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ÖZET 
 
 

Bilgi toplumu, İletişim - Bilişim Devrimi’nin 

bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. İçerisinde 

bulunduğumuz çağ, bilgi çağı olarak 

adlandırılmaktadır ve bunun gereği olarak teknolojik 

gelişmeleri izlemek ve başarı elde edebilmek için 

teknolojiyi yaşantımızın içerisinde etkin olarak 

kullanmak gerekliliği vardır. Bilgi toplumu olabilme 

aşamasında devlet ve özel sektör tarafından insanlara 

bir takım imkanların sağlanması gerekliliği bir 

zorunluluk olmuştur.  Bu araştırmada; bilgi çağına 

geçiş sürecinde bilgi toplumu olabilmek için bir özel 

sektör yatırımı olan Internet kafelerde Internet’in bu 

oluşuma bir katkı sağlayıp sağlamadığı, ve hangi 

amaçlar için kullanıldığı araştırılmıştır. 
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ABSTRACT 

 

Information Society has been arisen as a result 

of communication-information reform. The age that 

we are in is called as information age and as its 

requirement it is necessary to follow technological 

advances and use technology in our lives effectively to 

be able to have success. In the stage of becoming an 

information society it has become a must to provide 

some facilities to people by the government or private 

sector. In this research, it is investigated if the Internet 

in Internet cafes, which are private sector investments, 

contributes towards becoming an information society 

during transition-to-information-age process and what 

purposes it is used for. 
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ÖNSÖZ 
 

İçerisinde bulunduğumuz çağ, bilgi çağı olarak 

adlandırılmaktadır. Bu çağın getirdiği 

zorunluluklardan en önemlisi teknolojik gelişmelerin 

yakından izlenmesinin ve buna ayak uydurulmasının 

zorunlu bir hal aldığı gerçeğidir. İnsanoğlunun bilim 

ve teknolojik alanda kaydettiği ilerlemeler, yönetim 

becerileri, uzmanlık ve örgütlenme aşamalarında 

sağlanan gelişmeler bu yüzyılın gelişmeleridir. 

 

Küreselleşme olgusunun hayatımızın her 

alanında hissedildiği günümüzde; küreselleşen 

dünyayı daha da küçülten Internet’in varlığı, 

hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer almaya 

başlamıştır. Internet iyilerin elinde iyi, kötülerin elinde 

kötü olabilen bir kullanım aracı olmuştur. Adete 

önemli bir propaganda aracı ve bir silah görevi 

üstlenmiştir. 

 

Böyle bir ortamda her türlü imkanı ve bilgiye 

ulaşmayı   son derece kolay bir hale getiren Internet’in 
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Türkiye’de kullanımı tüm gelişmekte olan ülkelerde 

olduğu gibi önem arz etmektedir. Bu nedenle bu 

amaçla kurulmuş olan Internet Kafe’lerin 

toplumumuzda hangi amaçlar için kullanıldığı konusu 

da önemlidir. Internet Kafe’ler acaba bilgi toplumu 

olmamıza bir katkı sağlamakta, dünyayı daha küçük 

bir hale getirmekte midir? Yoksa toplum olarak 

Internet’in olumsuz özelliklerini mi kullanmaktayız ve 

dejenere olmuş bir toplum mu yaratmaktayız?  

 

İşte bu çalışmada bu sorulara cevap alabilmek 

amaçlanmıştır. Toplam dört bölümden oluşan 

çalışmanın birinci bölümünde, Bilgi Çağı ve Bilgi 

Toplumuna yönelik kavramlar açıklanmaya çalışılmış, 

ikinci bölümünde Türkiye’nin Bilgi Toplumu 

olmasına yönelik çalışmalar ele alınmış, üçüncü 

bölümünde Bilgi Teknolojisi ve Sistemlerinin neler 

olduğu ile bilgisayar ve Internet kavramları izah 

edilmeye çalışılmış, dördüncü ve son bölümde ise 

Muş İlinde yapılan uygulama sonuçları ve 

değerlendirme yapılmıştır. 
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Tez çalışmamda bir çok arkadaşımın emeği 

olmakla birlikte özellikle bana gece ve gündüz sabırla 

katlanan sevgili eşim ve çok değerli kızım Berfin’e, 

zaman zaman düşmüş olduğum durumlardan beni 

hızla kurtararak ayağa kaldıran, bu tezi yazmamdaki 

en büyük desteği ve imkanı sağlayan Yrd.Doç.Dr. 

Aykut BEDÜK hocama sonsuz saygılarımı arz 
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GİRİŞ 
 

Günümüzde küreselleşen dünyada bilgi 

toplumları oluşmaya başlamış ve bilgi önemli bir hale 

gelmiştir. Artık diğer toplumlarla ekonomik mücadele 

içerisinde bilgi çok önemli hale gelmiştir. Bu nedenle 

toplum olarak gelişen dünyaya hızla ayak uydurmak 

ve bilgi toplumları arasında yerimizi almak 

zorundayız. Bilgi toplumunda özel ve kamusal tüm 

organizasyonlar sosyo-ekonomik yaşamın 

biçimlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

 

 Bilgi toplumuna geçiş sürecinde lider 

pozisyonunda olan ülkeler, bilgiyi ve bilgi 

teknolojilerini son derece iyi kullanarak, yeni istihdam 

alanları yaratmakta, insana olan yatırımlarını 

arttırmaktadırlar. Bilindiği gibi entelektüel sermayenin 

en önemli bileşeni insandır. Günümüzde en güçlü 

şirketler, en büyük maddi ve finansal varlıklara sahip 

şirketler değil, entelektüel sermayelerini 

güçlendirebilen ve bu sermayeyi en etkin ve etken 

şekilde yönetebilen ve kullanabilen şirketlerdir. Bu 
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anlamda entelektüel sermaye ve bilgi arasında derin 

bir ilişki mevcuttur. Günümüz toplumlarında da hızla 

entelektüel sermayeye ve bilgiye yatırım 

yapılmaktadır. Bu süreç küreselleşen dünyada son 

derece hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bilgi 

toplumuna geçiş sürecinde geciken toplumlar  ise 

önemli sosyo-ekonomik problemlerle karşı karşıya 

kalmaktadırlar. 

 

 Bu çalışmanın amacı, bilgi çağına geçiş 

sürecinde bilgi toplumu olabilmek için bir özel sektör 

yatırımı olan Internet kafelerde Internet’in ne maksatla 

kullanıldığı, burada yapılan faaliyetlerin incelenmesi, 

burada kurulan teknolojinin bilgi toplumu olma 

yolunda mı kullanıldığı, yoksa burada kurulan 

teknolojinin toplumu yobazlaştırıp bilgiden uzak 

başka fırsatlar ve amaçlar için mi kullanıldığı 

konularına açıklık getirebilmektir. Internet kafeler; 

pahalı olan bilgi teknolojisine ulaşamayan insanlar 

için eğitim, kültür, moral, sağlık, çevre gibi temel 

konularda kullanılabilmekte midir, halkın sorunlarına 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşmadan e-devlet 
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yapısı içinde çözüm bulunmasına katkıda bulunmakta 

ve bu çerçevede bilgi toplumu oluşumuna katkı 

sağlamakta mıdır, yoksa toplum yapısını dejenere 

edecek şekilde bir oluşuma mı dönüşmüştür. Bu 

konunun çözülmesine katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

 

 Konu bilgi çağını yakalamada toplum olarak, 

özel sektör olarak üzerimize düşen görev ve 

sorumlulukları yerine getirme açısından, dünyaya 

ayak uydurmak ve küreselleşen dünyada hak ettiğimiz 

yere gelebilmek açısından önem taşımaktadır.  
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1.1. Bilgi ve Bilgi Çağı Kavramı 
 

1.1.1 Bilgi Kavramı 
 

Bilgi kavramı, Latince “informatio” kökünden 

gelmiş olup, şekil verme, biçimlendirme ve bilgi 

ve/veya haber verme eylemi olarak tanımlanır. Ancak 

en yaygın kullanımı bilgi veya haber verme anlamına 

gelendir.1 Türk Dil Kurumu sözlüğünde bilgi “İnsan 

aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, 

bili, malumat.”, “İnsan zekâsının çalışması sonucu 

ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.”, 

“bilişim  Kurallardan yararlanarak kişinin veriye 

yönelttiği anlam.” şeklinde tanımlanmıştır.2  Bilgi 

(knowledge): zihinde kavranarak temellendirilmiş 

doğru inanç. Plato’dan bu yana hemen bütün batılı 

felsefeciler, sayacağımız şu üç zorunlu yeter neden 

temelinde yapılan yanıltıcı olacak denli yalın bu bilgi 

tanımını benimsemişlerdir. Buna göre, bir önermeyi 

ancak ama ancak şu koşullar yerine geldiğinde 

                                                        
1ÜLGEN Hayri., İşletme Yönetiminde Bilgisayar, İstanbul Üniversitesi İşletme 
Fakültesi Yayını, İstanbul, 1990, s:4. 
2http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2
EF05A79F75456518CA.10.10.2007. 
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biliyorumdur: (a) önermeyi içtenlikle olurladığımda; 

(b) önerme doğru olduğunda; (c) olurlamam yetkin bir 

biçimde önermenin doğruluğuna dayandığında.3 

 

Bilgi kavramı üzerinde çalışılan içerik ve 

perspektife göre pek çok çeşitte anlamlar içeren 

kompleks bir kavramdır. Bilgi çok boyutlu bir kavram 

olması nedeniyle, farklı bağlamlarda farklı amaçlar 

için, farklı biçimlerde kullanılabilmektedir. Bilgiyi 

daha iyi tanımlamak için benzer bazı kavramların 

anlamı ile bilginin anlamı arasındaki farklılıkların 

ortaya konması gereklidir (Şekil 1.1). Bilgi, veri ve 

enformasyon gibi daha ham anlam formları ile 

anlayış-kavrayış ve akıl-bilgelik gibi daha karmaşık ve 

işlenmiş anlam formları arasında yer alır. Veri 

olaylara ilişkin nesnel gerçekler olup bu gerçekler 

birbirleriyle ilişkilendirilmemiştir. Örgütsel hedeflere 

uygun olarak işlemlerin yapılandırılmamış bir biçimde 

kaydedilmesi anlamını taşımaktadır. Yorumlanmamış 

                                                        
3PEARS David., (Çev. Abdulbaki GÜÇLÜ), Bilgi Nedir?, Bilim ve Sanat 
Yayınları, Ankara, 2004, s:120. 
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gözlemler ve işlenmemiş gerçekler verinin özünü 

oluşturur.4   

 

McDermott, bilgiyi enformasyondan ayıran altı 

özelliği şu şekilde sıralar:5 

 

• Bilgi insan düşüncesinden kalanlardır. 

