyun    

VideoVideoVideoVideo    

Video paylaşım sitelerinde kullanıcı tarafından oluşturulan içerik dışında, 

televizyonlardaki (TV) içeriğe de internet yoluyla erişim mümkün olmuştur. Genel olarak, 

video içeriğine internet üzerinden erişimi tanımlayan over-the-top (OTT) yöntemleriyle, 

TV’de yer alan içeriğe erişim de çeşitlilik kazanmıştır. Televizyonda OTT içerik izleyenler 

ABD’de 2008’den bu yana hızla artarken, bu oran 2012 yılı itibarıyla %38’e kadar 

yükselmiştir. 2012 yılında OTT TV kullanıcılarının %22’sini haftada en az bir kere 

kullananlar oluştururken, %10’unu ayda yaklaşık bir kere kullananlar oluşturmaktadır 

(Şekil 3.20). 

TV üzerinden OTT’de takip edilen içeriklerin %29’unu filmler oluştururken, geri kalanını 

ise bölümlerden oluşan programlar ya da kısa videolar meydana getirmektedir. Filmler 

içeriğin küçük bir bölümünü oluştursa da, harcanan toplam sürede filmlere ayrılan 

zamanın yüzdesi son 5 yılda yaklaşık % 70 artarak %17’den %29’a yükselmiştir (Şekil 

3.20).  
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Şekil 3.20 OTT televizyon kullanıcıları ve takip edilen içerikler 

 

Birleştirilmiş internet erişim özelliklerine sahip televizyonlar olarak tanımlanan akıllı 

TV’ler hem internetteki içerikleri izlemeye imkan vermekte, hem de alışılageldik şekliyle 

TV kanallarını yayımlamaktadır. ABD’de akıllı TV penetrasyonu 2012 itibarıyla %13’e 

ulaşırken, akıllı TV sahipliği ile belirli kullanıcı kesimleri arasında korelasyon 

görülmektedir. 

İlk olarak, akıllı TV sahipliği, OTT kullanımıyla pozitif bir korelasyon göstermektedir. OTT 

kullanmayanların arasında akıllı TV sahipliği %5’ken, bu oran OTT kullanım sıklığıyla 

doğru orantılı artarak haftada bir OTT kullananlar arasında %28’lik penetrasyona kadar 

ulaşmaktadır. Ayrıca, akıllı TV kullanımının gençler ve gelir düzeyi yüksek kesimler 

arasında daha yaygın olduğu görülmektedir. En yüksek akıllı TV penetrasyonu dijital yerli 

nesil olan 18-24 yaş grubunda görülürken, 45 yaş ve üstü bireyler arasındaki 

1 OTT kullanıcıları = TV’yi ayda en az bir kere bu yollardan biriyle izlemeyi kapsamaktadır: bilgisayar bağlantılı TV, internet video kutuları, internet destekli oyun 
konsolu, DVD veya DVR oynatıcısı ve internet destekli TV

2 Yuvarlamadan dolayı toplamların tam tutmaması mümkündür
3 Kısa ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerikleri kapsamaktadır

Kaynak: iConsumer ABD 2012
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penetrasyon %10’un altındadır. Son olarak, tahmin edileceği üzere, akıllı TV sahipliği 

gelir düzeyi yükseldikçe artmaktadır (Şekil 3.21).  

Şekil 3.21 Akıllı TV sahipliği ve OTT kullanımı 

 

MüzikMüzikMüzikMüzik    

Müzik piyasası, yasadışı müzik indirmenin yaygınlaşmasıyla küçülmeye başlamıştır. 

Yasal müzik indirme şu an bazı ülkelerde yaygınlaşmış olsa da, çoğu ülkede hâlâ 

yasadışı müzik indirme eylemi yaygın olarak gerçekleştirilmektedir. Bu da, dijital müzik 

pazarı ne kadar gelişse de, sektörün büyümesine izin vermemektedir. Dijital müzik 

sektörünün 3 kilit pazarı olan ABD, İngiltere ve Almanya özel olarak incelendiğinde, 

benzer sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Fiziksel ürünlerin satış sayıları azalmakta ve dijital 

içeriğin artmasına rağmen, toplamda pazar küçülmektedir (Şekil 3.22). 

Kaynak: iConsumer 2012
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Şekil 3.22 Dijital müzik pazarı gelişimi 

 

EEEE----kitapkitapkitapkitap    

Büyük e-kitap pazarına sahip ülkeler incelendiğinde, bir yılda yayımlanan e-kitap sayısı 

950 bin olan ABD bu alanda ilk sırayı almaktadır. Bununla beraber, 1 milyon kişi başına 

düşen yeni e-kitap sayısında, 2459 e-kitapla İngiltere ilk sırada yer almaktadır. En büyük 

pazara sahip ABD’de e-kitap okuyucu penetrasyonu 2012 yılında %19’a ulaşırken, e-

kitap okuyucu veya tabletten birine sahip olanların oranı %33’e çıkmıştır. Bunun yanında, 

2011 yılı boyunca 16 yaş ve üstündeki bireylerden %43’ü e-kitap veya dijital içerik34 

okumuştur (Şekil 3.23). 

 
34 Long-form digital content 

Küresel müzik pazarı gelirleri
Milyar ABD Doları, 2011
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Şekil 3.23 e-Kitap pazarı ve e-kitap okuyucu pazarı 

 

2008 ve 2010 yıllarında e-kitap pazarının daha hızlı büyümesinin önündeki engeller 

incelendiğinde, bireylerin e-kitap okuyuculardan haberdar olduğu ancak denemediği 

görülmüştür. 2010’da farkındalık %81’e kadar çıkmış, ancak e-kitap okuyuculardan 

haberdar olanların %7’si e-kitap okuyucudan okumayı denemiştir. Deneyenlerin ise 

%16’sı e-kitap okuyucu satın almıştır. Beklendiği üzere, e-kitap okuyucusu satın alanların 

e-kitap alma oranları %215 artmıştır. Diğer yandan, e-kitap okuyucuları e-kitap pazarının 

büyümesini sağlarken, basılı yayın pazarına zarar vermektedir. e-Kitap okuyucu 

alanların, basılı olarak aldıkları kitap sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanmaktadır. e-

Kitap okuyucu alanların, e-kitap okuyucu aldıktan sonra aldığı ciltli kitap sayısı %34, 

ciltsiz kitap sayısı %46 azalmıştır (Şekil 3.24).  

5151
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Şekil 3.24 e-Kitap okuyucularda farkındalık, deneme ve satın alma  

 

Video oyunlarıVideo oyunlarıVideo oyunlarıVideo oyunları    

Video oyunları, dünyada 78,5 milyar dolarlık bir pazar oluşturmakta ve hızla büyümeye 

devam etmektedir [41]. 2011’deki 21,4 milyar dolarlık hacmiyle dünyadaki oyun pazarının 

önemli bir kısmını oluşturan ABD pazarının, 2015’e kadar büyümeye devam etmesi 

beklenmektedir. Bu büyümeye rağmen, bilgisayarda oynanan çevrimdışı oyunların 

oluşturduğu pazar hacmi azalmaktadır (Şekil 3.25). 
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Şekil 3.25 Video oyun pazarı 

 

ABD’de video oyunu oynayanlar, her yaş grubu ve cinsiyette önemli bir yüzdeyi 

oluşturmaktadır. Oyun oynayanlar genç yaş gruplarında daha büyük bir orana sahip 

olmakla birlikte, sanılanın aksine, daha ileri yaş gruplarında da önemli bir yüzdeye 

sahiptir. Oyun oynayanlar 18 yaş altı nüfusun %92’sini oluşturmakta ve bunun %60’ını 

ara sıra oynayanlar, %19’unu sık sık oynayanlar, %14’ünü ise aşırı miktarda oynayanlar 

meydana getirmektedir. Oyun oynayanlar yaş grupları ilerledikçe azalmakta, 55 yaş ve 

üstüne geldiğinde toplamda %54’lük bir oyun oynayan kesim bulunmaktadır. 55 yaş ve 

üstü grubun %40’ı ara sıra oynarken, %8’i sıklıkla ve %6’sı aşırı miktarda oynamaktadır. 

Oyun oynayanların cinsiyete göre dağılımında büyük bir fark bulunmamakla birlikte, 

kadınlar ara sıra oynayanlarda daha yüksek bir yüzdeye sahiptir. Erkeklerde ise, sıklıkla 

ve aşırı düzeyde oynayanlar daha yüksek bir yüzdeye sahiptir (Şekil 3.26). 
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2,6
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2,7

0,6

Platforma göre gelirlerin dağılımı
Milyar ABD Doları
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13
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5

YBBO
2011-15
Yüzde Büyüme etkenleri

▪ Yeni sosyal oyun ve Google oyunları dalgası
▪ Facebook bağlanabilirliğinin artırılması
▪ Daha sofistike sanal nesneler 

▪ Akıllı telefon penetrasyonunun sürmesi
▪ Kaliteli-Ücretsiz modelin/sosyal oyunların ortaya çıkması
▪ Profesyonel oyuncu tekliflerinin ortaya çıkması (düşük 

hacim, daha yüksek fiyat)
▪ Yüksek fiyatlı, tablete özgü ürünler

▪ Geniş bant penetrasyonunda artış
▪ Blizzard’dın yeni MMO oyunu (Project Titan)
▪ Battlenet ile ilgili iş modeli değişimi
▪ Potansiyel olarak yeni Star Wars MMO’su

▪ Oyunların dijital dağıtımında artış
▪ Geliştiricilerin indirilebilir içerikler sunması

▪ Online özelliklerde yayıncı etkisinin artırılması
▪ Zorlu perakende ortamında, ürünlerin çoğu indirilebilir 

içerik haline getirilmektedir
▪ Online platformda daha fazla topluluk özellikleri

▪ Konsola geçişin sürekliliği
▪ Pazarın dijital dağıtıma geçişi

▪ Donanım üreticisinin harekete duyarlı kontrolleri diretmesi
▪ İndirimler donanım satışlarını etkilemektedir
▪ Nintendo’nun yeni konsolunun piyasaya çıkması (2012?)

▪ Segmentlere ayrılmış teklifler daha çok nişi hedeflemektedir
▪ Daha etkin parasallaştırma uygulaması
▪ Büyüme çoğunlukla ödemenin yüksek penetrasyonundan

etkilenmektedir

1 Massively multiplayer online game: İnternetten oynanan çok oyunlu oyunları tanımlamaktadır. Aynı anda binlerce kişinin oynaması mümkündür.
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Şekil 3.26 ABD’de yaşa ve cinsiyete göre video oyun oynama yaygınlığı 

  

3.4.23.4.23.4.23.4.2 Mobil UygulamalarMobil UygulamalarMobil UygulamalarMobil Uygulamalar    

İnternetin mobil kullanımı, akıllı telefon ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla artmaktadır. Bu 

teknolojilerle birlikte ortaya çıkan mobil uygulamalar, özellikle eğlence odaklı ürünleri ve 

günlük hayatta kolaylıklar sağlayan çözümleriyle mobil internet tecrübesini çok farklı bir 

boyuta getirmektedir. Mobil uygulama çeşitliliği arttıkça ve insanlar mobil uygulamaları 

benimsedikçe, akıllı telefon başına düşen uygulama sayısı da artmaktadır. 

Farklı işletim sistemlerindeki akıllı telefon başına düşen uygulama sayısı incelendiğinde, 

Apple işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlar 29 uygulamayla öne çıkmaktadır. Bunu, 

akıllı telefon başına düşen 18 uygulamayla Android ve 13 uygulamayla Blackberry takip 

etmektedir (Şekil 3.27). 
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Mobil cihaz başına düşen etkin mobil uygulama sayısı yaş gruplarına göre 

incelendiğinde, Amerika’daki ilk dijital yerli nesil olarak geçen 25-34 yaş grubunun, mobil 

cihazlarında en çok sayıda mobil uygulamaya sahip olduğu görülmektedir. 35-54 yaş 

grubu, 13-24 yaş arasındaki diğer dijital yerli yaş gruplarından daha fazla sayıda 

uygulama kullanarak ikinci sıradadır (Şekil 3.27). 

Mobil uygulamalarda geçirilen süre incelendiğinde, zamanın neredeyse yarısının 

oyunlarda geçirildiği görülmektedir. Bunu %30’la sosyal ağ uygulamaları, %7’yle eğlence 

amaçlı uygulamalar ve %6’yla haber uygulamalarında geçirilen süre takip etmektedir 

(Şekil 3.27). 

Şekil 3.27 Mobil uygulama kullanımı 

 

Mobil cihazlardaki hizmetlerden faydalanılmasında, internet tarayıcısı ya da uygulamanın 

seçimi aktivitenin türüne göre farklılıklar barındırmaktadır. Oyun oynanırken, internetten 
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müzik dinlenirken ve sosyal ağlarda vakit geçirilirken çoğunlukla uygulamalar 

kullanılmaktadır. Diğer yandan, internet sitesine girmede, alışverişte ve arama yapmada 

tarayıcı kullanımının öne çıktığı görülmektedir. İnternetten video izlemede ise, uygulama 

ve tarayıcı kullanımları yakın oranlara sahiptir. Aktivitelerdeki uygulama veya tarayıcı 

tercihlerinde, akıllı telefon ve tabletlerde çok benzer eğilimler mevcuttur (Şekil 3.28). 

Şekil 3.28 Mobil etkinliklerde uygulama ve tarayıcı kullanımı 

 

3.53.53.53.5 BİT Destekli EğitimBİT Destekli EğitimBİT Destekli EğitimBİT Destekli Eğitim    

Çağımızın teknolojik gelişmelerine ayak uydurmak için, teknolojiyi eğitimin bir parçası 

yapmak bir gereklilik halini almıştır. BİT destekli eğitimin eğitim sistemine en büyük 

etkisi, eğitimin öğrenciye uygunluğunu ve öğrencinin buna erişimini artıracak olmasıdır. 

Kaynak: iConsumer ABD 2012
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Geleneksel birebir veya sınıf içi eğitimde sunulan eğitimin her öğrenci için doğru içerik ve 

yöntemle sunulamamasından35 ve buna ilişkin yöntemlerin eriştikleri kitlenin sınırlı 

olmasından dolayı, söz konusu eğitimin toplumsal etkileri kısıtlı kalabilmektedir. 

Geleneksel sınıf içi eğitim en fazla birkaç yüz kişiye ulaşabilirken, uygunluğu ise sınıf 

boyutu ile ters orantılıdır (Şekil 3.29). 

Temel teknoloji girişimleri, geleneksel eğitim yöntemlerinin etkisini artırmaktadır. Basılı 

kitaplar, bilgilerin geniş topluluklara yayılmasına imkan vermekte ve e-kitaplar ise, basılı 

kitaplara kıyasla daha hesaplı ve daha hızlı bir şekilde topluma erişim sağlamaktadır. 

Akıllı tahtalar veya sesli-görsel zengin medyaların sınıf içinde kullanımı, sınıf içi eğitimin 

uygunluğunu artırmıştır. Diğer yandan, bu gelişmeler BİT destekli eğitimin potansiyelinin 

küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Gelişmiş teknoloji girişimleri sayesinde, kişiye 

uygun yüksek kalite içerikler geniş topluluklara kolayca sunulabilecek ve internet 

üzerinden sunulan etkileşimli dersler eğitimin erişimini artıracaktır (Şekil 3.29). 

 
35 Derste sunulan içerik ve dersin işleniş yönteminin öğrencinin ihtiyacına ve ilgisine uygunluğu rapor boyunca 

“uygunluk” olarak belirtilecektir 



 

 

96 

 

Şekil 3.29 BİT destekli eğitimi erişim ve uygunluğu 

 

3.5.13.5.13.5.13.5.1 Eğitimin BEğitimin BEğitimin BEğitimin Basamaklarıasamaklarıasamaklarıasamakları    

BİT destekli eğitimin yararlarına ilişkin farkındalık, birçok ülkenin bu konuda büyük 

yatırımlar yapmasına neden olmuştur. BİT destekli eğitime yapılan yıllık yatırım, gelişmiş 

ülkelerde önemli bir seviyeye gelerek büyümesini yavaşlatmıştır. Diğer yandan, 

gelişmekte olan ülkelerde yapılan yıllık yatırım henüz gelişmiş ülkelerin çok gerisinde 

kalmakla birlikte gelişmiş ülkelerden çok daha yüksek bir hızda büyümektedir.  

Yapılan büyük yatırımlara rağmen, birçok gelişmiş ülkede eğitim performans 

değerlendirmelerinde 1995’ten bu yana sürdürülebilir bir artış gözlemlenmemiştir. 

Yapılan yatırımlar sonucunda 2007 yılından itibaren eğitim performansında artış 

gözlense de, henüz ülkelerin “iyi” olan notu “çok iyi”ye çevrilememiştir (Şekil 3.30). Bu 

durum, eğitimde BİT yatırımlarının başarılı olması için öncelikle eğitimin farklı 
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basamaklarında yer alan sorunların tespit edilmesi, sonrasında da çözüm odaklı 

yatırımlarda bulunulması gerektiğinin göstergesidir. 

Şekil 3.30 Ülkelerin eğitim sistemlerinin yıllara göre performansı 

 

Eğitim sistemini 6 basamağa bölerek incelemek mümkündür. Birinci basamakta ders ve 

sınıf seçimi yer almakta ve bu basamak, genellikle eğitim kurumlarının kontrolü altında 

bulunmaktadır. İkinci basamak, derslerin içerik ve konularının seçimidir. Bu basamak, 

genellikle öğretmenin ve eğitim kurumunun kontrolünde bulunmaktadır. Üçüncü 

basamak, derslerin hangi ders içi yöntemlerle anlatıldığını kapsamakta olup 

öğretmenlerin kontrolündedir. Dördüncü basamak, ders dışı eğitim yöntemleri ve destek 

sistemlerini kapsar. Bu basamak bazen eğitim kurumları ve öğretmenler tarafından 

kolaylaştırılsa da, genel olarak öğrencinin kontrolündedir. Beşinci basamak, eğitim 

kurumu ve yükseköğretim kurumunun kontrolünde olan öğrencilerin değerlendirilmesi ve 

notlandırılmasıdır. Altıncı ve son basamak, öğretmen desteği ve değerlendirilmesidir. Bu 
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basamak, eğitim kurumları tarafından kolaylaştırılmaktadır ve öğretmen ile öğrencinin 

kontrolü altındadır (Şekil 3.31). 

Şekil 3.31 Eğitim sisteminin basamakları 

 

3.5.23.5.23.5.23.5.2 Geleneksel Eğitimin KısıtlamalarıGeleneksel Eğitimin KısıtlamalarıGeleneksel Eğitimin KısıtlamalarıGeleneksel Eğitimin Kısıtlamaları    

Geleneksel eğitim yöntemleri, kitle eğitimi odaklı olmalarından dolayı, eğitimin 6 

basamağında belirli sorunlara neden olmaktadır.  

Ders seçimi konusundaki en büyük sorun erişim olarak görülse de, doğası gereği, 

geleneksel eğitimin uygunluğu da çok kısıtlıdır. Okullarda çoğunlukla popüler dersler için 

sınıflar açılırken, derslerin belirli bir derslikte belirli bir zaman içerisinde görülmesi erişimi 

kısıtlanmaktadır. Bazı konulara ilişkin yeterli uzmanlığı olan öğretmen kadrosu eksikliği 

de, söz konusu uygunluğu kısıtlamaktadır. 
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Ders içeriklerinin seçiminde görülen sorunlar, uygunluk sorunlarıdır. Kitle eğitimi 

amaçlandığı için, konular ortalama öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Ortalama 

öğrencinin öğrenme hızına ve ortalama öğrencinin kapasitesine göre seçilen konular, 

ortalamanın üstünde ve altında olan öğrenciler için performans kaybına sebep olmakta 

ve eğitimin etkisini azaltmaktadır. 

Ders içi yöntemlerde karşılaşılan sorunlar, uygunluk sorunlarıdır. Eğitimin kalitesi, 

öğretmenin kabiliyetiyle kısıtlıdır. Öğretim tarzı olarak kitle eğitimi amaçlandığı için, her 

öğrencinin en etkili öğreneceği tarzda eğitim verilmemekte ve en yaygın öğrenim tarzını 

benimsediği için, uygunluk tüm öğrencileri kapsamamaktadır. Dersler genellikle 

dersliklerde ve kağıt-kalem üzerinden öğrenildikleri için, teoriye ağırlık vermektedirler. 

Pratik eğitiminin eksikliği de, eğitimin uygunluğunu kısıtlamaktadır.  

Okul dışı eğitim ve destekteki sorunlar hem uygunluk, hem erişim sorunlarıdır. Ders dışı 

ek eğitim fırsatları ve yazılı kaynak, bilgisayar gibi eğitim materyalleri her öğrenciye eşit 

şekilde erişilebilir değildir. Diğer yandan, ev ödevleri ve projeler her öğrenciye ortak 

olarak verildiği için, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını gözetmemektedir.  

Değerlendirme ve notlandırma sorunları, çoğunlukla uygunluk sorunlarıdır. Ortak 

değerlendirme ve notlandırma sistemleri, baskın eğitim tarzına uygun olarak 

yapılmaktadır. Her öğrencinin öğrenme yönteminin farklı olduğu düşünüldüğünde, 

yapılan ortak değerlendirmeler hem herkesi doğru değerlendirmekte başarısız olmakta, 

hem de öğrencileri sınav odaklı çalışmaya itmektedir. Ayrıca sınavlar hem öğrenci, hem 

öğretmenler için çok vakit aldığından, değerlendirmeler seyrek yapılmakta, öğrencilere 

geri dönüşü yavaş olmakta ve dolayısıyla, sınavların verimleri ile yararlılıkları 

kısıtlanmaktadır. 

Öğretmen desteği ve değerlendirmesinde görülen sorunlar hem uygunluk, hem erişim 

sorunlarıdır. Zaman ve imkan engellerinden dolayı, öğretmenlerin öğrencilere ders dışı 

danışmanlık yapmaları büyük ölçüde kısıtlanmaktadır. Öğretmenler ve öğrenciler 

arasındaki diyalog eksikliği, öğretmenlerin eğitim yöntemleri hakkında geri dönüş alımını 

ve aldıkları geri dönüşün yapıcılığını azaltmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin eğitimleri için 

ayrılan zaman ve kaynaklar yetersiz kalmaktadır. 
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3.5.33.5.33.5.33.5.3 BİT Destekli Eğitimin AvantajlarıBİT Destekli Eğitimin AvantajlarıBİT Destekli Eğitimin AvantajlarıBİT Destekli Eğitimin Avantajları    

BİT destekli eğitimin en büyük etkiyi yaratması için, bu 6 basamaktaki kitle odaklı 

yaklaşımların kökten değiştirilip kişiye özel bir yaklaşım benimsenmelidir. Mevcut 

teknolojilerin sunduğu çözüm örnekleri aşağıdaki gibidir. 

3.5.3.13.5.3.13.5.3.13.5.3.1 Ders SeçimiDers SeçimiDers SeçimiDers Seçimi    

Ders seçimi konusunda BİT destekli eğitimin ürettiği en önemli çözüm, internet 

üzerinden ders alabilmektir. İnternet üzerinden sunulan dersler daha büyük kitlelere 

ulaşabilmektedir. Erişimin bu şekilde artmasının bir diğer avantajı da, daha detaylı 

konuları inceleyen derslerin yeterli takipçi kitlesine ulaşarak öğrencilere sunulabilmesidir. 

BİT desteği ve internet üzerinden eğitim, eğitimde standartlaşmayı sağlamakta ve eğitim 

kalitesini artırmaktadır. 

Ders seçimi konusunda BİT destekli eğitim örneklerinde en sık görülen örnekler, sanal 

derslikler ve internet üzerinden eğitimdir. Sanal derslikler ve internet üzerinden eğitimle 

amaçlanan, fiziksel engelleri ortadan kaldırıp her öğrenciye standartlaşmış bir kalitede ve 

zengin içerikte eğitim sunmaktır.  

Turun Normaalikoulu programı, Finlandiya’da geçtiğimiz 10 yıl boyunca internet 

üzerinden eğitim sağlamıştır. Haftada 20-30 saat kadar yapılan internet üzerinden eğitim, 

uzak ve küçük yerleşim yerlerine eğitim hizmeti sağlamaktadır. Öğretmen öğrencilere 

video kamera yoluyla bağlanmakta, öğrencilerle paylaşmak istediği ders materyallerini 

özel bir tepegöz ile öğrencilerin ekranlarına taşımaktadır.  

Güney Kore’de, ulusal Siber Hane Eğitim Sistemi (CHLS) sayesinde her haneye eğitim 

hizmeti ulaştırılmaktadır. Bu hizmetin amacı, ulusal eğitimi iyileştirmek ve bölgesel eğitim 

farklılıklarını kapatmaktır. CHLS hizmetinin parçası olarak internet üzerinden dersler 

verilmekte, öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak ders materyalleri 

paylaşılmakta, öğrencilere özel dersler sunulmakta ve öğrenciler internet üzerinden 

değerlendirilmektedir. CHLS’ye kayıtlı öğrenci sayısı Ağustos 2008’de 3.09 milyonu 

bulmuş, bu sistem sayesinde 2007 yılında yaklaşık 1,8 milyar Amerikan doları eğitim 

masrafından tasarruf sağlanmıştır [42]. 

Singapur Ulusal Üniversitesi’nde, Etkileşimli Sanal Eğitim Ortamı (IVLE) sayesinde 

uzaktan eğitim hizmeti sağlanmaktadır. 1997’den beri sağlanan bu hizmet sayesinde 
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öğrenciler internetten derslerin video kayıtlarına ulaşabilmekte, ders materyalleri internet 

üzerinden dağıtılmakta, sanal ortamda forum ve anlık mesajlaşma platformlarıyla ders 

tartışmaları yürütülmekte, ödevler dağıtılmakta ve internet üzerinden gerçekleştirilen 

sınavlar aracılığıyla değerlendirme yapılmaktadır.  

3.5.3.23.5.3.23.5.3.23.5.3.2 İçerik Seçimiİçerik Seçimiİçerik Seçimiİçerik Seçimi    

Ders içeriği konusunda çözümler sunan birçok yazılım bulunmaktadır. Dijital ve modüler 

içerikler, öğrencilerin ilgilendikleri alanlarda daha detaylı eğitim almalarına izin 

vermektedir. Algoritma tabanlı tavsiye motorları, öğrencilerin hangi konularla daha çok 

ilgilendiklerini gerçek-zamanlı olarak belirleyebilmekte ve dersin konuları, bu yöntemle, 

öğrencilerin ilgilerine daha alakalı şekilde seçilebilmektedir. 

Ders içeriği konusunda BİT destekli eğitim örnekleri, öğrenciye yönelik ve öğretmene 

yönelik olmak üzere ikiye ayrılabilir. BİT destekli eğitimin ders içeriğine olan katkısı, 

öğrencinin ihtiyacına göre kişiye özel içerik sunabilmesidir. Öğretmene yönelik BİT 

destekli eğitim uygulamaları dijital modüler içerik, ders içeriği belirleme programları ve 

algoritma tabanlı tavsiye motorları şeklinde ve öğrenciye yönelik BİT destekli eğitim 

uygulamaları da, öğretilen eğitim programları şeklindedir. 

Dijital modüler içerik hizmeti geleneksel kitaplardan daha detaylı içeriği, etkileşimli ve 

modüler olarak internet üzerinden sağlanmasıdır. Bu hizmet, öğrencilerin ilgilendikleri 

alanlarda daha detaylı eğitim almalarını teşvik etmektedir. Dijital modüler içerik 

hizmetlerini Houghtan Mifflin Harcourt, Pearson, McGraw Hill Education ve Inkling’in 

dahil olduğu şirketler sunmaktadır. Aynı zamanda, Güney Kore’de ulusal çapta sunulan 

EDUNET hizmeti ve İtalya’daki SBLIF okullar grubu tarafından sunulan dijital içerik 

veritabanı, dijital modüler içerik hizmetlerinin kâr amacı gütmeyen örneklerindendir.  

Ders içeriği belirleme programları, öğretmenlere ders içeriği belirleme konusunda yardım 

etmek için geliştirilmiştir. Geniş içerik yelpazesi sunarak öğretmenlerin öğrencileri için en 

uygun içeriği seçmelerine ve kendi materyallerini oluşturmalarına yardımcı olan bu 

programlar, öğrencilere daha kişisel nitelikte eğitim sunmaktadır. Bu programların 

Blackboard, eCollege Fronter, Desire2Learn ve BetterLesson’ın dâhil olduğu birçok 

örneği bulunmaktadır. 

Algoritma tabanlı tavsiye motorları, öğrencilere en uygun içeriğin seçilmesinde 

öğretmenlere yardımcı olmak için tasarlanmış tavsiye motorlarıdır. Öğrencilerin 
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ilgilendikleri alanlar çoğu zaman anket yoluyla öğrenilmekte ve tavsiye motorunun veri 

tabanına girilmektedir. Tavsiye motoru, bu girdilerden yola çıkarak ders içeriği tavsiye 

etmektedir. Algoritma tabanlı tavsiye motorunun başlıca örnekleri arasında Wireless 

Generation, School of One ve Renaissance Learning gelmektedir. 

“Öğrenen eğitim programları” öğrencilerle etkileşime geçerek otomatik olarak 

öğrencilerin kapasitelerini, konuları ne kadar anladıklarını ve ne hızda öğrendiklerini 

tespit etmektedir. Bu bilgileri kullanarak öğretim yapan eğitim programları, öğrencilere 

anlayabildikleri hıza ve detay miktarına uygun olan konuları sunmakta ve öğrenilen 

içeriği pekiştirmek için ufak sınavlar hazırlamaktadır. Bu programlara örnek olarak 

Carnegie Learning, RM, DreamBox Learning ve Knewton’ı göstermek mümkündür. 

3.5.3.33.5.3.33.5.3.33.5.3.3 Ders İçiDers İçiDers İçiDers İçi    Eğitim YöntemleriEğitim YöntemleriEğitim YöntemleriEğitim Yöntemleri    

Ders içi eğitim yöntemleri konusunda, sınıflarda teknoloji araçlarının kullanımıyla üretilen 

çözümler bulunmaktadır. Her öğrenciye bir bilgisayar veya tablet sağlayarak bütün 

öğrencilerin eğitim materyallerine erişimi sağlanabilmektedir. Cihazlar, öğrencilerin bazı 

içerikleri öğrenmelerini daha kolay ve eğlenceli hale getirmekte ve yanı sıra, özel 

yazılımlar aracılığıyla zorlandıkları konuların kolayca anlaşılmasını sağlamaktadır. 

Ders içi eğitim yöntemleri konusunda BİT destekli eğitim uygulamalarının örnekleri 

arasında derslerde bilgisayar kullanımı, akıllı tahta kullanımı, sunum ve proje tabanlı 

eğitim bulunur. Bu uygulamalar sayesinde öğrencilerin derslere ilgisini ve katılımını 

artırmak, kendilerine daha öğretici içerik ulaştırmak ve kendi kendilerine araştırma ve 

öğrenme yetilerini öğretmek amaçlanmaktadır. 

Ders içinde bilgisayar kullanımı, dersin bir bölümünün veya tamamının BİT destekli 

eğitim araçları yardımıyla anlatılması şeklinde olabilmektedir. Dersin bir bölümünün BİT 

destekli eğitim araçları yardımıyla anlatılmasının örnekleri, derslerde bilgisayar ve 

yansıtım aracılığıyla sunum yapmak, bazı ders içeriklerini çoklu-medya yardımıyla 

anlatmak ve BİT cihazları üzerinden çalışmak şeklindedir. Geleneksel eğitimi bu sayede 

BİT destekli eğitim araçlarıyla zenginleştirme örnekleri, dünyanın hemen her ülkesindeki 

belli başlı eğitim kurumlarında uygulanmaktadır. BİT destekli eğitim araçlarının dersin 

tamamının anlatılmasına yardımcı olduğu örneklerde, her öğrenciye taşınabilir bilgisayar 

veya tablet sağlanmakta ve dersler, bilgisayar yardımıyla anlatılmaktadır. Bu şekilde 

verilen eğitim, öğrencilerin bilgisayar kullanmayı öğrenmelerine, derslerin daha 



 

 

103 

 

etkileşimli anlatılmasına ve öğrencilerin konuları daha detaylı biçimde kavramalarına 

yardımcı olmaktadır. Abrantes, Portekiz’de 2004 yılında başlayan Mocho XXI Projesi, 4 

yıl içerisinde şehirdeki bütün ilköğretim seviyesindeki her iki öğrenciye bir adet taşınabilir 

bilgisayar ve her dersliğe bir adet masaüstü bilgisayar getirmiştir. Proje, ilk sene pilot 

okullarda başlamış ve başarılarından dolayı, 4 sene içerisinde Abrantes’teki bütün devlet 

okullarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Mocho XXI, öğrencilerin derse katılımını 

teşvik etmekte ve öğrencilerin kendi kendilerine araştırma yapma ve sonuçlarını yazıya 

dökme becerilerini geliştirmektedir [43]. 

Eğitimde tablet kullanımını ulusal çapta yaymak için, dijital bölünmenin ve yoksulluğun 

büyük bir problem olduğu Hindistan’da öğrencilere düşük fiyatlı tabletler sunmaya 

yönelik bir strateji oluşturulmuştur. Tabletler, 2012 yılı Kasım ayı itibarıyla devletin 

finansal desteği sayesinde öğrencilere normal fiyatının dörtte biri karşılığında, 1130 

Rupi’ye36 satılmaya başlanmıştır; birçok okul kitabı, ücretsiz olarak tabletlere 

indirilebilmektedir [44]. Aakash 2 adlı tabletler, öğrencilerin eğitim materyallerine dijital 

ortamda ulaşmalarını sağlamakta ve tabletin tüm öğrencilere tedariki sağlanarak tüm 

eğitim materyallerini tablet merkezli sunmayı zorunluluk haline getirmemektedir. 

Programın henüz 3 ayının geride bırakılmasından dolayı, eğitimdeki etkileri ve 

gözlemlenen sorunlarla ilgili henüz güvenilir bir tespite rastlanmamaktadır. 

Akıllı tahta kullanımı, BİT destekli eğitimin yaygın bir örneğidir. Fransa, Danimarka, 

İngiltere, Hollanda, Portekiz, İspanya ve Romanya gibi ülkelerin de dahil olduğu birçok 

ülkede kullanılmakta olan bu araç, 2010 yılında dünya çapında 3,6 milyon derslikte 

kullanılmaktadır [45]. Akıllı tahtalarda, bazı özel bilgisayar yazılımları çalıştırılabilmekte ve 

tahtalara yazılanlar kaydedilebilmektedir. Akıllı tahtaların öğrencilerin eğitimlerine 

etkilerini inceleyen araştırmalar, öğretmenlerin akıllı tahtaları nasıl kullandıklarına bağlı 

olarak değişmektedir: Bazı araştırmalar akıllı tahtaların eğitime katkısını çok düşük 

bulurken [46], bazı araştırmalar anlamlı olumlu katkılar gözlemlemiştir. İngiltere Eğitim 

İletişim ve Teknolojileri Ajansı (BECTA), yaptığı araştırmalarda akıllı tahta kullanımının 

her dalda eğitimde olumlu etkilerini gözlemlemiş ve ayrıca, öğretmenlerin akıllı tahta 

deneyimleri arttıkça olumlu etkilerin de arttığını tespit etmiştir [47]. 

 
36 Yaklaşık 21 Amerikan dolarına karşılık gelmektedir.  
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BİT destekli eğitim konusunda, Norveç başarılı bir örnek teşkil etmektedir. İlköğretim 

okulları içerisinde %90’dan fazla öğretmenin derslerinde bilgisayar kullandığı Norveç, bu 

yaygınlıkta Avrupa’nın dördüncü ülkesidir. Sadece fen, matematik ve teknoloji gibi 

konularda değil; okuma, yazma ve yabancı dil öğrenimleri konularında da BİT destekli 

eğitim verilmektedir. Bakanlık fonları, öğretmen ve yöneticilerin BİT destekli eğitim 

konusunda eğitimine yoğunlaşmakta ve belediye fonları, okulların BİT destekli eğitim için 

teknoloji yatırımlarını karşılamaktadır. Öğretmenlerin %90’ından fazlası, BİT destekli 

eğitimin öğrencilerin motivasyon ve derse katılımlarını artırdığını düşünmektedir [48]. 

Norveç’te pilot uygulama olarak öğrencilerin derse katılımını yaratıcı yöntemlerle artırmak 

amacıyla edebiyat dersinde çoklu-medya kullanımından faydalanılmıştır. Alnes skule, 

Godøya’daki Norveç edebiyatı dersinde masallar konusu anlatılırken öğrenciler gruplara 

bölünür ve ‘tablo’ yöntemiyle masalları canlandırmaları ve filme almaları istenir. Bu 

yaklaşım, öğrencilerin derse katılımını, dersi heyecanla takip etmelerini ve projelerini 

yaratıcı bir şekilde tamamlamalarını olumlu bir şekilde etkilemiştir. Bu örneğin 

başarısında, öğretmenlerin eğitimine ve gerekli BİT gereçlerine verilen önem ve ayrılan 

kaynakların payı çok büyüktür [48]. 