• Bilgi insan davranışıdır. 

• Bilgi o anda oluşturulur. 

• Bilgi toplumlara aittir. 

• Bilgi toplum içinde çok çeşitli yollarla 

yayılır. 

 

Bilgi, enformasyon birimlerinin anlamlı ve 

yararlanılabilir şekilde bir araya getirilmesidir. 

Biçimlendirilmiş enformasyon olarak da 

tanımlanabilir. Kararlara ve davranışlara yol gösterir. 

Bireyler arası ve toplumsal iletişim, enformasyon akışı 

yardımı ile bilginin yaratılmasını sağlar.6 Bilgi 

                                                        
4BARUTÇUGİL İsmet.,Bilgi Yöntemi, Kariyer Yayıncılık, İstanbul, 2002, s:57. 
5LANG C.J., “Managerial Concerns In Knowledge Management” Journal Of 
Knowledge Management V.S. Number 1,2001, s:9. 
6BARUTÇUGİL İsmet., a.g.e., s:58. 
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enformasyondan farklı olarak tahminler yapmak ya da 

durumsal değerlendirmeler gerçekleştirmek için de 

kullanılabilir. Bu özelliği nedeniyle bilgi eyleme 

geçmeyi sağlayan enformasyon görünümündedir. Yani 

bilgi anlamlı enformasyonu ifade eder.7 Sosyal 

olayların nedenlerini doğru bir şekilde kavramamıza 

ve en doğru ya da en güzeli seçmemize yardımcı olan 

anlama, kavrama ve akıl yürütme aşamalarında 

isabetli  karar almamız bilginin sistematik bir biçimde 

işlenmesi, gözlem ve tecrübelerle yeniden 

şekillendirilmesi halinde mümkün olabilir. Bu aşama 

anlam piramidindeki son aşamayı, yani akıl-bilgelik 

aşamasını simgeler.8 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7BHATT Ganesh D., “Knowledge Management inm Organizations: Examining 
the İnteraction Between Tecnologies, Tenhniques, and People” Journal of 
Knowledge Management. S:5, No:1, 2001, s:68-75. 
8http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-yonetimi/bilgi-nedir.htm.19.12.2007   
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Şekil 1.1 Veri, Bilgi, Üst Bilgi 

 

                                        
                                      AKIL 
                                   (Wisdom) 
 
 
                                   ÜSTBİLGİ 
                                 (Knowledge) 
 
 
                                      BİLGİ 
                                (İnformation) 
 
 
                                       VERİ 
                                       (Data) 

 

Kaynak: BARUTÇUGİL İsmet, Bilgi Yöntemi, Kariyer Yayıncılık,  
İstanbul, 2002, s:57 

 
 

Anlam şemasını göz önüne alarak bilginin 

temel özellikleri birkaç ana başlık altında 

toplanabilir:9 

                                                        
9http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-yonetimi/bilgi-nedir.htm.16.11.2007  
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1. Bilgi kolayca biriktirilip saklanamaz. 

Bilgi bilgisayarlardan daha çok 

insanların beyninde yer alan 

şeylerdir. Bilgi, hammaddelerde 

olduğu gibi, ihtiyaç duyulduğunda 

kullanıma sunulabilmesi için 

genellikle,depolanamaz, kodlanamaz 

veya istiflenemez. 

 

2. Enformasyon, insan aklı ile 

işlemediği sürece değersizdir ve bilgi 

haline gelmez. Bilgi, insan aklı ile 

enformasyonun işlenmesi, 

yaratılması, düzenlenmesi veya 

kullanılmasıdır. Bilginin oluşma 

süreci, olay ve verilerin genel 

enformasyonları oluşturacak şekilde 

organize edilip yapılandırılması ile 

başlar; belirli bir kullanıcı grubunun 

ihtiyaçlarına uygun bir biçimde 

yeniden düzenlenip filtreden 

geçirilmesi ile sürer ve belirli bir 
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düzen ve yapıya kavuşmuş bu 

enformasyonu bireylerin özümseyip 

bilgiye dönüştürmeleri ile son bulur. 

Bu dönüştürme süreci bireylerin 

tecrübe, davranış ve içinde 

bulundukları koşullardan etkilenir. 

 

3. Bilgi, tecrübe, yorum ve içinde 

bulunulan şartları bünyesinde 

barındıran enformasyondur ve yeni 

bir bakış açısının ortaya çıkmasına 

yol açar. 

 

4. Bilgi, kullanılmadığında herhangi bir 

anlam ifade etmez. Bilgi, karar ve 

eylemlere uygulanmaya hazır yüksek 

değerdeki enformasyondur. 

 

Görüldüğü gibi bilgi kavramını; veri-bilgi-

üstbilgi ayrımına tabi tutarak açıklayabiliriz. Bunun 

sebebi bu kavramların birbiriyle karıştırılması ve 

aslında bilginin çok boyutlu olmasıdır. Sayılan 
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kavramlar bir süreç içinde değişik aşamalarda ortaya 

çıkarlar.10  Bilginin iki önemli özelliği vardır. İlki, 

bilginin hammaddesi olan verinin tek başına bir anlam 

taşımadığı ancak işlendikten sonra anlam 

kazanabileceğidir. İkincisi ise verinin işlenmiş hali 

olan bilginin yönetsel kararlara ilişkin belirsizliği 

azalttığıdır.11 

 

Bilginin bir çok sınıflaması yapılmış olup, 

başlıca bilgi çeşitlerini; kullanılma biçimine göre bilgi 

türleri, kaynağına göre bilgi türleri, rekabet üstünlüğü 

yaratan bilgiler, niteliklerine göre bilgi türleri olarak 

ayırabiliriz. Bu bilgi türlerini alt başlıkları altında daha 

detaylı olarak inceleyecek olursak;12 

 

 

 

 

                                                        
10BENSGİR T.Kaya Türksel., Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim, Todaie 
Yayınları, Ankara ,1996, s:15. 
11ARBAK Yasemin.,  Örgütlerde  Bilgisayar  Destekli  Bilgi  Sistemlerinin 
İncelenmesine Yönelik Kurumsal Bir Yaklaşım, Verimlilik Dergisi, 1995. s:73. 
12YENİÇERİ Özcan., İNCE Mehmet., Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik, 
IQ kültür sanat yayıncılık, İstanbul, Aralık 2005, s:36- 44. 
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Kullanılma Biçimine Göre Bilgi Türleri 

 

• İdealist Bilgi : Vizyon oluşturmaya, 

yön belirlemeye, amaç tespit 

etmeye, değer ve inançları 

yönlendirmeye ve karar vermeye 

katkı sağlayan bir bilgi türüdür. 

 

• Sistematik Bilgi : Sistemlerin 

mekanizmaları, çalışma biçimleri 

ve fonksiyonları sistematik bilgi ile 

anlaşılır, değişkenlere müdahale 

edildiğinde sonuçlarda ne tür 

farklılıklar olacağı da sistematik 

bilgi ile çözülür. 

 

• Pragmatik Bilgi : Kararların alınma 

sürecinde veya işlerin yerine 

getirilmesi esnasında sahip 

olunması gerekli olan temel 

bilgilerden oluşmaktadır. 
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• Otomatik Bilgi : İnsanın düşünme, 

analiz etme ve değerlendirme 

yapmaksızın ortaya koyduğu 

eylemler otomatik bilgiye sahip 

olmadan kaynaklanmaktadır. 

 

Kaynağına Göre Bilgi Türleri 

 

• Açık Bilgi : Sistematik bir 

şekilde ifade edilebilen, 

ulaşabilen ve aktarılabilen 

bilgidir. Açık bilgi; genellikle 

veri tabanı, belge gibi veya 

başka bir şekilde 

kaydedilmektedir. 

 

• Örtülü Bilgi : Zımni bilgi de 

denmektedir. Daha ziyade 

kişiye özgü olan idealler, 

değerler, tecrübeler ve 

eylemlerden oluşmaktadır. 

Bireysel bilgi toplamını bir buz 
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dağına benzetecek olursak bu 

iki bileşenden açık bilgi adeta 

buz dağının su üstünde kalan 

kısmını, örtülü bilgi ise su 

altında kalan diğer kısmını 

oluşturmaktadır.13 

 

Rekabet Üstünlüğü Yaratan Bilgiler 

 

• İşaretsel Bilgi : Üretilen ve 

yayılan çoğu bilgi yoğun  

bilişsel bir içerik taşımakta      

ve dolayısıyla alıcıya 

yorumlanması gereken mesajlar 

sunmaktadır. 

 

• Deneyimsel Bilgi : Ancak 

yaparak, tekrarlanarak ortaya 

çıkacak bilgi türünü oluşturur. 

                                                        
13JOHANNESSEN Jon A-Olsen, Bjorn and OLAISEN, Johan.,                            
“ Mismanagement of Tacit Knowledge: The Impotance of  Tacit Knowledge, The 
Danger of  Information Technology and What to Do Abaut It”, International 
Journal of Information Management, Norway, 19 February 2001, s:9 
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• Girişimci Bilgi : Girişimci 

bilgiyi diğer bilgi türlerinden 

ayıran onun girişimci, yenilikçi 

bireylerin pürüzsüz ticari akışı 

ve pazarın dengesini bir yaratıcı 

yıkıcılıkla değiştirmeleri ve 

ekonomik aktivitelerin 

sınırlarını genişletmelerinden 

gelmektedir. 

 

• Kurumsal Bilgi : Kurumsal bilgi 

yaratma, girişimci bilgiden 

farklı olarak rastlantı veya 

kişisel çabalardan, sezgi          

ve dehadan değil,          

sistematik araştırma ve 

geliştirme çabalarından 

kaynaklanmaktadır. 
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Niteliklerine Göre Bilgi Türleri 

 

• Kişisel Bilgi : İnsanın sahip 

olduğu bilginin değer ifade 

etmesidir. 

 

• Yapısal Bilgi : Örgütlerde 

genel olarak bilgiye dayalı 

oturmuş bir sistemi tanımlar. 

 

Herhangi bir bilgininin değer taşıyabilmesi için 

bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar, 

doğruluk, ilgililik, tamlık, doğru zamanlılık, 

ulaşabilirlik, anlaşılırlık, güvenilirlik, etkin 

maliyet’tir.14 Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ve bilgi 

çağı oluşumunda bilgi David Pears’ın dediği gibi “hiç 

kuşkusuz bilgi üstüne bilgi, tıpkı öteki bilgi türleri 

gibi, salt kendisi için peşine düşülmeye değer bir 

bilgidir.”  