3.5.3.43.5.3.43.5.3.43.5.3.4 Ders Dışı Eğitim DesteğiDers Dışı Eğitim DesteğiDers Dışı Eğitim DesteğiDers Dışı Eğitim Desteği    

Ders dışı eğitim konusunda BİT destekli eğitim, internet üzerinden öğrencileri bir araya 

getirerek ve öğrencilerin düzeyine göre ödevler oluşturarak çözüm üretebilmektedir. 

Yazılımlar aracılığıyla her öğrencinin kendi gelişimi için hangi konuları tekrarlaması 

gerektiğini anlamak, dolayısıyla kişinin gelişimine en uygun ve en etkili olacak ödevleri 

sunmak mümkündür. Öğrencileri internet üzerinden bir araya getirerek ders konuları 

hakkında ilave içerik yayımlanabilmekte, öğrencilerin soruları tartışılabilmekte ve birebir 

özel dersler verilebilmektedir. Ayrıca, dersle ilgili yazılımlar ve oyunlar aracılığıyla, eğitim 

yöntemlerini çeşitlendirmek mümkündür. 

Ders dışı eğitim konusunda BİT destekli eğitim uygulamalarının örnekleri, internet 

üzerinden ders ile ilgili tartışmaların ve içerik paylaşımının gerçekleşmesi ve öğrencilerin 

birbirlerine yardımcı olabileceği platformların kurulması şeklindedir. Bu uygulamaların 

bazı örnekleri aşağıda detaylandırılmıştır. 

Blackboard Learning System, 3200’den fazla eğitim kurumuna sanal eğitim ortamı ve 

ders yönetim sistemleri sunmaktadır. İnternet üzerinden öğrencileri ve öğretmenleri bir 
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araya getirmekte olan bu sistem anlık mesajlaşma, tartışma forumları, e-posta ve 

duyurular gibi iletişim araçları sunmakta; dersin detaylı içeriği, yıllık ders programı, eğitim 

parçaları, sınavlar, ödevler, not takibi ve çoklu-medya kütüphanesi gibi içerik hizmetleri 

de vermektedir. Öğrencilerin ders içeriğine hızlı erişimini, öğretmen-öğrenci arasında 

hızlı geribildirim iletişimini, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen iletişiminin gelişimini, 

not ve içerik takibini ve internetten eğitimi sağlamaktadır [49]. 

Avrupa için Sayısal Gündem kapsamında e-öğrenmenin yaygınlaştırılması eylem 

planlarından biri olarak yer almaktadır. Avrupa’daki başarılı örnekler arasında 

İrlanda’daki ICT in Schools Programme’ın Scoilnet portalı yer almaktadır.  Portalin 

oluşturulma amacı öğrencilerin dijital içeriklere internetten ulaşmalarıdır. İlkokul ve 

ortaokullarda yaygın olarak kullanılan portalde 12 bine yakın müfredatla alakalı dijital 

içerik bulunmaktadır [50]. 

Estonya’da ulusal çapta oluşturulan eKool adlı elektronik günlük sistemi, internet 

üzerinden eğitim ve iletişimi hızlandırmaktadır. Uzaktan eğitim alan öğrencilerin ders 

içeriğine ulaşmasında yeni çözümler sunarken, çocukların ve ebeveynlerin 

öğretmenlerle iletişimini sağlamaktadır. eKool, aynı zamanda yoklama bilgileri, notlar, 

ödevler ve ders planları gibi bilgilerin de dijital ortamda saklanmasına ve kolayca 

ulaşılabilmesine imkan vermektedir [51]. 

Danimarka’da ilköğretim ve ortaöğretim kurumu olarak hizmet veren Sondervangskolen 

bünyesinde, Mlearning adlı uzaktan eğitim pilot programı düzenlenmiştir. Bu program 

kapsamında, öğrenciler 2 aylık zaman diliminde haftada sadece bir gün okula gelerek 

eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Mlearning programı kapsamında, öğrenciler okulda 

olmadıkları günlerde öğretmenleriyle cep telefonu ve internet üzerinden iletişime geçmiş, 

yaptıkları ödevleri ve öğrendiklerini Mlearning internet sayfasının altında kendi 

oluşturdukları etkileşimli internet sayfasına yüklemişlerdir [52]. 

İngiltere’deki New Invention ilköğretim okulunda, Skillspace adı altında internet 

üzerinden ders dışı eğitim platformu kurulmuştur. Bu platformda öğrenciler dersin 

parçası olarak yaptıkları ödevleri yayımlamış ve ilgilendikleri konular ve kişisel becerileri 

hakkında blog tutmuşlardır. Bu paylaşım sistemi öğrencilerin birbirlerine geribildirim 

vermeleri için uygun bir ortam sağlamış, ödevlerini herkesle paylaşmaları gerektiği için 

öğrencilerin ödevlerine daha çok çaba sarf etmelerine neden olmuştur. Öğretmenler de 
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bu sistem sayesinde öğrencilerin ilgilendikleri konuları gözlemleyebilmiş, öğrenciler ile 

iletişimleri ve bağları artmıştır [53]. 

3.5.3.53.5.3.53.5.3.53.5.3.5 Değerlendirme Ve NotlandırmaDeğerlendirme Ve NotlandırmaDeğerlendirme Ve NotlandırmaDeğerlendirme Ve Notlandırma    

BİT, farklı tarzlarda öğrenen öğrenciler için farklı tarzlarda değerlendirmeler yapılmasına 

olanak sağlamaktadır. Bu değerlendirme yöntemi, öğrencilerin sınavlar yerine 

öğrenmeye odaklanmalarına yol açmaktadır. BİT destekli eğitimle, öğrencilere yönelik 

değerlendirmeler daha etkin ve sık yapılabilmektedir. Öğrencilerin ders içi etkinliklerini 

yazılımlar aracılığıyla yakından takip ederek öğrencilerin konuları ne kadar 

öğrendiklerinin değerlendirmesini gerçek zamanlı olarak yapmak mümkündür. 

Öğrencilerin notlandırılması ve değerlendirilmesi konularında BİT destekli eğitim 

uygulamalarının örneklerinin başında, elektronik notlandırma gelmektedir. Elektronik 

notlandırma, öğrencilerin değerlendirilmesi ve notlandırılmasını hızlandırarak 

öğretmenlerin, zamanlarını öğrenciler için daha verimli şekilde kullanmalarına izin 

vermektedir. Aynı zamanda, elektronik notlandırma daha sık yapılabildiği için, 

öğrencilerin değerlendirilmesi daha iyi takip edilebilmektedir. 

Estonya’da ilköğretim ve ortaöğretim kurumu olarak hizmet veren Kiili’de, Miksike adlı 

elektronik notlandırma sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem hem öğrencilerin akıllı 

tahtalara yazdıkları bilgileri toplamakta, hem de öğrencilerin ödevleri ve sınavlarını bu 

sisteme girmelerine izin vermektedir. Bu sistem, aynı zamanda, öğrencilerin okula 

gelemedikleri günlerde derslerini takip etmelerini, ödev ve sınavlarında geri 

kalmamalarını sağlamaktadır. 

Slovenya’da ilköğretim ve ortaöğretim hizmeti veren Trnovo eğitim kurumunda da 

elektronik notlandırma sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemde, öğrenciler ödevlerini 

sisteme girebilmekte ve internet üzerinden sınav olabilmektedirler. 

3.5.3.63.5.3.63.5.3.63.5.3.6 Öğretmen DesteğiÖğretmen DesteğiÖğretmen DesteğiÖğretmen Desteği    

Öğretmen desteği konusunda, BİT destekli eğitim öğretmen-öğretmen ve öğretmen-

öğrenci arasındaki iletişimi kuvvetlendirmektedir. Öğretmenler arasında internet 

üzerinden yaratılabilecek bir platformda öğrenciler hakkındaki bilgiler tek bir yerde 

toplanabilmekte, öğrencilerin gelişimi için öğretmenlerin beraber çalışmaları 

hızlandırılabilmektedir.  
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Öğretmen desteği ve değerlendirmesi konusunda, BİT destekli eğitim uygulamalarının 

öğretmenler arası iletişim ve paylaşımı hızlandıran internet platformlarının kurulması ve 

öğretmen değerlendirilmelerinin elektronik olarak yapılması gibi örnekleri mevcuttur. Bu 

uygulamalarla, öğretmenlerin birbirlerinden destek almaları ve kendi gelişimleri 

konusunda geri bildirim toplamaları amaçlanmaktadır. 

Portekiz’deki Pegões, Canha ve Santo Isidro ilköğretim okulları grubunda okullar arası 

öğretmenleri bir araya getiren internet platformu kurulmuştur. Bu platformda öğretmenler 

buldukları ve yarattıkları ders materyallerini paylaşabilmekte, ders planlarını ve eğitim 

yöntemlerini tartışabilmektedirler [54]. 

Hollanda’daki De Triangel ilköğretim okulu, öğretmenlerin ve yöneticilerin erişebildikleri 

bir sistemde öğrenciler hakkında bilgi ve öğretmenlerin izlenimleri kaydedilmektedir. Bu 

sistem, öğrencilerin sınav notlarının yanı sıra, öğretmenlerin öğrenciler hakkındaki 

izlenimleri, öğrencilerin özel hayatlarında yaşadıkları sorunları ve öğrencilerin gelişimleri 

hakkında bilgileri de barındırmaktadır. Bu sistem aracılığıyla öğrencilerin eğitim hayatları 

boyunca gelişimleri, ilgi alanları ve becerileri takip edilebilmekte ve bu sayede, öğrenciye 

özel çözümler üretilmekte ve öğretmenler, öğrencilerine daha yararlı rehberlik 

sağlayabilmektedir. Öğrenciler hakkında sistemde yer alan veriler velilerin isteğine bağlı 

olarak kendileriyle her dönem sonunda paylaşılabilmektedir [55]. 

3.5.43.5.43.5.43.5.4 BİT Destekli Eğitime Geçişte Karşılaşılabilecek EngellerBİT Destekli Eğitime Geçişte Karşılaşılabilecek EngellerBİT Destekli Eğitime Geçişte Karşılaşılabilecek EngellerBİT Destekli Eğitime Geçişte Karşılaşılabilecek Engeller    

BİT destekli eğitime geçişte, eğitim kurumlarının karşılaşabileceği 10 engel 

öngörülmektedir. BİT destekli eğitime geçişi kısıtlayan bu engellerin nasıl aşılabilecekleri 

konusunda belli çözümler bulunmaktadır37. 

3.5.4.13.5.4.13.5.4.13.5.4.1 İyi Uygulama Örnekleriİyi Uygulama Örnekleriİyi Uygulama Örnekleriİyi Uygulama Örnekleri    

BİT destekli eğitime nasıl geçileceği konusuna ilişkin iyi uygulama örnekleri hakkında 

yeterince bilgi bulunmamakta ve BİT destekli eğitime geçişin nasıl yapılacağı konusunda 

bilgi sahibi olan kişiler yetersiz kalmaktadır. Farklı kurumların belirlediği örnek modeller 

mevcut olmasına rağmen, bu modellerin yürütme yol haritası kolayca bulunamamaktadır. 

 
37 10 engel, yapılan basın araştırmaları ve mülakatlar sonucunda tespit edilmiş ve sentezlenmiştir. 
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Bu sorunların varlığı, ABD’de bu konuda çözüm üreten 2Revolutions, New Classrooms, 

Education Elements gibi eğitim danışmanlığı şirketlerinin kurulmasına sebep olmuştur. 

3.5.4.23.5.4.23.5.4.23.5.4.2 Geleneksel Derslik Ve ÖğretimGeleneksel Derslik Ve ÖğretimGeleneksel Derslik Ve ÖğretimGeleneksel Derslik Ve Öğretim    ModelleriModelleriModelleriModelleri    

Okul ve öğretim sistemleri, BİT destekli eğitime geçişte yetersiz kalmaktadır. BİT destekli 

eğitim için, farklı derslik ve öğretim modelleri gerektirmektedir. BİT destekli eğitimde 

dersliklerin öğrencilerin beraber takım halinde çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde 

tasarlanmaları gerekirken, geleneksel derslikler öğrencilerin birbirleriyle iletişimini en 

düşük seviyede tutan ve ilgiyi öğretmene yoğunlaştıran amfi veya sunum modelindedir. 

Eğitim kurumları geleneksel sistemlerde düzenlenmiş oldukları için, bu değişimi takip 

etmekte geç kalmaktadır. BİT destekli eğitime tamamen geçmiş kurumların örnekleri 

olarak, ABD’deki School of One gibi bir derslikte birden fazla öğretmenle öğrencilerin 

beraber çalışmalarını kolaylaştıran özel dershaneler mevcuttur.  

3.5.4.33.5.4.33.5.4.33.5.4.3 Öğretmenlerin BİT YetkinlikleriÖğretmenlerin BİT YetkinlikleriÖğretmenlerin BİT YetkinlikleriÖğretmenlerin BİT Yetkinlikleri    

Öğretmenlerin BİT kullanımında yeterli eğitimleri bulunmamakta ve öğretmenler, eğitim 

yöntemlerine teknolojiyi birleştirememektedir. Eğitim fakülteleri, öğretmenlere 

teknolojinin önemini anlatmaktadır; fakat buna rağmen, teknolojinin nasıl eğitim 

yöntemlerinin merkezi bir parçası haline getirilebileceğini öğretmemektedir. Teknoloji 

hızla gelişirken, öğretmen ve eğitmenler bu gelişime ayak uydurmakta güçlük 

çekmektedir. Bu yüzden, BİT destekli eğitime geçişte engel oluşturmaktadır. Bunun 

çözümlerinden biri, öğretmenlerin iş yüklerini azaltmak ve mesleki eğitimlerini, iş 

tanımlarının önemli bir parçası haline getirmektir. Tayvan, Japonya ve Güney Kore gibi 

ülkelerde, öğretmenler daha ufak sınıflarda eğitim vermekte ve zamanlarının yaklaşık 

%40-55’ini kendi eğitimlerine, öğretmenler arası iş birliğine ve ders planlamalarına 

ayırmaktadırlar.  

3.5.4.43.5.4.43.5.4.43.5.4.4 Yerel ve Merkezi Eğitim PolitikalarıYerel ve Merkezi Eğitim PolitikalarıYerel ve Merkezi Eğitim PolitikalarıYerel ve Merkezi Eğitim Politikaları    

Yerel ve merkezi yönetimler, eğitim politikalarının BİT destekli eğitime geçişi konusunda 

isteksiz davranmakta ve derslik odaklı geleneksel eğitim sistemini, eğitim politikalarını 

desteklemektedir. İnternet üzerinden ders vermek, çoğu ülkenin eğitim politikalarınca 

kabul görmemektedir. Ayrıca, geleneksel eğitim sistemleri ve politikaları gereği, öğrenci 

değerlendirmeleri ve notlandırmaları katı bir şekilde genellikle yazılı veya sözlü sınavlarla 

yapılmaktadır. BİT destekli eğitimin getirebileceği gerçek zamanlı notlandırma ve internet 
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üzerinden veya elektronik olarak yapılabilecek değerlendirmeler, geleneksel eğitim 

sistemleri ve politikalarınca kabul görmemektedir. Son olarak yerel ve merkezi eğitim 

bütçeleri geleneksel eğitim kurumlarını desteklerken, BİT destekli eğitim kurumlarının 

kurulmasını desteklememekte olmaları da devlet okullarının BİT destekli eğitime geçişini 

engellemekte ve devlet okullarından eğitim alan öğrencilerin BİT destekli eğitime 

erişimlerini kısıtlamaktadır. Bu konuda çözüm için kurulan Uluslararası K-12 İnternet 

Eğitim Kurumu (iNACOL), internet üzerinden eğitim gibi bazı BİT destekli eğitim 

çözümleri için ulusal standartlar geliştirmektedir [56]. 

3.5.4.53.5.4.53.5.4.53.5.4.5 Eğitimcilerin FarkındalığıEğitimcilerin FarkındalığıEğitimcilerin FarkındalığıEğitimcilerin Farkındalığı    

Eğitim politikalarını oluşturan karar alıcı kişiler, okul yönetimleri ve öğretmenler BİT 

destekli eğitim çözümlerinden çoğunlukla haberdar olmamaktadırlar. BİT destekli eğitim 

çözümleri hızla gelişmektedir ve eğitim politikalarını oluşturan karar alıcı kişilerin bu 

sektördeki gelişimi kolayca takip etmelerini sağlayacak bir kurum veya mekanizma 

mevcut değildir. Ayrıca, merkezi veya standardize uzman görüşleri olmadığı için, bilinen 

çözümleri etkili olarak karşılaştırmak mümkün olmamaktadır. Eğitim politikalarını 

oluşturan karar alıcı kişiler, okul yönetimleri ve öğretmenler bu zorluk karşılığında çoğu 

zaman risk almaktan, ilave çaba sarf etmekten kaçınmakta ve geleneksel eğitim 

sistemlerinde yeniliğe gitmemektedirler. Bu engele çözüm üretmek amacıyla kurulan 

edSurge vakfı, BİT destekli eğitim çözümleri hakkında bilgi sağlamakta ve bu sistemleri 

kullanan kişilerin yorumlarını toplayarak çözümlerin birbirleriyle karşılaştırılmalarına 

yardımcı olmaktadır [57].  

3.5.4.63.5.4.63.5.4.63.5.4.6 Etki ÖlçümlemesiEtki ÖlçümlemesiEtki ÖlçümlemesiEtki Ölçümlemesi    

BİT destekli eğitimin etkileri konusunda, bu zamana kadar yeterli araştırma 

yapılmamıştır. Yetersiz araştırma, BİT destekli eğitimin yararlarının tamamının 

anlaşılmasını engellemekte ve BİT destekli eğitim çözümlerinin etkili şekilde üretilmesini 

zorlaştırmaktadır. Bu konuda bilimsel araştırmaların yetersizliğinin nedenleri, 

araştırmalara yeterli bütçe ayrılmaması ve eğitim politikalarını oluşturan karar alıcı 

kişilerin, bu konuda yapılacak araştırmaların yararları konusunda farklı görüşlerinin 

olmamasıdır. Diğer yandan, eğitimde herhangi bir etkinin ölçümünün karmaşıklığı ve 

doğrudan ve dolaylı birçok sebebe bağlılığı gibi etmenler de etkilerin gözlemlenmesini 

zorlaştırmaktadır. Bu engelleri aşmak için kurulan uluslararası araştırma-geliştirme şirketi 
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SRI International, farklı BİT destekli eğitim çözümlerinin birbirlerine ve geleneksel 

eğitime kıyasla avantajlarını araştırmaktadır [58]. 

3.5.4.73.5.4.73.5.4.73.5.4.7 TedarikçilerTedarikçilerTedarikçilerTedarikçiler    

BİT destekli eğitim çözümleri üreten şirketler, çözümlerini büyük ölçekte satamamakta 

ve yeterli sermayeye ulaşamamaktadırlar. Birçok ülkede, eğitim kurumlarının BİT 

destekli çözümlerine geçiş kararları bölge veya eğitim kurumu çapında verilmektedir. Bu 

durum, belirli BİT destekli eğitim çözümlerinin yaygınlaşmasını zorlaştırmakta ve 

standartlaşmasını engellemektedir. BİT destekli eğitim çözümleri pazarının bu yapısı, 

çözüm üreten şirketlerin yeterli sermayeye ulaşmasını zorlaştırmaktadır. 1998 yılında 

ABD’de kurulan ve kâr amacı gütmeyen New Schools Venture Fund, eğitim çözümlerinin 

geliştirilmesi için şirket ve derneklere yatırım yapmakta ve finansal destek sağlamaktadır. 

3.5.4.83.5.4.83.5.4.83.5.4.8 Genişbant ErişimiGenişbant ErişimiGenişbant ErişimiGenişbant Erişimi    

Birçok okulda ve öğrencili hanede, BİT destekli eğitim için yeterli genişbant erişimi 

bulunmamaktadır. Öğrencilerine yeterli internet ulaşımı sağlamaları için, eğitim 

kurumlarının en az 100 Mb/s internet bağlantısı olması beklenmektedir, fakat her okul bu 

hızda internet erişimine sahip değildir. Ayrıca, okulların bünyesinde kablosuz internet 

altyapısı çoğunlukla yetersizdir veya yoktur. BİT destekli eğitimin en etkili şekilde 

çalışması için, öğrencilerin okul dışında da internet erişimine sahip olmaları 

gerekmektedir. Bununla birlikte, özellikle düşük gelirli hanelerde internet erişimine sahip 

olma oranı düşüktür. 

Birçok devlet, bu engeli aşmak üzere eğitim kurumlarına internet bağlamaya yönelik 

projeler geliştirmiştir. ABD’de E-Rate programı, hemen hemen bütün eğitim kurumlarına 

internet bağlantısı sağlamıştır. Güney Kore’de ise 2000 yılında başlayan dijital bölünmeyi 

gidermeye yönelik politikalar, hanelerde internet erişimini artırarak eğitime dolaylı bir 

etkide bulunmuştur. 

3.5.4.93.5.4.93.5.4.93.5.4.9 Cihaz SahipliğiCihaz SahipliğiCihaz SahipliğiCihaz Sahipliği    

Eğitim kurumlarının ve öğrencilerin büyük bir bölümünün, BİT destekli eğitim için gerekli 

elektronik cihazlara sahip olmadığı görülmektedir. Özellikle düşük gelir seviyeli 

öğrencilerin, eğitimlerine yardımcı olacak elektronik cihazlara sahip olma oranları 

düşüktür. ABD’de düşük gelir seviyesindeki öğrencilerin %48’inin evlerinde bilgisayar 
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bulunmamaktadır [59]. Bunun yanı sıra, eğitim kurumlarının büyük bir bölümünün de 

öğrencilerine ve öğretmenlerine cihaz sağlamak için yeterli bütçeleri yoktur. ABD’de, 

bütçe sıkıntısı yüzünden, okulların ortalama elektronik sistem yenileme sıklıkları 6 yıldır 

[60]. Bu engeli aşmak için Google, eğitim kurumlarına aylık 20 Amerikan dolarından 3 yıl 

garantili Chromebook ve teknik destek sağlamaktadır. 

3.5.4.103.5.4.103.5.4.103.5.4.10 Birlikte ÇalışabilirlikBirlikte ÇalışabilirlikBirlikte ÇalışabilirlikBirlikte Çalışabilirlik    

Eğitim sistemleri ve BİT destekli eğitim çözümleri, her zaman beraber çalışamamaktadır. 

Eğitim kurumlarının hâlihazırda kullandıkları sistemler, yeni BİT destekli eğitim 

çözümlerine destek sunmayabilmektedir. Eğitim kurumlarının bilgi iletişim altyapısı, aynı 

zamanda birçok farklı şirketin birçok farklı ürününü kullanabilmektedir ve bu durum, 

sistemlerin birleşimini ve birbirleriyle iletişimini azaltmakta, yeni çözümlere geçişi 

zorlaştırmaktadır. Bu engeli ortadan kaldırmak için ABD’de kurulan Ortak Eğitim Veri 

Standardı (CEDS), eğitim verileri için standartlar belirlemekte ve bu vesileyle, BİT 

sistemleri arasında geçişi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

3.5.53.5.53.5.53.5.5 Örgün EÖrgün EÖrgün EÖrgün Eğitimde Ücretsiz ğitimde Ücretsiz ğitimde Ücretsiz ğitimde Ücretsiz Cihaz Cihaz Cihaz Cihaz Dağıtımı UygulamalarıDağıtımı UygulamalarıDağıtımı UygulamalarıDağıtımı Uygulamaları    

Türkiye’de üzerinde çalışılan FATİH Projesi’ne benzer projelerin dünyada yürütüldüğü 

belli başlı örnekler bulunmaktadır.  

Her Çocuğa Bir Dizüstü BilgisayarHer Çocuğa Bir Dizüstü BilgisayarHer Çocuğa Bir Dizüstü BilgisayarHer Çocuğa Bir Dizüstü Bilgisayar    

Her Çocuğa Bir Dizüstü Bilgisayar38 (OLPC) gittikçe artan BİT destekli eğitim 

inisiyitaflerinin arasında öğrencilere BİT cihazının sağlandığı en bilinen projelerden 

biridir. ABD merkezli olarak 2005’te kurulan One Laptop Per Child Vakfı’nın misyonu 

dünyada düşük gelirli kesimlerdeki çocuklara eğitimle fırsatlar yaratmaktır. Her çocuğa 

düşük maliyetli ve internete bağlı bir dizüstü bilgisayar sağlamayı amaçlayan projede 

donanım, yazılım ve içerik çocuklara ortak çalışmaya dayalı, keyifli ve kendi fırsatlarını 

yaratabileceği bir eğitim ortamı sunacak şekilde tasarlanmaktadır [61]. 

42 ülkede 2,4 milyon çocuk ve öğretmene ulaşılan proje, ağırlıklı olarak Latin Amerika 

ülkelerinde yürütülmektedir. Başta Afrika olmak üzere diğer kıtalarda da uygulamalarına 

rastlanan projenin en geniş ulusal ortakları arasında Uruguay, Peru, Arjantin, Meksika ve 

 
38 One Laptop Per Child 
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Ruanda bulunmaktadır. Bu ülkelerin arasında Uruguay her ilkokul öğrencisine dizüstü 

bilgisayar sunan ilk büyük ülke olarak öne çıkarken, Peru 8300 okulla OLPC’nin en geniş 

kapsamlı olarak yürütüldüğü ülke durumundadır [62]. 

Uruguay, Güney Amerika ülkeleri arasında yüksek okuryazarlık oranına ve fakir ve 

zengin arasında görece düşük farka sahiptir. Uruguay’da ulusal strateji Plan Ceibal’la 

paralel ilerleyen OLPC’nin 6-12 yaş arasında çocuklarda başarılı bulunmasından sonra 

projenin liseleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanmış ve başlangıç 

aşamasında lise öğrencileri için 100 bin adet XO dizüstü bilgisayar sipariş edilmiştir. 

Çocuklar, dağıtılan XO dizüstü bilgisayarların kullanımını çoğunlukla kendi kendilerine 

veya arkadaşları aracılığıyla öğrenmektedir. Öğretmenlerle yapılan ankette 

öğretmenlerin %45’i çocukların XO’ları kullanmayı yaşıtları aracılığıyla öğrendikleri, 

%36’sı kendi kendine keşfederek öğrendiklerini belirtmiştir. Çocuklarla yapılan ankette, 

çocukların %63’ünün başkalarına XO kullanımını öğrettikleri görülmektedir. XO 

kullanmayı öğreten çocukların %73’ü ailelerine, %46’sı kardeşlerine, %42’si ise diğer 

çocuklara öğrettiklerini belirtmişlerdir [63]. 

Okul müdürleriyle yapılan ankette, okul müdürlerinin büyük bir kısmının Plan Ceibal’ın 

çocuklara olumlu yansıdığı görüşünde olduğu görülmektedir. %82’si çocukların sınıftaki 

motivasyonunu olumlu yönde etkilediğini düşünürken, %80’i çocukların kendine 

güvenlerini artırdığı, %77’si öğrenmeyi geliştirdiği, %75’i ise evde ödev yapma 

alışkanlığını olumlu yönde etkilediği görüşündedir. Son olarak araştırmalar, her çocuğa 

dizüstü bilgisayar dağıtılmasının ülkede eşitliği artırmada ve zenginle fakirin aynı 

standartlarda eğitim almasını sağlamada etkisi olduğunu göstermektedir [63]. 

Peru örneği incelendiğinde pilot uygulamada görülen olumlu resmin ardından ülke 

genelindeki uygulamanın başlangıcından kısa bir süre sonra yapılan değerlendirmede 

bazı engeller görülmektedir [64].  

Programın uygulanması tarafında görülen sorunlardan ilki bazı dizüstü bilgisayarların 

okul idaresi veya ailelerin bozulacak korkusundan dolayı kullanılmadığı veya eve 

götürülmediği olmuştur. Dizüstü bilgisayarların dağıtımı, öğretmenlerin eğitimi gibi 

süreçteki lojistik kısımlar yüksek oranda zamanında tamamlanmıştır. Bununla beraber, 

süreç dahilinde eğitim almalarına rağmen öğretmenlerin BİT kullanım becerilerinin 

yetersiz kaldığı görülmüştür. Son olarak, okulların %1,4’ünde internet bağlantısının 

olması geçilmek istenen model için önemli bir engel teşkil etmiştir [64]. 
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Değerlendirmenin projenin başlangıç aşamasında yapılmış olması göz önünde 

bulundurulmakla birlikte, öğrencilerin okul, eğitim ve ödevlerle ilgili düşüncelerinin 

kontrol grubuna göre daha düşük olduğu görülmüştür. Diğer yandan, öğretmenler ve 

veliler OLPC’nin öğretim, aktif öğrenim ve motivasyon bakımından olumlu bir etkisi 

olduğunu düşünmektedir [64]. 

Eğitimde kullanımı konusunda yapılan incelemelerde, dizüstü bilgisayarların pedagojik 

kullanımının öğretmenin dizüstü bilgisayarla çalışmaya başladığı dönemden itibaren 

geçen süre arttıkça azaldığı görülmüştür. Aynı araştırmada öğretmenlerin derse hazırlık 

sırasında dizüstü bilgisayar kullanımının bu süreden bağımsız olarak sabit kalması, 

öğretmen için öğrencilerin önünde bilgisayar kullanırken daha az teşhir olma eğiliminde 

olduğu sonucuna varılmasına sebep olmuştur [64]. 

Son olarak, OCLP kapsamındaki deney grubuyla kontrol grubunun ulusal düzeydeki 

sınav sonuçları karşılaştırıldığında, başlangıç aşamasında olan bir uygulama olarak 

henüz önemli bir farkın olmadığı görülmektedir [64].  

eeee----OkulOkulOkulOkul    

Portekiz e-Okul39 projesi kapsamında öğrencilere dağıttığı yaklaşık 1,5 milyon Magellan 

dizüstü bilgisayarla benzer adımlardan birini atmıştır40. Diğer uygulamalardaki gibi amaç 

ucuz maliyetli cihaz, genişbant bağlantısı, eğitim içeriği ve gerekli eğitimin verilmesiyle 

eğitimde geniş kapsamlı bir dönüşüm programı hazırlanması olarak belirlenmiştir.  

2008’de başlayan projenin eğitimde e-Okul’dan sonra yaşanan reformun etkisi PISA 

2009 sonuçlarında olumlu olarak görülmektedir. Projenin sınıf içindeki etkisi dışında 

Portekiz’de yerel teknoloji endüstrisinin gelişmesi ve uluslararası eğitim teknolojisi 

pazarında yer almaya başlaması gibi etkileri de mevcuttur [65]. 

Düşük maliyetli dizüstü bilgisayar Magellan, Intel’in diğer ülkelerde sınıflarda kullanım 

için tasarladığı Classmate PC’nin bir benzeri olup, Intel tarafından Portekiz’de 

üretilmektedir [66]. Magellan’ın fiyatı öğrencinin ailesinin gelir düzeyine göre değişiklik 

göstermektedir. Lise öğrencileri arasında fiyatlar 200 Avro’dan başlarken en düşük gelir 

düzeyi için bedava olacak şekilde geniş bir spektrumda değişmektedir. İlkokul öğrencileri 

 
39 İng. e-School, Por. e-Escola 

40 Portekiz’de yaklaşık 11 milyon insan yaşamaktadır. 
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için ise fiyatlar 50 Avro’dan başlarken yine gelir düzeyine göre ücretsiz verilmesine kadar 

düşmektedir. Dizüstü bilgisayarlar operatörler aracılığıyla satılmaktadır. Bunun 

karşılığında, cihazlar için sunulan kablolu ve kablosuz bağlantıda operatörler indirim 

sunmaktadır [67]. 
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4444 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının Olası Sosyal ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının Olası Sosyal ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının Olası Sosyal ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının Olası Sosyal ve 
PsikolojikPsikolojikPsikolojikPsikolojik    EtkileriEtkileriEtkileriEtkileri    

BİT topluma birçok fayda sağlamanın yanında, belli başlı riskler oluşturmaktadır. Bu 

risklerden bazıları özellikle çocuklar ve gençler için geçerlilik göstermektedir. Risklerin 

önüne geçmekteki en etkili yollar bireylerin internetteki tehditlere karşı koruyacak 

becerilere sahip olacakları bir eğitim almaları ve internet ortamında bireylerin haklarını 

koruyan yasal düzenlemeler getirilmesidir. 

4.14.14.14.1     Cinsel Ve Zararlı İçeriğe Maruz KalmaCinsel Ve Zararlı İçeriğe Maruz KalmaCinsel Ve Zararlı İçeriğe Maruz KalmaCinsel Ve Zararlı İçeriğe Maruz Kalma    

Cinsel ve zararlı içeriğe maruz kalma, çocuklar için risk olarak görülmektedir. Toplumsal 

Dönüşüm ekseni Mevcut Durum Raporu’nda değinildiği gibi, çocukların cinsel içerikli 

sitelere ve nefret, kendine zarar verme, uyuşturucu, intihar, anoreksi gibi eğilimlere 

neden olan sitelere maruz kalması riski söz konusudur. AB genelinde çocuklar arasında 

cinsel içerikli sitelere maruz kalma oranı %14’ken, belirtilen diğer zararlı içeriklere maruz 

kalma oranı %21’dir [68]. Ayrıca, çocuk istismarı da Avrupa’da önemli bir tehdit 

oluşturmaya devam etmektedir. 2011 yılında INHOPE acil yardım hatlarına ihbar edilen 

çocuk istismarı içeriği sayısı, %24 artarak yaklaşık 30 bine ulaşmıştır [69]. 

Bu kapsamda, Avrupa için Sayısal Gündem kapsamında iki eylem planı bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki, yasadışı içeriklerin bildirilmesi ve çocuklar için güvenli internetin 

desteklenmesini önermektedir. Bu amaçla, 2012 yılında “Çocuklar için daha iyi internet 

stratejisi” yayımlanmıştır. Çocuklara internetten en etkili ve güvenli şekilde 

faydalanabilmelerini sağlayacak dijital beceriler kazandırılmasını amaçlayan bu strateji 

çerçevesinde, okullarda çocukların farkındalık ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik 

programlar oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca, çocuklara daha güvenli bir çevrimiçi 

ortam oluşturmak için devletlerin yaşa uygun ayarlar, ebeveyn kontrolü ve yaşa göre 

içerik sınıflandırması gibi araçlardan faydalanması beklenmektedir [70]. 

Sayısal Gündem’de yer alan ikinci eylem, ülkelerde zararlı içerikli sitelerin bildirileceği 

INHOPE ve INSAFE acil yardım hatlarını oluşturulmasıdır. Her ülkede oluşturulan 

Güvenli İnternet Merkezleri, acil yardım hatları ve farkındalık etkinliklerini yürütmektedir. 

INHOPE, çocuk istismarı içeren içeriklerin ihbarlarını almakta ve INSAFE, çocuklar için 

güvenli internet kullanımına yönelik bilgi vermektedir [71]. Bu konuya ilişkin daha 
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kapsamlı incelemeler Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet 

ekseninde yer almaktadır. 

4.24.24.24.2 Kişisel Bilgilerin İzinsiz KullanımıKişisel Bilgilerin İzinsiz KullanımıKişisel Bilgilerin İzinsiz KullanımıKişisel Bilgilerin İzinsiz Kullanımı    

Elektronik iletişim ve e-ticaretin yayılmasıyla birlikte, kişisel bilgilerin izinsiz alımı ve 

kimlik hırsızlığı gibi tehditler yaygınlaşmıştır. ABD’de yetkili kurum olan Federal Trade 

Commision (FTC) Consumer Sentinel Network’e gelen kimlik hırsızlığı şikayetlerinin 

sayısı, 8 yıl içerisinde 10 katına artarak 2008 yılı itibarıyla 314 bin olmuştur. Bunların en 

sık karşılaşılanları arasından %20’si kredi kartı dolandırıcılığı, %15’i devlet evrakı ve 

menfaatlerine yönelik dolandırıcılık, %15’i işe alma vaadiyle kandırılma ve %13’ü telefon 

üzerinden dolandırıcılıktır [72]. 

ABD’nin 2020 BİT hedeflerine yönelik hazırlanan Ulusal Genişbant Planı kapsamında, 

FTC’nin kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılıkla savaşmak için ek kaynak ayırması gerektiği 

önerilmiştir. OnGuard Online platformunun, kullanıcıları riskler üzerine bilgilendirecek, 

çözümler sunacak ve ilgili kişi ve birimlerin iletişimini verecek şekilde düzenlenmesi 

beklenmektedir. Ayrıca, toplumun bu riskler hakkında bilgilendirilmesi ve kişisel verilerin 

paylaşımında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında eğitimler düzenlenmesi 

planlanmaktadır [72]. 