                                                        
14YOZGAT Uğur., Yönetim Bilişimi Sistemleri, Beta Basım Yayım Dağıtım, 
İstanbul, 1998,s:45. 
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1.1.2. Bilgi Çağı Kavramı 

 

Bazı düşünürler içinde bulunulan çağı “zeka 

çağı” olarak nitelendirmektedirler.15 Artık 21. 

yüzyılda içinde yaşadığımız çağa “Bilgi Çağı” , bu 

çağın gereklerini yerine getiren toplumlara da “Bilgi 

Toplumu” adı verilmektedir. Bir ülkede yaşayan 

insanların “Bilgi Toplumu” olarak adlandırabilmesi 

için, bazı standartlara da sahip olmaları gerektiği 

muhakkaktır.  

 

Bilgi çağı, bilginin temel kaynak olduğu, bilgi 

üretimi ve iletiminin yaygınlaştığı, bilgi çalışanlarının 

çoğunlukta olduğu, sürekli öğrenme ve bilgilenmenin 

kaçınılmaz hale geldiği yeni ve toplumsal ekonomik 

dönemi temsil etmektedir. Bilgi çağına geçiş süreci ile 

birlikte, hız kazanarak baş döndürücü bir nitelik arz 

eden teknolojik değişim kaynaklı, toplumsal, 

                                                        
15CAROLL R.F., TANSEY R.R., “İntellectual Capital İn The New Internet 
Economy: İt’s Meaning, Measurement and Management For Enhancing Qality”, 
Journal of Intellectual Capital, Vol:1, No:4, MCB University, 2001, s:296. 
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ekonomik, siyasal ve kültürel gelişim 

gözlenmektedir.16 

 

İnsanlık tarihi, uygarlık düzeylerini temsil eden 

ilkel çağ, tarım çağı, sanayi çağı ve bilgi çağı şeklinde 

bölümlendirebilir. Çağları kendine özgü kılan 

toplumsal ve ekonomik nitelikleri ve koşullarıdır. 

Toplumsal ve ekonomik yapılar, çevresel ve kültürel 

öğeler tarafından biçimlendirilmektedir. Bilgi çağını 

biçimlendiren çevresel ve kültürel öğelerin başında; 

hızla gelişen teknoloji (özellikle bilgi ve iletişim 

teknolojileri), çapı ve boyutları genişleyen rekabet 

(küresel rekabet), bölgesel, ulusal gelenekleri aşan 

ulusal-üstü (supranationel) ve etkileşimli (interactive) 

kültür gelmektedir.17 

 

Çağımızın önemli yönetim ve gelecek 

bilimcileri arasında yer alan Alvin Toffler,  bilgi 

çağını “Üçüncü Dalga” toplumu olarak 

                                                        
16ÖĞÜT Adem., Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın Dağıtım, İkinci Baskı, 
Ankara, Haziran 2003, s:5. 
17ÖĞÜT Adem., a.g.e., s:5-6. 
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isimlendirmiştir.18 Yine yazar tarafından sanayi 

çağının, ikinci dalga kitlesel toplumunun, bilgi çağı ile 

birlikte, farklılıkları içinde barındıran topluma 

dönüşmekte olduğu belirtilmiştir.19 Yine yazar bu 

yaklaşımlar çerçevesinde tarihi üç safhada ele almakta 

ve kendi deyimiyle bunları dalgalar olarak 

nitelendirmektedir. Bu dalgalanmalar şunlardır; birinci 

dalga : tarım toplumu, ikinci dalga: sanayi toplumu ve 

üçüncü dalga : bilgi toplumu.20 

 

Bilgi çağının asıl lokomotifi bilgisayar ve 

Internet… Fakat sadece bilginin çokluğu değil, bu 

çağı bilgi çağı yapan, zira bunca gelişmeyi sağlayan, 

bilginin çokluğundan ziyade, bilginin kullanılmasıdır. 

Bilginin hayatımıza girmesi ve sorunlarımızı onunla 

çözdüğümüz oranda bilgi toplumu oluyoruz. Bilgi 

çağında birey ve bilgi ön plana çıkmış bulunmaktadır. 

Günümüzde, organizasyonların bilgiyi en değerli 

faktör olarak benimsemeleri gerektiği ve bilginin elde 

                                                        
18TOFFLER Alvin., Üçüncü Dalga (Çev.A.Seden), Altın Kitaplar Yayınevi, 
İstanbul, 1981,s:1. 
19TOFFLER Alvin., TOFFLER Heidi., Yeni  Bir  Uygarlık Yaratmak 
(Çev.Z.Dicleli), İnkilap Kitapevi, İstanbul, 1996, s:88. 
20 TOFFLER Alvin., a.g.e.,s:3. 
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edilmesi kadar bilgi yönetim ve paylaşımının da 

önemli olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Yeni 

toplumda bilgi stratejik bir kaynak haline gelmiştir.21 

 

Bilgi çağında, organizasyonlar arası rekabet 

keskinleşmekte, değişim ve belirsizlik hız kazanmakta 

ve bilgi stratejik bir kaynak olarak 

değerlendirilmektedir. Günümüz organizasyonlarında 

sermaye olarak paranın yerini bilginin almaya 

başlamasıyla birlikte, sürekli öğrenme ve bilgilenme 

olgusu, kurumlar arası yarışmanın anahtarı durumuna 

gelmektedir. Hızla değişen çevresel koşullar ve 

teknolojik olanaklar yeni çağın en temel niteliklerinin 

sürekli değişim (continuous change), sürekli dönüşüm 

(continuonus transformation) ve sürekli gelişim 

(continuous development) olmasını gerektirmektedir. 

Dolayısıyla, hızla değişen çevresel koşullara ve 

teknolojik imkanlara karşı hazırlılık ve bu koşulların 

denetim altına alınması, bilgi çağında, 

                                                        
21BOZKURT Veysel., Enformasyon Toplumu ve Türkiye, Sistem Yayıncılık, 
İstanbul, 2000, s: 62. 
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organizasyonların kritik konuları arasında 

sayılmaktadır.22 

 

Bilgi çağı ile birlikte değişimin, ivme 

kazanarak baş döndürücü bir hıza eriştiği 

gözlemlenmektedir. Değişime ve hız faktörüne uyum 

sağlamak için insana, teknolojiye ve eğitime yatırım 

yapmak gerekmektedir.23 

 

1.2. Bilginin Toplumsal Açıdan Önemi 
 

Bilgi onu bilenlerin beyninde ortaya çıkan ama 

kesinlikle yalın yada basit olmayan esnek 

bileşimlerdir; yine bilenlerin beyninde uygulanır. 

Kuruluşlarda genellikle yalnızca belgelerde ya da 

depolarda değil, rutin çalışmalarda, süreçlerde, 

uygulamalarda ve kurallarda kendini gösterir.24 

 

 

                                                        
22ÖĞÜT Adem., a.g.e., s:7. 
23ÖĞÜT Adem ., a.g.e., s:8. 
24DAVENPORT T.H. , PRUSAK L., İş Dünyasında Bilgi Yönetimi, (Çev.: 
Günhan GÜNAY), Rota Yayınları, İstanbul, Şubat 2001, s:27. 
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Bilgi toplumu kavramının mucidi Robert Lane, 

bu kavramın epistemolojik temellerini göstermeye 

çalışmıştır. Lane’a göre “bilgili toplum” un 

(knowledgable society) üyeleri, başka her toplumda 

olduğundan daha ileri derecede;25 

 

• İnsana, doğaya ve topluma ilişkin 

inanışların temellerini araştırırlar, 

 

• Reel gerçeğin nesnel standartlarına 

uyar, eğitim ve öğretimde, yüksek 

öğretimde, araştırma yaparken bilimsel 

açıklıkla (aşikarlık, besbellilik) sonuç 

çıkarma kurallarını izlerler, 

 

• Çıkardıkları anlamları çizdikleri 

hedefler istikametinde kullanmak üzere 

bilgileri sebatla biriktirir, düzenler, 

organize eder ve yorumlarlar, 

                                                        
25DURA Cihan - ATİK Hayriye., Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, 
Literatür Yayıncılık, İstanbul, Mart 2002, s:137. 
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• Bu bilgileri; sahip oldukları değerleri, 

çizdikleri hedefleri aydınlatmak, 

geliştirmek, hatta değiştirmek amacıyla 

kullanırlar. 

 

Bilginin toplumsal açıdan önemini M.Kemal 

Atatürk “ Benim manevi mirasım bilim ve akıldır” 

sözüyle vurgulamıştır. Bu sözden hareketle ülkemizin 

bilgi çağını yakalayabilmesinin şartının, aklımızı ve 

bilgiyi kullanmak olduğunu söyleyebiliriz. Bilgi 

toplumu olabilmek için geçmiş dönemlerle 

kıyaslanamaz bir yapılanma içinde olmamız 

gerekmektedir. Çünkü bilgi, nitelikli ve eğitimli kişiler 

tarafından üretilmekte, ancak bu üretim kapasitesine 

sahip kişiler tarafından doğru kullanılabilmektedir. 

 

 Bilgi karmaşık bir sistem olarak görülebilir. Organize 

edilmiş bir sistemdir, kendine ait bir çevresi vardır. 

Kültür, liderlik, davranışlar ve teknoloji desteği gibi 

çevresel faktörlerden etkilenir.26  Bilgi insanın 

                                                        
26NGUYEN Tin V., Perceptions Towards Knowledge Transfer, 19300 Olmpia 
Street, Northridge, 2002, s:26. 
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kendisini ve çevresini anlamasını ve tanımasını 

sağlar.27 

 

Bilmeyenler zorluklarla başa çıkamamış, 

öğrenenler yaşamını sürdürmüşlerdir. Günümüzde 

insan faaliyetleri büyük bir hız kazanmış ve medeniyet 

yeni bir dönüm aşamasına gelmiş, bilgiye sahip olmak 

belirleyici bir özellik kazanmıştır.28
 

 

İnsanın yaşadığı tüm zaman dilimlerinde bilgi 

sürekli ön planda yer almıştır. Ancak, bilgi hiçbir 

dönemde bu kadar öneme sahip olmamıştır. Öyle ki, 

gelişmişliğin ölçü birimi sahip olunan bilgi, bilginin 

etkinliği de yeni bir bilgi üretimi olmuştur. Bir ülkenin 

gelişmişlik düzeyi, eskiden ürettiği çelik ve enerji 

miktarı ile ölçülürken artık; enformasyon teknolojisini 

oluşturan mikro elektronik, telekomünikasyon ve 

bilgisayar teknolojilerinin imkanları ile elde edilen, 

işlenen, saklanan, bilgi miktarı ile ölçülmeye 

                                                        
27FINDIKÇI İlhami., Bilgi Toplumunda Yöneticilerde Kendini Geliştirme, Kültür 
Koleji Eğitim Vakfı Yayınları, Yayın No:2, İstanbul, 1996, s:38. 
28ÖRNEKPINAR Nazik Nazan., İşletmelerde Bilgi Yönetimi ve Arçelik A.Ş.’de 
Yürütülen Bilgi Yönetimi Sürecine İlişkin Uygulama Çalışması, Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Eskişehir, Eylül, 2002, S:19. 
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başlanmıştır. Bu yeni dönemde gelişmişlik 

kriterlerinde fiziki miktarlardan çok daha farklı bilgiye 

dayalı miktarlar ağırlıkla yer almaktadır.29  

 

Görüldüğü gibi bilgi toplumsal açıdan son 

derece önemli bir husus olmaktadır. Günümüzde 

teknolojik bilgi birikiminin uç noktasını yakalayan 

bilgi toplumu ülkeleri önümüzdeki dönemde teknoloji 

bilgisi, teknoloji üretim bilgisi ve makine yapan 

makinelerin stratejik olanlarını ellerinde tutup bunun 

dışındakilerin üretiminden çekileceklerdir. Sanayi 

toplumunun mekanik teknolojileri ile gerçekleştirilen 

maddi üretim yerine, bilgi toplumunda bilgisayarlar ve 

bilişim teknolojilerine dayalı bilgi üretimi ile yer 

değiştirmektedir. Sanayi toplumunun mekanik 

teknolojisi, fiziksel emeği ikame ederken bilgi 

toplumunun bilişim teknolojileri zihinsel emeği ikame 

etmektedir. Sanayi toplumunun maddi malları 

fabrikalarda üretilirken bilgi toplumunda bilgi 

kullanımı veri bankaları ve bilgi ağlarına bağlı olarak 

üretilmektedir.  Sanayi toplumu yeni girdi ve yeni 

                                                        
29http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/yucelih/biltek03.pdf.25.11.2007. 
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pazarlar ile kolonilere yönelirken, bilgi kullanımı milli 

sınırları ortadan kaldırıp küreselleşmeye yönelmiştir. 

Sanayi toplumunda imalat sanayi ön planda iken, 

tarım, sanayi ve hizmetler şeklinde üçlü endüstriyel 

yapı doğmuştur. Bilgi toplumunda ise; bilgi 

endüstrileri dördüncü sektör olarak devreye girmiştir. 

Bilgi toplumunda, sınıflı toplum yapısı yerini çok 

merkezli fonksiyonel toplum yapısına bırakmaktadır.  

 

1.3.  Dünyadaki Yeni Oluşum  :  Bilgi Toplumu 
 
 

Milli kültürümüzün zengin ve bereketli 

kaynaklarından da yararlanarak, toplumumuzun bilgi 

toplumu haline gelmesini hızlandırmayı en doğru 

tutum olarak görüyoruz.30  Diğer toplumsal aşamaların 

belirleyicisi olan toprak hammadde ve enerji giderek 

azalırken bilgi, günümüzde oluşturduklarıyla hem 

kendini hem de meşruluk kazandırdığı süreci dinç 

tutmaktadır.31 

                                                        
30ZEYBEK Namık Kemal., Bilgi Çağından Globalizme,Yeni Avrasya Yayınları, 
Ankara, Aralık 2004, S:11. 
31ŞENTÜRK Ünsal., “Bilgi Toplumu Parametreleriyle Türkiye’nin Sorgulanışı”, 
1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Kocaeli, 11 
Mayıs 2002,  s:265. 
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Sanayi toplumunda üretilen mal ve hizmetlerin 

kıtlığı söz konusu iken, bilgi toplumunda bilgi kıt 

değildir. Bu aşamada bilgi sürekli artmakta ve artan 

verimler özelliği göstermektedir32  Teknolojinin 

çeşitlenmesi ve teknolojinin hammaddesi olan bilginin 

her alanda kullanılması sanayi toplumundan bilgi 

toplumuna geçişi sağlamıştır. Sanayi toplumuna ait 

olan bireyler ihtiyaçlarını genellikle maddi ürünlerle 

karşılamaktadır. Bilgi toplumunun üyesi ise bilgiyi 

üretme ve kullanma konularına yoğunlaşmaktadır.33 

Bu konuda Erkan, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi 

kuramında en üst basamakta bulunan, kendini 

kanıtlama ihtiyacının bilgi toplumunda optimal 

düzeyde tatmin edilebileceğini ileri sürmektedir.34 

 

Günümüzde bilgi, ürettiğimiz, yaptığımız, 

sattığımız ve satın aldığımız şeylerin asıl bileşeni 

durumuna gelmiştir. Bu durumun doğal bir sonucu 

                                                        
32AKTAN, Coşkun Can-TUNÇ, Mehtap., “ Bilgi Toplumu Ve Türkiye”, Yeni 
Türkiye, Sayı :19, Ankara, Ocak-Şubat 1998, s : 122. 
33AYDEMİR Nilgün., Bilgi Çağında Öğrenen Organizasyonlar ve Kariyer, 
İktisat-İşletme ve Finans Dergisi,1999,s:29.  
34ERKAN Hüsnü., Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, T.İş Bankası Kültür 
yayınları, No:326, IV.Baskı, Ankara, 1998, s:7. 
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olarak, bilgi ekonomisinde, bilgiyi yönetmek ve 

entelektüel sermayeyi bulup geliştirmek, saklamak ve 

paylaşmak, bireylerin, işletmelerin ve ülkelerin en 

önemli ekonomik işlevi haline gelmiştir.35 

 

Sanayi toplumu ile bilgi toplumunun 

karşılaştırılması Tablo 1.1’de gösterilmiştir. Bilgi 

toplumunun özelliklerini ise aşağıdaki şekilde 

sayabiliriz. 36 

 

• Bilişim teknolojisi ile bilgi üretimi önem 

kazanmaktadır. 

 

• BT’nun aşırı boyutlarda hızlanan  ve 

kolaylaşan “iletişim ağı alt yapısı” araştırma 

merkezlerine, bilgi bankalarına bağlı olmakta ve belli 

merkezlere bağlı nokta-ağ sistemi ve ağ 

sistemlerinden oluşmaktadır. Böylece bilgi üretiminin; 

bilişim teknolojisi içinde gerçekleşmesi sağlanarak 

                                                        
35THOMAS A.Stewart., Entelektüel Sermaye, Mess Yayıncılık, İstanbul, 1997, 
s:13. 
36ERKAN Hüsnü., a.g.e., s:8. 
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fabrikaların yerini, bilişim teknolojisine bağlı iletişim-

ağ sistemleri oluşturmaktadır. Bilgi toplumunda hem 

üretim sürecinin hem de tüketim sürecinin en önemli 

girdisi olan bilişimsel bilgi, klasik üretim faktörlerini 

önemli ölçüde ikame etmektedir. 

 

• Girdi ağırlığı; BT’nun ilk döneminde nitelikli 

insana, ileri dönemde ise; insan emeğinin bilişim 

teknolojisiyle artan ölçüde ikamesi ve tamamlayıcılık 

alanlarının daralması sonucunda bilişimsel bilgiye 

kayma durumundadır. 

 

• BT’ da ekonomik faaliyet, bilgi ve iletişim 

sistemlerinin ülke sınırlarını küçültmesiyle 

küreselleşme eğilimine girmektedir. 

 

• BT’ da, bilişim teknolojisine dayalı olarak 

kullanıcının üretebildiği bilgi artmakta ve bilginin 

birikimi sağlanmaktadır. Birikmiş bilginin sinerjik 

etkisi, bilgi üretimi ve bilgiden yararlanmayı daha da 

hızlandırmaktadır. 
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• Sonuçta ekonomik yapı, sanayi toplumunun 

mübadele ekonomisinden; bilgi toplumunun sinerjik 

ekonomisine dönüşmektedir. 
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Tablo 1.1:     Sanayi Toplumu ile bilgi toplumunun  

          karşılaştırılması 

 

 

 
SANAYİ TOPLUMU BİLGİ TOPLUMU 

Ulusal Ekonomi Küresel Ekonomi 

Fiziksel sermayeye 

dayalı ekonomi 

İnsan kaynaklarına ve 

bilgi sermayesine dayalı 

ekonomi 

Endüstriyel 

organizasyonlar 

Bilgi tabanlı 

organizasyonlar 

E
K

O
N

O
M
İK

 S
İS

T
E

M
 

Sembolik kağıt para 

hakimiyeti 

Dijital para hakimiyeti 

Çekirdek aile Birey merkezli farklı 

aile biçimleri 

Güvenlik sağlayıcı 

kurumlaşmalar 

Bireysel yetenekli 

geliştiren kurumlaşmalar 

Uyumluluk, seçkinlik, 

sosyal sınıf 

Bireysellik, çeşitlilik, 

katılımcılık 

S
O

S
Y

A
L

 S
İS

T
E

M
 

Kitleselleştirilmiş 

dönemsel eğitim 

Bireyselleştirilmiş ömür 

boyu öğrenim 
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Uluslararası  çatışma ve 

polarizasyon 

Uluslar arası uyum ve 

küresel bazda siyasal 

entegrasyonlar 

Merkeziyetçilik Adem-i merkeziyetçilik 

Ulus devlet Küresel ve bölgesel 

organizasyonlar 

S
İY

A
S

A
L

 S
İS

T
E

M
 

Güvenlik amaçlı yönetim Yurttaş odaklı yönetim 

Mekanik teknoloji 

devrimi  

Bilgi teknolojileri 

devrimi 

İş gücünü ikame eden 

makineler 

Beyin gücünü geliştiren 

bilgisayarlar 

Montaj hattına dayalı 

üretim teknikleri 

Bilgi ve yönetim 

teknolojilerine dayalı 

üretim teknikleri 

T
E

K
N

O
L

O
Jİ

K
 S
İS

T
E

M
 

Görsel ve yazılı basın-

yayın araçlarına dayalı 

iletişim sistemleri 

Internet ve dijital 

teknolojilere dayalı 

iletişim sistemleri 

 