Şirketlerin kişisel bilgileri toplama, analiz etme ve kara dönüştürme becerileri internetle 

birlikte oldukça artmıştır. Benzer şekilde, devletler de hizmetlerini iyileştirmek adına 

internetin büyük kolaylıklar sağladığı bu yöntemlerden faydalanmaktadır. Diğer yandan, 

küresel örneklerde de görüldüğü gibi, kullanıcıların kişisel bilgilerinin toplanıp 

kullanılması hakkında kısıtlı bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca, bu bilgileri toplayan 

kurumların yasal sorumluluklarıyla ilgili de belirsizlikler mevcuttur. Kullanıcıların yarısının 

internetteki gizlilik ve güvenlik konularıyla ilgili endişelere sahip olduğu göz önüne 

alınarak özel bilginin korunmasına yönelik mevzuatın kullanıcılara kontrol sağlayacak 

şekilde hazırlanması beklenmektedir [72]. 

4.34.34.34.3 Sanal ZorbalıkSanal ZorbalıkSanal ZorbalıkSanal Zorbalık    

Sanal zorbalık, toplumun genelinin maruz kalabileceği bir tehdittir; ülke raporlarında, 

sanal zorbalığın en sık karşılaşıldığı kesim olan gençlere odaklanılmaktadır. EU Kids 

Online raporunda, Avrupa genelinde 9-16 yaş arasındaki çocuklardan %6’sının siber 
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zorbalığa maruz kaldığı görülmektedir. Ayrıca, siber zorbalığın ülkedeki internet 

kullanımıyla paralel olarak arttığı gözlemlenmektedir. Bu sebeple, sanal zorbalığa karşı 

uygulanan politikaların, internet kullanımını artırmaya yönelik politikalarla birbirini 

baltalamamasına dikkat edilmektedir (Şekil 4.1). 

Başta UNESCO olmak üzere birçok uluslararası organizasyon, sanal zorbalığı karşı 

çözüm yaratılması gerekliliğinde hemfikirdir. Yapılan araştırmalara göre, sanal zorbalığın 

alt başlıklarından biri olarak kabul edilebilecek olan internetten taciz, özellikle ilişkileri 

olan gençler arasında yaygınlıkla görülmektedir. İlişkisi olan her 4 gençten biri, internet 

üzerinden taciz edilmektedir. Bu kapsamda, en yaygın olarak maruz kalınan tacizlerin 

başında izinsiz sosyal hesaba girmek, cinsel taciz içeren mesaj atmak, müstehcen resim 

göndermek için baskı yapmak ve mesajla tehdit etmek gelmektedir (Şekil 4.1). 

Yetişkinler arasındaki sanal zorbalık konusu ise henüz raporlarda yer almamakla birlikte, 

gündemde yer almaya başlamıştır. Sanal zorbalığın, iş yerlerinde artık yaygın bir problem 

olduğu ve çalışanların mesaj veya e-posta yoluyla taciz edildiği şikayetlerine sıkça 

rastlandığı psikologlar tarafından belirtilmektedir. 
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Şekil 4.1 Sanal zorbalığa maruz kalma oranları 

 

4.44.44.44.4     Yanlış Bilgi ve DezenformasyonYanlış Bilgi ve DezenformasyonYanlış Bilgi ve DezenformasyonYanlış Bilgi ve Dezenformasyon    

İnternet, herkesin içerik üretimine açık doğasından dolayı, yanlış bilgi yayılımını ve 

dezenformasyonu daha büyük bir tehdit haline getirmektedir. Dezenformasyon, yanlış 

bilginin toplumu kandırma niyetiyle kasten yayılması eylemine denmektedir. Toplumda 

yanlış bilginin yayılması, arkasındaki niyet ne olursa olsun, toplumun farkındalığını 

şekillendirmektedir. 

Toplumun yanlış bilgiyi kabul etmeye yatkınlığı farklı araştırmalarla desteklenmiştir. 

Sosyal medya, dedikodu olarak adlandırılabilecek asılsız haberlerin yayılmasına neden 

olabilmektedir. Ülkelerdeki doğal, politik veya ekonomik olağan dışı olaylar sırasında, 

toplumdaki iletişimin Twitter üzerinden etiketler aracılığıyla sürdürülmesi birçok fayda 

sağlarken, zaman zaman asılsız haberlerin yayılmasına neden olmaktadır 

Kaynak: EU Kids Online 2011; Urban Institute, Teen Dating Abuse and Harassment in the Digital World, 2013.
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4.54.54.54.5     Nefret SöylemiNefret SöylemiNefret SöylemiNefret Söylemi    

Nefret söylemi, dünyanın birçok yerinde toplumun sosyopolitik durumuna göre farklı 

şekiller alarak ortaya çıkmaktadır. Avrupa’da yapılan araştırmaya göre, nefret 

söyleminde en yaygın görülen eğilimler etnik köken, din ve ırk farklılıklarıdır. Bunları 

cinsel yönelim, vatandaşlık ve cinsiyet takip etmektedir. 

Nefret söylemi, internetteki birçok farklı araç ve içerik türünden faydalanabilmektedir. 

Nefret siteleri, bunların başında gelmektedir. 2012 yılında yayımlanan EU Kids Online 

araştırmasına göre, 11-16 yaş arasındaki çocukların %12’si internette nefret sitelerine 

rastlamıştır [68]. Bloglar ve forumlarda ise, takma adlar ve anonim yorumların 

gizliliğinden faydalanan birçok kullanıcı nefret söyleminde bulunmaktadır. Bu yorumlar, 

belirli bir gruba yönelik olmamasına rağmen, anlayıştan yoksun bir bakış açısı veya 

uygunsuz bir üslupla herhangi bir kişiye yönelebilmektedir. Bir grup blogcu, Hong 

Kong’da intihar eden bir kadının intiharının arkasındaki sebep olarak kocasının 

aldatmasını göstermiştir. Bu suçlayıcı tutumdan etkilenen internet kullanıcıları, kişiyi taciz 

eden mesajlar ve ölüm tehditleriyle rahatsız etmiştir. Nefret söyleminde tercih edilen 

diğer araçlar arasında video oyunlar, sosyal ağlar ve paylaşım sitelerinde yer alan video 

ve müzik içerikleri gelmektedir [73]. 

İnternetteki nefret söylemini yok etmek adına atılan adımlar çeşitlilik göstermektedir. 

Demokratik devletin, nefret söylemini engelleyici yasal düzenlemeler yapması bu konuda 

önem taşımaktadır. Diğer yandan, oluşturulacak acil hatlarla tanık olunan nefret 

söylemlerinin yetkili mercilere iletilmesi teşvik edilebilmektedir. Litvanya’da bu yöntemin 

başarısı test edilmiştir. Nefret söylemlerine yönelik takiplerin artırılmasının yanında, 2010 

– 2011 yılları arasında gençlere yönelik eğitim programları yürütülmüştür. Gençlerde 

farkındalık yaratmaya yönelik eğitim çalışmaları, kampanyalar ve alınacak Insafe benzeri 

uluslararası inisiyatifler etkisi kanıtlanmış yöntemlerdir. Avrupa Konseyi’nin Young 

People Combating Hate Speech Online programı, internetteki nefret söylemiyle 

savaşmak için gençlere uluslararası platformda inisiyatif vererek yukarıda sözü edilen 

adımların birkaçına birden değinmektedir [73]. 

4.64.64.64.6     Bağımlılık YaratmaBağımlılık YaratmaBağımlılık YaratmaBağımlılık Yaratma    

Bilgisayar ve internet bağımlılığı, birçok yetkin kuruluş tarafından tanınmamasına 

rağmen, bireylerin bilgisayar başında uzun saatler geçirmesini anlatmada sıklıkla 
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kullanılmaktadır [74]. ABD’de 2004’le 2009 yılları arasında bir bireyin internette geçirdiği 

süre %117 artmıştır. Boş vaktin internete ayrılan bölümleri karşılaştırıldığında Çin %44’le 

ilk sırada yer alırken, bunu %40’la Güney Kore ve %38’le Japonya takip etmektedir. 

ABD’de ise bu oran %30 değerindedir [75].  

Gençlerin internette geçirdiği zaman ciddi boyutlara ulaşmıştır. Dünya genelinde her üç 

öğrenciden biri, internette günde 5 saatten fazla zaman geçirmektedir. Toplumun 

alışkanlıkları artık değişmiş ve internette geçirilen zaman, televizyon başında geçirilen 

zamanın iki katı kadar olmuştur. Bunlar haricinde, internette geçirilen uzun sürenin, her 

zaman planladığından daha uzun süre internette kalmak ve interneti günlük 

problemlerden kaçmak için kullanmak gibi olumsuz etkilere sebep olduğu görülmektedir. 

4.74.74.74.7 Aile yaşantısına etkisiAile yaşantısına etkisiAile yaşantısına etkisiAile yaşantısına etkisi    

Daha önce de değinildiği üzere BİT, insanların çevreleriyle kurduğu iletişimde büyük 

kolaylıklar yaratmıştır. 2010’da ABD’de yapılan ankete göre, insanlar internetin 

çevreleriyle olan iletişimlerinde yarattığı bir etkinin olmadığını veya kısmen olumlu bir 

katkısı olduğunu ifade etmiştir [76]. Katılımcıların yarısı, internetin aileleriyle olan 

iletişimini etkilemediğini belirtmiştir. Diğer yandan, olumlu bir katkısının olduğunu 

düşünenlerin oranı toplamda %44’tür. Oranlar, diğer gruplarla olan iletişimde de benzer 

şekilde dağılmıştır (Şekil 4.2). 

İnternetin aileyle yüz yüze geçirilen zamana olumsuz yönde etkilediğini düşünenlerin 

oranı, 2000-2010 yılları arasında hızlı bir şekilde artmıştır. İnternetin aileyle yüz yüze 

geçirilen zamanı olumsuz yönde etkilediğini düşünenlerin oranı 2000’de %8 iken, bu 

oran 2010’da %34 olmuştur. Aynı zaman diliminde, internetin aileyle yüz yüze 

görüşmeye bir etkisinin olmadığını düşünenlerin oranı hızlı bir düşüş yaşamıştır. Ayrıca, 

internetin aileyle yüz yüze geçirilen zamana etkisinin, internette daha fazla zaman 

geçiren kullanıcılarda daha yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 4.2). 
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Şekil 4.2 İnternetin aile yaşantısına etkisi 

 

 

Kaynak: Center for the Digital Future, The Digital Future Project, 2011
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5555 Uluslararası ve Bölgesel Uluslararası ve Bölgesel Uluslararası ve Bölgesel Uluslararası ve Bölgesel KuruluşKuruluşKuruluşKuruluşların BİT Politikalarıların BİT Politikalarıların BİT Politikalarıların BİT Politikaları    

Birçok uluslararası kuruluş, ülkelerin stratejilerine rehberlik etmesi adına BİT ve bilgi 

toplumu politikalarına yönelik görüş ve eylem planlar hazırlamaktadır. Ülkelerin 

stratejilerinde etkili olmasından ve küresel boyutta bir yol gösterici addedilmesinden 

dolayı, bu görüş ve eylem planlarının toplumsal dönüşümdeki eğilimleri tanımlamakta kilit 

bir rolü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa için Sayısal 

Gündem’i, Birleşmiş Milletler’in Dünya Bilgi Toplumu Zirveleri, OECD’nin İnternet 

Politikaları Oluşturma Bildirisi ve Dünya Bankası’nın 2012-2015 BİT Grup Stratejisi 

incelenmektedir. 

5.15.15.15.1 Avrupa BirliğiAvrupa BirliğiAvrupa BirliğiAvrupa Birliği    

Avrupa için Sayısal Gündem41, Avrupa Komisyonu tarafından akıllı, sürdürülebilir ve 

kapsayıcı bir büyüme amacıyla oluşturulan 10 yıllık Avrupa 2020 stratejisinin 7 eylem 

planından ilkidir. Avrupa vatandaşlarının ve işletmelerin, dijital teknolojilerden en üst 

düzeyde faydalanmasına sağlayarak Avrupa ekonomisinin yeniden düzenlemesini 

amaçlamaktadır [77].  

5.1.15.1.15.1.15.1.1 Girişim AlanlarıGirişim AlanlarıGirişim AlanlarıGirişim Alanları    

Paydaşlardan alınan görüşler ve Granada Deklarasyonu42 ile Avrupa Parlamentosu İlke 

Kararı’nın43 çıktılarından yola çıkan Avrupa Komisyonu, dijital ekonominin gelişmesine 

engel olan 7 eksikliği ve bu eksikliklerin giderilmesi için 7 girişim alanı belirlemiştir. 

Aşağıda kısaca değinilen 7 girişim alanında, 101 eylem içeren eylem planı 

oluşturulmuştur. Toplumsal Dönüşüm ekseni kapsamında olan eylem planlarına, bu 

raporda ilgili başlıklar altında değinilmektedir [78]. 

Tek ve hareketli bir Tek ve hareketli bir Tek ve hareketli bir Tek ve hareketli bir dijitaldijitaldijitaldijital    pazarpazarpazarpazar    

İnternet ne kadar sınırsız olsa da, internetteki içerik ve hizmetlerin bir ülkeden başka bir 

ülkeye sunulması yasal engeller taşımaktadır. Çevrimiçi müzik pazarından 

telekomünikasyon hizmetlerine kadar her ülkenin kendi pazarını ve yasal mevzuatını 

 
41 Digital Agenda for Europe 

42 Granada Declaration 

43 European Commission Resolution 
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oluşturması, Avrupa Birliği (AB) genelinde oluşacak hareketli bir çevrimiçi pazarın önüne 

geçmektedir. Birleştirilmiş bir içerik piyasasıyla içeriğe erişimi AB genelinde açmak, AB 

ülkeleri arasında yapılan çevrimiçi işlemlerdeki usulleri basitleştirilmek, internet 

ortamında sahip olunan hakların bireyler tarafından bilinirliğini artırmak ve 

telekomünikasyon hizmetleri için AB genelinde tek bir pazar oluşturmak gibi etmenler 

aracılığıyla dinamik bir dijital pazarın oluşturulması için planlanmaktadır. 

Birlikte çalışabilirlik ve standartlarBirlikte çalışabilirlik ve standartlarBirlikte çalışabilirlik ve standartlarBirlikte çalışabilirlik ve standartlar    

İnternet, sahip olduğu açık mimari sayesinde, birlikte çalışabilir ürün ve uygulamaların 

var olduğu bir pazar sunmaktadır. Bu birlikte çalışabilirlikten en üst düzeyde 

faydalanabilmek adına, BİT standartlarını belirleyen yapının hızla gelişen teknolojiye 

ayak uydurabilmesi, standartların kullanımının teşvik edilmesi ve birlikte çalışabilirliğin 

koordinasyonla pekiştirilmesi eylemleri planlanmaktadır. 

Güvenilirlik ve güvenlikGüvenilirlik ve güvenlikGüvenilirlik ve güvenlikGüvenilirlik ve güvenlik    

İnternetin farklı amaçlarla kullanımını artırmak için, kullanıcıların internetteki platformların 

emniyetine güven duymaları şarttır. E-bankacılık veya e-sağlık gibi bu güven üzerine 

kurulu sistemler başarıyla yürütülse de, istenmeyen44 e-postalar gibi kullanıcı deneyimini 

olumsuz yönde etkileyen tehditler bulunmaktadır. Bu tehditlerin irdelenmesi ve 

güvenliğin bu yönde güçlendirilmesiyle, güvenlik sorunlarının internet kullanımı için bir 

engel olmaktan çıkması planlanmaktadır. 

Hızlı internetHızlı internetHızlı internetHızlı internet    

İnternetin ekonomiyi büyütmesi ve gelişmeye devam eden hizmetlerden herkesin 

yararlanabilmesi adına, hızlı internet erişiminin tüm topluma yayılması gerekmektedir. Bu 

sebeple, genişbant altyapısının herkese yüksek hızla ve karşılayabileceği fiyatlarla 

sunulması amaçlanmaktadır. 2020 yılına kadar bütün Avrupalıların 30 Mbps üzerinde 

internete erişiminin olması ve yarısından fazlasının 100 Mbps üstünde bir hızda 

bağlantısının olması hedefi konmuştur. Bu amaca ulaşmak için, genişbant kapsamasının 

ticari kazançlara göre önceliklerden arındırılarak artan bir hızla her yerde sağlanması, 

fiber gibi yüksek hızda erişim sunan yeni nesil erişim ağlarından faydalanılması ve 

 
44 Spam (İngilizce) 
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bireylerin çevrimiçi olarak bilgiye erişme ve bilgi yayma haklarını koruyan açık, tarafsız 

bir internetin sunulması planlanmaktadır. 

Araştırma ve yenilikAraştırma ve yenilikAraştırma ve yenilikAraştırma ve yenilik    

İyi fikirlerin ürünlere dönüşebilmesi için araştırma ve geliştirmeye daha fazla yatırım 

yapılması, AB genelinde oluşturulması planlanan tek pazardan faydalanılması ve sektör 

önderliğinde, standartlara bağlı açık yeniliklerin desteklenmesi planlanmaktadır. 

DijitalDijitalDijitalDijital    okuryazarlık, yetkinlikler ve eokuryazarlık, yetkinlikler ve eokuryazarlık, yetkinlikler ve eokuryazarlık, yetkinlikler ve e----içermeiçermeiçermeiçerme    

Dijital çağın herkesi kapsayan bir dönüşüm yaratabilmesi için, becerilerin bir engel 

olmaktan çıkması gerekmektedir. İnternet aracılığıyla erişilen hizmetler arttıkça, internet 

günlük hayatın daha büyük bir parçası olmakta; fakat internet kullanmayan bireyler, bu 

yeniliklerin dışında kalmaktadır. Avrupa’nın yüzde 30’unu kapsayan bu grup, çoğunlukla 

dezavantajlı kesimlerden45 oluşmakta ve eğitim, istihdam, sağlık, katılımcılık gibi 

alanlardaki birçok imkandan faydalanamamaktadır. Bunun sebepleri arasında ihtiyaç 

duymamak ve yüksek maliyetler sebep gösterilse de, pek çok durumda eksikliğin 

yetkinliklerden kaynaklandığı görülmektedir. Bu kapsamda, çevrimiçi hizmetlerden 

herkesin faydalanmasının sağlanması ve dijital okuryazarlığın ve yetkinliklerin artırılarak 

dijital bölünmenin giderilmesi planlanmaktadır. 

AB toplumu için BİT destekli çözümlerAB toplumu için BİT destekli çözümlerAB toplumu için BİT destekli çözümlerAB toplumu için BİT destekli çözümler    

Teknolojinin etkili kullanımıyla, toplumdaki mevcut risklere çözümler yaratmak 

mümkündür. Dijital toplumun, herkes için daha iyi çözümler sunan bir toplum olarak 

tasarlanması gerekmektedir. Bu amaçla, BİT’ten çevrenin korunmasında faydalanılması; 

sürdürülebilir sağlık hizmetlerinin, kültürel çeşitliliğin ve içeriğin teşvik edilmesi; e-devlet 

ve akıllı ulaşım sistemleri gibi birçok alanda AB genelinde topluma çözümler sunulması 

planlanmaktadır. 

5.1.25.1.25.1.25.1.2 Hedeflenen EtkiHedeflenen EtkiHedeflenen EtkiHedeflenen Etki    

Hazırlanan eylem planları aracılığıyla AB genelinde yaratılacak etkiler için 2020 yılına 

kadar erişilmesi gereken hedefler konulmuştur (Şekil 5.1). Belirlenen 13 hedef 

 
45 Dezavantajlı kesim 65-74 yaş arası grup, düşük gelirliler, işsiz kesim ve düşük eğitim düzeyindeki insanlar ve 

engelliler olarak tanımlanmıştır 
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doğrultusunda, her ülkedeki gelişim her yıl güncellenen ilerleme raporlarıyla takip 

edilmektedir [79]. 

Şekil 5.1 Avrupa için Sayısal Gündem Hedefleri 

 

5.25.25.25.2 Birleşmiş MilletlerBirleşmiş MilletlerBirleşmiş MilletlerBirleşmiş Milletler    

Birleşmiş Milletler tarafından 2003 yılında Cenevre’de düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu 

Zirvesi’nde46 (WSIS), kapsayıcı bir bilgi toplumu oluşturmayı sağlayacak 11 eylem alanı 

belirlenmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde dijital bölünmeyi giderme ve bilgi toplumuna 

dönüşümü amaç edinen zirvede kamu sektörü, özel sektör, sivil halk ve uluslararası 

kuruluşların paydaşlar olarak örgütlenmelerinin önemi vurgulanmıştır [80].  

 
46 World Summit on the Information Society 

� Tüm AB 2013’e kadar genişbanta geçecektir
� Tüm AB 2020’ye kadar en az 30Mbps genişbant bağlantısına sahip olacaktır
� 2020’de, AB’nin %50’si en az 100Mbps genişbant bağlantısına üye olacaktır

Erişim

Dijital pazar

� 2015 yılında nüfusun %50’si internetten alışveriş yapıyor olacaktır
� 2015 yılında nüfusun %20’si yabancı sitelerden alışveriş yapacaktır
� 2015 yılında KOBİlerin %33’ü online satış yapmaya başlayacaktır
� 2015 yılında yurt dışı ve yurt içi tarifeler arasındaki fark ortadan kalkacaktır

E-içerme

� 2015’te düzenli internet kullanımı %60’tan 75’e; dezavantajlı nüfusta ise %41’den 
60’a çıkarılacaktır

� 2015’te interneti hiç kullanmamış nüfus, %30’dan %15’e düşürülecektir
� 2015 yılında nüfusun %50’si e-devlet hizmetlerini kullanıyor olacak ve bunların 

yarısı formları doldurmuş olacaktır
� 2011 yılında Üye Devletler tarafından kabul edilen başlıca tüm ülkeler arası kamu 

hizmetleri, 2015’te online olacaktır

Enerji � 2020’ye kadar aydınlatma için enerji kullanımı%20 azalacaktır

Ar-Ge � 2020’de BİT Ar-Ge kamu yatırımları 2 katına çıkarılarak 11 milyar € olacaktır
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2003 yılında Cenevre’de gerçekleşen ilk fazın ardından Tunus’ta gerçekleştirilen ikinci 

zirvede, Cenevre kararlarına bağlılık teyit edilmiş ve dijital bölünmeyi önlemeye yönelik 

olarak gerçekleştirilecek eylemlerin finansal yöntemlerine odaklanılmıştır. Zirve 

çıktılarının gerçekleştirilmesi Birleşmiş Milletler Bilgi Toplumu Grubu’nun (UNGIS)47 

sorumluluğunda yer alırken, ülkeler tarafından bu kararlar dahilinde gerçekleştirilen 

projelerin ITU tarafından envanteri tutulmakta ve bu envanter, her yıl rapor olarak 

yayımlanmaktadır. Ayrıca, Tunus’taki zirvenin ardından sonlanacak 10 yıllık süreci 

değerlendirmek adına, 2015 yılında WSIS+10 genel değerlendirmesi sunulacaktır. Yıllık 

değerlendirmeler ve envanter, amaçlar doğrultusunda belirlenen eylem alanlarında 

sınıflandırılmaktadır. Eylem alanları ve Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinin bu alanlardaki 

beklentileri aşağıdaki gibi özetlenebilir [80]: 

C1. Devlet ve tüm paydaşların kalkınma için BİT’i geliştirmedeki roC1. Devlet ve tüm paydaşların kalkınma için BİT’i geliştirmedeki roC1. Devlet ve tüm paydaşların kalkınma için BİT’i geliştirmedeki roC1. Devlet ve tüm paydaşların kalkınma için BİT’i geliştirmedeki rolülülülü    

Bilgi toplumunu geliştirmede, devlet ve bütün paydaşların etkin katılımı ve işbirliği hayati 

önem taşımaktadır. Ulusal düzeyde bütün paydaşların yer aldığı bir diyalogun oluşması 

ve oluşturulacak e-stratejide bu diyalog aracılığıyla paylaşılan örnek vaka ve 

tecrübelerden faydalanılması beklenmektedir. Ulusal boyutta bir e-strateji oluşturulurken 

yerel, bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar göz önüne alınmalı ve özel sektör bu seviyelerde 

somut projeler üretmelidir. 

Bilgi Toplumunun paydaşları arasında ortaklıkların başlatılması ve teşvik edilmesi için 

ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde mekanizmalar tanımlanmalıdır. Ulusal düzeyde 

çok paydaşlı portallar kurmanın uygulanabilirliği ortaya çıkarılmalıdır. Diğer bazı 

unsurların yanı sıra girişimci planları, ortak sermaye yatırımları, devlet yatırım fonları, 

yatırım teşviki stratejileri, yazılım ihracı destek faaliyetleri, araştırma ve geliştirme 

ağlarının desteklenmesi ve yazılım parkları gibi bir dizi önlem teşvik edilmelidir. 

C2. Bilgi ve iletişim altyapısı: BiC2. Bilgi ve iletişim altyapısı: BiC2. Bilgi ve iletişim altyapısı: BiC2. Bilgi ve iletişim altyapısı: Bilgi toplumunun temelilgi toplumunun temelilgi toplumunun temelilgi toplumunun temeli    

Altyapının, yaygın ve makul fiyatlı erişimin ve dijital içermenin başarılmasında önemli rolü 

bulunmaktadır. Devletlerin ulusal e-strateji dahilinde bireylerin kolay ve makul fiyatta 

erişime sahip olduğundan emin olması beklenmektedir. Devletler, BİT altyapısına gerekli 

yatırımı sağlamak için gerekli rekabetçi pazar ortamını oluşturmak adına ulusal kalkınma 

 
47 United Nations Group on the Information Society 
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politikaları çerçevesinde eylemleri hayata geçirmelidir. Ucuz ve yeterli BİT donanımının 

son kullanıcılar tarafından kullanılabilmesi amacıyla uluslararası araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri yürütülmelidir.  

Ulusal e-stratejiler kapsamında tüm okullar, üniversiteler, sağlık kurumları, kütüphaneler, 

postaneler, müzeler ve kamuya açık diğer kuruluşlar için, belirtilen hedeflere paralel BİT 

bağlanabilirliği sağlanmalı ve geliştirilmelidir. Yeni BİT tabanlı hizmetlerin temini için 

ülkelerin ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye ulaşılmasına yardımcı 

olmak amacıyla uydu ve diğer sistemler aracılığıyla hizmet tedariki dâhil her türlü ulusal, 

bölgesel ve uluslararası genişbant ağ altyapısı geliştirilmeli ve güçlendirilmelidir. 

Ayrıca devletlerin yaşlı, engelli ve diğer dezavantajlı grupların ve çocukların erişimiyle 

özellikle ilgilenmesi beklenmektedir. Okuryazar olmayanlarla ilgili sorunların 

azaltılabilmesi için, insanların BİT'e erişimini kolaylaştıracak metin tabanlı olmayan 

bilgisayar arayüzleri ve ucuz teknolojiler geliştirilmelidir. 

C3. Bilgiye erişimC3. Bilgiye erişimC3. Bilgiye erişimC3. Bilgiye erişim    

BİT, dünyanın her yerinde insanların bilgiye anında erişimini sağlayabilmektedir. 

Devletlerin internet başta olmak üzere farklı iletişim kaynakları aracılığıyla bireylere, 

kurumlara ve topluluklara bilgi erişimi sağlaması beklenmektedir.  

Hükümetlerin, başta internet olmak üzere muhtelif kaynaklar aracılığıyla resmi bilgilere 

yeterli erişimi sağlaması gerekmektedir. Başta yeni teknolojiler olmak üzere, bilgiye 

erişim ve kamusal verilerin korunması konusunda doğru yasal düzenlemelerin yapılması 

da gerekmektedir. Hükümetler ve diğer paydaşlar, çok amaçlı sürdürülebilir kamusal 

erişim noktaları oluşturarak vatandaşlarının başta internet olmak üzere çeşitli 

haberleşme kaynaklarına ücretsiz veya en azından ucuz bir şekilde erişebilmelerini 

mümkün kılmalıdırlar. Bu erişim noktaları, başta kırsal ve az hizmet sunulmuş bölgelerde 

bulunan kütüphanelerdeki, eğitim kurumlarındaki, kamu kurumlarındaki, postanelerdeki 

ve kamuya açık diğer kurumlardaki kullanıcıları destekleyecek kapasiteye olabildiğince 

sahip olmalı, bu kullanıcılara erişim sunulurken fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygı 

gösterilmeli ve bilgi kullanımı ve paylaşımı desteklenmelidir. 

Başta imkânı kısıtlı kesimler olmak üzere herkesin BİT’e erişimini kolaylaştıran yenilikçi 

araçlar ve uygulamalar, BİT altyapısı ve ağ oluşturma dâhil bilgi toplumu ile ilgili 

araştırma faaliyetleri desteklenmelidir. Bilgi Toplumu için uyarlanmış, ulusal kütüphane 
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stratejilerinin ve mevzuatının incelenmesi, karma kütüphaneler48 konusunda uluslararası 

bir bilincin geliştirilmesi ve tüm dünyadaki kütüphaneler arasında işbirliğinin teşvik 

edilmesi dâhil olmak üzere kapsamlı bir dijital halk kütüphanesi ve arşiv hizmetleri 

oluşturulması desteklenmelidir. 

C4. Yetkinlik geliştirme ve C4. Yetkinlik geliştirme ve C4. Yetkinlik geliştirme ve C4. Yetkinlik geliştirme ve eeee----öğrenmeöğrenmeöğrenmeöğrenme    

Herkes teknolojinin sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde faydalanabilmek için gerekli 

yetkinliklere sahip olmalıdır. Bireylerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi ve dijital 

okuryazarlık esastır. BİT, eğitimin tedarikine ve öğretmenlerin eğitimine yeni boyutlar 

kazandırabilmekte, bu sayede evrensel boyutta verilecek eğitime katkı 

sağlayabilmektedir. Ayrıca örgün eğitimde yer alamayan bireyler için hayat boyu 

öğrenimin kolaylaştırılmasıyla, mesleki beceriler daha kolay ve etkili bir şekilde 

geliştirilebilecektir. 

■ BİT, müfredat gelişiminden idari sistemlere kadar eğitimin her düzeyi ile 

birleştirilecek şekilde ulusal politikalar geliştirilmelidir. 

■ Okuma-yazma bilmemeyi tamamen ortadan kaldırmak içi BİT ulusal ve bölgesel 

düzeyde kullanılmalıdır. 

■ Kütüphane, internet erişim merkezleri gibi mevcut tesislerden faydalanarak dijital 

okuryazarlık eğitimleri verilmelidir. 

■ Nitelikli BİT uzmanları ve çalışanları yetiştirmek için devlet yetkinlik geliştirme 

programları oluşturmalıdır. 

■ BİT temelli alternatif eğitim sistemlerinin etkisini göstermek için pilot projeler 

geliştirilmelidir. 

■ BİT ile ilgili alanlarda kadınlara da eşit eğitim imkanları sunularak BİT eğitimindeki 

cinsiyetler arası fırsat eşitsizliği giderilmelidir. 

■ Özellikle kırsal ve dezavantajlı bölgelerde, yerel halkın BİT kullanımı ve özellikle 

sosyal fayda sağlayan içeriklerin artırılması teşvik edilmelidir. 

 
48 Geleneksel basılı kütüphane kaynaklarıyla artan dijital içeriklerin bir arada bulunduğu kütüphaneler için 

kullanılmaktadır. 
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■ Toplumda geleneksel şekilde yaşamaya devam eden göçebe ve yerli topluluklara 

yönelik eğitim programlarıyla bilgi toplumuna dahil olmaları sağlanmalıdır. 

■ Aktivist, kütüphaneci, bilim adamı ve öğretmenler gibi bilgi profesyonellerinin49 

eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla BİT kullanım yetkinliklerini geliştirmeye 

yönelik eğitim programları tasarlanmalıdır. Özellikle öğretmenlerin eğitiminin BİT’te 

içerik geliştirmeye yönelik olarak planlanması önem arz etmektedir. 

■ Az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasında uzaktan eğitim ve diğer BİT destekli eğitim 

yöntemleri aracılığıyla yetkinlik geliştirmeye yönelik eğitimler oluşturulabilmektedir. 

■ Gönüllülük, yerel kültür ve ulusal politikayla uyum içerisinde yürütüldüğü takdirde 

tasarlanan yetkinlik geliştirme programlarında insan kaynağı için büyük önem 

taşımaktadır. 

■ Programlar bireylerin kendi kendisini geliştirecek ve eğitecek şekilde 

tasarlanmalıdır. 

C5. BİT kullanımında güvenilirlik ve güvenlik yaratmaC5. BİT kullanımında güvenilirlik ve güvenlik yaratmaC5. BİT kullanımında güvenilirlik ve güvenlik yaratmaC5. BİT kullanımında güvenilirlik ve güvenlik yaratma    

Güven ve güvenilirlik, bilgi toplumunun temel taşlarından biri durumundadır. 

Kullanıcıların bu sistemlere güven duymasını sağlamak, BİT'in barındırdığı mevcut veya 

potansiyel tüm tehditleri değerlendirmeyi ve bilgi güvenliği sorunlarına yanıt verebilmeyi 

gerektirmektedir. Hükümetler, özel sektörle işbirliği halinde siber suçları ve BİT’in kötüye 

kullanımını önlemeli, olası ihlalleri tespit etmeli ve bunlara doğru tepkiler vermelidir. Bu 

sebeple alanlardaki mevcut çabaları dikkate alan yönetmelikler geliştirmek, kötüye 

kullanımının etkin bir şekilde peşine düşüp cezalandıran bir yasal mevzuat oluşturmak, 

karşılıklı yardımlaşmaları teşvik etmek, bu tür olayların tespit edilmesi, önlenmesi ve kötü 

sonuçlarının bertaraf edilmesi için uluslararası düzeyde kurumsal desteği güçlendirmek, 

eğitimi desteklemek ve toplum bilincini güçlendirilmek gerekmektedir. 

Ayrıca hükümetler ve diğer paydaşlar, çevrimiçi gizlilik ve gizliliğin korunması 

konusundaki bilincin ve kullanıcı eğitiminin teşvik edilmesini etkin biçimde 

desteklemelidir. İstenmeyen e-posta konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde tedbirler 

alınması, güvenilir ve güvenli uygulamaların çevrimiçi işlemlerin kolaylaştırılacağı 

 
49 İnformation professionals (İngilizce) 
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biçimde daha da geliştirilmesi hem kullanıcı güvenliğini artıracak hem de internet 

tecrübesini olumlu yönde etkileyecektir. 

C6. Bilgi toplumu için uygun bir ortam oluşturmaC6. Bilgi toplumu için uygun bir ortam oluşturmaC6. Bilgi toplumu için uygun bir ortam oluşturmaC6. Bilgi toplumu için uygun bir ortam oluşturma    

Hükümetler, Bilgi Toplumunun yeni gerekliliklerine yanıt verebilmek için mevcut yerel 

tüketici koruma kanunlarını güncellemeye devam etmelidirler. Bununla birlikte, elektronik 

ticareti kolaylaştırmak için tasarlanmış uygulamaların, tüketicilerin elektronik iletişimi 

kullanıp kullanmama konusunda bir tercih yapabilecekleri şekilde düzenlenmesi 

beklenmektedir. Ayrıca, hükümetler, kamu yönetimini daha şeffaf, etkin ve demokratik bir 

hale getirmek için e-devlet stratejilerini de içeren ulusal stratejiler geliştirmelidir. 

BİT’in KOBİ'ler için sunduğu ekonomik potansiyel dikkate alınarak, idari süreçler 

hızlandırılmalı, KOBİ'lerin sermayeye erişimi kolaylaştırılmalı ve bunların BİT konulu 

projelere katılabilme kapasiteleri geliştirilerek rekabet güçleri artırılmalıdır. Hükümetler, 

paydaşlarla işbirliği halinde ve kadınların sürece katılımlarına özel bir önem vererek 

girişimciliği, yeniliği ve yatırımı teşvik edecek BİT politikaları oluşturmalıdır. 

C7. BİT uygulamalarıC7. BİT uygulamalarıC7. BİT uygulamalarıC7. BİT uygulamaları    

BİT uygulamaları, birçok alanda sunduğu avantajlarla toplumun sosyal refahını 

yükseltmektedir. Bunun yanında, ulusal e-stratejiler çerçevesinde sürdürülebilir 

kalkınmayı destekleyecek potansiyele sahiptir. BİT’in uygulama alanına giren sektörlerin 

başında kamu yönetimi, iş, eğitim, sağlık, istihdam, çevre, tarım ve bilim gelmektedir. 

■ Kamu yönetiminde ve demokratik süreçlerde şeffaflığı desteklemeyi, vatandaşlar 

arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlayan uygulamalara 

odaklanan e-devlet stratejileri uygulanmalıdır. 

■ Hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör, uluslararası ticaretin ve e-ticaret 

kullanımının faydaları konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarda 

bulunmalı, gelişmekte olan ve ekonomileri geçiş döneminde olan ülkelerde e-ticaret 

modellerinin kullanımı desteklenmelidir. 

■ Güvenilir, gerçek zamanlı, yüksek kaliteli ve ucuz sağlık bakımı ve sağlık 

bilgilendirme sistemlerinin oluşturulması ve BİT'in vatandaşların gizlilik haklarına 

saygılı bir şekilde kullanıldığı tıbbi eğitimler ve araştırılmalar yapılmasını teşvik etmek 

için hükümetler, planlayıcılar, sağlık çalışanları ve diğer kurumlar, uluslararası 

kuruluşların da katılımıyla işbirliğine teşvik edilmelidir. 
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■ Uluslararası tüm ölçütlere saygılı, adalet ve cinsiyet eşitliği ilkelerini temel alan 

ulusal düzeyde uzaktan çalışma uygulamaları geliştirilmelidir. Özellikle BİT 

sektöründe kadınların istihdamına yoğunlaşılmalıdır. 