Kaynak: ÖĞÜT Adem., Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayın 

Dağıtım, İkinci Baskı, Ankara, Haziran 2003, s:23. 
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Bu yeni toplumsal aşama, ister “bilgi 

toplumu”, ister “sanayi ötesi toplum”, ister “üçüncü 

dalga toplumu”, isterse “post modern toplum” olarak 

adlandırılsın; bilinen bir gerçek var ki, yeni toplumsal 

aşamanın kendine özgü kurumları ve ilkeleri 

bulunduğu ve artık eski kural ve ilkelerin geçerliliğini 

yitirdiğidir. Bu yeni aşamayı biçimleyen faktörler 

olarak kabul edilen “bilgi”, “bilgi teknolojileri” ve 

bunların sunduğu imkanlar hakkında bilgi sahibi 

olmak, yeni toplum düzeni içinde varlık gösterecek 

organizasyonların tasarımlanması, yönetilmesi ve 

etkinliklerin sürdürülmesine önemli katkıda 

bulunacaktır.37 

 

1.4. Bilgi Toplumunun Temel Özellikleri 
 
 

Çağımızın en temel hedefi, bilgi toplumu 

düzeyine erişebilmektir. BT; diğer toplum türlerindeki 

üretim biçimlerinden farklı olarak, bilgiye dayalı 

teknoloji ve bu teknolojinin getirdiği destek ile 

                                                        
37ÖĞÜT Adem., a.g.e., s:34. 
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güçlenen yeni bir anlayış, yeni bir toplum biçimidir.38 

Bilgi toplumlarında, stratejik olarak kabul edilen bilgi, 

bilgi teknolojilerinin sağladığı imkanlarla 

üretilebilmekte, sınıflandırılmakta, erişilebilir 

kılınmakta ve toplumsal ve kurumsal sorunlarımızın 

çözümünde kullanılabilmektedir. Günümüzde bilgi, 

bireylerin, organizasyonların ve devletlerin sahip 

olabilecekleri en stratejik kaynak durumuna 

gelmiştir.39 Bir sanayi sonrası toplum, iki anlamda 

bilgi toplumudur: birincisi, toplumdaki bütün 

yeniliklerin kaynağı araştırma geliştirme (Ar-ge) 

faaliyetidir. ikincisi, gerek toplam üretim, gerekse 

istihdam bakımından, ekonominin esas ağırlığını bilgi 

oluşturur.40 

 

Bilgi toplumu bilgi teknolojilerinin 

kullanılmasıyla ortaya çıkan bir olgudur. Sosyal, 

ekonomik, teknolojik ve siyasi alandaki gelişmeler 

bilginin yaratılması ve kullanılmasına bağlıdır. Yoğun 

                                                        
38TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., Bilgi ve İletişim Teknolojisi, 
Altaş Yayıncılık, , İstanbul, Eylül 2006, s:27. 
39ÖĞÜT Adem., a.g.e., s:12. 
40DURA Cihan - ATİK Hayriye., a.g.e, s:272. 
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değişim süreci yaşayan dünyamızda bilgi yoğun bir 

toplumun kurum ve kuralları hızla oluşmaya 

başlamıştır. Bu süreçte yaşanan en önemli değişim 

sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecidir.41 

Bilgi toplumuna geçiş süreciyle ortaya çıkan yeni 

yapının temel özellikleri Peter F.Drucker tarafından;42 

 

• Fiziki emeğin yerine fikri emek ön 

plana çıkmıştır. 

 

• Bilginin üretilmesine, erişilmesine ve 

kullanılmasına katılım yaygınlaşmıştır. 

 

• Son 25 yıla kadar mal hareketleri hızlı 

bir şekilde gerçekleşirken günümüzde 

sermaye hareketlerinin hızı 

kıyaslanmayacak derecede mal 

hareketlerinin hızını aşmıştır. 

 

                                                        
41AŞIKOĞLU Rıza, AŞIKOĞLU Meral., Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde 
Entelektüel Sermayenin İşletmenin Piyasa Değerine Etkisi, A.Ü.İİBF Dergisi, 
C.14, sayı 1-2,1998, s:570. 
42DRUCKER  Peter F., Gelecek İçin Yönetim (Çev. Fikret ÜÇCAN) İş Bankası 
Yayınları, 4. Baskı, Ankara, 1995, s:355. 
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• Bilgi toplumunun dinamiklerinden 

yararlanan işletmeler üretim 

faktörlerinin çok daha azını kullanarak 

gerçekleşmekte, hatta üretim 

miktarlarını 2-3 kat arttırabilmektedir. 

 

şeklinde açıklanmıştır. Murat Türk’e göre ise bilgi 

toplumunun temel özellikleri de ;43 

 

• Sosyal ağırlık merkezinin bilgi işçisine 

doğru kayması (gelişmiş ülkelerde iyi 

işlere girebilmek ve meslek hayatında 

ilerleyebilmek, üniversite diplomasına 

sahip olmak önem kazanmaktadır.) 

 

• Gönüllü ücretsiz çalışanlar ile kâr 

amacı gütmeyen, devlete ait olmayan 

kuruluşların oluşturduğu üçüncü 

sektörün ortaya çıkması, 

 

                                                        
43TÜRK Murat., Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Bilgi Yönetimi, Türkmen 
Kitabevi,İstanbul, 2003, s:68. 
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• Yönetimin hem temel bir sosyal işlev 

ve hem de yeni ve özel bir beşeri bilim 

olarak ortaya çıkması,  

 

• Bilginin gelişmiş bir ekonominin 

sermayesi, bilgi işçilerinin de toplumun 

değer ve normlarını belirleyen grup 

haline gelmesi, 

 

• Sürekli üretebilmesi ve artış 

göstermesi, 

 

• İletişim ağları içinde taşınabilir, 

bölünebilir ve paylaşılabilir olması ile 

emek, sermaye ve toprağı ikame 

edebilmesi olarak sıralanmaktadır. 

 

Yine başka bir anlatımda, bilgi toplumunu belirleyen 

temel özellikler ise şu şekilde sıralanmıştır;44 

 

                                                        
44TÜRK Murat., a.g.e., s:69-70. 
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• Ekonomik yapıdaki dönüşüm: bilgi 

toplumundaki en büyük özellik, mal 

üretiminden hizmet üretimine doğru 

yöneliştir. Sanayi sonrası toplumda; 

eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi 

insani hizmetler ve bilgisayar, sistem 

analizi, bilimsel Ar-ge, gibi mesleki 

hizmetler yoğunluk kazanmaktadır. 

 

• Yükselen yeni sınıflar: yeni toplumda 

insanların çalıştıkları yer değil aynı 

zamanda yaptıkları işlerin türü de 

değişmektedir. Bilgi toplumunda, 

teknik ve profesyonel sınıf, yani 

P.F.Drucker tarafından “bilgi işçisi” 

olarak nitelenen bilim adamları, 

teknisyenler, mühendisler, öğretmenler 

sayıca artmış ve toplumun kalbi 

konumuna yerleşmişlerdir. Bunun 

sonucu olarak yeni toplumda güç, bilgi 

sınıfına geçmektedir. 
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• Bilginin artan rolü: yeni toplum, bilgi 

etrafında organize olmakta ve bilgi aynı 

zamanda toplumun temel eksenini de 

oluşturmaktadır. Bilgi toplumunda 

bilgi, stratejik bir kaynak haline 

gelmiştir. 

 

• Bilişim teknolojisi: iletişim ve 

bilgisayar teknolojileri daha yetenekli 

işgücüne gereksinim doğurmaktadır. 

Bilgi toplumu kavramı da yeni 

teknolojilerin neden olduğu iktisadi ve 

sosyal değişimler anlamına 

gelmektedir. Diğer bir açıdan 

değerlendirildiğinde ise bilgi 

teknolojileri bazen göklere çıkarılırken, 

bazen de onun büyüklüğünden 

korkulmaktadır. Çünkü konunun 

uzmanları iş hedefleri ile bilgi 

teknolojilerini birleştirmenin Everest’in 

tepesine ulaşmak kadar güç olduğunu 

ve bu işin yapılabileceğini ancak çok 
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zor ve başarısızlığın maliyetinin çok 

yüksek olacağını belirtmektedir. 

 

Yine bir başka yazara göre bilgi toplumunun genel 

özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;45 

 

• Hızlı bilgi artışı, hızlı değişme ve hızlı 

gelişme bilgi toplumunda, toplumsal 

yaşamın en önemli özelliklerinden biri 

olmaktadır. 

 

• Bilgi üretimi, bilgi depolanması ve 

bilgi pazarlaması, bilgi toplumunda 

yeni iş alanlarının başında gelmektedir. 

 

• İş dünyasında bilgi çalışanlarının (bilgi 

üreticileri, bilgi işçileri) giderek 

çoğalması söz konusudur. 

 

                                                        
45TEKİN Mahmut, GÜLEŞ Hasan K, BURGESS Tom., Değişen Dünyada 
Teknoloji Yönetimi Bilişim Teknolojileri, Damla Ofset,, Konya, Mart 2000, s:77. 
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• Hızla artan bilgi birikimi bilgide 

seçiciliğe yol açmaktadır. 

 

• Eğitim ve öğretimde süreklilik 

yerleşecek; hayatın başlangıcından 

sonuna kadar aktif öğrenme ihtiyacı ön 

planda olacaktır. 

 

• Gerek bireysel, gerek toplumsal iş 

yaşamında geleneksellik, ilkelerden 

ödün vermeme ve en önemlisi rutinlik 

hoş karşılanmayacak ve önemini 

kaybedecektir. Bunun yanında yeni 

durumlar karşısında sürekli yeniden 

yapılanma, yeniden düzenleme kısaca 

dinamizm yaşamın genelliklerinden 

birisi olacaktır. 

 

• İnsan unsurunun önemi her türlü 

etkinlikte bugünkünden daha fazla 

olacaktır. 
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• Teknolojik gelişmeler, bilgi üreten yeni 

sistemlerin gelişmesine yol açacaktır. 

 

• Çok fonksiyonlu, gelişmiş bilgisayarlar, 

bilgi iletimi ve haberleşmeyi daha 

kolay hale getirecek ve bu alanda 

dünya gerçekten küçülecektir. 

 

Bilgi toplumunun yukarıda belirtilen temel 

özelliklerinden hareketle BT, sanayi toplumunun 

sosyo-ekonomik gelişme sürecinde yol açtığı 

gelişmelerden daha farklı, ekonomik alandaki tüm 

karar birimlerinin ve kurumların yapısında hızlı 

değişimi ve yeniden yapılanmayı gerektiren bir aşama 

olarak nitelendirilebilir. Bilgi teknolojilerinin hızla 

gelişimi, bu gelişmelere aynı hızda ayak 

uydurabilecek bir toplum yapısını gerektirmektedir. 