■ Hükümetler, çevrenin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde 

kullanılması için BİT'i etkin bir araç olarak kullanma konusunda teşvik edilirken, sivil 

toplum ve özel sektör, BİT’te kullanılan donanımın çevreye zarar vermeyecek 

biçimde elden çıkarılıp geri dönüştürülmesi için gereken adımları atma konusunda 

teşvik edilmelidir. 

■ Özellikle kırsal alanlarda güncel ve detaylı bilgilere kapsamlı erişim sağlanması 

amacıyla tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve gıda konusunda BİT aracılığıyla 

sistematik bilgi dağıtımı sağlanmalıdır. 

■ Bilgi üretimindeki ve eğitimdeki kritik rollerini desteklemek maksadıyla tüm 

üniversiteler ve araştırma kuruluşları için ucuz ve güvenilir yüksek hızlı internet 

bağlantısı teşvik edilmeli, bu kuruluşlar arasındaki ortaklıklar ve ağ oluşumu 

desteklenmelidir. 

C8. Kültürel çeşitlilik ve yerel içerikC8. Kültürel çeşitlilik ve yerel içerikC8. Kültürel çeşitlilik ve yerel içerikC8. Kültürel çeşitlilik ve yerel içerik    

Doğal ve kültürel mirası modern kültürün yaşayan bir parçası olarak koruyabilmek için 

BİT’in geliştirilmesi ve kullanılması çabaları desteklenmelidir. BİT'in kültürel dönüşüme 

ve etkileşime olan katkısı bölgesel düzeyde değerlendirilmeli ve bu değerlendirmenin 

sonucundan yola çıkılarak doğru programlar oluşturulmalıdır. 

C9. MedyaC9. MedyaC9. MedyaC9. Medya    

Bilgi Toplumu'nda oynadığı önemli rolü sürdürebilmesi için medya desteklenmeli ve 

teşvik edilmelidir. Medyanın çeşitliliğini ve bağımsızlığını koruyan yerel mevzuatlar 

oluşturulmalıdır. Bununla beraber, illegal ve zararlı içerikle mücadele etmek için, "ifade 

özgürlüğünü kısıtlamadan" uygun tedbirler alınmalıdır. Özellikle kırsal alanlarda 

geleneksel medya, bilgi uçurumunun giderilmesi ve kültürel bilgi akışının kolaylaştırılması 

konusunda teşvik edilmelidir. 

C10. Bilgi toplumunun etik boyutları 

Bilgi Toplumunun tüm aktörleri, ortak faydalara saygılı olmalı, gizliliğin ve kişisel verilerin 

korunmasını sağlamalı ve ırkçılık, ırk ayrımcılığı, eşcinsel düşmanlığı ve bunlara bağlı 
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nefret, şiddet, çocuk pornosu, pedofili ve insan trafiği gibi illegal her türlü faaliyette BİT’in 

kullanılmasını önleyen tedbirler almalıdır. 

C11. Uluslararası ve bölgesel iş birliği 

Bu eylem planının uygulanması için tüm paydaşlar arasında uluslararası bir işbirliği 

gereklidir. Bu işbirliği gerekli uygulama araçlarının devreye sokulmasıyla dijital ayrımın 

ortadan kaldırılması hususunda güçlendirilmelidir.    

5.35.35.35.3 OECD OECD OECD OECD     

2008 OECD İnternet Ekonomisinin Geleceği Toplantısı'nda kabul edilen İnternet 

Ekonomisinin Geleceği Hakkında Seul Deklarasyonu’nda, internetin iletişim, işbirliği, 

yenilik, yaratıcılık, üretkenlik ve ekonomik büyüme için açık ve merkezi olmayan bir 

platform sunduğu kabul edilmiştir. Seul Deklarasyonu'ndan yola çıkılarak Haziran 

2011'de Paris’te düzenlenen OECD Üst Düzey Toplantısı'nda, internetin gücünün ve 

dinamizminin yüksek hızlı ağlara erişime, açıklığa ve kullanıcı güvenine dayandığı 

belirtilmiştir [81]. 

Ekonomilerin internete olan inancını, internetin küresel yapısı ve uzlaşıya dayalı 

politikaların teşvik edilmesinde farklı pay sahibi gruplarının yenilikçi yönetim stratejileri 

gibi internet ekonomisini güçlendirecek muhtelif yaklaşımları göz önünde bulundurarak, 

hükümetler, özel sektör ve sivil toplum olarak aşağıdaki temel internet politikası 

belirleme ilkeleri üzerinde anlaşılmıştır: 

Küresel Küresel Küresel Küresel Özgür Bilgi Akışının Desteklenmesi ve KorunmasıÖzgür Bilgi Akışının Desteklenmesi ve KorunmasıÖzgür Bilgi Akışının Desteklenmesi ve KorunmasıÖzgür Bilgi Akışının Desteklenmesi ve Korunması    

Çevrimiçi bilgi akışının özgürce gerçekleştirilebilmesini temin etmek için uluslararası 

düzeyde birlikte çalışılması ve dünyadaki farklı kanunlara ya da yönetmeliklere uygun 

küresel standartlar belirlenmesi gerekir. Özgür bilgi akışının teşvik edilmesinde 

hükümetlerin kişisel bilgilerin, internete giren çocukların, tüketicilerin, fikri ve sınai 

mülkiyet haklarının ve siber güvenliğin korunması yönünde daha fazla çaba göstermesi 

gerekmektedir.    

İnternetin İnternetin İnternetin İnternetin Açık, Herkesçe Kullanılan ve Birbiriyle Bağlantılı Yapısını DesteklemekAçık, Herkesçe Kullanılan ve Birbiriyle Bağlantılı Yapısını DesteklemekAçık, Herkesçe Kullanılan ve Birbiriyle Bağlantılı Yapısını DesteklemekAçık, Herkesçe Kullanılan ve Birbiriyle Bağlantılı Yapısını Desteklemek    

İnternetin yeni aygıtlara, uygulamalara, hizmetlere açık olması, yenilikçiliğin, yaratıcılığın 

ve ekonomik büyümenin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Geliştirilecek olası 



 

 

133 

 

bir resmi düzenleme rejiminin, büyümenin önünde bir engel olması mümkündür. Tüm 

internet hizmetleri için yeterli kalitenin ve teknoloji tarafsızlığının sağlanması da, açık ve 

dinamik bir internet ortamını temin etmek için gereklidir. Açık internet erişimi 

hizmetlerinin sunulması, internet ekonomisinin başarısında kritik öneme sahiptir.     

Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Hızlı Ağlarda ve Hizmetlerde Yatırımın Hızlı Ağlarda ve Hizmetlerde Yatırımın Hızlı Ağlarda ve Hizmetlerde Yatırımın Hızlı Ağlarda ve Hizmetlerde Yatırımın ve Rekabetin Teşvik Edilmesive Rekabetin Teşvik Edilmesive Rekabetin Teşvik Edilmesive Rekabetin Teşvik Edilmesi    

Ülkeler, kullanıcıların uygun fiyatlarla erişebileceği yüksek hızlı genişbant internet 

hizmetinin rekabetçi bir ortamda sunulmasını ve genişbant internetin olabildiğince fazla 

bir alanı kapsayacak biçimde tesis edilmesini teşvik etmelidir. Bu kapsamda, kamusal 

politikalar, bu tip ağlar ve hizmetler için talep yaratacak ve kullanıcıların bu ağlardan ya 

da hizmetlerden eksiksiz faydalanabilmelerini ve hiçbir dil içeriği veya kültürel nedenden 

ötürü ayrımcılığa uğramadan tüm içeriğe erişebilmelerini sağlayacak içerik ve hizmetlerin 

teşvik edilmesine yardımcı olmalıdır.    

Hizmetlerin Hizmetlerin Hizmetlerin Hizmetlerin Sınırlar Ötesinde Sunulabilmesini Teşvik EtmeSınırlar Ötesinde Sunulabilmesini Teşvik EtmeSınırlar Ötesinde Sunulabilmesini Teşvik EtmeSınırlar Ötesinde Sunulabilmesini Teşvik Etme    

Tedarikçiler, uygun olan tüm durumlarda hizmetlerin ve teknolojilerin birbiriyle 

çalışabilirliğini teşvik eden bir yaklaşım içinde sınırlardan bağımsız ve tarafsız bir 

zeminde internet üzerinden hizmet sunabilmelidirler. Amaç, kullanıcıların hukuka uygun 

içeriğe erişebilmesi, bu tür içerikleri oluşturabilmesi ve diledikleri uygulamaları 

çalıştırabilmesi olmalıdır.    

Politika geliştirme sürecinde çok paydaşlı bir işbirliğini teşvik etmePolitika geliştirme sürecinde çok paydaşlı bir işbirliğini teşvik etmePolitika geliştirme sürecinde çok paydaşlı bir işbirliğini teşvik etmePolitika geliştirme sürecinde çok paydaşlı bir işbirliğini teşvik etme    

Hızla değişen teknolojik, ekonomik ve sosyal ortamlara bağlı olarak yeni politikalar 

belirlemenin güçleştiği bir zamanda, çok paydaşlı süreçlerin internet politikası belirleme 

güçlüklerine yanıt vermek için gereken esnekliği ve küresel ölçülebilirlik kriterini 

sunabildiği görülmüştür. Çok paydaşlı süreçler, ilgili tüm pay sahiplerinin katılımını temin 

etmeli ve şeffaf bir şekilde yürütülmelidir.    

Gönüllü Gönüllü Gönüllü Gönüllü Olarak Geliştirilmiş Etik İlkelOlarak Geliştirilmiş Etik İlkelOlarak Geliştirilmiş Etik İlkelOlarak Geliştirilmiş Etik İlkeleri Teşvik Etmeeri Teşvik Etmeeri Teşvik Etmeeri Teşvik Etme    

Hükümetler, etkin hesap verilebilirlik mekanizmalarıyla desteklenen davranış kurallarının 

geliştirilmesini teşvik ederek, destekleyerek ve kolaylaştırarak kamusal hedeflere esnek 

ve uyarlanabilir araçlarla ulaşılabilir durumda olmalıdır. Bu davranış kuralları, internette 

ifade özgürlüğüne ve bir araya gelme haklarına saygı gösterilmesi ve internette 

gerçekleşen illegal faaliyetlerin, sahteciliğin, zararlı veya yanlış yönlendirici 
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uygulamaların ortadan kaldırılması yönündeki STK ve özel sektör işbirliği çabalarını 

teşvik edip kolaylaştırmalıdır.    

Politika Politika Politika Politika Belirleme Sürecine Kamuya Açık ve Güvenilir Verilerin Dahil Edilmesini Belirleme Sürecine Kamuya Açık ve Güvenilir Verilerin Dahil Edilmesini Belirleme Sürecine Kamuya Açık ve Güvenilir Verilerin Dahil Edilmesini Belirleme Sürecine Kamuya Açık ve Güvenilir Verilerin Dahil Edilmesini 

SağlamaSağlamaSağlamaSağlama    

Kamuya açık veriler, pay sahiplerinin internet politikalarının oluşturulması ve 

hükümetlerin nihai politika kararlarının alınması süreçlerine katılım düzeyini artıracaktır. 

İnternet politikası kararlarının kamuya aktarılması için objektif verilerin toplanması, 

doğrulanması ve halka açıklanması teşvik edilmeli ve bu veriler hükümetlerin, diğer 

yetkili makamların ve pay sahiplerinin ortak araştırma kapasitelerini güçlendirmede 

kullanılmalıdır. 

ŞeffaflığıŞeffaflığıŞeffaflığıŞeffaflığı, Adil Süreçleri ve Hesap Verilebilirliği Temin Etmek, Adil Süreçleri ve Hesap Verilebilirliği Temin Etmek, Adil Süreçleri ve Hesap Verilebilirliği Temin Etmek, Adil Süreçleri ve Hesap Verilebilirliği Temin Etmek    

Şeffaflık, internet kullanıcılarının hakları ve çıkarlarıyla ilgili erişilebilir, harekete geçilebilir 

ve zamanında bilgilere sahip olmasını sağlamaktadır. İnternet ortamına güven 

duyabilmesini sağlayabilmek için şeffaflığı, adil süreçleri ve hesap verilebilirliği teşvik 

eden politika belirleme süreçleri ve anlamlı politikalar oluşturulmalıdır.    

Gizliliğin Gizliliğin Gizliliğin Gizliliğin Küresel DüzeyKüresel DüzeyKüresel DüzeyKüresel Düzeyde Korunması için Tutarlılığı ve Etkinliği Güçlendirmekde Korunması için Tutarlılığı ve Etkinliği Güçlendirmekde Korunması için Tutarlılığı ve Etkinliği Güçlendirmekde Korunması için Tutarlılığı ve Etkinliği Güçlendirmek    

Kamusal hayatta ve özel hayatlarda, insanların internet üzerinden daha fazla etkileşim 

kurmaya başladıkları bir ortamda, kişisel bilgilerinin nasıl kullanılabileceğini daha iyi 

öğrenilmelidir. İnsanlar, böylelikle, kullanım üzerinde daha fazla kontrole sahip olurken, 

bu bilgilerin adil bir şekilde işleneceğinden emin olabilmektedir. Gizlilik kuralları, 

OECD'nin gizlilik yönetmelikleri gibi uluslararası kabul görmüş ilkelere dayandırılmalı ve 

hükümetler aynı amaçları güden kanunları karşılıklı olarak kabul etmek suretiyle küresel 

birlikte çalışabilirliği temin etmelidir. Bununla beraber gizlilik kuralları, toplumdaki diğer 

bireylerin ifade, haber alma ve şeffaf yönetilme hakkı gibi tüm temel haklarına saygı 

göstermelidir. 

Bireysel Bireysel Bireysel Bireysel Gelişimi En Üst Düzeye ÇıkarmakGelişimi En Üst Düzeye ÇıkarmakGelişimi En Üst Düzeye ÇıkarmakGelişimi En Üst Düzeye Çıkarmak    

Kendileri hakkında verdiği tüm kişisel bilgilerin internette toplanması ve ifşa edilmesi 

üzerinde doğru ve etkin bir bireysel kontrol tesis edilmelidir. Kullanıcı eğitimi ile dijital 

okuryazarlık girişimleri de bu kapsamda yapılması gereken çalışmalar arasındadır. 
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Yenilik ve Yaratıcılığı Teşvik EtmekYenilik ve Yaratıcılığı Teşvik EtmekYenilik ve Yaratıcılığı Teşvik EtmekYenilik ve Yaratıcılığı Teşvik Etmek    

İnternetin yaratıcılık ve yenilik kapasitelerine katkıda bulunan pek çok unsur 

bulunmaktadır. Özgür bilgi akışını, araştırmayı, yeniliği, girişimciliği, içeriğe erişimi, 

işbirliğine yönelik bilgileri ve yenilik ağlarını destekleyen açık bir ortam ise bu unsurların 

en önemlilerindendir. Politikalar ve uygulamalar, yaratıcı ve yenilikçi teknolojilerin, 

şirketlerin ve kabul edilmiş yasal haklara saygılı tüm girişimlerin kurulu hizmet 

sağlayıcıların onayını veya iznini almaya gerek kalmaksızın doğabilmesini sağlayabilecek 

bir internet ortamını teşvik etmelidir. Bununla birlikte fikri ve sınai mülkiyet haklarının 

etkin bir şekilde korunmasını sağlayacak şekilde dengelenmiş yeni ve tamamlayıcı 

yaklaşımlar desteklenmelidir.    

İnternet İnternet İnternet İnternet Ara Buluculuğu Yükümlülüğünün SınırlandırılmasıAra Buluculuğu Yükümlülüğünün SınırlandırılmasıAra Buluculuğu Yükümlülüğünün SınırlandırılmasıAra Buluculuğu Yükümlülüğünün Sınırlandırılması    

İnternet ara bulucuları50, ağları veya sundukları hizmetler aracılığıyla gerçekleştirilen 

yasadışı faaliyetlerin, sahteciliğin ve kamuyu yanlış yönlendiren/adaletsiz süreçlerin 

tespit edilip önlenmesine ve dolayısıyla ekonomik büyümeye önemli bir katkıda 

bulunabilmektedir. Bununla beraber, internet ara bulucularının yükümlülüklerine 

getirilebilecek kısıtlamalar, yeniliğin, yaratıcılığın, özgür bilgi akışının ve pay sahipleri 

arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesinde önemli bir role sahiptir. Devletler, ara 

bulucuların üzerindeki yükü azaltmak ve kendileri için yasal şeffaflık sunmak, adil 

süreçlere saygı göstermek için neler yapabileceklerini tanımlamalıdır.  

İnternet İnternet İnternet İnternet Güvenliğinin Desteklenmesi için İşbirliğinin Teşvik EdilmesiGüvenliğinin Desteklenmesi için İşbirliğinin Teşvik EdilmesiGüvenliğinin Desteklenmesi için İşbirliğinin Teşvik EdilmesiGüvenliğinin Desteklenmesi için İşbirliğinin Teşvik Edilmesi    

Devletler, dünyada kabul görmüş pazar odaklı güvenlik standartları ve internet 

güvenliğini destekleyen uygulamaları teşvik etmelidir. Uygulamaya konulacak politikalar, 

internetin yenilik, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma için uluslararası bir açık platform 

olarak çalışmasını sağlayan temel koşulları sekteye uğratmamalı ve güvenlikle ilgili 

hususlar istismar edilmemelidir. Uygulanacak politikalar aynı zamanda kişisel korunma 

yönündeki bireysel ve kolektif çabaları geliştirmeyi de amaçlamalı ve güven duygusu 

aşılamalıdır. Bu politikalar uygulanmadan önce, internetin diğer ekonomik ve sosyal 

boyutları ile olan uyumu ve üzerindeki etkisi dikkatlice değerlendirilmelidir. 

    

 
50 Internet intermediary 
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Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama Çabalarına Her Zaman Öncelik VerilmesiÇabalarına Her Zaman Öncelik VerilmesiÇabalarına Her Zaman Öncelik VerilmesiÇabalarına Her Zaman Öncelik Verilmesi    

İnternet pazar ortamında yatırımın ve yeniliğin teşvik edilebilmesi için, kullanıcıların 

hakları dâhil tüm hakları koruyacak sağlam ve adil süreçlerin yanı sıra açıkça 

tanımlanmış yasal hakların da bulunması ve bunların yürürlükteki kanunların 

uygulanmasına engel olmayacak mahiyette olması gerekir. Bu bağlamda, yasal hakların 

ve temel hakların korunmasını teşvik etmek için hükümetlerin, sektörün ve sivil toplumun 

birlikte çalışması gerekmektedir. 

5.45.45.45.4     Dünya BankasıDünya BankasıDünya BankasıDünya Bankası    

2012 yılında, Dünya Bankası gelişmekte olan ülkelerde BİT’in temel hizmet alımını 

destekleyen, yeniliği teşvik edici ve verimliliği artırıcı kullanımına yardımcı olmaya yönelik 

3 yıllık bir strateji hazırlamıştır. BİT kullanımındaki eğilimler göz önüne alınarak 

hazırlanan bu stratejide kamu hizmetlerindeki BİT dönüşümüne, özel sektördeki 

yeniliklere ve genişbant erişimine odaklanılmaktadır [82]: 

DönüşümDönüşümDönüşümDönüşüm    

BİT’in kalkınmayı daha açık ve şeffaf kılmak ve hizmet tedarikini geliştirmek için kullanımı 

stratejinin önceliklerinden ilkini oluşturmaktadır. Devletlerin bu alanda atabilecekleri 

adımlar 5 maddede toplanmaktadır: 

■ Hesap verilebilirlik ve performans konusunda baskı oluşturmak için BİT'i kullanma: 

Verilerin toplanıp yayımlanması ve vatandaş katılımını artırma. 

■ Hükümet faaliyetlerinin şeffaflığını ve vatandaşların sürece katılımını artırma: Gelir 

takibi, ihale takibi ve şeffaf bütçe gibi uygulamaları teşvik etmek ve rüşvetle 

mücadele ihbar merkezi hatları kurmak, kamusal kaynakları kötüye kullanma 

raporları hazırlamak ve katılımcı bütçelendirmeyi teşvik etmek. 

■ Hükümetin kamu hizmetleri, altyapı ve ulusal istatistikler konusunda topladığı 

kamuya açıklanabilir bilgileri kamuya açıklamak ve yayımlamak, bu suretle sivil 

toplumun ve girişimcilerin bu verileri kullanarak hizmet yaratmasına ya da uygulama 

geliştirmesine katkıda bulunmak.  
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■ Kalkınma güçlüklerine karşı kitle kaynak kullanımı51 ve oyunlaştırma modellerinden 

faydalanarak çözümler sunmak.  

■ Bu girişimlerin sürdürülebilir olmasını temin etmek için açık devlet yönetmelikleri, 

bilgi edinme hakkı, bilgi güvenliği ve gizliliği gibi konularda kurumsal düzenlemeler 

ve yasal çerçeveler hazırlamak ve gereken durumlarda açık standartlar, birbiriyle 

çalışabilirlik çerçeveleri gibi konularda teknoloji alt yapısını hazırlamak. 

Devletlerin, yerel veya merkezi düzeyde sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, adalet, tarım, su, 

enerji ve ulaştırma gibi birçok farklı sektörde kamu hizmeti sunabilmek için BİT’i 

kullanması mümkündür. Bu tür bir dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için, devletler farklı 

sektörlerdeki kurumları BİT tabanlı kapsamlı bir dönüşümde yer almaları için teşvik 

etmelidir. Hem açık ve hesap verilebilir bir kalkınma hem de hizmet tedarikinde mobil 

cihazlar ve mobil internet odaklı yatırımlar önceliklendirilmelidir. 

YenilikYenilikYenilikYenilik    

Dünya Bankası’nın, stratejik önceliği, rekabetçi sektörlerin oluşması için yerel BT tabanlı 

hizmet sektörünü ve BİT yenilikçiliğinin geliştirilmesini desteklemek olacaktır.    Yakın 

zamandaki tecrübeler, tüm gelişmekte olan ülkelerin rekabetçi sektörler yaratmak, 

büyümeyi hızlandırmak ve başta kadınlar ve gençler olmak üzere herkes için yeni 

istihdam imkanları yaratmak için BİT'i kullanabileceğini göstermiştir. Devletler, özellikle 

yenilikçi BT tabanlı hizmet sektörünü geliştirmek ve BİT yeniliklerini tüm ekonomiye 

yaymak için adımlar atmalıdır.  

BT tabanlı hizmetlerin büyümesi, gelişmekte olan ülkeler için yeni fırsatlar 

doğurmaktadır. . . . Pek çok uluslararası şirket gelişmekte olan ülkelerdeki beyin gücünden 

faydalanmakta ve Araştırma-Geliştirme birimlerinin bir kısmını bu ülkelere 

kaydırmaktadır. Hükümetler bu fırsatları kendi ulusal kalkınma stratejileri ile başarılı bir 

biçimde birleştirilebilmelidirler. 

Ayrıca, devletlerin, sunacakları teşviklerle başta küçük ve orta boy işletmeler olmak 

üzere tüm özel sektörün BİT’i kullanmasını teşvik etmesi mümkündür. BİT', işletme 

giderlerinin azaltılması, iç yönetimin geliştirilmesi, yeni pazar fırsatları konusundaki 
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bilgiye ve yeni teknolojilere erişimin genişletilmesi konusunda özel sektöre yardımcı 

olmaktadır. 

BağlantıBağlantıBağlantıBağlantı    

Birleştirme ilkesi kapsamında, Dünya Bankası’nın stratejik önceliği genişbant bağlantıya 

ucuz erişimin temin edilmesi olacaktır. Ucuz genişbant teknolojisine herkesin 

erişebilmesi, ulusal rekabet gücünün artırılmasında ve ekonomik büyümenin elde 

edilmesinde temel faktörlerden biridir. Yüksek hızda internetin ve geniş kitlelerin buna 

erişebileceği düşük maliyetli çözümlerin kalkınma üzerinde yarattığı değer 

düşünüldüğünde, doğru genişbant internet politikaları uygulamaya konularak yatırım 

aracılığıyla fiyatların düşük tutulması büyük önem taşımaktadır. 

Genişbant politikalarında, yatırım çekmek ve fiyatları makul tutmak için kesintisiz bir 

çabaya ihtiyaç vardır. Darbant ağlardan genişbant ağlara geçilirken, genişbant 

hizmetlerinin çok sayıda vatandaşa uygun fiyatlarla sunulabilmesi ve ikinci bir dijital 

bölünmenin önlenmesi için yeni politika ve mevzuat çerçevelerine ihtiyaç duyulacaktır. 

Fiyatları makul düzeylerde tutabilmek amacıyla yeni özel yatırım ve rekabetin 

artırılmasını sağlamak için genişbant politikalarına özel bir önem verilmesi gerekir. 

Genişbant konusundaki bölünme sorunları sağlam politikalar ve güncel yasal 

düzenlemeler ile aşılacaktır. Pek çok pazarda bu süreç radyo frekansı spektrum 

yönetiminde ve telekomünikasyon operatörleri arasında altyapı paylaşımı konusunda 

yapılacak yeniliklerin desteklenmesini de içerecektir. Özel yatırımcıların güçlü politikalara 

ve yasal düzenlemelere yeterince yanıt vermediği ülkelerde ya da kesimlerde, 

hükümetlerin özel yatırımı çekebilmek için kamu özel ortaklıklarını desteklemek 

maksadıyla devlet finansmanı ayırması faydalı olacaktır. 
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6666 Ülke İncelemeleriÜlke İncelemeleriÜlke İncelemeleriÜlke İncelemeleri    

6.16.16.16.1 Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri    

ABD’de 2010 itibarıyla hanehalklarının %32’sinin genişbant hizmeti almadığı 

görülmektedir. Genişbant hizmeti almayanların gösterdiği sebeplerin başında %46’yla 

ihtiyaç duyulmaması ve %25’le maliyetin karşılanamaması gelmektedir. Dijital 

bölünmenin en fazla hissedildiği kesimler arasında düşük gelirliler, engelliler, yaşlılar, 

azınlıklar, düşük eğitimliler, aile olmayan hanehalkları ve çalışmayanlar gelmektedir [83].  

ABD’nin BİT politikası farklı yasama inisiyatiflerinin birleşiminden oluşmaktadır. 1992 

yılından bu yana BİT kullanımını etkileyen farklı adımlar atılmış olsa da kapsamlı bir 

genişbant politikası 2010 yılında kanunlaştırılmıştır (Şekil 6.1). 

Şekil 6.1 Son 20 yılda ABD BİT politikası 

 

Son 20 yılda ABD BİT politikası

Kaynak: Kongre Araştırma Servisi, Geniş bant İnternet Erişimi ve Dijital Bölümü: Federal Destek Programları

1992 1996 2008 2010 2013

Ulusal Genişbant Planı 
genişbantı dahil etme,
genişbant yatırımları ve 
‘ulusal amaçlarla’ 
kullanma ile ilgili 
hedefler belirlemektedir

Genişbant Teknolojisi 
Fırsatları Programı
hizmet verilmeyen 
alanlara genişbant 
hizmeti sunulabilmesi 
için rekabetçi yardımlar 
sağlamaktadır

Ağ ve Enformasyon 
Teknolojisi Ar-Ge
Programı (NITRD) 15 
federal kurumu bir 
araya getirerek BİT Ar-
Ge inisiyatiflerinde 
işbirliğini 
desteklemektedir

1996 Telekomünikasyon Kanunu
Federal İletişim Komisyonunu 
herkese genişbant erişimi 
sağlanmasını desteklemeye 
yönlendirmektedir

Ulusal Eğitim Teknolojisi 
Planı okullarda teknoloji 
destekli eğitimi 
desteklemektedir

2004’te federal düzeyde atılan 
adımlarla genişbant vergileri 
kaldırılmakta, genişbantı geliştirmek 
için spektrum açmakta ve tüm 
Amerikalıları 2007’ye kadar 
genişbanta geçmeye çağırmaktadır

2004 

Genişbant Veri 
İyileştirme Kanunu 
FCC’nin, hizmet 
verilmeyen alanlardan 
demografik bilgi 
toplamasını ve genişbant 
hizmetini diğer 
ülkelerdekilerle 
karşılaştırmasını 
gerektirmektedir
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6.1.16.1.16.1.16.1.1 Ulusal Genişbant PlanıUlusal Genişbant PlanıUlusal Genişbant PlanıUlusal Genişbant Planı    

ABD’nin iletişim teknolojileri mevzuatı ve stratejilerinde sorumlu bağımsız devlet ajansı 

Federal Communication Commission (FCC), 2010’da ülkenin 2020 hedeflerini duyuran 

ve bu hedefler doğrultusunda öneriler sunan Ulusal Genişbant Planı’nı yayımlamıştır 

[72]. Genişbantın modern toplumu ileriye götürmede tek başına yeterli olmadığının ancak 

bir ön şart olduğunun bilinciyle hazırlanmış bu plan, toplumun BİT’ten en etkili şekilde 

yararlanılmasını sağlayacak politika ve inisiyatif önerileri barındırmaktadır. 

6.1.1.16.1.1.16.1.1.16.1.1.1 HedeflerHedeflerHedeflerHedefler    

En az 100 milyon ABD hanesi 100 Mb/s indirme ve 50 Mb/s yükleme hızına sahip En az 100 milyon ABD hanesi 100 Mb/s indirme ve 50 Mb/s yükleme hızına sahip En az 100 milyon ABD hanesi 100 Mb/s indirme ve 50 Mb/s yükleme hızına sahip En az 100 milyon ABD hanesi 100 Mb/s indirme ve 50 Mb/s yükleme hızına sahip 

internet erişimini makul fiyatta edinmelidir. internet erişimini makul fiyatta edinmelidir. internet erişimini makul fiyatta edinmelidir. internet erişimini makul fiyatta edinmelidir. Plan bu hedefe ulaşmak için rekabeti teşvik 

etmeyi, geliştirilmiş ağ performansı için talep oluşturmayı    ve altyapı maliyetlerini 

azaltarak yatırımı teşvik etmeyi önermektedir. Devletin sağlık, eğitim, enerji gibi alanlarda 

vereceği çevrimiçi hizmetleri artırması ve bireylere kişisel bilgilerinin kontrolünü 

sağlaması genişbant talebinin artmasına yardımcı olacak dolaylı faktörlerdir. 2020 

hedefine ulaşmada kilometre taşı olarak, 2015 yılı için 100 milyon hanenin 50 Mb/s 

indirme ve 20 Mb/s yükleme hızına erişmesi hedefi konulmuştur. 

ABD, ABD, ABD, ABD, en hızlı ve geniş kapsamlı kablosuz internet ağını oluşturarak, mobil yeniliklerde en hızlı ve geniş kapsamlı kablosuz internet ağını oluşturarak, mobil yeniliklerde en hızlı ve geniş kapsamlı kablosuz internet ağını oluşturarak, mobil yeniliklerde en hızlı ve geniş kapsamlı kablosuz internet ağını oluşturarak, mobil yeniliklerde 

dünyanın en önde gelen ülkesi olmalıdır. dünyanın en önde gelen ülkesi olmalıdır. dünyanın en önde gelen ülkesi olmalıdır. dünyanın en önde gelen ülkesi olmalıdır. Mobil hizmetler ve teknolojiler yenilikçiliği 

tetiklemekte ve insanların hayatında ve ekonomide giderek artan bir öneme sahip 

olmaktadır. Mobil genişbantta ele alınması gereken konuların başında spektrum 

politikaları yer almaktadır. Toplumun çıkarları gözetilerek yapılan verimli spektrum 

dağıtımı ağ maliyetlerini azaltacak, dolayısıyla rekabete girecek şirket sayısını artırırken 

tüketiciye uygulanan fiyatları da düşürecektir. Bu aynı zamanda daha fazla yatırım ve 

daha iyi performans anlamına gelmektedir. 2020’ye kadar 500 Megahertz’lik spektrumun 

oluşturulması ve spektrum dağıtımında sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi 

önerilmektedir. 

Her Amerikalı genişbant internete makul fiyatta erişebilmeli ve bunu sağlayacak araç ve Her Amerikalı genişbant internete makul fiyatta erişebilmeli ve bunu sağlayacak araç ve Her Amerikalı genişbant internete makul fiyatta erişebilmeli ve bunu sağlayacak araç ve Her Amerikalı genişbant internete makul fiyatta erişebilmeli ve bunu sağlayacak araç ve 

becerilere sahip olmalıdır. becerilere sahip olmalıdır. becerilere sahip olmalıdır. becerilere sahip olmalıdır. Sağlık, eğitim ve katılımcılık gibi alanlardaki genişbant 

uygulamalarına erişiminin olmaması bireyin 21. yüzyıldaki Amerikan yaşamına katılımını 

kısıtlamaktadır. Her Amerikalının genişbanttan faydalanabilmesi için yerine getirilmesi 

gereken 3 şarta değinilmektedir. Bunlar, her evin ağ hizmetlerine erişiminin olması, her 
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hanehalkının bu hizmeti finansal olarak karşılayabilmesi ve her bireye dijital becerilerini 

geliştirebilme fırsatının verilmesidir. 

İlk şart için ulusal plan, yüksek maliyetli alanlara yatırımı artırmak amacıyla Evrensel 

Hizmet Fonu ve taşıyıcılar arası ücretlerde reforma gidilmesi gerektiğini önermektedir. 

İkinci şart olan, herkesin maddi sınırları dahilinde genişbant hizmetlerinden 

faydalanabilmesi için Lifeline ve Link-Up programlarının kapsamı genişletilmelidir. Son 

olarak, toplumda herkesin yaşına uygun bir dijital okuryazarlık eğitiminden ücretsiz bir 

şekilde geçmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu şartların yerine getirilmesi sırasında 

engellilerin erişimine yönelik çalışmalar ihmal edilmemelidir. Bu hedeflere ulaşıldığı 

takdirde toplumdaki adaptasyon oranının %90’ın üstüne çıkacağı öngörülmektedir. 

Her bölgede okul, hastHer bölgede okul, hastHer bölgede okul, hastHer bölgede okul, hastane ve kamu binalarındaki internet erişim hızı en az 1 Gb/s’ye ane ve kamu binalarındaki internet erişim hızı en az 1 Gb/s’ye ane ve kamu binalarındaki internet erişim hızı en az 1 Gb/s’ye ane ve kamu binalarındaki internet erişim hızı en az 1 Gb/s’ye 

ulaşmalıdır. ulaşmalıdır. ulaşmalıdır. ulaşmalıdır. Okul, kütüphane ve sağlık hizmeti veren kuruluşlar, amaçlarını yerine 

getirebilmek için yüksek hızda erişime ihtiyaç duymaktadır. Bu sayede, toplumlar 

öğrenme şekillerini geliştirecek, sağlıklı bir toplum yaratacak ve devletle diyalogu 

güçlendirecek yeniliklerden faydalanabilmektedir.  

Toplumun güvenliğini sağlamak adına, herkesin kablosuz ve birlikte çalışabilir genişbant Toplumun güvenliğini sağlamak adına, herkesin kablosuz ve birlikte çalışabilir genişbant Toplumun güvenliğini sağlamak adına, herkesin kablosuz ve birlikte çalışabilir genişbant Toplumun güvenliğini sağlamak adına, herkesin kablosuz ve birlikte çalışabilir genişbant 

kamu güvenlik ağına erişiminin olması gerekmektedir. kamu güvenlik ağına erişiminin olması gerekmektedir. kamu güvenlik ağına erişiminin olması gerekmektedir. kamu güvenlik ağına erişiminin olması gerekmektedir. 11 Eylül saldırılarından sonra 

yayımlanan raporda “iletişim kurulamamasının önemli bir faktör olduğundan” 

bahsedilmiştir. Ulusal plan yerel, bölgesel ve federal kamu güvenlik kurumlarının, 

özellikle felaket sonrasındaki, iletişimleri ve gerçek zamanlı veri paylaşımları adına 

genişbant ağı üzerinden bir iletişim ağı oluşturmalarının gerekliliğini vurgulamaktadır. 

Amerika’nın temiz enerjiye yönelmesini sağlamak için, herkesin genişbantı kullanarak Amerika’nın temiz enerjiye yönelmesini sağlamak için, herkesin genişbantı kullanarak Amerika’nın temiz enerjiye yönelmesini sağlamak için, herkesin genişbantı kullanarak Amerika’nın temiz enerjiye yönelmesini sağlamak için, herkesin genişbantı kullanarak 

gerçek zamanlı enerji tüketimini takip edebilmesi ve yönetebilmesi gegerçek zamanlı enerji tüketimini takip edebilmesi ve yönetebilmesi gegerçek zamanlı enerji tüketimini takip edebilmesi ve yönetebilmesi gegerçek zamanlı enerji tüketimini takip edebilmesi ve yönetebilmesi gerekmektedir.rekmektedir.rekmektedir.rekmektedir.    