Daha çok gelişmiş ülkelerin ulaşmış olduğu ve henüz 

sanayileşme sürecini tamamlamış olmasa da 

gelişmekte olan ülkeleri de etkisi altına alan bilgi 

toplumu aşamasında, ekonomik politika önceliklerinin 

bilgi üretimi ve kullanımı yönünde oluşturulması 
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önem kazanmaktadır. Bilgi toplumu aşamasına 

ulaşmış bir çok gelişmiş ülkede ulaşılan gelişmişlik 

düzeyinin sürekliliğinin korunması amacıyla, giderek 

bilime, teknolojiye ve insana yatırım unsuru eğitime 

daha fazla önem verilmektedir. Türkiye’nin ve diğer 

gelişmekte olan ülkelerin uluslararası alanda gelişmiş 

ülkelerle aralarındaki gelişmişlik farkının daha fazla 

açılmaması, ulusal alanda ise kalkınmanın sağlanması 

açısından, bu ülkelerin bilgi toplumundaki gelişmelere 

ne ölçüde uyum gösterdikleri önemlidir. 46 

 

1.4.1. Bilgiye Verilen Değer 

 

Modern toplumsal yaşamda bilginin artık 

eskiye oranla çok daha ağırlıklı bir rolü var. İletişim 

teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin 

sonucunda bilgi, insanlık tarihinin hiçbir döneminde 

görülmediği kadar hızlı bir şekilde yayılıyor 

günümüzde. Artık sınırlı bir yönetici grubunun veya 

imtiyazlı bir kesimin tekelinde değil. Bugün bilgi 

                                                        
46http://www.canaktan.org/yeni-trendler/yeni-ekonomi/bilgi_toplumu-ozellik. 
htm.20.12.2007. 
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toplumundan, bilgiye dayalı ekonomiden söz 

ediyoruz.47 

 

İnsan yaşamı boyunca her zaman önemli olan 

bilgi hiç bu kadar önem arz etmemiştir. 21. yüzyılda 

artık tüm evrende bir bilgi yarışı başlamış durumdadır. 

Bilgi son derece stratejik bir kavram olup, aynı 

zamanda güç demektir. Bu nedenle tüm toplumlar 

artık bilgiye son derece değer vermek zorundadırlar. 

İnsan sermayesi yoluyla organizasyonun entelektüel 

varlıklarına net bir ilave yapılır.48 

 

Bilgi toplumuna geçmekte olan ülkeler sanayi 

ürünü satmaktan ziyade teknolojik bilgi satma eğilimi 

içine girmişlerdir. Bu ülkeler, sanayi üretimi bilgisini 

gelişmekte olan ülkelere ihraç ederek orada 

sanayileşmeyi gerçekleştirmektedirler. Bu yeni 

politikalarda kendi ülkelerinde sanayinin üretimini 

yapmaktan dolayı oluşacak çevre kirliliğinden 

                                                        
47DERVİŞOĞLU H.Gökçe., Stratejik Bilgi Yönetimi, Dışbank Kitapları, 1. Baskı, 
Eylül 2004, s:3. 
48CADDY  Ian., “Intellectual Assets and Liabilities”, Journal of Intellectual 
Capital, Vol:2, No:1, 2000, s:238. 
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kurtulurken insanlarını daha temiz teknoloji 

ürünlerinde istihdam etmekteler hem de ihracat 

dolayısı ile sermaye malları üretimi sınai mülkiyet 

haklarından pay almak şeklinde artı kazanç 

sağlamaktadırlar.49 

 

Günümüzde rekabet ortamında bilgi 

hammadde, sermaye ve işgücünden oluşan geleneksel 

üretim faktörlerinden daha önemli bir hale gelmiş ve 

stratejik bir kaynak olarak kabul edilmeye 

başlanmıştır. Örgüt içinde bilgiye verilen önem düzeyi 

geçmişte her zaman böyle değildi. Bilginin örgütlerde 

stratejik bir kaynak olarak kabul edilmesi zaman 

içinde dört aşamadan geçerek gerçekleşmiştir. Bu 

aşamalar şu şekilde özetlenebilir;50 

 

• Formalite kaynağı olarak bilgi 

(1950’ler-60’lar): bu aşamada bilgi bir 

ürün veya hizmetin tasarımı, üretimi ve 

dağıtımıyla ilgili zorunlu bürokratik 

                                                        
49http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/yucelih/biltek03.pdf.19.12.2007. 
50Mahmut TEKİN, Hasan K.GÜLEŞ, Tom BURGESS., a.g.e., s:68-69. 
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formaliteler olarak görülmekteydi. 

Bilgi, işletmelerin gerçek işlerinin 

yapılmasına engel olabilecek bir “kağıt 

yığını” olarak kabul edilmekteydi. 

 

• Genel destek için bilgi (1960’lar-

70’ler): 1960’larda işletmeler bilginin 

işletme içindeki yerini (rolünü) yeniden 

değerlendirmişler ve genel yönetimi 

destekleyebileceğinin farkına 

varmışlardır. 

 

• Yönetim için bilgi (1970’ler-80’ler): 

1970’lerde ve 1980’lerin başlarında 

bilgi (bilginin toplanması, 

depolanmasında ve işlenmesinde 

kullanılan sistem) yönetimin örgütü 

kontrol etmede kullanabileceği önemli 

bir faktör olarak değerlendirilmiştir. 

 

• Stratejik bir kaynak olarak bilgi (1985-

2000): 1980’lerin ortalarında bilgiye 
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verilen önem yeniden değişmiştir. Bu 

tarihten itibaren bilgi stratejik bir 

kaynak, rekabet avantajı veya rekabet 

üstünlüğü elde etmede stratejik bir silah 

olarak görülmeye başlanmıştır. 

 

21. yy’ da ülkeleri ürün ihracına göre değil 

teknoloji ihracına göre sınıflandırmak gerekecektir. 

Teknolojik bilgi birikiminin uç noktasını yakalayan 

bilgi toplumu ülkeleri önümüzdeki dönemde teknoloji 

bilgisi, teknoloji üretim bilgisi ve makine yapan 

makinelerin stratejik olanlarını ellerinde tutup bunun 

dışındakilerin üretiminden çekileceklerdir. 51 

 

Berlin duvarının yıkılmasının ardından ve 

Zbigniew Brzezinski’nin teknoloji ve elektroniğe 

dayalı çağın yükselişi üzerine yaptığı incelemelerden 

otuz yıl kadar sonra, “ağların diplomasisi” kavramı, 

hegemonya parametrelerini yeniden biçimlendirir: 

“Bilgi hiç olmadığı kadar güç demektir” diye 

                                                        
51http://ekutup.dpt.gov.tr/bilim/yucelih/biltek03.pdf.19.12.2007. 
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belirtirler.52 21. yüzyılın en önemli güç kaynağı hiç 

şüphesiz “bilgi”. Bilgiyi elinde tutan, gücü de elinde 

tutmuş oluyor. Ve bu güç kimlerin elindeyse, onların 

isteği doğrultusunda şekilleniyor. Bilginin gücüyle 

teknolojik alandaki gelişmeler tüm yaşamımızı olumlu 

yönde etkiliyor.53 

 

1.4.2. Küreselleşme 

 

Küreselleşmenin tanımı konusunda henüz fikir 

birliği sağlanmış değildir. Bazı yazarlar 

küreselleşmenin sadece ekonomik boyutuna ağırlık 

verirken; diğerleri, küreselleşmenin ekonomik boyutu 

yanında siyasi ve kültürel boyutlarına da temas 

etmektedirler. Örneğin, Ouattara (1997), 

küreselleşmeyi ekonomik açıdan ele almakta ve 

küreselleşmeyi, ticaret, finansal akımlar, teknoloji 

değişimi ile bilgi ve işgücünün mobilitesi yoluyla 

dünya ekonomilerinin birbirleriyle entegrasyonu 

                                                        
52MATTELART  Armand., Bilgi  Toplumunun  Tarihi,  (Çev.  Halime Yücel 
ALTINEL), İletişim Yayınları, İstanbul, 2004,  s:99. 
53CAN Faruk., Bilgi Çağının Güdümlü Silahı Medya, Alfa Basım Yayım Dağıtım 
Lti.,  İstanbul, Ekim 2005, s:28. 
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olarak tanımlamaktadırlar. Bazıları ise 

küreselleşmenin ekonomik boyutu yanında siyasal ve 

sosyo kültürel boyutuna da dikkat çekerek konuyu 

daha geniş bir açıdan ele almaktadır.54 

 

Küreselleşme kavramı;55 

 

• Ülkeler arasındaki ekonomik, politik ve 

sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve 

gelişmesi, ideolojik ayrımlara dayalı 

kutuplaşmaların çözülmesi, farklı 

toplumsal kültürlerin, inanç ve 

beklentilerin daha iyi tanımlanması, 

ülkeler arası ilişkilerin yoğunlaşması 

gibi olguları içeren bir kavramdır. 

Yani, ulusal boyutta yapılanların bütün 

dünya küresine taşınabilmesidir. Diğer 

bir açıdan, ülkelerin kendilerine has 

maddi ve manevi değerlerinin, bu 

değerler etrafında oluşmuş 

                                                        
54http://www.canaktan.org/yeni-trendler/globallesme/kavram.htm.20.12.2007 
55TÜRK Murat., a.g.e., s:5. 
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birikimlerinin, milli sınırları aşarak 

dünya çapında yayılması anlamına 

gelmektedir. 

 

• Ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel 

alanlarda bazı ortak değerlerin yerel ve 

ulusal sınırları aşarak dünya çapında 

yayılmasını ifade etmektedir. 

 

• Sermaye, işgücü, üretim faktörleri, mal 

hizmetler için pazarın hızla uluslar arası 

bütünleşmesi olarak tanımlanabilir. 

 

• Genişleyen uluslar arası ticaret, sınırları 

aşan finansal kaynak artırımı, artan dış 

yatırımlar, büyüyen çokuluslu 

işletmeler ve ortak girişimler anlamına 

gelmektedir. 
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Küreselleşme sürecinde etkili olan çok sayıda 

faktör söz konusudur. Bu faktörler;56 

 

• İngilizce’nin dünya genelinde çok hızlı 

bir şekilde yayılması ve evrensel bir dil 

haline gelmesi (bilim ve teknoloji dili 

olması), 

 

• İşletmelerin yabancı ülkelerde kendi 

üretim ve pazarlama yatırımlarını 

başlatmaları, zamanla bu girişimlerin 

sayısını arttırarak tek ulusluluktan çok 

uluslu hale gelmeleri, 

 

• İşletmelerin ulusal ve uluslar arası 

alandaki rakipleriyle evlenerek veya 

onların paylarını satın alarak yeni 

sinerjik güçler yaratmaya çalışmaları, 

 

                                                        
56TÜRK Murat., a.g.e.,s:11-12. 
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• Tüketici tatmininin giderek önem 

kazanması, 

 

• Bilgisayar ve haberleşme 

teknolojisinde önemli gelişmeler 

yaşanması, uyduların vb. araçların 

küresel iletişimi artırması ile bilgi 

alışverişinin hızlanması ve bunun 

sonucunda mesafe kavramının ortadan 

kalkması, 

 

• Avrupa Birliği’nin oluşması, Sovyetler 

Birliği’nin dağılması, Doğu Avrupa, 

Çin, Japonya ve Kore’de güçlü 

pazarların gelişmesi ve uluslar arası 

boyutta ticaret anlaşmalarının ve ticari 

faaliyetlerin artması, 

 

• Ticaret, finans, iş ürün ve hizmetler için 

dünya çapında düzenlemelerin ve 

standartların ortaya çıkması, 
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• Dünya genelinde bütünleşmiş ve 

koordine edilmiş ürün tasarımı, imalat, 

satış ve hizmetler ile ulusal kimliklerini 

kaybetmeye başlayan çok uluslu 

şirketlerin ortaya çıkması, 

 

• Finansal pazarların 24 saat açık olması, 

 

• Birçok ülkede yabancı yatırımların ve 

buna bağlı olarak da, çalışanlar 

üzerindeki yabancı kontrolünün 

artması, 

 

• Post modern bakış açısının gelişmesi, 

olarak sıralanabilir. 

 

Bunların yanı sıra, küreselleşmenin ortaya 

çıkmasında ve etkinliğinde rol oynayan beş ana 

gelişme bulunmaktadır. Bunlar;57 

 

                                                        
57TÜRK Murat., a.g.e., s:12-13. 
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• Bilgi; neredeyse tüm bilimsel 

gelişmeler 19. yüzyılın son yarısında 

oldu ve bilgi korkunç bir hızla artmaya 

başladı. 

 

• Hızlı ve ucuz ulaşım. 

 

• Hızlı ve ucuz iletişim. 

 

• Ticaretin gelişmesine izin veren gelir 

artışı. 

 

• Ticari engellerin azalması, olarak 

sıralanabilir. 

 

Bilgi çağı organizasyonlarının aynı sektördeki 

rakip organizasyonların önünde olma kriterleri, sahip 

oldukları yararlı bilgi ve onu kullanma derecesi ile 

ilişkilendirilmektedir. Bilgi teknolojileri aracılığı ile 

bilgi yaygın ve herkesin sahip olabileceği bir nitelik 

kazanmıştır. Organizasyonların biçimlendirildiği 

ekonomik yaşamda, bu niteliksel değişim 
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“küreselleşme” olarak algılanmaktadır. Bilgi çağında 

ekonomi küreselleşmekte ve uluslararası rekabet etkili 

olmaktadır. Bilgi teknolojilerinden olan bilgisayar 

destekli tasarım, bilgisayar destekli üretim ve robotik, 

çalışanların belirli bir bölgeye olan bağımlılıklarını 

azaltmış, üretimde verimliliği ve pazarda esnekliği 

artırmıştır. Bu bağlamda, bilgi teknolojileri 

küreselleşmeye katkıda bulunmaktadır.58 

 

Küreselleşmenin iki kaynağı vardır. Birincisi 

teknolojik, diğeri siyasal kaynaktır. Teknoloji 

kaynağını da iki farklı devrim oluşturmaktadır. İlki 

İletişim teknolojisi devrimi (telefon), İkincisi ise 

bilişim teknolojisinin devrimi bilgisayardır.59 

 

Küreselleşme bir boşlukta oluşmuyor. 

Pazarlaşma diyebileceğimiz daha geniş bir eğilimin 

bir parçasıdır. Küçülen devlet, ekonomik faaliyetlerin 

serbestleşmesi ve toplumsal zorunlulukların azalması 

                                                        
58SRINIVAS., “Globalization of Business and Third World”, Journal of 
Management Development, Vol: 14, No: 3, MCB University Press, 1995, s. 26. 
59KONGAR Emre., Küresel Terör ve Türkiye, Remzi Kitapevi, 3. Baskı, İstanbul, 
2001, s: 19. 
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milli ekonomilerin birbirleriyle grift hale gelmesinin 

yurtiçi karşılıklarıdır. Küreselleşme bu tamamlayıcı 

güçler olmadan bu kadar ilerleyemezdi. 21. yy.’ın 

daha büyük meydan okuması, pazar ile toplum 

arasında, işbirliğin toplumsal zeminini aşındırmadan 

özel teşebbüsçülüğün yaratıcı enerjisini açığa 

çıkarmaya devam edecek yeni bir denge kurmaktır.60 

 

Küreselleşmenin ortaya çıkması ile birlikte 

bilgi daha bir anlam ve önem kazanmıştır. Kendini 

yenilemeyen toplumlar ve bilgiyi kullanımdan yoksun 

kalan ülkeler küreselleşmenin imkanlarını 

kullanamayacak ve küreselleşmenin altında 

ezileceklerdir. Ancak bilgiyi kullanabilen toplumlar ve 

ülkeler ayakta kalmayı ve rekabet etmeyi 

başarabileceklerdir. 

 

 

 

 

                                                        
60RODRİK Dani., Küreselleşme Sınırı Aştı mı?, (Çev. İzzet Akyol-Fatma Ünsal), 
Kızıl Elma Yayıncılık , İstanbul, 1997, s:116. 
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1.4.3. Bilgi Toplumunda İnsanın Önemi 

 

Bilgi toplumu teknoloji, iletişim ve insan 

merkezli bir yaklaşım olarak giderek daha fazla 

benimsenmekte ve toplumların geleceklerinin 

şekillenmesinde söz sahibi olmaktadır. Esas olarak 

bütün toplumsal yapılarda insan unsuru önemli 

olmakla birlikte; bilgi toplumu, öncüllerinden daha 

fazla bireyi önemsemekte, ekonomik gelişimin 

merkezine yerleştirmektedir. Bireyin artan bu önemine 

paralel olarak, bireyin nitelikleri de tartışma konusu 

yapılmaktadır. Günümüz kalkınma literatürünün en 

fazla üzerinde durulan konularından biri olan beşeri 

sermaye yaklaşımı da bireyin niteliklerinin gelişimine 

vurgu yapmaktadır.61 

 

Bilgi çağında yaşanan dönüşüm süreci, bilim-

araştırma-teknoloji üretiminden, her düzeyindeki 

bilginin kullanımına kadar nitelikli insan kaynaklarını 

gerektirmektedir. 21. Yüzyılda yönetimin 

                                                        
61http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=194.29.12.2007. 

 



  

 58 

gerçekleştirmesi gereken en önemli katkı, bilgi 

çalışanlarının verimliliğini artırmaktır. Bu bağlamda, 

bilgi çağı, “insan kaynakları yüzyılı” olarak 

değerlendirilebilir.62 

 

İnsan BT’nun ana değeri olarak kabul 

edilmektedir. En önemli kaynağın bilgi olduğu bilgi 

toplumunda, bilgilenmiş birey vazgeçilmez nitelik 

kazanmakta ve organizasyon yapıları bilgi-tabanlı 

(information-based), yönetim sistemleri insan-

merkezli (human-oriented) biçimde yeniden 

tasarımlanmaktadır.63 

 

Bilgi toplumunda diğer önemli girdi insan 

faktörü olmaktadır. Burada, düşünsel anlamda emek 

faktörünün gelişimi, insana yapılacak yatırımlar ön 

plana çıkmaktadır.64 Bilgi yada enformasyon toplumu 

insanların yaşamlarını ilgilendiren çeşitli 

enformasyona kolayca erişebilmelerine, bu 

                                                        
62DÜLGER İlhan., “Ulusal Ekonomiden Küresel Ekonomiye Geçerken Milli 
Devlet”, Yeni Türkiye, 21. Yüzyıl Özel Sayısı II, Mart-Nisan 1998, s. 995. 
63ÖĞÜT, Adem., a.g.e., s:34. 
64http://www.canaktan.org/yeni-trendler/yeni-ekonomi/bilgi_toplumu-ozellik .htm 
.02.01.2008. 
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enformasyonu bilgiye dönüştürebilmelerine olanak 

sağlayan bir toplum olarak tanımlamaktadır.65 

 

Bilginin ve bilgi teknolojilerinin hızla 

gelişimiyle şekillenen ve ekonomik, sosyal, siyasal ve 

kültürel alanları kısa zamanda etkisi altına alan bilgi 

toplumu aşaması, sosyo-ekonomik gelişme sürecinde 

tarım toplumu ve sanayi toplumunun ötesinde 

üretimin ve verimliliğin hızla artmasına yol 

açmaktadır. Bilgi sektöründeki baş döndürücü 

gelişmeler, başta insan faktörünün verimliliğine 

etkilerinden dolayı ekonomik sonuçları yanı sıra 

sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda da hızla yapısal 

değişimleri beraberinde getirmektedir. Bilgi 

toplumundaki gelişmeler, insanın verimliliğinin 

artmasına, ekonomik gelişme düzeyinin artmasına, 

ayrıca bilimde ve teknolojide yeni gelişmelerin ortaya 

çıkmasına yol açmaktadır. Daha çok gelişmiş ülkelerin 

ulaşmış olduğu bir aşama olan bilgi toplumu, 

gelişmekte olan ülkelerin de kalkınmaları ve 

                                                        
65IRZIK Gürol., “Bilgi Toplumu mu, Enformasyon Toplumu mu”, Günce, Sayı 
24, Kasım 2002, s:6. 
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globalleşme sürecine entegrasyonu açısından süratle 

ulaşmak için çaba içerisinde olmaları gereken bir 

aşamadır.66 

 

1.4.4. Bilgi Toplumu ve Türkiye 

 

Sanayi toplumunda “üretim yapma bilgisi”ne 

sahip olma yeterli idi. Bilgi toplumunda ise “teknoloji 

üretim bilgisi”ne sahip olma önem kazanıyor. 