Yapılan araştırmalar insanların elektrik kullanımlarıyla ilgili geri bildirim aldıklarında enerji 

tasarrufuna yönelik davranış eğilimleri gösterdiklerini belirtmektedir. Gerçek zamanlı veri 

takibi sayesinde insanlar enerji kullanımları hakkında bilgi alabilecek ve tüketimini bu 

bilgiye dayanarak şekillendirebilmektedir. Böylelikle, hem enerji hem de paradan tasarruf 

sağlanmaktadır. Gerçek zamanlı veri takibini temel alan her çözüm genişbant erişimi 

ihtiyacını beraberinde getirmektedir  (Şekil 6.2). 
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Şekil 6.2 ABD Ulusal Genişbant Planı Hedefleri 

 

6.1.1.26.1.1.26.1.1.26.1.1.2 ErişimErişimErişimErişim    

Herkesin genişbanta erişiminin olmasını sağlamak, FCC’nin ulusal genişbant erişim 

hedefi belirlemesini gerektirmektedir. Bu amaçla, 2020 için ABD’de herkesin 4 Mb/s 

indirme ve 1 Mb/s yükleme hızında genişbant internet erişimi olması hedeflenmiştir. 

Planın hazırlandığı 2009 yılı itibarıyla diğer ülkelerin güncel “evrensel” erişim hedefleriyle 

karşılaştırıldığında hedef yüksek olmakla beraber uzun vadeli hedeflerle 

karşılaştırıldığında Avustralya ve AB’nin gerisinde kaldığı görülmektedir (Şekil 6.3). 

Kaynak: Federal Communication Commission, Natioanl Broadband Plan, 2010.

2020 Hedefleri

ABD’de en az 100 milyon hane, en az 100Mbps 
indirme ve 50Mbps yükleme hızına sahip 
dünya standartlarında erişime uygun fiyatla 
sahip olmalıdır

▪ Geniş bant şebekelerinin, ulus genelinde ve sağlayıcı başına gerçekleşen ortalama 
yükleme/indirme hızları

▪ Geniş bant şebekelerine yeterli hızla bağlanabilen hanelerin sayısı
▪ Ulus genelinde ve sağlayıcı başına, yeterli hızda geniş bant üyeliğinin minimum fiyatı

Metrikler

ABD, diğer ülkelerden daha hızlı ve daha geniş 
kapsamlı kablosuz şebekelerle mobil 
yenilikçilik (inovasyon) konusunda dünya 
lideri olmalıdır

▪ 2020’den beri açığa çıkarılan spektrum Mhz’leri
▪ Mobil geniş bant şebekelerinin coğrafi bölgelere göre gerçekleşen ortalama 

yükleme/indirme hızları
▪ 3G ve 4G hizmetlerini kullanabilen nüfusun yüzdesi
▪ Mobil geniş bant hizmetlerine üye olan Amerikalıların yüzdesi (hem genel hem de sosyo

ekonomik ve demografik grup başına) 

Her Amerikalı, uygun fiyatlı güçlü geniş bant 
hizmetlerine, bunun yanında tercih etmeleri 
halinde üye olma koşul ve yetkinliklerine sahip 
olmalıdır

▪ Yeterli hızda geniş bant erişimine sahip hanelerin yüzdesi
▪ Ulus genelinde ve sağlayıcı başına, yeterli hızda geniş bant üyeliğinin minimum fiyatı
▪ Mobil geniş bant hizmetlerine üye olan Amerikalıların yüzdesi (hem genel hem de sosyo

ekonomik ve demografik grup başına) 
▪ Yeterli dijital yetkinliklere sahip Amerikalıların yüzdesi

Amerikalı her topluluk, okul, hastane ve devlet 
kurumlarına bağlanabilmek için en az 
1Gbps’lik hizmete uygun fiyatla sahip 
olabilmelidir 

▪ Geniş bant şebekelerinin gerçekleşen ortalama yükleme/indirme hızları
▪ Yeterli hıza sahip şebekelerin dağılımı
▪ Yeterli hızda geniş bant erişimine sahip toplulukların yüzdesi
▪ Ulus genelinde, sağlayıcı başına yeterli hıza sahip kurumsal geniş bant  üyeliğinin 

minimum fiyatı 

Amerikalıların güvenliğini sağlamak üzere, 
tüm ilk müdahale ekiplerinin ulus genelinde, 
kablosuz, birlikte çalışır geniş bant kamu 
güvenliği ağına erişiyor olması gerekmektedir

▪ Ulus genelinde kamu güvenliği ağını kullanan ilk müdahale ekipleri

Amerika’nın temiz enerji ekonomisinin lideri 
olabilmesi için, tüm Amerikalıların, enerji 
tüketimlerini gerçek zamanlı izlemek ve 
yönetmek için geniş bandı kullanabiliyor 
olması gerekmektedir  

▪ Tüketicilere gerçek zamanlı enerji tüketimi bilgisi sunan akıllı sayaçların kullanıldığı 
Amerikan hanelerinin yüzdesi
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Şekil 6.3 ABD evrensel genişbant hedefinin küresel örneklerle karşılaştırması 

 

6.1.1.2.1 GENİŞBANT ERİŞİMİNDEKİ BÖLÜNMEYİ KAPATMAK 

Genişbant erişimindeki bölünmeyi kapatmak için federal hükümetten, eyaletlerden ve 

yerel yönetimlerden mali destek alınması bir gerekliliktir. Genişbant erişimindeki 

bölünme en yoğun olarak düşük nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerde görülmektedir. 

Hizmet sağlayıcılarının bu bölgelerde aldıkları geri dönüşün yaptıkları yatırımı ve işletme 

maliyetlerini karşılayamaması en büyük problemdir. Düşük yoğunluklu bölgeler için iş 

örneğinin olmaması, genişbant erişimindeki bölünmenin özel yatırımlarla kapanması 

mümkün gözükmemektedir. Bu sebeple, bölünmenin giderilmesi için ne kadar kamu 

kaynağının ayrılması gerektiğinin belirlenmesi gerekmektedir. FCC’nin analizlerine göre 

Hedeflenen İndirme Hızı
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Kaynak: Federal Communication Commission, Digital Agenda for Europe
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genişbant bölünmesinin kapanması için 24 milyar Amerikan doları52 ek kaynak 

gerekmektedir. 

Gerekli yatırımın türü bölgeden bölgeye değişmektedir. Bazı bölgelerde devletin ilk 

yatırım desteğinden sonra hizmet sağlayıcılarının sürdürülebilir bir hizmet sunması 

mümkünken, geri kalan bölgelerde devletin yalnızca ilk yatırımı desteklenmesi hizmet 

sağlayıcılarının bu bölgelerde sürdürülebilir bir iş modeli kurmasına yetmemektir. 

Genişbant erişimi olmayan evlerin %46’sına tek seferlik yatırımla erişimin sağlanması 

veya mevcut erişimin istenen düzeye getirilmesi mümkünken, geriye kalan %54’ü için ilk 

yatırımın yanında yinelenen işletme giderlerinde de devlet desteği gerekmektedir. 

Genişbant bölünmesinin en yoğun olarak hissedildiği 250 bin konut birimine erişimin 

sağlanması, hesaplanan 24 milyar Amerikan doları değerindeki yatırımın 14 milyar 

Amerikan dolarını oluşturmaktadır. Bu konutlar, ABD’deki konut birimlerinin %0,2’sini 

oluşturmaktadır. 

2010 itibarıyla, federal hükümetin iletişim hizmetlerine ayırdığı 10 milyar Amerikan doları 

seviyesinde bir yıllık harcama bulunmaktadır. Bunu dışında American Recovery and 

Reinvestment Act kapsamında tek sefere özgü 7,2 milyar ek kaynak belirlenmiştir. 

Genişbant erişimine ayrılan kaynaklar artmakla birlikte, harcamaların Meclis’in evrensel 

genişbant hedefleriyle koordineli olmaması yatırımların etkisini düşürmektedir. 

6.1.1.2.2 EVRENSEL HİZMET 

Evrensel Hizmet Fonu53 (USF) ülke genelindeki 4 programa toplam 8,7 milyar Amerikan 

doları kaynak ayırmaktadır:  

1. HighHighHighHigh----Cost:Cost:Cost:Cost: İnternet erişim hizmetinin her bölgede adil düzeyde olmasını 

amaçlamaktadır. 2010’da ayrılan kaynak 4,6 milyar Amerikan dolarıdır.    

2. Lifeline ve LinkLifeline ve LinkLifeline ve LinkLifeline ve Link----Up: Up: Up: Up: Yerel telefon hizmetlerinin düşük gelirli kesimlere daha uygun 

fiyatla sunulması için indirimler sağlamaktadır. 2010’da ayrılan kaynak 1,2 milyar 

Amerikan dolarıdır.    

 
52 2010 değeri alınmıştır. 

53 Universal Service Fund 
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3. EEEE----rate: rate: rate: rate: Okul ve kütüphanelere sunulan telekomünikasyon, internet erişimi ve 

dahili iletişim hizmetlerini desteklemektedir. Programa 2010 yılında 2,7 milyar 

Amerikan doları ayrılmıştır. 

4. Kırsal Sağlık Hizmetleri:Kırsal Sağlık Hizmetleri:Kırsal Sağlık Hizmetleri:Kırsal Sağlık Hizmetleri: Kırsal kesimlerde sağlık hizmeti veren kurumlara 

telekomünikasyon ve internet erişim hizmetlerinde indirim sağlamaktadır. Pilot 

uygulama olarak altyapı yatırımları desteklenmektedir. Programa ayrılan miktar 

2010 yılında 214 milyon Amerikan dolarıdır. 

Evrensel Hizmet Fonu ve operatörler arası ücretlendirmeyi destekleyen operatörler arası 

ücretlendirme desteği54 (ICC) mevzuatı ses verisi üzerine kurulu bir telekomünikasyon 

sektörüne yönelik hazırlanmıştır. Çağa uygun verimli bir yatırım ortamı sunulması için 

mevzuatın yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, USF ve ICC’deki ani 

değişimlerin ilerlemeyi yavaşlatacak beklenmedik sonuçlar doğurması mümkündür. Bu 

sebeple, belli fazlardan oluşan uzun vadeli bir yol haritası çıkarılması özel sektörün 

değişimlere ayak uydurabilmesi ve planlarını bu değişimlere göre düzenlemesi açısından 

önemlidir. 

2010-2020 yılları arasında USF ve ICC için hazırlanan stratejiler 3 fazdan oluşmaktadır. 

2010 – 2011 arasında yapılacak reformlar için temel oluşturulması planlanmıştır. Bu 

kapsamda fonların oluşturulması ve mevzuatın stratejiye uyum sağlayacak şekilde 

düzenlenmesi planlanmaktadır. 2012-2016 yıllarını kapsayan dönemde reformların 

uygulanmasına hız kazandırılması ve erişim çalışmalarının büyük çoğunluğunun 

tamamlanması planlanmaktadır. 2017 yılından itibarense erişim çalışmalarının 

tamamlanması ve etki ölçümlenmelerine odaklanılması planlanmaktadır (Şekil 6.4). 

 
54 Intercarrier compensation 
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Şekil 6.4 USF ve ICC 10 yıllık stratejisi 

 

6.1.1.36.1.1.36.1.1.36.1.1.3 Adaptasyon ve FaydalanmaAdaptasyon ve FaydalanmaAdaptasyon ve FaydalanmaAdaptasyon ve Faydalanma    

Ulusal Genişbant Planı’nda geçen haliyle adaptasyon55 kelimesi bireyin evinde internet 

kullanıp kullanmamasını belirtmektedir. Diğer yandan, faydalanma56 kelimesi, internet 

kullanımının yoğunluğunu ve kalitesini ifade etmek için kullanılmaktadır. 

6.1.1.3.1 MEVCUT DURUM 

ABD’de internet kullanımının farklı kesimlerde düşük yüzdelerde olduğu görülmektedir. 

Ülke ortalamasının farklı kesimlerdeki kullanım oranlarıyla karşılaştırmasında sırasıyla 

düşük eğitimliler, yaşlılar, düşük gelirliler, engelliler, Hispanikler, kırsal kesimlerde 

 
55 Adaptation 

56 Utilization 

2. Aşama
(2012-2016)

1. Aşama
(2010-2011)

3. Aşama
(2017-2020)

▪ Connect America Fonu ve 
Mobilite Fonu’nun 
oluşturulması

▪ Eyaletlerarası Erişim 
Desteği’nin kurallarının hayata 
geçirilmesi ve fonlama 
seviyelerinin geniş banta göre 
yeniden hedeflenmesi

▪ Verim tabanlı operatörlerin 
teşvik düzenlemesine 
taşınmasına ilişkin kuralların 
hayata geçirilmesi

▪ Rekabetçi ETC fonlamalarının 
sıfıra düşürülmesi için 
Sprint/Verizon Wireless 
birleşimi yükümlülüklerinin 
uygulanması

▪ 5 yıl içinde, diğer rekabetçi 
ETC desteğinin aşamalı olarak 
azaltılmasına ilişkin kuralların 
hayata geçirilmesi

▪ Yeni Connect America Fonu 
ve Mobility Fonu’ndan 
harcama yapmaya başlanması

▪ Yeniden tasarlanmış katı 
yöntemlerinin uygulanması

▪ Kalan tüm rekabetçi ETC
desteğinin aşamalı olarak 
azaltılması

▪ Geçmişten kalan Yüksek 
Maliyetli programların 
bitirilmesi

Evrensel
Hizmet Fonu
(USF)

Operatörlerarası
ücretlendirme
Desteği (ICC)

▪ Geçici önlemlerle arbitrajın 
kontrol alınması ve çerçevenin 
uzun vadeli operatörlerarası
katkı reformuna 
uyumlandırılması

▪ ICC oranlarının düşürülmeye 
başlanması

▪ Dakika başına 
ücretlendirmenin aşamalı 
olarak azaltılması

Kaynak: Federal Communication Commision, National Broadband Plan, 2010.
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yaşayanlar ve Afro-Amerikanların ülke ortalamasının altında kalan kesimler olduğu 

görülmektedir (Şekil 6.5). 

Şekil 6.5 ABD’de dezavantajlı demografik grupların internet kullanım oranları 

 

İnternet kullanmayanların sebepleri incelendiğinde birçok ülkede ortak olan engeller öne 

çıkmaktadır:  

Maliyet: Maliyet: Maliyet: Maliyet: İnternet kullanmayan bireylerin %36’sının maliyetleri başlıca sebep olarak 

gösterdiği görülmektedir. %24’ü internet erişim hizmetinin maliyetinin sebep olarak 

beyan ederken, %10’u bilgisayar maliyetinin genişbant erişiminin ana sebebi olduğunu 

belirtmiştir. Geriye kalan %2’lik kesim, erişiminin olmamasına iki maliyetin de sebep 

olduğunu belirtmiştir.    

Demografik Grup
İnternet kullanım oranı
Yüzde

24

35

40

42

49

50

59

65Ulusal ortalama

Afro-amerikanlar

Kırsal kesimdeki Amerikalılar

Engelli kişiler

Hispanikler

Düşük gelir seviyesi (Yıllık 20,000 USD altı)

Yaşlı Amerikalılar (65+)

Düşük eğitimli (üniversite mezunu değil)

Kaynak: Federal Communication Commission, Natioanl Broadband Plan, 2010.



 

 

148 

 

DijitalDijitalDijitalDijital    okuryazarlık: okuryazarlık: okuryazarlık: okuryazarlık: Kullanmayan kesimin %22’si dijital okuryazarlıkla ilgili sebepleri 

başlıca neden olarak öne sürmektedir. Bu kesime, interneti rahatlıkla kullanamayan ve 

interneti kullanırlarsa başlarına kötü bir şey geleceğini düşünenler girmektedir.    

İçeriği yeterli bulmamak: İçeriği yeterli bulmamak: İçeriği yeterli bulmamak: İçeriği yeterli bulmamak: Kullanmayan bireylerin %19’u genişbantla sunulan dijital 

içeriğin, genişbant hizmeti almaya karar verdirecek düzeyde olmadığını belirtmektedir. 

Bu yüzdenin önemli bir kısmı genişbantı, ilgilendikleri içeriğe erişimde bir araç olarak 

görmemektedir. Diğer bir yaygın görüş ise çevrimdışı aktivitelerin yeterince tatmin 

etmesidir. Bu görüşe ait bireyler interneti zaman kaybı olarak görmektedir. 

Bu konulara paralel incelenen bir diğer konu ise engellilerin internet kullanımıdır. İnternet 

kullanmayan kesimin %39’unun bir engelinin olduğu belirtilmektedir. Engelli oranının 

Amerika’nın genelinde %24 olduğu düşünüldüğünde engellilerin internet adaptasyonuyla 

ilgili sorun yaşadıkları sonucuna varılmaktadır. Engelliler, internet kullanmayan diğer 

bireylerin belirttiği ortak sorunları paylaşmakla birlikte, engellerinden ötürü farklı 

engellerle de karşı karşıyadırlar: 

• Cihazlar engellilerin erişimine uygun tasarlanmamaktadır. 

• Yardımcı teknolojiler pahalıdır. 

• Hizmetler erişilebilir değildir. 

• İnternet siteleri ve uygulamalar ekran okuyucusu kullananlar için erişilebilir 

değildir. 

• İnternet tabanlı video programları, altyazı veya videoda olanları tanımlayan 

metinler barındırmamaktadır. 

6.1.1.3.2 ÖNERİLER 

Adaptasyon ve faydalanmayı artırmaya yönelik programlar, zengin bir eylem çeşitliliği 

barındırmalıdır. Federal yönetim erişim sağlayarak, sürdürülebilir yerel çabalara fon 

vererek, paydaşları bir araya getirerek ve gelişimi ölçümleyerek düşük gelirli insanları 

destekleme rolüne sahiptir. Eyalet yönetimleri ve yerel yönetimler ise, ihtiyaçlarına 

uygun program geliştirme ve yürütme görevini üstlenmektedir. STK’lar, hayır kurumları 

ve özel kurumlar devletle ortak çalışarak yöre halkının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar 

yapmaktadır. Bütün paydaşların birlikte genişbant kullanımını artırmak amacıyla belli 

ilkelerin rehberliğinde çalışması gerekmektedir: 
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• Adaptasyonun önündeki engellere odaklanAdaptasyonun önündeki engellere odaklanAdaptasyonun önündeki engellere odaklanAdaptasyonun önündeki engellere odaklanılılılılmasımasımasıması:::: Başarılı çalışmaların birçok 

engele eş zamanlı odaklandığı görülmektedir. 

• Evden genişbant erişimine odaklanEvden genişbant erişimine odaklanEvden genişbant erişimine odaklanEvden genişbant erişimine odaklanılmasıılmasıılmasıılması: : : : Kütüphaneler ve kamu erişim noktaları 

önem arz etmekle birlikte evden erişim faydalanmayı artırmak için kritiktir.    

• Tüm topTüm topTüm topTüm toplumda bağlanalumda bağlanalumda bağlanalumda bağlanabilirliğin teşvik edilmesibilirliğin teşvik edilmesibilirliğin teşvik edilmesibilirliğin teşvik edilmesi: : : : Yeni internet kullanıcıları, 

çevrelerindeki insanları internet üzerinden ulaşılabilir olmasından ve yaşam 

kalitelerinin artacağını düşünmelerinden dolayı internet kullanmaya 

başlamaktadır.    

• Faydalanmanın teşvik edilmesiFaydalanmanın teşvik edilmesiFaydalanmanın teşvik edilmesiFaydalanmanın teşvik edilmesi: : : : Erişim ve adaptasyon aşılması gereken 

basamaklar olmakla beraber insanların günlük hayatlarını ve işlerini 

kolaylaştıracak şekilde internetten faydalanmalarını sağlayabilmek asıl hedeftir. 

Bu anlamda, bağlantının sağlanması yalnızca başlangıç olmaktadır.    

• TeknolojiTeknolojiTeknolojiTeknolojideki değişiklikleri göz önüne alarak planladeki değişiklikleri göz önüne alarak planladeki değişiklikleri göz önüne alarak planladeki değişiklikleri göz önüne alarak planların oluşturulmasırın oluşturulmasırın oluşturulmasırın oluşturulması: : : : Adaptasyon 

programları teknolojideki yeniliklerle gelişmelidir. Eğitimler ve donanımlar, 

yeniliklere uyum sağlamalıdır.    

• ÖlçÖlçÖlçÖlçmemememe    ve ayarlave ayarlave ayarlave ayarlamamamama: : : : Ölçümleme ve değerlendirmeler programların başarısı için 

büyük önem arz etmektedir.    

• Paydaş gruplar arasında ortaklıklar oluşturPaydaş gruplar arasında ortaklıklar oluşturPaydaş gruplar arasında ortaklıklar oluşturPaydaş gruplar arasında ortaklıklar oluşturulmasıulmasıulmasıulması::::    Sürdürülebilir genişbant 

adaptasyonunu bütün paydaşların çabalarıyla sağlamak mümkündür.    

FCC’nin detaylı önerilerini 3 başlık altında incelemek mümkündür: 

1. Maliyet: Maliyet: Maliyet: Maliyet: Düşük gelirli bireylere düşük fiyatta genişbantı hizmeti sunmayı 

amaçlayan Lifeline ve Link-up programları genişletilmelidir. Bunun haricinde, 

maliyet engelini aşmak için FCC ücretsiz veya çok düşük ücretli kablosuz 

genişbant erişimi sağlamayı değerlendirmelidir. 

2. DijitalDijitalDijitalDijital    okuryazarlık: okuryazarlık: okuryazarlık: okuryazarlık: FCC, federal yönetimin ulusal düzeyde dijital okuryazarlık 

programı başlatmasını önermektedir. Bu kapsamda, Meclis dijital okuryazarlık 

eğitimi veren kuruluşlar kurmak için kamu fonu yaratmalıdır. Bu kapsamda, 

internette dijital okuryazarlık portalı oluşturulması değerlendirilmelidir. Ayrıca, 

yerel yönetimlerde dijital okuryazarlık eğitimi veren mevcut kurumların eğitmen ve 

donanım kapasitelerinin artırılması için ek kamu fonu sağlanmalıdır. 
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3. Uygunluk: Uygunluk: Uygunluk: Uygunluk: NTIA, kamu-özel ortaklıkları için mevcut potansiyelleri keşfetmelidir. Bu 

ortaklıklar aracılığıyla, ulusal çapta yürütülecek bir farkındalık programı 

planlanmalıdır. Yapılan çalışmalarda, öncelikle yaşlı Amerikalılara odaklanılmalı 

ve ihtiyaçlarına yönelik internet hizmetlerinden nasıl faydalanıldığının öğretildiği 

eğitim programları düzenlenmelidir. Ayrıca, mobil teknolojilerin sunduğu 

uygulamaların, insanların genişbanta adaptasyonuna katkıda bulunabileceği 

unutulmamalıdır. 

Bunun paralelinde, engellilerin internet kullanımını artırmaya yönelik öneriler yer 

almaktadır. İlk olarak engelli bireylerin genişbant adaptasyonunu azami seviyeye 

çıkarmak amacıyla Genişbant Erişimi Çalışma Grubu’nun kurulması önerilmektedir. 

FCC’nin sorumluluğunu üstleneceği Erişim ve Yenilik Forumu’yla üreticiler, hizmet 

sağlayıcıları, yardımcı teknoloji şirketleri, devlet temsilcileri gibi birçok paydaşın engelli 

tüketicilerin ihtiyaçlarıyla ilgili iç görü edinmesi mümkündür. Son olarak, erişimle ilgili 

kanun ve programların çağa uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

6.1.1.46.1.1.46.1.1.46.1.1.4 KatılımcılıkKatılımcılıkKatılımcılıkKatılımcılık    

FCC, toplumun büyük çoğunluğuna erişebilmek ve etkileşimli bir diyalog kurabilmek için 

sivil katılımı internet üzerinden artırmayı önermektedir. Bu çerçevede, önerilerini 5 başlık 

altında toplamaktadır: 

Açık vAçık vAçık vAçık ve Şeffaf Bir Devlet e Şeffaf Bir Devlet e Şeffaf Bir Devlet e Şeffaf Bir Devlet YaratmakYaratmakYaratmakYaratmak    

Açık ve şeffaf yönetim demokratik değerlerin özünü oluşturmaktadır. İnternetin bilgiye 

erişimde sunduğu çözümlerin demokrasiye uygulanması vatandaşlara daha etkin bir 

demokrasi sunmaktadır. FCC, federal yönetime ait başlıca yasal belgelerin dijital 

platformlar üzerinden herkese erişilebilir olmasını önermektedir. Halka açık olan her veri 

kolay ulaşılır ve erişilir olmalıdır.  

Devlet ajansları tarafından oluşturulmuş bütün verilerin dizinlendiği Data.gov portalı, 

açılmasının ardından ilk 7 ayda 47 milyon kez ziyaret edilmiştir. Bununla beraber, 

Data.gov gibi platformların kapsayıcı olmamaları en büyük eksiklikleri olarak 

görülmektedir. Data.gov ülke çapında bir inisiyatif olmasına rağmen, devletin sahip 

olduğu verilerin küçük bir kısmını içermektedir. Eyaletlerin sundukları bilgilerin 

kapsayıcılığı incelendiğinde, eyaletlerin yalnızca yarısının belirlenen 20 tip bilgiden 

12’sini internetten sunduğu görülmektedir. 
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Plan, katılımcılığı teşvik etmek adına, mecliste sunulan mevzuatı halkın dijital ortamdan 

takip edebileceği ve konu üzerine yorumunu paylaşabileceği bir platformun 

oluşturulmasını önermektedir. Sivil katılımı artırmaya yönelik hizmetler bazı eyaletlerde 

uygulanmaya başlanmıştır. New York Eyalet Senatosu kanun taslaklarını yayımlamanın 

yanında taslaklar üzerine yorumların paylaşılmasına izin vermektedir. 

Sağlam Sağlam Sağlam Sağlam DijitalDijitalDijitalDijital    Medya Ekosistemi OluşturmakMedya Ekosistemi OluşturmakMedya Ekosistemi OluşturmakMedya Ekosistemi Oluşturmak    

Vatandaşları bilgilendirilmesi ve demokrasinin sürdürülebilmesi adına sağlam bir medya 

ekosisteminin varlığı vazgeçilmez bir gerekliliktir. 21. yüzyılda geleneksel basın ve 

gazetecilik daralmakta ve yerini dijital mecralara bırakmaktadır. ABD’de 2001-2009 yılları 

arasında, gazetelerin 14 bin gazeteciyi işten çıkardıkları tahmin edilmektedir. Bu rakam, 

sektördeki işgücünün %25’ini oluşturmaktadır. Benzer şekilde, 2007’de televizyon 

kanalları haber programlarında çalışan 1200 kişinin işine son vermiş, 2008’de radyo 

haber odalarındaki çalışanların sayısı %16 azalmıştır.  

Geleneksel medyadaki bu küçülmenin ABD’de daha az bilinçli bir toplum yapısına 

dönüşeceği tedirginliği bulunmakla birlikte, dijital mecralarda yaratıcı ve deneysel medya 

çözümleri sunulmaya başlanmıştır. Meclisin bu gelişmeleri destekleyerek medyanın 

dijital mecralarda yayılmasını destekleyecek kaynaklar yaratması önerilmektedir. Ayrıca, 

Telif Hakları Yasası’nın dijital yayıncılık ve dağıtım için telif hakları muafiyetleri 

oluşturması dijital mecralardaki gazeteciliğin gelişmesi adına büyük önem taşımaktadır. 

Sivil Katılımı Sosyal Medya Aracılığıyla YaymakSivil Katılımı Sosyal Medya Aracılığıyla YaymakSivil Katılımı Sosyal Medya Aracılığıyla YaymakSivil Katılımı Sosyal Medya Aracılığıyla Yaymak    

Devletin halkıyla iletişime geçebileceği mecra sayısını ve kalitesini geliştirmede sosyal 

medya araçları büyük fırsat sağlamaktadır. Vatandaşların demokratik sürece katılımını 

artırmanın haricinde, devletle profesyonel bir bağı olmayan uzmanlara ulaşılması 

hedeflenen yeniliklere birçok katkı sağlayacaktır.  

Bu araçların benimsenmesi henüz kamunun her alanına yansımamakla birlikte, Hastalık 

Kontrol ve Önleme Merkezleri57 (CDC) gibi başarılı örnekler bulunmaktadır. CDC, 

toplumda bilimsel temellere dayanan sağlık bilgisine erişim sağlamak için sosyal 

medyadan faydalanmaktadır. CDC’nin 2009 yılında yayımladığı domuz gibi yayınları58 

 
57 The Centers for Disease Control and Prevention 

58 podcast 
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7,5 ayda 2,5 milyon kez görüntülenmiştir. Aynı süre zarfında, domuz gribiyle alakalı 

YouTube videoları 3 milyon kez, medya kaynakları 37 milyon kez görüntülenmiştir.  

Sosyal medya araçlarından kapsamlı bir şekilde faydalanan FCC’nin Twitter hesabını 

2009 yılı itibarıyla 330 bin kişi takip etmektedir. O tarihe kadar dijital platformlarda 

vatandaşlar tarafından 450 fikir sunulmuştur. Bu fikirler üzerine 7500 adet yorum alınmış, 

37 bin oy kullanılmıştır. FCC ayrıca 4 ayrı bloguna 175 defa bilgi girişi yapmış. Bu 

girişlere 11 binin üzerinde yorum yapılmıştır. 

Kamuda Kamuda Kamuda Kamuda Yenilikçiliği Yenilikçiliği Yenilikçiliği Yenilikçiliği ArtırmakArtırmakArtırmakArtırmak    

Oluşturulacak Açık Platformlar İnisiyatifi’yle dijital platformlarda vatandaşların ve özel 

sektörün uzmanlıklarından faydalanılması sağlanmalıdır. ABD Patent ve Marka 

Ofisi’nin59 oluşturduğu internet tabanlı Eşdüzeyden Patent’e60 programıyla patent 

başvurularının uzman gönüllüler tarafından değerlendirilmesi sağlanmıştır. Program ilk 

yılında 2 bin gönüllü hakemi çekmiş, gönüllülerin %93’ü başka bir patent başvurusu 

geldiğinde seve seve değerlendireceğini belirtmiştir. 

Demokratik Süreci ModernleştirmekDemokratik Süreci ModernleştirmekDemokratik Süreci ModernleştirmekDemokratik Süreci Modernleştirmek    

Geleneksel demokratik süreçte vatandaşların katılımını azaltan birçok faktörü BİT 

destekli çözümlerle gidermek mümkündür. 2008 genel seçimlerinde seçmen 

kayıtlarındaki sorunlardan dolayı yaklaşık 2 milyon kişi oy verememiştir. Özellikle seçim 

döneminde yurtdışında olan vatandaşların oylamaya katılımında sorunlar görülmektedir. 

Aynı seçimlerde, yurtdışından oy vermek için kaydolmak isteyen seçmenlerin %24’ü 

sorun yaşamıştır. 

Seçimlerin mali boyutları düşünüldüğünde seçim sürecinin internete aktarılmasının 

önemli bir tasarruf yaratacağı düşünülmektedir. 2008 seçimlerinde Oregon’da seçim 

kayıt sürecinin maliyeti incelendiğinde her oyun 4 Amerikan dolarına mal olduğu 

hesaplanmıştır. Demokratik süreci internete taşımak adına 2009 yılına kadar ülke 

genelinde bir inisiyatif alınmamış olmakla birlikte Arizona, Kansas, Utah ve 

Washington’da vatandaşların seçmen kayıt başvurularını internet üzerinden yapılmasına 

izin verilmektedir. 

 
59 U.S. Patent and Trademark Office 

60 Peer-to-Patent 
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6.1.1.56.1.1.56.1.1.56.1.1.5 EğitimEğitimEğitimEğitim    

BİT’in sunduğu yeni araçlar ve bilgi temelli ekonominin mevcut eğitim sisteminde büyük 

değişiklikler gerektirmesi, ABD’yi eğitimde BİT destekli yeniliklere gitmeye 

yöneltmektedir. Ülkede uluslararası değerlendirmelerde çok başarılı performans 

gösteren öğrenciler olmakla birlikte, öğrenciler arasında büyük bir uçurum görülmektedir.  

Bu büyük uçurumun sebeplerine inildiğinde, iyi eğitilmiş öğretmenlerin ve idarecilerin 

sayıca yetersiz olması en büyük sorun olarak göze çarpmaktadır. Bunun haricinde, 

öğrencileri öğrenmeye teşvik edememek, öğrenmeyi etkili bir şekilde ölçen standartların 

ve değerlendirmelerin eksikliği ve her öğrencinin gelişimine uygun içeriklerin 

oluşturulamaması da bu uçurumun sebepleri arasındadır. 

ABD Eğitim Departmanı61 bu zorlukları aşmak için 4 temel etkinlik alanı belirlemiştir: 

1. Üniversite ve kariyer odaklı eğitim standartlarına ve engelliler, anadili İngilizceden 

farklı olanlar gibi dezavantajlı gruplar için geçerliliği olan değerlendirmelere yönelme 

2. Anaokulundan üniversiteye öğrencinin bütün sürecini takip eden ve devamlı gelişme 

sağlayan veri sistemleri kurma 

3. Öğretmenlerin yetkinliklerini geliştirme ve vasıflı öğretmenlerin bütün öğrenciler için 

eşit dağıtımını sağlama 

4. Düşük performans gösteren okullara etkili müdahale ve güçlü destek sağlama 

Bu alanlar göz önüne alınarak, FCC genişbantın eğitimde fark yaratacak uygulamalarına 

yönelik önerilerde bulunmuştur. Bu öneriler 3 başlıkta incelenmektedir: 

Çevrimiçi Çevrimiçi Çevrimiçi Çevrimiçi Öğrenmenin TeşvikiÖğrenmenin TeşvikiÖğrenmenin TeşvikiÖğrenmenin Teşviki    

Geleneksel eğitimde var olan bir takım yetersizliklere çevrimiçi öğrenme çözümler 

sunmaktadır. E-Rate programı kapsamında Evrensel Hizmet Fonu’ndan yılda 2,25 milyar 

Amerikan doları destekle okullara ve kütüphanelere uygun maliyette internet erişimi 

sağlanmıştır. Bununla birlikte, erişimin uygun içerik, sistem ve öğretmen desteğiyle 

takviye edilmesi gerekmektedir. BİT’ten verimli bir şekilde faydalanılabilmesi için mevcut 

eğitim sisteminde belli engellerin ortadan kaldırılması gerekmektedir: 

 
61 U.S. Department of Education 
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1. Faydalanılabilecek dijital içerik kaynağı sınırlı sayıdadır. 

2. Öğrenciler çevrimiçi dersler için kredi almada sorunlar yaşamaktadır. 

3. Öğrenci ve öğretmenler BİT cihazlarının etkin kullanımı için gerekli dijital 

okuryazarlık becerilerinden yoksun olabilmektedir. 

Bu kapsamda Ulusal Genişbant Planı’nda verilen öneriler dijital içeriğin geliştirilmesi, 

çevrimiçi öğrenme sistemlerinin düzenlenmesi ve dijital okuryazarlığın teşvik edilmesine 

yönelik oluşturulmuştur. 

Verinin Gücünü Ortaya Çıkarmak ve Şeffaflığı AVerinin Gücünü Ortaya Çıkarmak ve Şeffaflığı AVerinin Gücünü Ortaya Çıkarmak ve Şeffaflığı AVerinin Gücünü Ortaya Çıkarmak ve Şeffaflığı Artırmakrtırmakrtırmakrtırmak    

Okulların öğrencilerin gelişimlerini gözlemlemek adına bilgilerini topladığı mevcut veri 

tabanları standartlaşmışlıktan oldukça uzak ve yavaş işler durumdadır. Eğitim 

birimlerinde farklı idari sistemlerin kullanılması öğrencinin veri transferinin hızlı bir şekilde 

yapılmasını engellemektedir. 2007 yılında öğretmenlerin yalnızca %37’si öğrencilerinin 

bilgilerine elektronik ortamda erişebilmektedir. 

Okullar diğer konularda da veri problemleri yaşamaktadır. Örneğin, teknoloji, içerik ve 

diğer kaynakların satın alımlarıyla ilgili pazar verilerinin eksik olması, satın almalarda 

verimi azaltmaktadır. Bu sebeple, Eğitim Departmanı’nın elektronik kayıtların 

standartlaştırılmasını teşvik edecek bir sistem oluşturması önerilmektedir. Ayrıca, öğrenci 

bilgilerinin mahremiyeti ve korunumu için kanun yapıcılara öneriler sunulması 

gerekmektedir. 

Genişbant Altyapısını YenilemekGenişbant Altyapısını YenilemekGenişbant Altyapısını YenilemekGenişbant Altyapısını Yenilemek    

1997 yılında başlayan E-Rate programının bir sonucu olarak, ülkedeki bütün okul ve 

kütüphanelerde internet erişimi sağlanmış ve erişim düşük hizmet ücretiyle sunulmuştur. 

Okulların %97’sinin internet bağlantısı bulunmakta, sınıfların %94’ünden internete 

erişilmektedir. Okulların internet bağlantı türleri değişkenlik gösterirken, şehirdeki 

okulların %62’si fiber internet erişimine sahiptir. Aynı oran, banliyölerde %49, 

kasabalarda %46, kırsal kesimlerde %24’tür.  

Yetersiz bağlantı hızı ve altyapı sorunlarına okullarda sıkça rastlanmakta, bu okullar 

tarafından genişbant erişimine talep artmaktadır. e-Öğrenme odaklı sistemler eğitimi 

sınıfın dışına taşımakta, bu da evlerinde internet erişimi olmayan öğrencileri dezavantajlı 

duruma düşürmektedir. Bu sebeple, okullarda öğrencilerin e-öğrenme programları gibi 
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hızlı internet bağlantısı gerektiren araçları kullanabileceği bir internet erişiminin 

sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Ulusal Genişbant Planı’nda, ucuz internet 

erişimi hizmetini belirli sınırlandırmalarla sunan E-rate programının bu ihtiyaçlar göz 

önünde bulundurularak üç konuda çağa uydurulması önerilmektedir: 

1. Altyapı hizmetinin esnekliği, yaygınlığı ve kullanımı geliştirilmelidir. 

2. Programın verimliliği artırılmalıdır. 

3. İnternet erişiminin eğitimde kullanılmasında, yenilikler teşvik edilmelidir. 

6.1.26.1.26.1.26.1.2 GeçmişGeçmişGeçmişGeçmiş    Düzenlemeler ve Ulusal Düzeyde Atılan AdımlarDüzenlemeler ve Ulusal Düzeyde Atılan AdımlarDüzenlemeler ve Ulusal Düzeyde Atılan AdımlarDüzenlemeler ve Ulusal Düzeyde Atılan Adımlar    

ABD’nin geçmişte izlediği BİT stratejileri 1990’ların başlarında sektörel inisiyatiflere 

odaklanırken 2010’lara gelindikçe toplumsal dönüşüm daha büyük yer edinmeye 

başlamıştır. 

6.1.2.16.1.2.16.1.2.16.1.2.1 Ağ Kurma ve Bilgi Teknolojisi ArAğ Kurma ve Bilgi Teknolojisi ArAğ Kurma ve Bilgi Teknolojisi ArAğ Kurma ve Bilgi Teknolojisi Ar----Ge Programı (NITRD)Ge Programı (NITRD)Ge Programı (NITRD)Ge Programı (NITRD)    

1992 yılında oluşturulan programda 15 federal ajans birlikte çalışmakta olup geniş bir 

spektrumda gelişmiş BT yetkinlikleri oluşturulmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarına 

odaklanmaktadır. Program hala aktif olup büyük veri, sanal fiziksel sistemler, BT ve BT 

iş gücünün topluma, ekonomiye ve istihdama olan etkileri gibi 11 alana odaklanmaktadır 

[84]. 

1996 Telekomünikasyon Yasası1996 Telekomünikasyon Yasası1996 Telekomünikasyon Yasası1996 Telekomünikasyon Yasası    

Yasanın 706 numaralı bölümü FCC’yi genişbant erişiminin tüm vatandaşlara günün 

teknolojisinde yayılıp yayılmadığını incelemesi yönünde görevlendirmiştir. İstenen 

düzeyde bulunmadığı takdirde, FCC’nin genişbant erişiminin yayılmasının önündeki 

engelleri ortadan kaldırması ve rekabeti teşvik etmek için adımlar atması beklenmektedir. 

Bu yasadan sonra, her yıl 706 raporu olarak da anılan Genişbant İlerleme Raporu62 

çıkarılmaya başlanmıştır. 

 

 

 
62 Broadband Progress Reports 
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2004’te 2004’te 2004’te 2004’te Atılan AdımlarAtılan AdımlarAtılan AdımlarAtılan Adımlar    

2004 yılında başkanlık tarafından alınan genişbant inisiyatifinde genişbanta yönelik 

vergilerin kaldırılması, mobil genişbant için spektrum açılması, elektrik hatları üzerinden 

genişbant taşınması üzerine teknik standartların belirlenmesi ve genişbant 

sağlayıcılarına federal arazilerden geçiş hakkı verilme sürecinin basitleştirilmesi gibi 

tedarik tarafına odaklanan reformlarda bulunulmuştur. 

Ulusal EğiUlusal EğiUlusal EğiUlusal Eğitim Teknolojisi Planıtim Teknolojisi Planıtim Teknolojisi Planıtim Teknolojisi Planı    

2010 yılında, teknoloji destekli öğrenme ve değerlendirme sisteminin eğitim reformlarının 

merkezinde olmasını sağlamak amacıyla Ulusal Eğitim Teknolojisi Planı hazırlanmıştır. 

Bu plan kapsamında 5 bileşen altında çeşitli önerilere yer verilmiştir. Bu bileşenlerde 

önerileri şekillendirmesi için belli yönler belirlenmiştir [85]: 

• Öğrenme: Öğrenme: Öğrenme: Öğrenme: Bütün öğrencilerin okul içinde ve dışında ilgi çeken ve geliştiren bir 

öğrenim tecrübesi yaşaması ve küresel boyutta bağlı63 bir toplumun etkin, 

yaratıcı, bilgili ve etik değerlere sahip bireyleri haline gelmesi amaçlanmıştır.    

• Değerlendirme: Değerlendirme: Değerlendirme: Değerlendirme: Eğitim sistemi, teknolojinin ölçüm kabiliyetlerinden faydalanarak 

sürekli gelişim için nelerin kritik olduğunu takip edecektir.    

• Öğretme: Öğretme: Öğretme: Öğretme: Eğitmenlerin, bütün öğrenciler için daha etkili bir öğrenim sağlayacak 

veri, içerik, kaynak, uzmanlık ve öğrenme deneyimini teknoloji aracılığıyla 

edinmeleri sağlanacaktır.    

• Altyapı: Altyapı: Altyapı: Altyapı: Bütün öğrenciler ve öğretmenlerin ne zaman ve nerede isterlerse 

kapsamlı bir altyapıya erişimleri olacaktır.    

• Verimlilik: Verimlilik: Verimlilik: Verimlilik: Eğitim sistemi, teknoloji aracılığıyla zaman, para ve istihdam kullanımını 

daha verimli kullanacak şekilde bütün süreç ve yapıları geliştirecektir.    

Dijital Bölünmeye Yönelik Kamu FonlarıDijital Bölünmeye Yönelik Kamu FonlarıDijital Bölünmeye Yönelik Kamu FonlarıDijital Bölünmeye Yönelik Kamu Fonları    

Başta BİT kapsamında tüm vatandaşlara eşit imkanların sunulmasına yönelik programlar 

olmak üzere yakın zamanlarda STK’ları ve özel sektörü finansal yönden teşvik etmeyi 

amaçlayan çeşitli fonlar oluşturulmuştur [86]: 

 
63 Orijinal kaynakta networked kelimesi kullanılmaktadır. 



 

 

157 

 

• Genişbant Teknoloji İmkanları ProgramıGenişbant Teknoloji İmkanları ProgramıGenişbant Teknoloji İmkanları ProgramıGenişbant Teknoloji İmkanları Programı    (BTOP)(BTOP)(BTOP)(BTOP): : : : Kamuya ve özel sektöre, az 

gelişmiş bölgelere ve stratejik kuruluşlara genişbant erişimi sağlamaları için 

finansal destek sağlamaktadır. 2009 yılı itibarıyla toplam bütçesi 4,35 milyar ABD 

Doları’dır.    

• Genişbant İnisiyatifi Programı (BIP): Genişbant İnisiyatifi Programı (BIP): Genişbant İnisiyatifi Programı (BIP): Genişbant İnisiyatifi Programı (BIP): Az gelişmiş    kırsal    kesimlerde genişbant 

erişimini artırmaya yönelik hibe ve kredi dağıtmaktadır. Tüm kredi ve hibelerin 

maliyetinin 2,5 milyar ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir. 

• EyEyEyEyaletlere Kütüphane Hizmaletlere Kütüphane Hizmaletlere Kütüphane Hizmaletlere Kütüphane Hizmetleri ve Teknoloji Yasası Hibeetleri ve Teknoloji Yasası Hibeetleri ve Teknoloji Yasası Hibeetleri ve Teknoloji Yasası Hibelerilerilerileri64646464:::: Kütüphane 

kaynaklarına ve hizmetlerine erişim sağlayan fiber ve kablosuz ağ kurulumu gibi 

birçok kütüphane hizmetine fon sağlanmaktadır. Bütçesi 156 milyon ABD Doları 

civarındadır. 

• Kırsal Genişbant Erişimi Kredisi ve Kredi Garanti ProgramıKırsal Genişbant Erişimi Kredisi ve Kredi Garanti ProgramıKırsal Genişbant Erişimi Kredisi ve Kredi Garanti ProgramıKırsal Genişbant Erişimi Kredisi ve Kredi Garanti Programı65656565:::: Kırsal kesimlerde 

cihaz sağlayan genişbant hizmetleri ve tesisler için kredi ve kredi garantileri 

sağlamaktadır. Kredilerin toplam maliyeti 169 milyon ABD Doları’dır. 

6.1.36.1.36.1.36.1.3 İyi İyi İyi İyi Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama ÖÖÖÖrneklerirneklerirneklerirnekleri    

NetNetNetNetLiteracyLiteracyLiteracyLiteracy.org.org.org.org    

Toplumda dijital okuryazarlığı geliştirmede başarılı olmuş iyi uygulama örneklerinin 

paylaşıldığı internet platformudur. 2010 yılında kurulan site dünyada toplamda 225 bin 

firmayı temsil eden farklı kuruluşlar tarafından kabul görmüştür. Dijital bölünmeye yönelik 

konferansların sürdürülebilirliği konusundaki engellerle karşılaştırıldığında iyi uygulama 

örneklerinin her zaman ulaşılabilir ve paylaşılabilir olduğu bir platform, paylaşım ihtiyacı 

gidermede daha başarılı olmuştur [87]. 

Net Literacy, organizasyon yapısı bakımından da farklılık göstermektedir. Ortaokul 

öğrencileri tarafından kurulan STK’nın yönetim kurulu üyelerinin %60’ı lise ve üniversite 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Yetişkin yönetim kurulu üyeleri ise STK’nın yönetişim, 

hazine gibi birimlerinden sorumlu olmaktadır [87].  

 
64 Library Services and Technology Act Grants to States 

65 Rural Broadband Access Loan and Loan Gurantee Program 



 

 

158 

 

Kuruluş, iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı bir internet sitesinin kurulmasından önce 

geniş boyutlarda etki yaratmış birçok farklı proje geliştirmiştir. ABD’nin Ortabatı 

Bölgesi’nde STK’nın çalışmaları kapsamında, gönüllü öğrenciler 100 binlerce saat 

çalışmış ve yaklaşık 150 bin kişinin bilgisayar erişimi sağlanmıştır. Ayrıca, güvenli 

internet kullanımı konusunda birçok farklı alanda farkındalık artırıcı aktivitelerde 

bulunulmuştur [87]. 

DigitalLiteracy.govDigitalLiteracy.govDigitalLiteracy.govDigitalLiteracy.gov    

DigitalLiteracy.gov, bilgisayar ve internet becerileri öğretecek kaynakların ve araçların 

kolaylıkla bulunmasını sağlayan bir portaldir. Portal ABD Ticaret Departmanı Ulusal 

Telekomünikasyon ve Bilgi Yönetimi birimi yönetiminde, Eğitim Departmanı ve FCC gibi 

birçok ajansın işbirliğinde oluşturulmuştur. Portalde istihdam için BİT araçlarının 

kullanımına yönelik ders materyalleri, BİT becerilerinin öğretileceği dersler için ders 

planları, sınıf egzersizleri gibi müfredat materyalleri, eğitmenlerin eğitimine yönelik 

materyaller, farklı kitlelere yönelik oyunlar ve interaktif dersler ve dijital okuryazarlıkla 

ilgili makaleler bulunmaktadır [83]. Sitede ayrıca farklı eyaletlerden dijital okuryazarlık 

çalışmalarıyla ilgili uygulama örneklerine ulaşmak mümkündür. 

Adoption PlusAdoption PlusAdoption PlusAdoption Plus    

Adoption Plus (A+), düşük gelirli ailelerde BİT kullanımının önündeki tüm engellerin 

kalkmasını sağlayacak şekilde planlanan programlardan biridir. Ulusal Kablo ve 

Telekomünikasyon Birliği (NCTA) tarafından yürütülmek üzere planlanmıştır. ComCast 

tarafından yürütülen Internet Essentials programıyla oldukça benzer bir modele sahip 

olan programda amaç çocuklu aileler aracılığıyla toplumdaki genişbant kullanımını 

yaygınlaştırmak ve çocukların eğitimdeki başarısını artırmak olmuştur. Program 

kapsamında ailelere dijital okuryazarlık eğitimleri, indirimli bilgisayar ve internet 

hizmetlerinde %50 indirim ve bedava kurulum sağlanması amaçlanmıştır. Programdan, 

okullarda bedava veya indirimli öğle yemeği programlarından yararlanan çocuklar ve 

aileleri faydalanmaktadır. NCTA tarafından kamu-özel ortaklığıyla önerilen programda 

yer alan internet servis sağlayıcıları ülke genelinde hanehalkının %86’sını kapsamaktadır 

[88]. 

 

 



 

 

159 

 

Connect DetroitConnect DetroitConnect DetroitConnect Detroit    

STK – özel sektör ortaklığındaki iyi uygulama örneklerinden biri olan Connect Detroit 

programında, ABD’deki Detroit kentinde genişbant penetrasyonunun %40’ın altında 

olduğu ve gelir düzeyine göre şehir ortalamasının gerilerinde kalan bölgeler hedef kitle 

olarak belirlenmiştir. Bu bölgelerde öncelikle tamamen yeni genişbant ağı kurulması 

planlanmıştır. Bu genişbant ağının, düşük yatırım maliyetinden dolayı kablosuz ağ ile 4G 

mobil genişbantın bir kombinasyonu olarak oluşturmasına karar verilmiştir. Ancak 

erişimin ve kullanımın artırılması amaçlanan programda genişbant bağlantısının 

sağlanması dışında aşılması gereken konulara da değinilmesi gerektiğine karar 

verilmiştir. Bu kapsamda eğitim programları hazırlanmış ve eğitim programlarını 

tamamlayanlara geri dönüştürülmüş dizüstü bilgisayarlar dağıtılmıştır [89].  

Proje boyunca, 6 konunun dijital bölünmeyi gidermede önemli faktörler olduğu 

belirlenmiştir. Eğitimler dahilinde kazandırılan dijital okuryazarlık ve internetin bireyin 

günlük yaşamında yaratacağı kolaylıkların farkındalığının bireylerin internet 

kullanımındaki en ana faktörler olduğu sonucuna varılmıştır. Eğitimlere katılan birçok 

bireyin ücretsiz internete sahip olmak için beklemeden internet bağlantı hizmeti satın 

aldığı belirtilmektedir. Üçüncü olarak ücretsiz veya düşük maliyetli bilgisayarların 

ekonomik yönden dezavantajlı olan bireylerin önündeki başka bir engeli kaldırdığı 

gözlemlenmiştir. Ayrıca, modem gibi ek cihazlar verilirken internet sağlayıcıları için 

gereken depozito ve benzeri finansal şartların azaltılmasının oldukça önemli olduğu 

düşünülmektedir. Beşinci olarak Comcast’in yaptığı gibi düşük gelirli kesimlere yönelik 

düşük aidatlı internet paketleri düşük gelirliler arasında sürdürülebilir bir genişbant 

kullanımı için bir gerekliliktir. Son olarak, STK ve özel sektör ortaklıkların kritik bir role 

sahip olduğu görülmektedir. Her ortağın kendi uzmanlık alanında getirdiği faydalar 

sayesinde genişbant bağlantısı, eğitim ve bilgisayar tedariği gibi birçok farklı alanda 

engellerin kaldırılması mümkün olmuştur [89].    

Black Girls CodeBlack Girls CodeBlack Girls CodeBlack Girls Code    

Program, San Fransisco’da Afro-Amerikan kız çocuklarına programlama becerileri 

kazandırarak oyun ve program tasarlama yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Atölyeler ve okul dışı programlarla kitlelere ulaşan programın amaçlarından biri de kız 

çocuklarının hangi etnik kökene sahip oldukları farketmeksizin geleceğin programcıları 

arasında olabileceklerini göstermektir [90]. 
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6.26.26.26.2 Güney KoreGüney KoreGüney KoreGüney Kore    

Yukarıda değinildiği gibi Güney Kore dünyada en yüksek genişbant penetrasyonuna 

sahip ülkelerden biri olmakla birlikte, var olan dijital bölünme ülkedeki yatırımların geri 

dönüşünü azaltmakta ve toplumsal birliği tehdit altına almaktadır. İnternet 

kullanmayanların büyük çoğunluğunu engelliler, yaşlılar, çiftlik ve balıkçı köylerinde 

yaşayanlar ve düşük gelirli insanlar oluşturmaktadır [2]. 

Güney Kore hükümeti yıllar boyunca dijital bölünmeyi azaltmak amacıyla ücretsiz cihaz 

ve internet bağlantısı sağlamak gibi birçok proje geliştirmiştir. 1999 – 2003 yılları arasında 

erişim ve kullanım artarken dijital bölünme de artmıştır. Meslek ve cinsiyet 

farklılıklarından kaynaklanan dijital bölünme azalırken yaş, eğitim ve gelir düzeyinin 

yarattığı fark azalmamıştır. Güney Kore 2005’ten sonra ise amacını BİT’in insanlar 

tarafından daha etkili kullanılmasını sağlamaya yönlendirmiştir [2]. 

Dijital bölünmeyi gidermeye yönelik yapılacak çalışmaları hukuki bir çerçevede 

tanımlamak amacıyla 2001 yılında Dijital Bölünme Yasası yürürlüğe girmiştir. 2001 - 

2005 yılları arasında dijital bölünmeyi gidermeyi amaçlayan bir strateji oluşturulmuştur. 

Ardından 2006 – 2010 yılları arasını kapsayacak şekilde ikinci kısmı hazırlanmıştır. Bu 

stratejilerin sürelerinin dolmasının ardından Dijital Bölünme Yasası, 2010 yılında 

yürürlüğe giren Ulusal Enformasyon Temelli Topluma Dönüşme Çerçeve Yasası’na dahil 

edilmesinden ötürü 2010 yılında yürürlükten kaldırılmıştır [91]. Bu yasanın belirli kısımları 

toplumsal dönüşümle yakından ilintilidir. Dijital bölünme hâlâ hem merkezi yönetim hem 

de yerel yönetimler tarafından önemsenen bir konu olup dezavantajlı kesimlere yönelik 

çalışmalar devam etmektedir66. 

6.2.16.2.16.2.16.2.1 DijitalDijitalDijitalDijital    Bölünmeyi Bölünmeyi Bölünmeyi Bölünmeyi Gidermeye Yönelik Birinci Kapsamlı StratejiGidermeye Yönelik Birinci Kapsamlı StratejiGidermeye Yönelik Birinci Kapsamlı StratejiGidermeye Yönelik Birinci Kapsamlı Strateji    

Devlet, 2000 yılında dijital bölünmeyi önleme amacı çevresinde belirlenen 6 farklı alanda 

çalışmalar yürütülmüştür. Erişimin önündeki ekonomik ve sosyal engellerin kaldırılması, 

altyapı kapsamasının ülkenin her köşesine ulaşması, kullanım yetkinliklerinin artırılması 

için BT eğitimi fırsatlarının sunulması, yaşlı ve engelliler için içerik sağlanması, günlük 

hayatta etkili kullanımının teşviki ve küresel dijital bölünmeyi daraltma olarak belirlenen 6 

 
66 Korea National Information Society Agency ile yapılan yazılı mülakatlardan aktarılmıştır. 
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alanda ülke çapında çözüme yönelik çalışmalar yapılarak dijital bölünme giderilmektedir 

(Şekil 6.6). 

Şekil 6.6 Dijital Bölünmeyi Gidermeye Yönelik Birinci Kapsamlı Strateji ve Dijital 
Bölünme Yasası ana hükümleri 

 

2001’de oluşturulan Dijital Bölünme Yasası’nda internet erişimi olanlar ve olmayanlar 

arasındaki dijital bölünmenin giderilmesi amaçlanmış ve hedef kitle olarak düşük 

gelirliler, engelliler, yaşlılar, ev hanımları, çiftçiler ve balıkçılar gibi dezavantajlı kesimler 

seçilmiştir. Yasa kapsamındaki 5 yıllık Dijital Bölünmeyi Gidermeye Yönelik Birinci 

Kapsamlı Strateji’nin hazırlanması, Dijital Bölünmeyi Önleme Komitesi’nin oluşturulması 

ve KADO’nun kurulması hükümleri, etkili bir şekilde koordine edilmesi amaçlanan 

bütünsel bir stratejinin planlandığını göstermektedir. 1,9 milyar Amerikan doları bütçeli 

planda 6 alanda 40 eylem yürütülmüştür. 5 yıllık plan kapsamındaki, 2004 yılı eylem planı 

dahilinde 12 bakanlık görev almıştır [3]. 

Dijital bölünmeyi önlemeye yönelik  
stratejilerde Güney Kore yaklaşımı

Güney Kore Dijital Bölüme Yasası’nın ana 
hükümleri
20011

Dijital 
bölünmeyi
önlemek

Küresel 
çapta 

daraltma
Erişim

Altyapı

Yaşlı ve engelliler için 
içerik ve dijital 

bölünmenin ölçümü

Günlük hayatta etkili 
kullanımının teşviki

BT eğitimi
fırsatları

Kaynak: Korea’s Effort to Build Telecenters as a Tool to Close the Digital Divide

1 2002'de güncellenmiştir
2 Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion (KADO)
3 Master Plan for Closing Digital Divide

• 5 yıllık Dijital Bölünmeyi Giderme  Ana 
Planı’nın yapımı3

• Yıllık eylem planının çıkarılması

• Dijital Bölünmeyi Önleme Komitesi’nin 
kurulması

• Kamu erişim merkezlerinin oluşturulması 
ve işletilmesi

• BT eğitimi imkanlarının sunulması

• Kore Dijital Fırsatlar ve Teşvik Ajansı’nın 
kurulması2
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6.2.1.16.2.1.16.2.1.16.2.1.1 AltyapıAltyapıAltyapıAltyapı    

Genişbant internet erişimi altyapısının her kesime ulaştırılması amacıyla 3 konuya 

odaklanılmıştır: 

• Kırsal kesimlerde yüksek hızlı bilgi ağı inşa etmek 

• Uydu internet hizmetiyle uzak bölgelerde internet erişiminin sağlanması 

• Engellilerin BT erişilebilirliği konusunda farkındalığı artırmak 

Genişbant altyapısı, 2003 yılı itibarıyla hanehalkının %93’ünün genişbant erişim hizmeti 

alabileceği duruma gelmiştir. 2004 yılına kadar, engellilerin internet erişilebilirliğini 

artırmak adına, erişilebilirlik kılavuzu oluşturulmuş ve BT Erişilebilirlik Standartları 

Forumu yönetilmeye başlanmıştır. Bu plan kapsamında 2007 yılına kadar %100 

genişbant kapsaması hedeflenmiştir [3]. 

6.2.1.26.2.1.26.2.1.26.2.1.2 ErişimErişimErişimErişim    

Toplumun internet erişimini artırmak adına 2 farklı alana odaklanılmıştır. Bu alanlar kitle 

erişim merkezlerinin artırılması ve maliyet temelli engellerin giderilmesidir. İlk alandaki 

çalışmalar, Toplum İnternet Erişim Merkezleri’nin kurulmasıdır. 2000 yılından itibaren 

5500’ü yerel yönetimler, 2800’ü postaneler tarafından olmak üzere 8300 Toplum İnternet 

Erişim Merkezi kurulmuştur. Ayrıca, saati 1 Amerikan dolarına internet erişimi sağlayan 

internet kafeler67 evden internet erişimi olmayan bireylere düşük maliyette internet 

erişim sunmaktadır [3]. Güney Kore genelinde yaklaşık 25 bin adet olan internet kafeler 

gençler için, evden erişimi olanlar dahil olmak üzere, popüler bir sosyalleşme alanıdır 

[92]. 

Genişbant erişiminin önündeki maliyet sorunu için hem cihaz hem de hizmet 

maliyetlerine yönelik çözümler sunulmuştur. 1997 – 2003 yılları arasında geri 

dönüştürülmüş 42 bin bilgisayar, bilgisayar sahibi olmayan bireylere dağıtılmıştır. Bunun 

haricinde, internetin yükselişine rağmen bilgisayar sahipliğinin düşük kalmasından dolayı 

1999 yılında Güney Kore’nin ulusal bilgisayar olarak tanıttığı makul fiyatlı “Internet 

PC”leri piyasaya sunmuştur. Bu bilgisayarlar bir yıl içerisinde 2 milyon adet satılmıştır 

[93]. 2001 – 2005 yılları arasında 50 bin adet Internet PC düşük gelirli öğrencilere 

 
67 Güney Kore’de PC Bang olarak adlandırılmaktadır. 
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dağıtılmıştır. Engellilerin internet erişimini artırmak amacıyla 2003 yılında 5700 adet 

yardımcı teknoloji engellilere ücretsiz olarak verilmiştir. Telekomünikasyon hizmet 

tutarlarında, maliyet engeli olma ihtimali daha yüksek olan düşük gelirli kesim ve 

engellilere yönelik indirimler oluşturulmuştur. Engelli ve düşük gelirlilere %30 ile %50 

arasında telefon hizmet indirimi sunulurken, engellilere yüksek hız internette %50’ye 

varan indirimler verilmiştir [3]. 

6.2.1.36.2.1.36.2.1.36.2.1.3 BT Eğitimi FırsatlarıBT Eğitimi FırsatlarıBT Eğitimi FırsatlarıBT Eğitimi Fırsatları    

Yetersiz BİT becerilerinin, BİT kullanımının önündeki bir engel olmaktan çıkarılması 

amacıyla 2000 yılından itibaren ulusal çapta BT eğitimi programları oluşturulmuştur. İlk 

olarak 2000 yılından 2002 yılına kadar 10 milyon kişinin BT eğitimi alması hedeflenmiş, 

başta öğrenciler, öğretmen ve yerel halklar olmak üzere 2002 yılına kadar toplamda 13 

milyon 800 bin kişiye eğitim verilmiştir68. 2002 – 2004 yılları arasında yürütülen 2. Ulusal 

BT Öğrenme Programı kapsamında engelliler ve yaşlılar gibi birçok dezavantajlı gruba 

özel BT eğitimi programları düzenlenmiştir. 2004 yılı boyunca gerçekleştirilen, 9 farklı 

eğitim projesi için toplam 13 milyon Amerikan doları harcanmış ve 400 bin kişiye eğitim 

verilmiştir. Çevrimiçi eğitimler en çok insana ulaşmayı başarırken, maliyeti birçok 

projenin altında kalmıştır [3]. 

6.2.1.46.2.1.46.2.1.46.2.1.4 Yaşlılar ve engelliler için içerik ve Yaşlılar ve engelliler için içerik ve Yaşlılar ve engelliler için içerik ve Yaşlılar ve engelliler için içerik ve dijitaldijitaldijitaldijital    bölünmenin ölçümübölünmenin ölçümübölünmenin ölçümübölünmenin ölçümü    

Engelliler ve yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik içeriklerin bulunmaması internetin faydalarını 

bu kesimler için sınırlamaktadır. Engelliler ve yaşlılar, sınırlı kullanım alanı karşısında 

internet erişimine sahip olmaya gerek duymayabilmektedir. Diğer yandan internet, bu 

kesimlerin günlük yaşamlarındaki zorluklara çözümler yaratabilmektedir. Bu amaçla, 

2003 yılında rehabilitasyon, sağlık, sosyal etkinlikler, ulaşım, eğlence ve refah gibi 

konularda hizmet veren 40 tür içerik geliştirilmiştir. 

Ayrı bir konu olan ancak stratejide bu başlık altında birleştirilmiş dijital bölünme ölçümü 

2004 yılı itibarıyla Kore Dijital Bölünme Endeksi adıyla her yıl sunulmaktır. Ayrıca engelli, 

yaşlı ve şehirlerdeki düşük gelirli ailelere her yıl ayrı bir anket yapılması planlanmıştır [3]. 

 

 
68 Güney Kore’nin 2000’deki nüfusu 47 milyon, 2012’deki nüfusu 50 milyondur. 
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6.2.1.56.2.1.56.2.1.56.2.1.5 Üretken eÜretken eÜretken eÜretken e----Hayatı teşvik etmeHayatı teşvik etmeHayatı teşvik etmeHayatı teşvik etme    

2001 – 2005 yılları arası için BİT kullanımında günlük hayattaki üretkenliği teşvik etmeye 

ve BİT’in yanlış kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar planlanmıştır. Toplumda bu 

konudaki farkındalığı artırmaya yönelik 1998’de kurulan Bilgi Kültürü Hareketi 

Komisyonu’nun işleyişi devam etmekte, 1988’den beri organize edilen bilgi ve kültür 

etkinliğinin ev sahipliğine devam edilmektedir. Bunların haricinde e-Hayat ve dijital 

bölünmeye yönelik dergi ve broşürler hazırlanmalıdır [3]. 

BİT’in yanlış kullanımını önlemeye yönelik etik eğitimleri verilmesi ve internet 

bağımlılığına özel hassasiyet gösterilmesi planlanmaktadır. İlk alanla ilgili olarak BİT etik 

eğitimi programı yürütülmüştür. Bununla beraber, bağımlılığı önlemek konusunda 

rehberlik hizmeti veren bir merkez faaliyet göstermeye devam etmektedir. Ayrıca, 

internet bağımlılığının tedavisinde rehberlik edecek profesyonel danışmanların eğitilmesi 

planlanmıştır [3]. 

6.2.26.2.26.2.26.2.2 DijitalDijitalDijitalDijital    Bölünmeyi Gidermeye Yönelik İkinci Kapsamlı StratejiBölünmeyi Gidermeye Yönelik İkinci Kapsamlı StratejiBölünmeyi Gidermeye Yönelik İkinci Kapsamlı StratejiBölünmeyi Gidermeye Yönelik İkinci Kapsamlı Strateji    

İlk 5 yıllık stratejinin ardından 2005 yılında yeni bir 5 yıllık strateji oluşturulmuştur. 

2001’de yürürlüğe konulan Dijital Bölünme Yasası kapsamında 2005 yılından itibaren 

yürütülen stratejiye internet kullanımının artırılmasının yanında BİT’in üretken 

kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanılmaktadır. Strateji 3 aşamadan oluşmaktadır. 

İlki aşama gerek şart olan erişimdeki farkın giderilmesi olurken, ikinci aşama ve üçüncü 

aşama sırasıyla BİT okuryazarlığı düşük kesimlerin eğitilmesi ve üretken BİT kullanımının 

toplumun her kesimine yayılması olmaktadır (Şekil 6.7). 
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Şekil 6.7 Dijital Bölünmeyi Gidermeye Yönelik İkinci Kapsamlı Stratejinin Hedefleri ve 
Adımları 

 

6.2.2.16.2.2.16.2.2.16.2.2.1 ErişimErişimErişimErişim    

Evrensel bilgi erişimini gerçekleştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar 3 başlık altında 

toplanmıştır: 

1.1.1.1. Kırsal alanlarda yüksek hız internet ağı inşası: Kırsal alanlarda yüksek hız internet ağı inşası: Kırsal alanlarda yüksek hız internet ağı inşası: Kırsal alanlarda yüksek hız internet ağı inşası: Uzak bölgelere özellikle sağlık 

hizmeti ve eğitimle ilgili gerekli hizmetleri sağlayabilecek hızda genişbant internet 

erişiminin sağlanması amaçlanmıştır. Stratejide ayrıca yüksek hız ağın 2007’ye 

kadar ülkenin %100’ünü kapsaması hedeflenmiştir    

2.2.2.2. Bilgisayar ve yardımcı teknolojilerin sağlanması: Bilgisayar ve yardımcı teknolojilerin sağlanması: Bilgisayar ve yardımcı teknolojilerin sağlanması: Bilgisayar ve yardımcı teknolojilerin sağlanması: Yaklaşık 88 bin kullanılmış 

bilgisayar engelliler ve yaşlılar gibi dezavantajlı kesimlere dağıtılmıştır. Engellilerin 

kullanımını sağlamak amacıyla, 8 binden fazla yardımcı teknoloji cihazı verilmiştir. 

Verilen yardımcı teknolojilerin önemli bir kısmını ekran okuyucular, ekran telefon 

Dijital Bölünmeyi Gidermeye Yönelik İkinci Kapsamlı Stratejinin Yöntemi

1. Adım

BİT’e erişim

BİT erişilebilirliğindeki 
açığın kapatılması

2. Adım

BİT eğitimi

BİT okuryazarlığındaki 
açığın kapatılması

3. Adım

BİT ile yaşamak

BİT verimliliğindeki açığın 
kapatılması

Hedefler
Evrensel bilgi erişiminin 

hayata geçirilmesi
BİT uygulama 

yetkinliklerinin geliştirilmesi
Bilginin verimli 

kullanılmasını teşvik etmek

Projeler

Kırsal kesimlerde yüksek 
hızlı internet şebekeleri 
kurmak

PC ve destekleyici 
teknolojiler sağlamak

Ücretsiz erişim merkezleri 
oluşturmak

Temel BİT eğitimi sağlamak

Gelişmiş BİT eğitimi 
sağlamak

BİT eğitimi altyapısı kurmak

IT ile ilişkili meslek ve 
işletmeler kurmak

Verimli u-Life ve sosyal 
katılımı canlandırmak

Sağlam dijital kültürü 
yaygınlaştırmak

KAYNAK: National Information Society Agency, Korean Broadband Infrastructure Initiatives (Presentation 3: Creating Demand), 2009.
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ve Braille alfabeli bilgisayarlar oluşturmaktadır. Ayrıca engelli ve yaşlıların 

kullanacağı yardımcı teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge fonu ayrılmıştır. 

Duyma engellilerin telefonla iletişim kurmasını sağlayan Telekomünikasyon 

Aktarma Hizmeti69 (TRS) verilmeye başlanmıştır.     

3.3.3.3. Ücretsiz erişim merkezlerinin açılması: Ücretsiz erişim merkezlerinin açılması: Ücretsiz erişim merkezlerinin açılması: Ücretsiz erişim merkezlerinin açılması: 2000 yılından sonra kurulan 1000’i geçkin 

ücretsiz internet erişim merkezi KADO idaresinde faaliyet göstermeye devam 

etmektedir. Bunlardan 500’ünden fazlası uzak kırsal bölgelerdedir [94].    

6.2.2.26.2.2.26.2.2.26.2.2.2 BT EğitimiBT EğitimiBT EğitimiBT Eğitimi    

Toplumun BİT kullanım becerilerini artırmak amacıyla ulusal düzeyde verilen BT eğitimi 

çalışmalarına ikinci strateji kapsamında devam edilmiştir. Bu kapsamda pek çok farklı 

eğitim yöntemleri oluşturulmuştur: 

• 2000 – 2002 yılları arasında 13 milyon kişiye BT eğitimi veren ulusal düzeydeki 

program sonrasında 2005 yılında dezavantajlı kesimlere odaklanan bir eğitim 

programı oluşturulmuştur. Bu program kapsamında engelliler, düşük gelirliler, 

yaşlılar, balıkçılar ve çiftçilerden oluşan 5 milyon kişi hedeflenmiştir. Dezavantajlı 

kesimlerin nüfusları ve internet kullanım oranlarından yola çıkarak yapılan 

hesaplamalar sonucu her bir dezavantajlı kesimde internet kullanım oranını %65 

seviyelerine çıkarmak hedeflenmektedir. Böylelikle internet kullanmayan toplam 

10 milyon dezavantajlı bireyin yarısına BT becerileri kazandırılması hedeflenmiştir 

(Şekil 6.8). 

• BT eğitimi verecek eğitmenlerin yetkin düzeyde olduğundan emin olunması adına 

2005’ten itibaren yaklaşık 4500 kuruluş ve 300 bin gönüllüye eğitim verilmiştir. 

• Yaşlı ve engellilere içerik ve cihaz tedariki dışında eğitimler verilmiştir. Engellilere 

BT eğitimi veren 141 kuruluş desteklenmiş, 614 gönüllü eğitmen yaklaşık 6800 

engelli bireye eğitim vermiştir. Benzer şekilde, 268 bin yaşlıya BT eğitim, veren 

202 eğitim merkezi desteklenmiştir. 

• Sosyal olarak dezavantajlı kesimlerden olan okuma yazma bilmeyen nüfus ve 

Kuzey Koreli mültecilere BT eğitimleri verilmiştir. 
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• Verilen yaşam boyu eğitimler ayrıca BaeumNara dijital ortamdan sunulmuştur. Bu 

siteden 58 ayrı ders verilmiş ve yaklaşık 550 bin katılımcıya ulaşılmıştır. 

Yetkinliklerin seviyesi internet üzerinden sunulan BT Kullanım Düzeyi Testiyle 

internetten değerlendirilmiştir. Bu testler sonucunda 150 bini geçkin kişi 

değerlendirilmiştir [94]. 

Şekil 6.8 5 milyon dezavantajlı bireyin BT Eğitimi 

 

6.2.2.36.2.2.36.2.2.36.2.2.3 Etkili BT KullanımıEtkili BT KullanımıEtkili BT KullanımıEtkili BT Kullanımı    

Bireylerin BİT kullanımını sağlıklı ve üretken bir dengede tutmak ve BT işgücünü 

artırmak, enformasyon temelli topluma dönüşümün son halkasını oluşturmaktadır. BT 

işgücünü artırmak amacıyla ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına bilgisayar 

laboratuvarları kurulmakta ve bilgisayarla alakalı müfredatlar oluşturulmaktadır [95]. 

Dezavantajlı kesimleri BT kullanmaya teşvik etmek

Hedefimiz: 2010 yılına kadar dezavantajlı kesimlerin internet kullanım oranını %65’e çıkarmak

Hedef grup Nüfus
İnternet kullanımı 
oranı (Kullanıcı 

sayısı)

İnternet 
kullanmayanlar

5 yıl (06-10)
eğitim alanların 

sayısı

2010 hedefi 
(internet kullanım 

oranı)

Engelli 1.570.000
%41,0

(640.000)
930.000 400.000 %66

Düşük gelirli 3.130.000
%44,2

(1.390.000)
1.740.000 750.000 %68

Yaşlı 7.450.000
%22,5

(1.680.000)
5.800.000 3.000.000 %65

Balıkçı ve çiftçi 2.010.000
%23,0

(460.000)
1.550.000 850.000 %63

Toplam (ortalama) 14.190.000
%29,4

(4.170.000)
10.020.000 5.000.000 %65

KAYNAK: Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion, Korea’s Effort to Achieve the Inclusive Digital Society, 2008.
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BİT kullanımında üretkenliği artırmak ve BİT’ten eğitim alanında faydalanmak amacıyla 

BT okullarda farklı şekillerde yer almaktadır. Okullara yüksek hızda internet erişimi 

sağlanmış ve 5 öğrenciye 1 bilgisayar düşecek şekilde okul başına bilgisayar sayısı 

ayarlanmıştır. Böylelikle, bireyler küçük yaşlardan itibaren BİT kullanımında yetkinlikler 

kazanmaktadır. BİT destekli eğitimden faydalanılarak 8 binin üzerinde dijital içerik tüm 

vatandaşlara sunulurken, okullarda e-öğrenme uygulanmaya başlamıştır. Aynı zamanda 

okullardaki idari işlemlerin BİT çözümleri aracılığıyla çok daha verimli bir şekilde 

yapılması sağlanmaktadır [95]. 

Bunların haricinde, BİT’in olumsuz etkilerini önleyerek BİT’in üretken kullanımının 

artırılması amacıyla çeşitli önlemler alınmıştır: 

1. Etik: Etik: Etik: Etik: Sağlıklı bir e-kültür yaratmak amacıyla BİT kullanımında etik konusu üzerine 

eğitimler hazırlanmıştır. Bu amaçla öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerden oluşan 

500 bine yakın kişiye eğitim verilmiştir. Ayrıca BT etiği konusunda eğitim vermek 

üzere yaklaşık 250 eğitmen yetiştirilmiştir. Ayrıca, genç nesiller için BT etik 

eğitimine yönelik dijital içerik oluşturulmuştur. 

2. Sanal Suç: Sanal Suç: Sanal Suç: Sanal Suç: Sanal suçları engellemeye yönelik eğitim programları oluşturulmuş, 

sanal suçların engellenmesi ve sanal suçluların eğitimi için eylemler 

gerçekleştirilmiş. 

3. İnternet Bağımlılığı: İnternet Bağımlılığı: İnternet Bağımlılığı: İnternet Bağımlılığı: İnternet bağımlısı gençlere yönelik rehberlik hizmetleri 

verilmiştir. Kurulan 7 bağımlılık merkezi ve birlikte çalışılan 40 rehberlik 

merkezinde birçok gence rehberlik hizmeti verilmiştir. 

4. Üretkenliği artırmak: Üretkenliği artırmak: Üretkenliği artırmak: Üretkenliği artırmak: Yürütülen Sağlıklı e-Kültür kampanyasıyla üretken BİT 

kullanımı teşvik edilmelidir [94]. 

6.2.36.2.36.2.36.2.3 Ulusal Enformasyon Temelli Topluma Dönüşme Çerçeve YasasıUlusal Enformasyon Temelli Topluma Dönüşme Çerçeve YasasıUlusal Enformasyon Temelli Topluma Dönüşme Çerçeve YasasıUlusal Enformasyon Temelli Topluma Dönüşme Çerçeve Yasası    

2010 yılında yürürlüğe giren Ulusal Enformasyon Temelli Topluma Dönüşme Çerçeve 

Yasası’nda70 toplumun internet kullanımını yönelik çalışmalarla ilgili çerçeve belirlenmiş 

ve Dijital Bölünme Yasası’nın yürürlükten kaldırıldığı ifade edilmiştir [91].  
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Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı’nın Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı’nın Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı’nın Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı’nın KurulmasıKurulmasıKurulmasıKurulması    

Enformasyon temelli topluma dönüşmenin teşviki, sağlam bilgi kültürünün oluşturulması    

ve    dijital bölünmenin giderilmesine yönelik çalışmaları desteklemek üzere Ulusal Bilgi 

Toplumu Ajansı71 kurulmuştur. Bu kapsamda eğilim analizleri, gelecek tahminleri, ilgili 

politikaların geliştirilmesini desteklemek amacıyla kanun ve enstitülerin araştırmalarının 

yürütülmesi bu ajansın Toplumsal Dönüşüm ekseniyle ilgili görev tanımlarıdır.  

Bilgi Kullanımında Sağlamlık ve Evrenselliğin SağlanmasıBilgi Kullanımında Sağlamlık ve Evrenselliğin SağlanmasıBilgi Kullanımında Sağlamlık ve Evrenselliğin SağlanmasıBilgi Kullanımında Sağlamlık ve Evrenselliğin Sağlanması    

Bilgi kültürünün ilerlemesi ve yayılması için, eğitim sisteminde gerekli düzenlemelerin 

yapılması ve ulusal ajanslar ve yerel yönetimler tarafından çalışmaların yürütülmesi 

beklenmektedir. Kamu Yönetimi ve Güvenliği Bakanlığı tarafından, aşırı internet 

kullanımının zararları ve internet bağımlılığını önlemeye yönelik planların yapılması 

gerekmektedir. 

Engelli veya yaşlı bireyler gibi dezavantajlı kesimlerin bilgiye erişimi ve kullanımının 

ulusal ajanslar tarafından sağlanması gerekmektedir. Ulusal ajansların internetten bilgi 

ve hizmet sunarken engelli ve yaşlıların erişimine uygun bir internet sitesi hazırlaması 

gerekmektedir. BİT hizmeti sağlayıcılarının engelli ve yaşlıların erişimini geliştirmeye 

yönelik girişimlerde bulunması beklenmektedir. Benzer şekilde, BİT cihaz üreticileri 

engelli ve yaşlıların kullanımını sağlayacak cihazlar üretme gayretinde olmalıdır. 

Ulusal ajanslar ve yerel yönetimler engelliler ve yaşlıların erişimini artıracak teknolojilerin 

gelişmesine yönelik politikalar oluşturmakla yükümlüdür. Ayrıca, erişilebilir teknoloji ve 

içerik geliştiren işletmelere mali ve teknik desteklerde bulunabilmektedir. Ulusal ajanslar 

ve yerel yönetimler dezavantajlı kesimlere BİT cihazları sağlama hakkına sahiptir. 

Son olarak, ulusal ajanslar ve yerel yönetimler dijital bölünmeyi gidermeye yönelik 

eğitimler sunmakla yükümlüdür. Dezavantajlı kesimlerin eğitiminde maliyetler ulusal 

ajanslar ve yerel yönetimler tarafından karşılanabilmektedir. Ordu Hizmet Yasası’nda da 

geçtiği üzere, devlet kamu hizmet personelinden bu eğitimler için gerekli olan insan 

kaynağı olarak faydalanabilmektedir. Bu seçenek askerlik görevini yerine getirmesi 

beklenen vatandaşlara sunulmaktadır. 
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Güvenlik ve Güvenilirliğin KorunmasıGüvenlik ve Güvenilirliğin KorunmasıGüvenlik ve Güvenilirliğin KorunmasıGüvenlik ve Güvenilirliğin Korunması    

Enformasyon temelli topluma dönüşüm için sürdürülen çalışmalar boyunca, ulusal 

ajanslar ve yerel yönetimler kişisel bilgilerin korunmasını sağlayan politikalar 

geliştirmekle yükümlüdür. Benzer şekilde, etik kuralların, birey haklarının ve fikri mülkiyet 

haklarının ihlalini önlemeye yönelik politikalar geliştirmek bu birimlerin 

sorumluluğundadır. 

6.2.46.2.46.2.46.2.4 Strateji ve Politikaların Strateji ve Politikaların Strateji ve Politikaların Strateji ve Politikaların DijitalDijitalDijitalDijital    Bölünmeye EtkisiBölünmeye EtkisiBölünmeye EtkisiBölünmeye Etkisi    

2004 yılından itibaren dezavantajlı kesimlerin internet kullanım oranı toplumun 

genelinden daha hızlı yükselmekte böylelikle toplumun geneliyle dezavantajlı kesimlerin 

internet kullanım oranları arasındaki yüzde puan fark azalmaktadır. 2004 yılında toplum 

genelindeki internet kullanımı oranı %70’ken dezavantajlı kesimlerde oran %25’tir. 45 

puanlık dijital bölünme endeksi 2011’e gelindiğinde 32 puana düşmüştür72. 2011’de 

dezavantajlı kesimlerin internet kullanım oranı %46’ya ulaşırken, toplumdaki genel 

kullanım oranı %78 olmuştur. Dezavantajlı kesimlerin kullanım oranlarındaki en yüksek 

artışlar 15 yüzde puanla 2005-2007 yılları arasında gerçekleşmiştir (Şekil 6.9). 

 
72 Dijital bölünme endeksi toplumun genelindeki ortalama internet kullanım yüzdesiyle dezavantajlı kesimin ortalama 

internet kullanım yüzdesi arasındaki yüzde puanlık farkla ölçülmektedir. 
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Şekil 6.9 Güney Kore’de dezavantajlı kesimlerin internet kullanım oranı 

 

6.36.36.36.3 İrlandaİrlandaİrlandaİrlanda    

Geçtiğimiz 5 yılda İrlanda’daki genişbant abonelerinin sayısı 602 binden 1 milyon 666 

bine çıkarak 2,8 kat artmıştır73. Genişbant erişiminin hız dağılımına bakıldığında, 

genişbant hizmeti alan hanehalkının %70’ten fazlası 2 Mb/s ile 10 Mb/s arasında hızla 

internete erişmektedir. Bununla birlikte, dijital dünyanın İrlanda ekonomisindeki önemi 

düşünüldüğünde gelişim ihtiyacı devam etmektedir (Şekil 6.10).  

 
73 İrlanda’nın toplam nüfusu 6,4 milyondur. 

Güney Kore’de dezavantajlı kesimlerin1 internet kullanım oranı ve dijital bölünme
Yüzde, yüzde puan

1 Kaynakta dezavantajlı kesimler engelli, 60 yaş ve üstü, düşük gelirli  veya kırsal bölgelerde yaşayan bireyler olarak tanımlanmıştır
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Şekil 6.10 İrlanda’daki toplam genişbant aboneliklerinin gelişimi ve aboneliklerin indirme 
hızına göre dağılımı 

 

6.3.16.3.16.3.16.3.1 Ulusal Genişbant PlanıUlusal Genişbant PlanıUlusal Genişbant PlanıUlusal Genişbant Planı    

6.3.1.16.3.1.16.3.1.16.3.1.1 Penetrasyon HedefleriPenetrasyon HedefleriPenetrasyon HedefleriPenetrasyon Hedefleri    

Avrupa için Sayısal Gündem’de belirlenen yüksek genişbant hedefleri dahilinde 

hazırlanan İrlanda Ulusal Genişbant Planı, AB ülkeleri için şart konulan hedeflerin 

ötesine geçmektedir [96]:  

• 2015’e kadar nüfusun yarısından fazlasının 70 Mb/s ile 100 Mb/s arasında bir 

hızda genişbant hizmeti alması 

• Toplam nüfusun %20’lik, kasaba ve köylerdeki nüfusun %35’lik kesiminin en az 

40 Mb/s hızında genişbant erişiminin olması 

• En az 30 Mb/s hızındaki erişimin herkese ulaşması 

KAYNAK: Department of Communications, Energy & Natural Resources, National Broadband Plan for Ireland, 2012.

İrlanda’daki toplam genişbant abonesi sayısı 2007-2012
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Gelişen genişbant erişimi çalışma ortamlarını daha esnek hale getirecek ve evden 

çalışmanın yaygınlaşmasını destekleyecektir. Gelişen altyapı, teknoloji alanında 

uluslararası şirketlerin yatırım yaptığı İrlanda’yı ekonomik olarak daha çekici hale 

getirecektir. Bu hedeflerin sağlanması için yapılacak kamu yatırımlarının, özel sektörün 

yatırım yapmasının ticari olarak elverişli olmadığı düşük yoğunlukta nüfusa sahip kırsal 

bölgelere yoğunlaşması amaçlanmaktadır [96]. 

6.3.1.26.3.1.26.3.1.26.3.1.2 Arzın teşvikiArzın teşvikiArzın teşvikiArzın teşviki    

Yüksek hız genişbant altyapısı ve hizmetlerinin geri dönüşünün olması tüketicilerden 

gelecek talebe bağlıdır. İrlanda’da 2012 yılı itibarıyla hanehalkının %35’inin genişbanta 

hizmetlerine aboneliği bulunmazken, yetişkinlerin %21’i hayatları boyunca hiç internet 

kullanmamıştır. Bu oran İrlanda’ya özgü olumsuz bir tablo olmamakla birlikte, Avrupa için 

Sayısal Gündem’de önerildiği gibi bu yüzdenin azaltılması belirlenen dezavantajlı 

kesimlerdeki internet kullanıcısı oranının artırılmasına odaklanılarak başarılması 

beklenmektedir. Bu kapsamda yapılan incelemelerde, İrlanda’daki dezavantajlı kesim, 

yaşlılardan, sosyal olarak dezavantajlılar, düşük eğitimliler, işsizler, engelliler ve KOBİ’ler 

olarak belirlenmiştir. Bu kesimlerin internet kullanımının önündeki engellerin maliyet, 

farkındalık ve motivasyon olduğu gözlemlenmiştir. İnternet kullanımını artırmaya yönelik 

detaylı strateji, Ulusal Dijital Strateji’de74 kapsamlı olarak duyurulması planlanmaktadır. 

2012 yılı sonunda hazırlanmış olması planlanan strateji henüz yayımlanmamıştır. İrlanda 

Ulusal Genişbant Planı’na öneriler sunan Next Generation Broadband Taskforce’un 

resmi raporunda talebi artırmaya yönelik öneriler 6 başlık altında sunulmaktadır [97]: 

1. Farkındalık: Farkındalık: Farkındalık: Farkındalık: Rapor,    internetin getirileri hakkındaki farkındalık eksikliğini gidermek 

adına, dezavantajlı kesimlere yönelik ulusal düzeyde yapılacak bir farkındalık 

kampanyası yürütülmesini önermektedir. Rapora göre, İrlanda’daki 20 bin 

işletmenin internet erişimi olmadığı göz önüne alınarak, KOBİ’lere ayrıca 

odaklanılması oldukça önemlidir. Kamu, özel sektör ve STK’ların dijital 

okuryazarlık ve farkındalığı artırmaya yönelik çabalarının devam etmesi büyük 

önem taşımaktadır [97]. Bakanlık, bu öneriyi göz önüne alarak Ulusal Genişbant 

Planı’na ulusal çapta bir farkındalık kampanyası hazırlanacağını duyurmuştur. 
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2. eeee----Devlet: Devlet: Devlet: Devlet: Devlet hizmetlerinin daha geniş kapsamda sağlanması bireylerin 

internet kullanımını teşvik edecek yöntemlerden biridir. Bu sebeple, 2012 yılında 

Yeni Kamu Hizmetleri Reform Programı75 adlı e-devlet stratejisi oluşturulmuş ve 

bu stratejide internetten ulaşılan devlet hizmetlerinin çeşitliliğinin artırılması 

hedeflenmiştir [97]. 

3. Mali Teşvik:Mali Teşvik:Mali Teşvik:Mali Teşvik: İnternet kullanmayanların önemli bir kısmının düşük gelirli kesimden 

olduğu göz önüne alındığında, internet hizmetlerinin maliyetini bir engel olmaktan 

çıkaran mali teşviklerin devlet tarafından sağlanmasının önemli bir etki 

sağlayacağı düşünülmektedir. Mevcut durumda, Sosyal Koruma Bakanlığı 

tarafından sağlanan aylık 22,22 avro tutarındaki ödenek telefon hizmetleri için 

sağlanmaktadır. Bu teşvikin bilgisayar satın alımları için uygulanabilecek şekilde 

genişletilmesi ve kullanıcılara ödeneğin sınırları dahilinde internet erişimi sağlayan 

paketler arasında seçim yapma şansı verilmesi önerilmektedir [97]. 

4.4.4.4. Uzaktan çalışma: Uzaktan çalışma: Uzaktan çalışma: Uzaktan çalışma: Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasının, özellikle kamu 

sektöründe bir seçenek haline gelmesinin, bireylerin yüksek hız internet ihtiyacını 

artırması beklenmektedir. Uzaktan çalışmanın teşvik edilmesi için, vatandaşın 

aldığı hizmeti olumsuz yönde etkilemeyecek kamu hizmeti görevlerinde bu 

uygulamanın örnek olarak kullanılması önerilmektedir. Birçok insanın iş yerlerinde 

internet bulunmasından dolayı evlerinde ihtiyaç duymamaları, hane halkı 

penetrasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir [97].    

5.5.5.5. Eğitim: Eğitim: Eğitim: Eğitim: Gelecek nesillerin dijital becerilerinin gelişmiş olmasını sağlamak adına 

dijital becerilerin eğitim müfredatının önemli bir kısmını oluşturması önerilmektedir. 

Devletin 78 okulda 100 Mb/s hızında genişbant erişimi sağladığı pilot projenin 

sonuçlarında, okullarda yeniliğin artmış olduğu gözlemlenmektedir [97]. Bu proje 

kapsamında, 2014 yılına kadar tüm okullara 100 Mb/s hızda genişbant erişimi 

sağlanmış olacaktır [96]. Rapor, bu yatırımların haricinde okul ve öğretmenlerin, 

dijital içerik ve öğretmenlere yönelik dijital beceri eğitimleriyle desteklenmesini 

önermektedir.    

6.6.6.6. KOBİ: KOBİ: KOBİ: KOBİ: İrlandalı KOBİ’lerin işlerinde internetle faydalanabileceklerin potansiyelin 

farkında olmadığı ve bu sebeple birçok iş fırsatının kaçtığı düşünülmektedir. 
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Visa’nın araştırmasına göre İrlandalı tüketicileri 2010 yılında 3 milyar avro 

değerinde çevrimiçi satın alma yapmışlardır. Diğer yandan, 2009 verileri bu satın 

almaların %70’inin İrlandalı olmayan girişimler tarafından yapıldığı ölçülmüştür 

[73]. Ulusal Dijital Strateji kapsamında KOBİ’lerin internet kullanımının önündeki 

engellere yönelik önlemler alınması planlanmaktadır.    

6.3.26.3.26.3.26.3.2 İyi Uygulama Örnekleriİyi Uygulama Örnekleriİyi Uygulama Örnekleriİyi Uygulama Örnekleri    

BenefBenefBenefBenefITITITIT    

BenefIT devletin dijital okuryazarlık kursları vermeleri için kuruluşlara fon sağladığı bir 

sistemdir. 2013 Nisan ayında 4. kez BenefIT 4 adıyla başlatılan proje katılımcılar 

düzeyinde oldukça başarılı bulunmaktadır. Bir bireyin kurs maliyeti 50 Avro olarak 

hesaplanmakta olup, BenefIT 2 kapsamında yaklaşık 350 bin Avro’luk bir fonun 

dağıtıldığı bilinmektedir.  

BenefIT 3 kapsamında 700 yerel birimde 200 kuruluş tarafından yaklaşık 34 bin kişi 

eğitim almıştır. BenefIT 3 kapsamındaki eğitimlere katılan 10 kişiden 8’i eğitim aldıktan 

sonra günlük hayatlarında bilgisayar kullanacaklarını ifade ederken, 7’si tek başlarına 

internet kullanacaklarını belirtmişlerdir [98]. 

ASC GirişimiASC GirişimiASC GirişimiASC Girişimi    

ASC76 girişimi, 2006 yılında STK ve hizmet sağlayıcılarının teknolojiyi geç benimseyen 

kesimleri BİT kullanımına teşvik etmesi ve geç benimseyen kesimlerin bilgi toplumuna 

dahil olmalarını sağlaması amacıyla kurulmuştur. Devletin BenefIT’ten önce yönettiği e-

içerme fonu olan ASC doğrudan başbakanlığa77 bağlıdır. ASC için 2006 yılında 1,45 

milyon Avro, 2007 yılında 3 milyon Avro kaynak ayrılmıştır. Programın etkisiyle ilgili bir 

bilgi bulunmamakla birlikte, fondan kabul alan projelerin içeriği ve sağlanan finansal 

destek başbakanlık tarafından resmi olarak açıklanmıştır [99]. 

EqualskillsEqualskillsEqualskillsEqualskills    

Equalskills, İrlanda’daki ECDL lisanslamasından sorumlu kuruluş olan ICS-Skills 

tarafından yürütülen temel BİT okuryazarlığı inisiyatifidir. 2001 ve 2002 arasında bir sene 

 
76 “Erişim, beceri ve bağlantı”nın İngilzce kısaltmasıdır. 

77 İrlanda’da Department of the Taoiseach olarak geçmektedir. 
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süreyle South West ve Shannon bölgelerindeki 6 ilçede pilot olarak yürütülmüştür. Pilot 

uygulama, değerlendirmenin ardından başarılı bulunarak ulusal düzeye taşınmıştır [100]. 

Uygulama 100 bin kişinin bilgisayar kullanabilecek, internete girebilecek ve e-posta 

atabilecek temel becerilere sahip olmasını sağlamayı hedeflemiştir [101]. Equalskills 

merkezleri yalnızca devletin idaresinde olmamakta, belirli standartlar çerçevesinde 

herhangi bir birey Equalskills merkezi açabilmektedir. Ayrıca, programı tamamlayan 

bireylere ICS-Skills tarafından sertifika verilmektedir. Programın başarısından dolayı, tüm 

ECDL ve Uluslararası Çocukların Dijital Kütüphanesi (ICDL) üyesi ülkelere programın 

yayılması planlanmaktadır [100]. 

Community Application of Information TechnologyCommunity Application of Information TechnologyCommunity Application of Information TechnologyCommunity Application of Information Technology    

Community Application of Information Technology (CAIT) girişimi 2000 yılında dijital 

bölünmeyi azaltmak amacıyla başlatılmıştır. İlk olarak Herkes için BT Erişimi78 raporuyla 

bilgi toplumuna dönüşümde tüm bireylerin içerilmesi için önerilerde bulunulmuştur. 

Raporun önerilerinden birisi, STK’ların hedef kitlelerinin yeni teknolojilerden 

faydalanabilmesini sağlayacak çalışmalar için kamunun kaynak ayırması yönündedir 

[102]. 

CAIT girişimi bu amaçla STK’lara belirlenen hedefleri gerçekleştirmek adına fon 

sağlamaya başlamıştır: 

• Teknolojiyi geç benimseyenleri faydalı şekilde BİT kullanımına teşvik etmek 

• Toplumun yeni teknolojilerden faydalanabilmelerini sağlamak 

• Toplumdaki mevcut sosyo-ekonomik engellerin üstesinden gelmek için BİT’ten 

yararlanmak 

14 milyon İngiliz Sterlini olan fon Haziran 2001 ve Aralık 2002 arasında 71 ayrı projeye 

dağıtılmıştır. Girişimin uygulanmasında İrlanda’daki STK’ların güçlü ve gelişime açık 

tarafları görülmüştür. STK’ların dışlanmış kesimlere ulaşmaktaki başarısı projede öne 

çıkan güçlü yan olurken, STK’ların BİT alanındaki tecrübelerinin henüz gelişime açık 

olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca STK’lara bu tip çalışmalar için ayrılan fonların yetersiz 

kaldığı tespiti girişimin sonunda hazırlanan değerlendirme raporunda yer almıştır [102]. 

 
78 IT Access for All 
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Sonuç olarak, CAIT BİT’i geç benimseyen kesimlere ulaşmakta oldukça başarılı 

olmuştur. Eğitimlerin, genellikle başlangıç seviyesinde kalmasına rağmen, bireylerde BİT 

kullanım ihtiyacı oluşturmada oldukça etkili olduğu gözlemlenmiştir. Girişim kapsamında 

dezavantajlı kent bölgelerinde ve kırsal kesimlerde erişim merkezleri açılmış ve projenin 

gerçekleştirilmesinde farklı vasıflara sahip yaklaşık 500 kişi yer almıştır [102]. 

6.46.46.46.4 FinlandiyaFinlandiyaFinlandiyaFinlandiya    

Finlandiya’nın son 10 yılda yürüttüğü BİT politikaları incelendiğinde, Bilgi Toplumu 

Programı, Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi, Ulusal Genişbant Eylem Planı ve Bilgi 

Toplumu Yasası gibi farklı alanlarda benzer vizyonların takip edildiği adımların atıldığı 

görülmektedir. 2013 yılı itibarıyla ülke 2007 – 2015 yıllarını kapsayan Ulusal Bilgi 

Toplumu Stratejisi’nin uygulamasına odaklanmaktadır (Şekil 6.11). 

Şekil 6.11 Son 10 yılda Finlandiya’da yürütülmüş BİT politikaları 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi

Bilgi Toplumu Programı

Güvenli Medya Ortamı Programı

Bilgi 
Toplumu 
Konseyi 

kurulmuştur

Bilgi Toplumu 
Yasası

Finlandiya’da bilgi toplumuna dönüşümde atılan adımlar
2003’ten bugüne

Genişbant  
erişimi kanuni 

bir hak 
olmuştur

Eğitim, Kurs ve Araştırma için 
Bilgi Toplumu Programı

Ulusal 
Genişbant 

Eylem Planı 
yayınlanmıştır
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6.4.16.4.16.4.16.4.1 Bilgi Toplumu Bilgi Toplumu Bilgi Toplumu Bilgi Toplumu ProgramıProgramıProgramıProgramı    

Bilgi Toplumu Programı, 2003-2007 yılları arasında hükümetin oluşturduğu sektörler 

arası dört politika programından biri olmuştur. Başbakan tarafından yönetilen programa 

ayrıca ilgili 5 bakandan oluşan bir grup destek vermiştir. Bilgi Toplumu Programı 

çerçevesinde müzakereleri ve gelişmeleri yöneten bir kurul olarak oluşturulan Bilgi 

Toplumu Konseyi’ne yine başbakan liderlik ederken, konseyde ilgili 5 bakan, 35 kurum 

ve kuruluş ve 7 kalıcı uzman yer almaktadır [103]. 

Bilgi Toplumu Programı’nın uygulaması 7 ayrı bileşenden oluşmakta olup çeşitli 

bakanlıklar tarafından yürütülen 100’den fazla eylem barındırmaktadır [104] (Şekil 6.12): 

Şekil 6.12 Bilgi Toplumu Programı’nın 7 bileşeni 

 

    

Telekomünikasyon 
Altyapısı ve Dijital 
Televizyon

Kamu İdaresinde 
BİT Kullanımı

e-Ticaret ve 
Dijital İçerik

Uluslararası boyut

▪ Ulusal Genişbant Stratejisi’nin uygulanması
▪ Hızlı genişbant bağlantısının okul, hastane ve kamu hizmet noktalarına kademeli olarak 

girmesi

▪ Eğitim, Kurs ve Araştırma için Bilgi Toplumu Programı’nın uygulanması (2004-2006)
▪ Medya eğitiminin geliştirilmesi
▪ Toplumun elektronik hizmetlere karşı farkındalığını artıracak bilgilendirme kampanyaları
▪ Kamu merkezlerinin vatandaşların BİT kullanımına açılacak şekilde donatılması
▪ Ulusal Bilgi Güvenliği Stratejisi’nin uygulanması

▪ Bilgi toplumunun ihtiyacı olan nitelikli işgücünün eğitim aracılığıyla sağlanması
▪ Yüksek eğitim almamış 30-59 yaş grubuna eğitimlerle temel BİT becerilerinin kazandırılması
▪ Çalışanlara BT alanında nitelikleri artıracak eğitimlerin verilmesi
▪ e-Öğrenme imkanlarının kamu idaresi içinde geliştirilmesi

Eylem örnekleri

Yasal Önlemler

Eğitim, İş Hayatı 
ve Ar-Ge

Vatandaşların Bilgi 
Toplumu ve Bilgi 
Güvenliği Becerileri

▪ Eğitim alanında projelerin üretilmesi
▪ Çevrimiçi kamu hizmetlerinin üretiminin devamlılığının sağlanması
▪ Kamu belge yönetimi ve satın alma gibi süreçlerin elektronik ortamdan idaresi

▪ İyi uygulama örneklerine yönelik yarışmaların düzenlenmesi, iyi uygulama örneklerinin 
desteklenmesi ve pazarlanması

▪ İçerik üretim sektörünün iş becerilerinin ve iş ağının geliştirilmesi
▪ İşitsel ve görsel içerik üretiminin teşviki
▪ Farklı alanlarda ve sektörlerde süreç ve içeriklerin dijital ortama taşınmasının teşvik edilmesi

▪ Telif hakları yasalarının geliştirilmesi
▪ Sosyal hizmetler ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda elektronik patent kayıt prosedürünün 

geliştirilmesi

▪ Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) ve AB i2010 Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında alınan 
kararların uygulama fazının ulusal düzeyde takibinin yapılması

▪ Finlandiya’nın AB başkanlık dönemi için bilgi toplumuna ilişkin materyallerin hazırlanması 
▪ Finlandiya bilgi toplumu modeli ve politikasının uluslararası platformlarda tanıtımı
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Telekomünikasyon Altyapısı ve Dijital TelevizyonTelekomünikasyon Altyapısı ve Dijital TelevizyonTelekomünikasyon Altyapısı ve Dijital TelevizyonTelekomünikasyon Altyapısı ve Dijital Televizyon    

Yoğun veri trafiğini taşıyabilecek hızlı ve güvenli ağların bilgi toplumundaki 

gerekliliğinden yola çıkılarak düzenlenen bileşende hızlı sabit ve mobil genişbant 

bağlantısını toplumda daha erişilebilir kılmak hedeflenmektedir. Evinde genişbant 

bağlantısı olmayan bireylerin ise, kamu hizmet noktalarından elektronik hizmetlere 

erişiminin sağlanması amaçlanmıştır. Ulusal Genişbant Stratejisi’nin uygulanması ve 

okul, kütüphane ve kamu hizmet noktalarında hızlı genişbant bağlantısının sağlanması 

gibi konuları içeren bileşende ayrıca çözünürlük ve kalite unsurları çerçevesinde dijital 

televizyon kullanımı da yer almaktadır. 

Vatandaşların Vatandaşların Vatandaşların Vatandaşların Bilgi Toplumu ve Bilgi Güvenliği BecerileriBilgi Toplumu ve Bilgi Güvenliği BecerileriBilgi Toplumu ve Bilgi Güvenliği BecerileriBilgi Toplumu ve Bilgi Güvenliği Becerileri    

Bileşen kapsamında, her yaş grubunun bilgi toplumuna dönüşmekte gerekecek 

becerilere en yakın zamanda sahip olmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Ayrıca, bilgi 

toplumu hizmetlerinin kullanımının teşvik edilmesi amacıyla bilgi güvenliğinin 

geliştirilmesi planlanmıştır. Bu bağlamda, üst düzey bilgi güvenliğine sahip bir ülke olmak 

ve bireylerin bilgi güvenliğine yönelik beceri ve farkındalık konusunda yeterli düzeye 

gelmesi amaçlanmaktadır. Bileşen altında belirlenen ve bu raporun kapsamıyla yakından 

alakalı eylemlerden öne çıkanlar aşağıdaki gibidir: 

• Eğitim, Kurs ve Araştırma için Bilgi Toplumu Programı’nın uygulanması (2004-

2006) 

• Bilinçli medya kullanımı için medya eğitiminin geliştirilmesi, toplumun elektronik 

hizmetlere karşı farkındalığını artıracak bilgilendirme kampanyaları 

• Kamu merkezlerinin vatandaşların BİT kullanımına açılacak şekilde donatılması 

• Ulusal Bilgi Güvenliği Stratejisi’nin uygulanması 

Eğitim, İş Hayatı ve ArEğitim, İş Hayatı ve ArEğitim, İş Hayatı ve ArEğitim, İş Hayatı ve Ar----GeGeGeGe    

Özel sektörün ve kamu sektörünün ihtiyacı olan BİT yetkinliklerini edinmesi 

beklenmektedir. Bu amaçla, inovasyon ve ar-ge çalışmalarının finansal olarak 

desteklenmesi ve kaliteli eğitim aldığından emin olunan bir istihdam yaratılması 

gerekmektedir. Toplumsal dönüşüm ekseni kapsamındaki çalışmalar arasında yüksek 

eğitim almamış 30-59 yaş grubuna eğitimlerle temel BİT becerileri kazandırılmasını ve e-
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öğrenme platformlarının özellikle kamu idaresinde geliştirilmesini göstermek 

mümkündür. 

Kamu İdaresinde BİT KullanımıKamu İdaresinde BİT KullanımıKamu İdaresinde BİT KullanımıKamu İdaresinde BİT Kullanımı 

Kamu idaresinde BİT kullanımı bileşeninin altında kamu hizmetleri, sosyal refah, sağlık 

ve kamu idaresinde bilgi yönetimi konularının gelişimi yer almaktadır. Kamuya yönelik 

elektronik hizmetlerin gelişiminde kullanıcı odaklılık ve güvenliğe özellikle odaklanılırken, 

aynı zamanda tatmin edici boyutta olduğu söylenen elektronik hizmet çeşitliliği 

zenginleştirilmeye devam edilmiştir. 

eeee----Ticaret ve Dijital İçerikTicaret ve Dijital İçerikTicaret ve Dijital İçerikTicaret ve Dijital İçerik    

e-Ticarete geçişe teşvikin planlanmasının yanında, dijital içeriği zenginleştirmek adına 

birçok adım planlanmıştır. İyi uygulama örneklerine yönelik yarışmaların düzenlenmesi, 

örneklerin desteklenmesi ve pazarlanması, içerik üretim sektörünün iş becerilerinin 

geliştirilmesi, işitsel ve görsel içerik üretiminin teşviki ve farklı alanlarda süreç ve 

içeriklerin dijital ortama taşınmasının teşvik edilmesi gibi adımlar atılarak Finlandiya 

toplumuna hitap eden dijital içerik zenginliğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Yasal ÖnlemlerYasal ÖnlemlerYasal ÖnlemlerYasal Önlemler    

Bilgi toplumu adına hazırlanan yasal düzenlemelerin başında telif hakları sisteminin 

bütün paydaşları göz önüne alarak geliştirilmesi gelmiştir. 

Uluslararası BUluslararası BUluslararası BUluslararası Boyutoyutoyutoyut        

Finlandiya’nın üyesi olduğu uluslararası birliklerin koyduğu hedeflerin takibinin yanında 

edinilen bilgi toplumuna dönüşüm tecrübesinin diğer ülkelerle paylaşımı amaçlanmıştır. 

Bu konuda özellikle AB ve WSIS ile temasta olunması planlanmıştır. 

6.4.26.4.26.4.26.4.2 Ulusal Bilgi Toplumu StratejisiUlusal Bilgi Toplumu StratejisiUlusal Bilgi Toplumu StratejisiUlusal Bilgi Toplumu Stratejisi    

Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi, Bilgi Toplumu Programı’nın bir parçası olarak 2006 

yılında hazırlanmıştır. 2007-2015 yıllarını kapsayan strateji, Finlandiya’yı insan merkezli, 

küresel ölçekte çekici ve rekabetçi hale getirerek Finlandiya’nın uluslararası platformda 

örnek model olmasını amaçlamaktadır. Stratejiye liderlik etme sorumluluğu başbakanın 

liderlik ettiği ilgili bakanlar grubunda olurken, Bilgi Toplumu Konseyi stratejinin oluşması 

aşamasında yapılan çalışmaları yakından takip etmiştir. Stratejinin hazırlanmasında ise 
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bir kısım Bilgi Toplumu Konseyi üyeleri ve ilgili uzmanlardan oluşan bir ekip görev 

almıştır [105].  

Stratejinin hazırlanması sürecinde paydaş kurum ve kuruluşlarla ve farklı sektörlerden 

uzmanlarla görüşülmüştür. Görüşleri alınan kurum temsilcileri ve uzmanlar da hesaba 

katıldığında toplamda 400 kişinin stratejinin hazırlık aşamasında yer aldığı 

belirtilmektedir. Önceki bilgi toplumu stratejileri 1995 ve 1998 yıllarında düzenlenmiştir 

[105]. 

6.4.2.16.4.2.16.4.2.16.4.2.1 HedefHedefHedefHedef    ve eylemlerve eylemlerve eylemlerve eylemler    

Finlandiya’nın 2015 BİT vizyonu 3 hedefin üstünde şekillenmektedir [105] (Şekil 6.13): 

Şekil 6.13 Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi vizyonu ve hedefleri 

 

 

Yetkin ve öğrenen 
bireyler ve çalışma 
toplulukları

Fikirleri ürün ve 
hizmetlere 
dönüştürecek yeni bir 
inovasyon sistemi

Finlandiya’yı insan 
merkezli ve rekabetçi 
hizmet toplumuna 
dönüştürme

Finlandiya’nın uluslararası olarak çekici, 
insan merkezli ve rekabetçi bilgi ve hizmet 

toplumuna dönüşmesi

Bilgi toplumu aktörleri ve hizmetlerine güven

İşlevsel ve engelsiz bilgi toplumu altyapısı

Dengeli sosyal ve bölgesel bilgi toplumu gelişiminin sağlanması

Bilgi toplumunda nitelikli 
yaşam

KAYNAK: Finland Information Society Programme, The National Knowledge Society Strategy 200-2015: A renewing, human-centric and competetive Finland, 2006.
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Finlandiya’yı insan merkezli ve rekabetçi Finlandiya’yı insan merkezli ve rekabetçi Finlandiya’yı insan merkezli ve rekabetçi Finlandiya’yı insan merkezli ve rekabetçi hizmet toplumu yapmakhizmet toplumu yapmakhizmet toplumu yapmakhizmet toplumu yapmak    

Başta kamuda olmak üzere tüm hizmetlerin müşteri odaklı ve ekonomik bir tutumda 

üretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca dijital hizmetlerin mevcut bilgilerden en üst seviyede 

faydalanarak ve vatandaşların ve kurumların ihtiyaçlarını gözeterek oluşturulması 

hedeflenmektedir. Bu rapor dahilindeki konular özelinde incelendiğinde, önceliklendirilen 

alanlar için başlıca eylem önerileri aşağıdaki gibidir: 

• Müşteri, süreç ve bölgeye uyumlu, çok kanallı kamu hizmet reformu yapılması 

• Ulusal düzeyde bir dijital kütüphanenin kurulması 

• Sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerini geliştirmeyi amaçlayan inovasyon 

programının kurulması 

• 65 yaş ve üstü bireylerin refah düzeyini geliştirmeyi amaçlayan inovasyon 

programının kurulması 

• Vatandaşlara yönelik Sağlık Bilgi Portalı’nin kurulması 

• Hanehalkı hizmetlerine yönelik uygulanan vergi indirimine BİT hizmetlerinin dahil 

edilmesi 

• KOBİ’lerin e-devlet hizmetlerini kullanımının teşvik edilmesi 

• BİT’ten vatandaşların karar alım süreçlerine katılımlarında faydalanılması 

Fikirleri ürün ve hizmete dönüşmesini sağlayacakFikirleri ürün ve hizmete dönüşmesini sağlayacakFikirleri ürün ve hizmete dönüşmesini sağlayacakFikirleri ürün ve hizmete dönüşmesini sağlayacak    inovasyoninovasyoninovasyoninovasyon    reformunun sağlanmasıreformunun sağlanmasıreformunun sağlanmasıreformunun sağlanması    

Araştırma ve kalkınma işlerinin birçok disiplini kapsayan yapısından dolayı, eğitim, 

araştırma ve ürün geliştirme alanlarında işbirlikleri oluşturmada BİT’in büyük katkısı 

bulunmaktadır. Bu rapor dahilindeki konular özelinde incelendiğinde, başlıca eylem 

önerileri aşağıdaki gibidir: 

• Ürün geliştirme faaliyetlerinde teşvik edici bir faktör olarak kamu alımlarına 

yönelik uygulama planının oluşturulması 

• LUMOUS79 programının uygulanması: Eğitim, araştırma ve ürün geliştirmenin 

teşviki için stratejik düşünme ve liderliğin geliştirilmesi 

• Finlandiya’daki eğitim birikiminin ürünleştirilmesi ve ihracatı 

 
79 Yenilenen Finlandiya’da yaratıcı çok yönlü öğrenme 
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Yetkin ve öğrenen bireyler ve iş topluluklarıYetkin ve öğrenen bireyler ve iş topluluklarıYetkin ve öğrenen bireyler ve iş topluluklarıYetkin ve öğrenen bireyler ve iş toplulukları    

Bireylerin ve iş topluluklarının bilgi ve yetkinliklerini devamlı olarak geliştirmelerinin 

Finlandiya’nın rekabetçi ve yüksek refaha sahip yenilikçi bir ülke olmasında büyük önemi 

olduğu düşünülmektedir. Bu rapor dahilindeki konular özelinde incelendiğinde, 

önceliklendirilen alanlar için başlıca eylem önerileri aşağıdaki gibidir: 

• Çalışma hayatında sürdürülebilir kalkınma için program hazırlanması ve 

Finlandiya Çalışma Yeri Kalkınma Programı (TYKES) kapsamına dahil edilmesi 

• KOBİ çalışanlarının yetkinliklerinin özellikle BİT’in sunduğu eğitim fırsatlarından 

faydalanarak artırılması 

• BİT’in öğretimde kullanımının, öğretmenlerin BİT eğitimi dahil edilerek, 

sağlanması 

• e-Öğrenme için işletme modellerin ve kurallarının belirlenmesi 

• Çocuklar için bilgi toplumu olimpiyatları düzenlenmesi 

Bu başlıkların dışında Ulusal Bilgi Toplumu Stratejisi birlikte çalışabilir bilgi toplumu 

altyapısının oluşturulması adına bir dizi eylemler planlanmıştır. 

6.4.2.26.4.2.26.4.2.26.4.2.2 Uygulama, takip, deUygulama, takip, deUygulama, takip, deUygulama, takip, değeğeğeğerrrrlendirme ve güncellemelendirme ve güncellemelendirme ve güncellemelendirme ve güncelleme    

Sürekli olarak değişen ortam strateji uygulamalarının, takip yapısının ve 

değerlendirmelerinin güncel tutulması gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Bu 

bağlamda, strateji boyunca uygulama, takip ve değerlendirmede dikkat edilmesi gereken 

bazı öneriler sunulmuştur. Bu önerilerden bazıları aşağıda listelenmiştir: 

• Stratejinin hayata geçmesi için iletişim ve uygulama planının yanında risk 

analizinin yapılması 

• Eylem önerilerin ayrıntılı açıklamalarının hazırlanması 

• Bilgi toplumu politikasının gelecek hükümetin programına dahil edilmesi 

• İlgili bakanlıklar, kamu kuruluşları ve özel sektörün katılımıyla oluşturulacak bir 

yapının, stratejinin uygulanması ve uygulamaların değerlendirilmesinin takibi için 

oluşturulması 

• Her eylem için uygulama planı oluşturulması 
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• Bilgi toplumu göstergelerinin geliştirilmesi ve penetrasyon göstergelerinin yanında 

etki ve verimlilik faydalarının ölçümlerine odaklanılması 

• Stratejinin güncellenmesi ihtiyacının mevcut ve gelecek hükümet döneminde 

değerlendirilmesi 

6.4.36.4.36.4.36.4.3 Ulusal Genişbant Ulusal Genişbant Ulusal Genişbant Ulusal Genişbant Eylem PlanıEylem PlanıEylem PlanıEylem Planı    

Finlandiya, genişbant erişiminin bilgi toplumu olma yolunda en ana bileşenlerden birini 

oluşturması dolayısıyla, Bilgi Toplumu Stratejisi’nin hazırlanmasının ardından 2008 

yılında Ulusal Genişbant Eylem Planı’nı oluşturmuştur. Bilgi toplumunun altyapı 

çalışmaları olarak görülen genişbant politikalarında genişbant bağlantısının evrensel 

hizmet kapsamına alınması ve 2015 yılında herkesin en az 100 Mb/s hızında internet 

erişimine sahip olması hedefinin koyulması olarak iki ana uygulama öne çıkmaktadır 

[106]. 

Evrensel Hizmet Olarak GenişbantEvrensel Hizmet Olarak GenişbantEvrensel Hizmet Olarak GenişbantEvrensel Hizmet Olarak Genişbant    

Finlandiya İletişim Pazar Yasası kapsamında işlevsel seviyedeki internet bağlantısının 

evrensel hizmete dahil edilmesiyle, Finlandiya genişbant erişimine temel haklar arasında 

yer veren ilk ülke olmuştur. Bu amaçla, Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı minimum indirme 

hızını 1 Mb/s olarak belirlemiş ve 26 operatörü evrensel hizmet operatörü olarak 

tanımlamıştır. 

Bu karara, evrensel hizmet operatörlerinin hizmet verdikleri yerel yönetimlerde nüfusun 

tamamını kapsama ve erişimin makul fiyatta sunulması yükümlülüklerinden dolayı 

operatörler karşı çıkmıştır. Başlangıçta makul fiyat düzeyiyle ilgili bir belirlemenin 

bulunmaması karışıklığa sebep olmuştur. Avrupa Telekomünikasyon Ağ İşletmecileri 

Birliği (ETNO), bu kararda kamu fonlarının desteğine değinilmemesinin sektör için bir 

yük oluşturacağını belirtmiştir. 2010 Ekim ayı itibarıyla Bakanlık ve operatörlerin vardığı 

ortak bir kararla kırsal alanlarda 1 Mb/s hızında genişbant hizmeti için fiyatlar 

belirlenmiştir. Bu karara göre,  aylık ücret 30-40 Avro arasında olurken, kurulum ücreti 

için 200-1000 Avro aralığı belirlenmiştir. 

2015 Yılında 2015 Yılında 2015 Yılında 2015 Yılında HerkeseHerkeseHerkeseHerkese    100 Mb/s Erişim100 Mb/s Erişim100 Mb/s Erişim100 Mb/s Erişim    

Eylem planının ikinci hedefi, yeni nesil bağlantıların 100 Mb/s hızda nüfusun neredeyse 

tamamına (%99) yaşadıkları yerde sağlanması olmuştur. Bakanlığın tahminlerine göre 
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operatörlerin nüfusun %95’ine kapsama sağlayabileceği, %99 hedefine erişilebilmesi 

için ise 130 bin kırsal hanehalkının erişimini sağlamada kamu fonlarına ihtiyaç 

duyulacağı belirtilmiştir80. 

Bakanlık bu amaçla çok düşük nüfus yoğunluğuna sahip bölgeler için son kullanıcı, 

operatör ve kamu kurumlarının maliyeti paylaştığı bir kamu-özel ortaklığı oluşturmuştur. 

Kullanıcı aylık ücret ve kurulum ücretinden sorumlu olmakla birlikte, yüksek kurulum 

maliyetlerinden dolayı düzenleme ana şebeke ile son kullanıcı arasındaki maksimum 

uzaklık için 2 km limiti koymuştur. 

Telekom operatörleri ve kamu kurumları gerekli ana şebeke kurulumundan sorumlu 

olmuştur. Bakanlık ana şebeke maliyetini ilk olarak 200 milyon Avro olarak tahmin 

ederken, bu maliyetin %34’ünü operatörler, geri kalan %66’sını kamu fonlarının 

karşılamasına karar verilmiştir. Kamunun karşılayacağı maliyetin 66 milyon Avro’sunu 

devlet üstlenirken, 25 milyon Avro’sunu Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonunun, 40 milyon 

Avro’sunu şehirlerin ve belediyelerin üstlendiği görülmektedir. 

Pilot uygulamanın sonucunda, bu adımları atan ilk ülke olarak bazı gözlemlere varılmıştır. 

İlk olarak, maliyetin %66’sı kamu tarafından karşılanmasına rağmen operatörlerin 

projeye beklenen ilgiyi göstermediği görülmüştür. Bu sebeple on pilot uygulama 

bölgesinden ikisinde hiçbir operatör ihaleye katılmamıştır.  İkinci olarak yüksek kurulum 

maliyetinin evlere fiber alımında ana engel olduğu görülmüştür. Kurulum maliyetinin evin 

ana şebekeye uzaklığına göre değişmesi kullanıcıları eşit olmayan maliyet yüklerine 

sokmaktadır. Üçüncü olarak süre ve maliyet tahminlerinin azımsandığı görülmüştür. 

Bölgesel konseylerin belirttiğine göre projenin toplam maliyeti 400 milyon Avro’ya 

yaklaşmıştır. Ayrıca pilot uygulamaların operatörlerin seçiminden bir yıl sonra 

başlayabilmesinden dolayı, pilot uygulama tecrübeleri projenin ulusal düzeyde 

başlamasından sonra edinilmiştir. Bu da pilot uygulama çıktılarının yönetim ve 

düzenlemeler ekseninde de değerlendirilmesi gerektiğini ve bu değerlendirmelerin ulusal 

boyutta uygulamaya geçilmeden yapılması gerektiğini göstermektedir [106]. 

 

 

 
80 Finlandiya geniş yüzölçümü ve 5,4 milyon nüfusuyla, AB’nin en seyrek nüfuslu ülkesi durumundadır 
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6.4.46.4.46.4.46.4.4 Bilgi Toplumu YasasıBilgi Toplumu YasasıBilgi Toplumu YasasıBilgi Toplumu Yasası    

2011 yılı sonu itibarıyla, elektronik iletişim hizmetleri ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin 

tüm mevzuatın Bilgi Toplumu Yasası olarak tek bir başlıkta toplanması için çalışmalar 

başlatılmıştır. Düzenlemeleri netleştirmek ve örtüşen yasaların yarattığı belirsizliği 

ortadan kaldırmak amacıyla atılan bu adımda, BİT sektörü paydaşları sürece katılmak 

üzere davet edilmiştir [107]. Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı, 2013 yılı Nisan ayı itibarıyla 

toplumun yasa tasarısı üzerine fikir ve görüşlerini almak için bir aylık zaman ayırmıştır. 

Bu sürecin sonunda Bilgi Toplumu Yasası’nın fikir ve görüşler göz önüne alınarak 

değerlendirilip son halini alması planlanmaktadır [108]. 

6.4.56.4.56.4.56.4.5 İyi İyi İyi İyi Uygulama ÖrnekleriUygulama ÖrnekleriUygulama ÖrnekleriUygulama Örnekleri    

6.4.5.16.4.5.16.4.5.16.4.5.1 ErişilebilirlikErişilebilirlikErişilebilirlikErişilebilirlik    

Erişilebilirlikle ilgili çalışmalar özellikle engelli ve yaşlılar özelinde ağırlık kazanmaktadır. 

Nüfusun %15’inin 65 yaş ve üzerinde olduğu Finlandiya’da 65-79 yaşa arasında BİT 

kullanımı %24’tür. 70 bin yaşlıda görme engeli olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca, 

ülkede farklı düzeylerde işitme sorunu bulunmaktadır. Yaşlanan toplumun bir sonucu 

olarak 2020 yılına kadar bu sayının ikiye katlanacağı ve her 4 yetişkinden birinin duyma 

sorununa sahip olacağı tahmin edilmektedir. Yaşlanan nüfusla birlikte BİT destekli 

hizmetlere olan ihtiyaç da artmaktadır [109]. Finlandiya’da farklı engellere yönelik çeşitli 

hizmetlerin sunulduğu görülmektedir. 

Libraries.fiLibraries.fiLibraries.fiLibraries.fi    

Ulusal kütüphane ağı, yaşlıları bilgi toplumuyla tanıştırmak amacıyla internet ve 

bilgisayar eğitimleri vermektedir [109]. 

Nopola NewsNopola NewsNopola NewsNopola News    

1600 kişilik Kyyjärvi kasabası fiziksel bir yayını olmamakla birlikte çevrimiçi dergiye 

sahiptir. Derginin içeriği kasaba sakinleri tarafından hazırlanmakta olup Kyyjärvi ve civar 

kasabalara haber hizmeti sunmaktadır. Çevrimiçi dergi Nopola News, kasabadaki yaşlı 

sakinlerine BİT becerileri kazandırırken, aynı zamanda dijital ortamlarda daha aktif rol 

almaya ve kendi haber portallerine içerik sağlamaya teşvik etmektedir [109]. 
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Enter ryEnter ryEnter ryEnter ry    

Yaşlılar için BİT Derneği yaşlı vatandaşların BİT kullanım beceri ve motivasyonu 

kazanmalarını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Bu kapsamda, 

oluşturdukları internet sitesinde dijital okuryazarlık kursları, akran kurs ve destekleri ve 

eğitim materyalleri sunmaktadır. Ayrıca internet ve bilgisayar erişim merkezleri 

açmaktadır [109]. 

SelkoSelkoSelkoSelko----eeee    

2003 yılında başlatılan Selko-e: Herkes için Erişilebilirlik81 projesiyle kamu internet 

sitelerinin öğrenme yetersizliği olan bireyler için erişilebilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu kapsama yaşlı bireyler, engelli bireyler ve göçmenler sokulmuştur. Plain-e içeriğe 

erişilebilirliği artırmakla birlikte sitelerde yalın dil kullanımını teşvik etmektedir. Bu amaç 

doğrultusunda 5 yöntem kullanmaktadırlar [110]: 

• Kullanıcıları ve kamu internet sitelerini tasarlayan yetkili mercileri konu 

kapsamında eğitmek 

• Kolay kullanım testlerinden ve öğrenme yetersizliği olan bireylere yönelik 

kurslardan bilgi toplamak ve bu bilgileri sektöre sunmak 

• Öğrenme yetersizliğine sahip bireyleri internette görünür kılmak 

• Kullanıcılar için ücretsiz rehberler hazırlamak 

• Erişilebilirlik sorunları ve internet hizmetlerine yönelik beyanlarda bulunmak 

Finlandiya İnternetteFinlandiya İnternetteFinlandiya İnternetteFinlandiya İnternette82828282    

2005 yılında başlatılan kampanya boyunca kütüphane ve vatandaş hizmet merkezleri 

yaşlı bireylere elektronik hizmetler hakkında eğitim vermiş ve bu hizmetlerde karşılaşılan 

zorluklarla ilgili yardımlarda bulunmuştur [111]. 

Engelsiz Engelsiz Engelsiz Engelsiz İletişime Doğruİletişime Doğruİletişime Doğruİletişime Doğru    

2005 yılında engelli ve yaşlılara bilgi toplumu yetkinlikleri kazandırma konusunda özel 

çaba sarf edilmesini vurgulamak adına Engelsiz İletişime Doğru83 eylem planı 

 
81 Plain-e: Accessibility for Everyone 

82 Finland on the Web 
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yayınlanmıştır. Eylemler arasında, görme, duyma ve konuşma engelliler ve yaşlılar 

konusunda BİT sektörünün farkındalığını artırmak, engelli ve yaşlıların BİT yetkinliklerini 

artırmak ve dijital medya kullanım eşiğini düşürmek bulunmaktadır [112]. Programın 

devamı 2011- 2015 yılı için planlanmıştır [113]. 

6.4.5.26.4.5.26.4.5.26.4.5.2 Dijital okuryazarlıkDijital okuryazarlıkDijital okuryazarlıkDijital okuryazarlık    

Okuldaki Günlük Yaşamda BİTOkuldaki Günlük Yaşamda BİTOkuldaki Günlük Yaşamda BİTOkuldaki Günlük Yaşamda BİT    

Ulusal düzeydeki Okuldaki Günlük Yaşamda BİT84 projesiyle, okullardaki BİT kullanımı 

ve bilgisini artırmak ve BİT’in eğitimdeki kullanımını geliştirmek amaçlanmıştır. Proje 

çıktıları arasında Finlandiya hükümetinin gelecek dönemi için geçerli olacak bir strateji 

bulunmaktadır. Bu stratejinin BİT araçları, altyapısı ve kullanımıyla ilgili eğitim 

materyalleri ve pedagojik modelleri kapsaması planlanmıştır [113]. 

Yetişkin Eğitim MerkezYetişkin Eğitim MerkezYetişkin Eğitim MerkezYetişkin Eğitim Merkezlerlerlerleriiii    

Finlandiya’da dezavantajlı kesimlere dijital okuryazarlık eğitimi sunan 207 yetişkin eğitim 

merkezi bulunmaktadır. Dezavantajlı yetişkin kesimler arasında işsizler, yaşlılar, 

göçmenler ve mülteciler yer almaktadır. Yetişkin eğitim merkezleri belediyeler tarafından 

yönetiliyor olup fonlarının yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır [109]. 

TikasTikasTikasTikas    

Öğrenme zorluğu olan bireylere yönelik BİT eğitim modeli geliştiren Tikas, bu konuda 

eğitim kurumlarına ve diğer organizasyonlara destek olmaktadır. Tikas, 2012 yılı 

boyunca 550 BİT eğitmeni yetiştirirken bu eğitimler 165 ayrı eğitim kurumunda verilmiştir 

[114]. 

 

 

                                                                                                                                                  
83 Towards Barrier-free Communication 

84 The ICTs at School's Everyday Life 
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6.56.56.56.5 PolonyaPolonyaPolonyaPolonya    

6.5.16.5.16.5.16.5.1 Polonya Polonya Polonya Polonya BBBBilgi Toplumunu Geliştirmeilgi Toplumunu Geliştirmeilgi Toplumunu Geliştirmeilgi Toplumunu Geliştirme    StratejiStratejiStratejiStratejisisisisi    201320132013201385858585    

2004-2006 yılları arası için geliştirilen Polonya Bilgi Toplumunu Geliştirme 

Stratejisi’nde86 3 hedef belirlenmiştir: 

• Her vatandaşa ve işletmeye makul fiyatlı, hızlı ve güvenli internet erişimi 

• Zengin ve nitelikli dijital içerik ve hizmetler 

• BİT okuryazarlığının sağlanması 

Sonrasında 2007-2015 yılları arası için oluşturulan Ulusal Kalkınma Stratejisi’nin yanında 

BİT sektörüne yönelik hedeflerin belirlendiği ayrı bir strateji hazırlanmıştır. 2013 yılına 

kadar geçerli olan bu strateji belirlenen hedefleri insan, ekonomi ve devlet olarak 3 başlık 

altında sınıflandırmıştır. Bu başlıklar altında belirlenen hedeflerin her birinin gelişimini 

takip etmek için birer gösterge belirlenmiştir (Şekil 6.14).  

 
85 The Strategy for the Developement of the Information Society in Poland until 2013 

86 The Strategy on the Developement of the Information Society in Poland for the years 2004-2006 
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Şekil 6.14 Polonya Bilgi Toplumunu Geliştirme Stratejisi 2013 kapsamında belirlenen 
hedefler ve göstergeleri 

 

6.5.1.16.5.1.16.5.1.16.5.1.1 Hedef ve uygulamalarHedef ve uygulamalarHedef ve uygulamalarHedef ve uygulamalar    

Bu rapor kapsamına giren konulara odaklanmak adına insan başlığı altındaki hedefler ve 

uygulamalar incelendiğinde 6 hedef altında birçok uygulamanın başlatıldığı 

görülmektedir. İnsan başlığında Polonya vatandaşlarının BİT kullanımıyla entelektüel ve 

sosyal sermayelerini geliştirilmesi yön olarak belirlenmiştir. Bu yönün altındaki 6 hedef 

ve hedeflerin altında başlatılan uygulama örnekleri aşağıdaki gibidir [115]: 

BİT çözümlerinin kullanımına yönelik motivasyon, farkındalık, birikim ve becerilerin BİT çözümlerinin kullanımına yönelik motivasyon, farkındalık, birikim ve becerilerin BİT çözümlerinin kullanımına yönelik motivasyon, farkındalık, birikim ve becerilerin BİT çözümlerinin kullanımına yönelik motivasyon, farkındalık, birikim ve becerilerin 

geliştirilmesigeliştirilmesigeliştirilmesigeliştirilmesi    

• Bilgisayar okuryazarlığını sertifikalandıran Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın 

(ECDL) teşviki 

KAYNAK: Ministry of Interior and Administration in Poland, The Strategy for the Developement of the Information Society in Poland until 2013, 2008; World Economic
Forum, The Global Competitiveness Report 2011-2012, 2011; Eurostat.

İnsan başlığı altında belirlenen hedefler

18
36

12

2007 Hedef 2013

5

30

5

2007 Hedef 2012

3,73,9
5,9

2007 Hedef 2011
7868

2007 Hedef

Göstergede mevcut 
durum ve 2013 hedefi

76
38 54

2010Hedef2007

80
41

70

2007 2012Hedef

BİT çözümlerinin kullanımına yönelik 
motivasyon, farkındalık, birikim ve becerilerin 
geliştirilmesi

BİT çözümlerinden faydalanılarak örgün ve 
yaygın eğitim erişim imkanlarının 
geliştirilmesi

Eğitimde imkanlarının BİT sektörü dahil 
olmak üzere istihdamdaki ihtiyaçlara uygun 
hale getirilmesi

BİT çözümlerinin kullanımıyla toplumdaki 
güvenlik hissinin artırılması

BİT çözümlerinin kullanımıyla Polonya 
vatandaşlarının sosyal, kültürel ve politik 
aktivitelerinin artırılması

Bilgi toplumu haline gelmek için bir gereklilik 
olarak BİT altyapısının uygun maliyetli, güvenli 
ve vatandaşların gelecek ihtiyaçlarına uygun 
olması

Hedef için belirlenen gösterge

Bireylerin bilgisayar beceri düzeyleri
(6 bilgisayar işlevinden 5 veya 6’sını 
yerine getiren bireylerin yüzdesi)

Yaşam boyu eğitime katılım yaygınlığı
(25-64 yaş arası yetişkinleri yaşam boyu 
eğitime katılım yüzdesi)

Polonya eğitim sisteminin küresel 
rekabetçi ekonomiye adaptasyonu
(1=hiç uyuşmuyor, 7=tamamıyla 
uyuşuyor)

Polonya vatandaşları arasında güvenlik 
hissi («Polonya’nın güvenli yaşanacak bir 
ülke olduğunu düşünüyor musunuz?» 
sorusuna verilen evet cevabı oranı)

İnterneti iletişim amaçlı kullanan 
bireylerin oranı

İnternet erişimi olan hanehalkı oranı
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• BİT eğitimi projesi n@utobus ile internet kullanıcılarının işlevsel becerilerini 

geliştirerek teknolojilere yönelik farkındalık yaratılması 

• Bilgi toplumu fikrinin, gelişmiş teknolojilerinin, BİT çözümlerinin ve günlük 

kullanımlarının teşvik edildiği E-lementarz adlı TV programının yayınlanması 

• interkl@sa programıyla okullarda eğitim sürecinin desteklenmesi ve yüksek dijital 

bölünme risklerine odaklanılması 

BİT çözümlerinden faydalanılarak örgün ve yBİT çözümlerinden faydalanılarak örgün ve yBİT çözümlerinden faydalanılarak örgün ve yBİT çözümlerinden faydalanılarak örgün ve yaygın eğitim erişim imkanlarının aygın eğitim erişim imkanlarının aygın eğitim erişim imkanlarının aygın eğitim erişim imkanlarının 

geliştirilmesigeliştirilmesigeliştirilmesigeliştirilmesi    

• Polonya Sanal Üniversitesi’nin (PUW) internet üzerinden dersler sunması 

• Kırsal Kesimlerde Uzak Öğrenme Merkezleri adlı proje kapsamında BİT’in 

sunduğu çözümler aracılığıyla sürekli öğrenmeye erişimin sağlanması 

EğitimEğitimEğitimEğitim    fırsatlarınınfırsatlarınınfırsatlarınınfırsatlarının    BİT sektörü dahil olmak üzere istihdamdaki ihtiyaçlara uygun hale BİT sektörü dahil olmak üzere istihdamdaki ihtiyaçlara uygun hale BİT sektörü dahil olmak üzere istihdamdaki ihtiyaçlara uygun hale BİT sektörü dahil olmak üzere istihdamdaki ihtiyaçlara uygun hale 

getirilmesigetirilmesigetirilmesigetirilmesi    

• Polonya eğitim sistemi için reforma gidilmesi (ansiklopedik bilgi aktarımının 

azaltılıp yetişkin yaşamında ve istihdamda en büyük öneme sahip becerilerin 

öğretileceği bir sisteme geçilmesi) 

• Lise öğrencilerinin işlevsel becerileri erken ediniminin sağlanması ve bu konuda 

işverenlerle işbirliğine gidilmesi 

BİT çözümleriBİT çözümleriBİT çözümleriBİT çözümlerinin kullanımıyla tnin kullanımıyla tnin kullanımıyla tnin kullanımıyla toplumdaki güvoplumdaki güvoplumdaki güvoplumdaki güveeeennnnlik hissinin artırılmasılik hissinin artırılmasılik hissinin artırılmasılik hissinin artırılması    

• Güvenli bilgi toplumuna yönelik oluşturulacak strateji için kurul kararı verilmesi 

• Acil numaralara yönelik farklı BİT uygulamalarının geliştirilmesi 

• Bilgisayar Acil Cevap Takımı’nın (CERT Polska) kurulması  

BİT BİT BİT BİT çözümlerinin kullanımıyla Polonya vatandaşlarının sosyal, kültürel ve politik çözümlerinin kullanımıyla Polonya vatandaşlarının sosyal, kültürel ve politik çözümlerinin kullanımıyla Polonya vatandaşlarının sosyal, kültürel ve politik çözümlerinin kullanımıyla Polonya vatandaşlarının sosyal, kültürel ve politik 

aktivitelerinin artırılmasıaktivitelerinin artırılmasıaktivitelerinin artırılmasıaktivitelerinin artırılması    

• İnternet forum ve portallerin geliştirilmesi 

• Bölgeye ait bilgi ve haber içeriğine sahip bölgesel portalleri birleştiren bir ağın 

kurulması 
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• Fiziksel Engelli Matematisyen ve Bilgisayar Uzmanlarına Yardım Vakfı87 

tarafından fiziksel engellilerin çalışmaya başlamasına ve toplumla bütünleşmesine 

yönelik çalışmalar yapılması 

• Koleksiyonların internet üzerinden erişilebildiği sanal müzelerin kurulması 

Bilgi topBilgi topBilgi topBilgi toplumu haline gelmek için bir gereklilik olarak lumu haline gelmek için bir gereklilik olarak lumu haline gelmek için bir gereklilik olarak lumu haline gelmek için bir gereklilik olarak BİT altyapısının BİT altyapısının BİT altyapısının BİT altyapısının uygun maliyetli, uygun maliyetli, uygun maliyetli, uygun maliyetli, 

güvenli ve vatandaşların gelecek ihtiyaçlarına uygun olmasıgüvenli ve vatandaşların gelecek ihtiyaçlarına uygun olmasıgüvenli ve vatandaşların gelecek ihtiyaçlarına uygun olmasıgüvenli ve vatandaşların gelecek ihtiyaçlarına uygun olması    

• 2007-2013 yılları arasında bilgi toplumu hizmetlerini destekleyecek altyapı 

erişiminin geliştirilmesi için eylem planı oluşturulması 

6.5.26.5.26.5.26.5.2 İyi Uygulama Örnekleriİyi Uygulama Örnekleriİyi Uygulama Örnekleriİyi Uygulama Örnekleri    

6.5.2.16.5.2.16.5.2.16.5.2.1 BİT EğitimiBİT EğitimiBİT EğitimiBİT Eğitimi    

Dijital OkulDijital OkulDijital OkulDijital Okul    

Dijital Okul88 programı 2012 Nisan ayı ve 2013 Ağustos ayı arasında gerçekleştirilmekte 

olup çocukların ve öğretmenlerin BİT becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Örgün 

eğitimi kapsayan bu programda öğrencilerin BİT becerileri kazandığı bilgi bilimleri 

dersleri dışında diğer alanların işlendiği derslerde de BİT kullanımı teşvik edilmektedir 

[116]. 

Yaygın EYaygın EYaygın EYaygın Eğitimlerğitimlerğitimlerğitimler    

Kütüphane ve e-merkezlerde kurulu Kamu İnternet Erişim Noktaları’nda (PIAP) yerel ve 

bölgesel yaygın eğitim programları yürütülmektedir. 2011 yılı verilerine göre PIAP’lerin 

%60’ı e-öğrenme dersleri sunarken, %35’i yerinde eğitim vermektedir. Ayrıca işsiz 

bireyler için iş bulma kurumlarında BİT eğitimleri verilmektedir [117]. 

6.5.2.26.5.2.26.5.2.26.5.2.2 eeee----ÖÖÖÖğğğğrenmerenmerenmerenme    

e-Öğrenme araçlarından farklı programlar çerçevesinde faydalanıldığı görülmektedir. 

Dijital Okul programı kapsamında öğrencilere e-öğrenme araçlarını kullanma imkanı 

sunulmaktadır. Ayrıca, çocukların güvenli internet hakkında bilinçlendirilmesini sağlamak 

 
87 The Foundation for Aid to Physically Disabled Mathematicians and Computer Specialists 

88 Digital School 
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amacıyla e-öğrenme platformlarından faydalanıldığı bilinmektedir. Kamu çalışanlarına, 

öğretmenlere ve KOBİ’lere yönelik eğitimlerin olduğu farklı e-öğrenme programları da 

mevcuttur [118]. 

6.5.2.36.5.2.36.5.2.36.5.2.3 Dijital bölünmeDijital bölünmeDijital bölünmeDijital bölünme    

M@turity in the NetM@turity in the NetM@turity in the NetM@turity in the Net    

50 yaş ve üstü bireylerin BİT kullanımını artırmayı amaçlayan proje kamu, STK ve özel 

sektör tarafında desteklenmektedir. Proje kapsamında yapılan etkinlikler yaşlılara yönelik 

yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve erişimin artırılması gibi konuları kapsamaktadır. 

Proje dahilinde ayrıca 50 yaş ve üstü bireylerin internet kullanımı ve bilgi toplumundaki 

yerleri üzerine bir rapor yayınlanmıştır [119]. 

Yenilikçi Ekonomi ProgramYenilikçi Ekonomi ProgramYenilikçi Ekonomi ProgramYenilikçi Ekonomi Programıııı    

Program kapsamında belirlenen önceliklerden birisi dezavantajlı koşullar veya engelden 

dolayı dijital bölünmeye maruz kalan kesimlere internet erişimi sağlamaktır. Okullar, halk 

kütüphaneleri, kültür enstitüleri ve aileler sağlanacak imkanlardan faydalanabilen 

birimlerdir. Program dahilindeki fonlardan faydalanabilen projelere belirli haklar 

verilmektedir: 

• Proje bölgesindeki hanehalkı için internet erişiminin 3 yıla kadar tamamıyla veya 

kısmi olarak karşılanması 

• Bilgisayar donanım ve yazılım masraflarının kurulum da dahil olmak üzere 

karşılanması 

• BİT becerileri kazandırmaya yönelik eğitim hizmetlerinin ücretsiz sağlanması 

Doğu Polonya GelişimDoğu Polonya GelişimDoğu Polonya GelişimDoğu Polonya Gelişim    ProgramProgramProgramProgramıııı 

Doğu Polonya’da belirlenen 5 dezavantajlı bölgede genişbant internet erişimini artırmaya 

yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Dezavantajlı bölgeler, düşük yaşam standartları ve 

sınırlı ekonomik gelişim gibi kriterlere göre belirlenmiş olup 2013 yılına kadar ulaşılması 

için bazı hedefler belirlenmiştir: 

• Hanelerin %90’ının genişbant hizmetlerine erişiminin sağlanması 

• Kamu daireleri ve işletmelerde genişbant hizmeti erişiminin %100’e ulaşması 
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Bu amaçla 5 bölgedeki omurga şebekelerin birleştirilmesi ve dijital bölünmeye maruz 

kalan kesimlerin eğitimi gibi eylemler planlanmıştır. 

PPPPIAPIAPIAPIAP    

Ikonk@ projesi kapsamında oluşturulan PIAP’ler Polonya’daki bütün belediyelerin kültür 

tesislerinde kurulmuştur. Projenin amacı yerel topluluklara ücretsiz, evrensel ve kolay 

internet erişimi sağlamaktır. 2003 yılında başlayan projenin başlangıç aşamasında dijital 

okuryazarlığın düşük olduğu küçük kasabalar önceliklendirilmiştir [120]. 

Homer için Bilgisayar 2010Homer için Bilgisayar 2010Homer için Bilgisayar 2010Homer için Bilgisayar 201089898989    

Engelliler Polonya’da dijital bölünmenin görüldüğü kesimlerden biridir. 2008 verilerine 

göre Polonya’daki engelli bireylerin %75’inin hiç internet kullanmamış olduğu 

görülmektedir. Görme engellilerin mesleki ve sosyal gelişimlerine yönelik çalışmalar 

yapan program özellikle görme engelli yetişkinleri ve yaşlıları hedeflemektedir.  Görme 

engelli yetişkinlere yardımcı teknoloji ve Braille cihazı sahibi olabilmeleri için finansal 

yardım sağlanmaktadır [121].  

Pythagoras 2007Pythagoras 2007Pythagoras 2007Pythagoras 2007    

Program, duyma ve görme engelli üniversite öğrencilerini hedeflemekte olup öğrencilerin 

engellerine yönelik donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktadır [121]. 

 
89 Computer for Homer 2010 
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