Bugünkü batı dünyası teknoloji üretme bilgisini 

tekelinde tutmaktadır. Batı, bu sonuca varabilmek için 

belirli bilgi seviyesine ulaşmış, bu bilgiyi yeni üretim 

teknikleri oluşturmakta kullanabilmiştir. 21. Yüzyılın 

bilgi toplumunda mukayeseli üstünlük sahip olunan 

teknolojiye göre şekillenecektir.67 

 

Tüm dünyayı etkisi altına alan bilgi 

toplumunun ve sanayi toplumunun birbirinden ayrılan 

bir çok yönleri bulunmaktadır. Bilgi toplumunun 

                                                        
66http://www.canaktan.org/yeni-trendler/yeni-ekonomi/bilgi_toplumu-ozellik.htm 
.04.01.2008. 
67SADIKLAR C. Tayyar., 2000’li Yıllar Dünya ve Türkiye, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara, 1995, s:112-113. 
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özelliklerine yukarıdaki açıklamalarımızda 

değinmiştik. Başta ABD olmak üzere diğer gelişmiş 

ekonomiler 1950’li yıllardan başlayarak hizmet 

ekonomisine dönüşmüşlerdir. Türkiye’nin bilgi 

toplumu olması bilgi sektöründeki istihdam 

oranlarının artması ve sanayi toplumu özelliklerini 

terk etmesiyle gerçekleşecektir.  

 

Hizmet ekonomisine dönüşüm sürecinde, 

Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeyi ortaya koymak 

amacıyla yapılan analizlerde;68 

 

• Türkiye’de aktif nüfusun en fazla 

istihdam edildiği sektör tarımdır. 

 

• Türkiye’nin GSMH’nin sektörel 

dağılımında hizmet sektörü birinci 

sırada, sanayi sektörü ikinci sırada, 

tarım sektörü üçüncü sırada yer 

almaktadır. Türkiye’de en fazla 

                                                        
68DURA Cihan - ATİK Hayriye., a.g.e., s:245-246. 
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istihdam oranına sahip olan tarım 

sektörünün toplam üretim içindeki 

payının bu derece düşük olmasına ve 

gizli işsizliğin bulunmasına 

bağlanabilir. Türkiye’nin sanayi 

toplumu ve hizmet ekonomisi 

aşamalarına geçebilmesi, tarım 

sektöründeki istihdamı, verimliliğin 

daha yüksek olduğu sanayi ve hizmet 

sektörlerine kaydırmasıyla mümkün 

olacaktır. 

 

• Hizmetlerin tüketimi ile ilgili 

analizlerde %18’lik payla tüketim 

harcamaları içinde üçüncü sırada yer 

almaktadır. 

 

• Hizmetlerin ödemeler bilançosundaki 

payı incelendiğinde, hizmet ticaretinin, 

Türkiye’nin ödemeler bilançosuna mal 

ticaretinden farklı olarak olumlu bir net 

katkıda bulunduğu gözlenmektedir. 
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Bununla birlikte, elde ettiğimiz 

bulgular, Türkiye’nin uluslar arası 

hizmet ticaretine yeteri kadar 

katılmadığını göstermektedir. Sonuç 

olarak, Türkiye’nin bir hizmet 

ekonomisi olarak adlandırılması 

mümkün değildir. 

 

Diğer bir husus bilim ve teknoloji göstergeleri 

yönünden Türkiye’nin dünyadaki konumuna bir göz 

atmaktır. 

 

Dünya bankası tarafından 2006 yılında 

yayınlanan World Development Indicators verileri 

çerçevesinde ve Birleşmiş Milletlerin ‘İnsani Gelişme 

Raporu’ (Human Developmant Report - 2005) raporu 

çerçevesinde temel bilgi toplumu göstergelerimizi 

dünyanın ileri gelen ülkeleri ile kıyaslarsak 

durumumuzu daha net şekilde ortaya koyabiliriz. Buna 
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göre bilgi toplumu olabilmek için sayıların diliyle 

konuya bakacak olursak;69 

 

• Kendi geçmişimizle durumumuza bir 

göz atacak olursak; okur-yazarlık oranı 

%10’lardan %90’lara yükselmiştir. 

1923’te 5.000 civarında olan okul 

sayısı 65.000’e yükselmiştir. 10.000 

civarındaki öğretmen sayısı 700.000’e 

yükselmiştir. Öğrenci sayısı 340.000’ 

lerden 18.500.000’e yükselmiştir. Kişi 

başı milli gelir 45 dolar’dan 5.380 

dolar’a ulaşmıştır. GSMH’mız 450 

milyon dolar iken bugün 400 milyar 

dolara yaklaşmıştır. Dış ticaret hacmi 

137 milyon dolar’dan 222 milyar 

dolara yükselmiştir. İhracat 50 milyon 

dolar’dan 85 milyar dolar’a çıkarken 

ihracatta sanayi ürünlerinin payı %90’a 

çıkmıştır. 

                                                        
69http://www.tesav.org.tr/sayilarindiliyletr.htm.06.01.2008 
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• Dünyadaki duruma bir göz atacak 

olursak; Gelişmiş ülkelerde kişi başına 

gelir 40.000 dolar’a çıkmıştır. AB’nin 

genişlemeden önceki 15 ülkesindeki 

ortalama kişi başına gelir 29.000 

dolar’dır.  

 

• Birleşmiş Milletlerin gelişme ölçütü 

olarak belirlediği İnsani Gelişme 

Endeksi (HDI) açısından, 2004 yılı 

itibarıyla, Türkiye 92. sırada yer 

alırken, Yunanistan 24., İspanya 19., 

Portekiz 28., Güney Kore 26. sıradadır. 

 

• Bilim ve teknoloji açısından ise; 

iletişim ve bilişim teknolojileri için kişi 

başına yapılan yıllık harcama (2005 

yılı) için Türkiye’de 393 dolar iken, 

Yunanistan’da 723 dolar, G.Kore’de 

1.127 dolar, Japonya’da 2.674 

dolar’dır. Bir milyon kişi içinde Ar-ge 

faaliyetlerinde çalışan araştırmacı sayısı 
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(2004 yılı) için; Türkiye’de 345 kişi, 

Yunanistan’da 1.413 kişi, G.Kore’de 

3.187 kişi, Japonya’da 5.287 kişidir. 

1000 kişiye düşen bilgisayar sayısı 

(2004 yılı) için; Türkiye’de 52, 

Yunanistan’da 89, İsviçre’de 826’dır. 

1000 kişiye düşen internet kullanıcısı 

(2004 yılı) için; Türkiye’de 142, 

Yunanistan’da 177, Portekiz’de 281, 

ABD’de 630, G.Kore’de 657’dir. 

 

• Yaşam kalitesini belirleyen, eğitim, 

sağlık harcamaları gibi göstergelere 

bakacak olursak; kişi başına yıllık 

sağlık harcaması Türkiye’de 580 dolar 

iken, Yunanistan’da 2.162 dolar, 

İsviçre’de 4.077 dolar, ABD’de 6.102 

dolar’dır. 1000 kişiye düşen sağlık 

personeli ve yatak sayıları (2000-2003 

yılları arası); Türkiye’de 1.4 kişi / 2.2 

yatak, Yunanistan’da 4.4 kişi / 4.9 

yatak, Rusya Federasyonu 4.3 kişi / 
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10.5 yatak’tır. Eğitim harcamalarının 

GSMH içindeki payı (2002-2003); 

Türkiye’de %3.6 , AB ortalaması %5.1, 

İsrail’de %7.5, G.Kore’de %4.2’dir. 

(WDI verileri) 

 

• Sattığından çok satın alan, ürettiğinden 

çok tüketen bir ülkeyiz. 2006 yılında: 

ihracatımız 85.1 milyar dolar / 

ithalatımız 137.0 milyar dolar; dış 

ticaret açığı 51.9 milyar dolar / cari 

açık 31.3 milyar dolar’dır. 

 

• Dış ve iç borçlarımız yüksektir. 

Kamunun toplam borç stoku, 2005 yılı 

sonunda 242 milyar dolar olmuştur. 

Kamunun toplam borcu, 380 milyar 

dolar tutarındaki yıllık gelirimizin 

yüzde 65’ine yaklaşmaktadır. 
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• Kişi başına gelir açısından 1990’larda 

58. sırada olan ülkemiz, bugün yine 

aynı sıradadır. 

 

• Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme 

Endeksi (HDI) açısından 1994’te 175 

ülke arasında 74. sırada iken, 2004 

yılında 177 ülke arasında 92. sıraya 

gerilemiştir. 

 

• Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 

son çalışmasına göre; Nüfusumuzun % 

0.8’i (523 bin kişi) açlık sınırının 

altındaki, Nüfusumuzun % 20’ si ise 

(14.6 milyon kişi) yoksulluk sınırının 

altındaki gelirleriyle yaşamaktadır. 

 

İnsanoğlunun doğası gereği fizyolojik 

ihtiyaçlarını öncelikli olarak ve tam olarak 

karşılamadığı zaman diğer ihtiyaçlarına 

yönelemeyecektir. Bilgi toplumu olması için 

Türkiye’nin öncelikle sanayileşme sürecini 
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tamamlaması, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 

alanlarda yapısal değişimi gerçekleştirmesi ve uluslar 

arası alanda küreselleşme sürecine uyum sağlaması 

açısından bilgi toplumuna yönelik gelişmeleri 

yakından izlemesi ve bu alana öncelik veren 

politikaların oluşturulması gerekmektedir. 
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TÜRKİYE’NİN BİLGİ TOPLUMU OLMASI 

İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

 

2.1 Türkiye’nin Bilgi Toplumu Olma Fırsatı 
 
 

Bilgi toplumuna dönüşümün nihai hedefi, 

rekabet gücü artırılarak dünya hasılasından daha fazla 

pay almak ve toplumsal refah seviyesini arttırmaktır. 

Toplumsal refahın yükseltilmesinin ön şartı, 

sürdürülebilir büyüme ve istihdamın sağlanmasıdır. 

Sürdürülebilir büyüme ise verimlilik artışına dayalı 

rekabet gücünün arttırılması ile mümkündür. Bir 

ülkede toplam katma değerin yaratılmasında sermaye 

ve işgücü faktörlerinin seviyesi kadar bu faktörlerin ne 

kadar etkin kullanıldıkları da önem taşımaktadır. 

Sermaye ve işgücünün yanı sıra giderek üretimin en 

önemli faktörü haline dönüşen bilgiyi etkin 

kullanmanın ve verimlilik seviyesini arttırmanın en 

önemli sağlayıcılarından biri bilgi ve iletişim 
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teknolojileridir.70 Bilgi toplumu; diğer toplum 

türlerindeki üretim biçimlerinden farklı olarak, bilgiye 

dayalı teknoloji ve bu teknolojinin getirdiği destek ile 

güçlenen yeni bir anlayış, yeni bir toplum biçimidir. 

Bilgi toplumunda en temel özellik, teknolojik bilginin 

eğitimden üretime, sanayiden tıp bilimine kadar her 

alanda kullanılır olması ve alınıp satılan, kullanılan, 

tüketilen, topluma damgasını vuran bir değer 

olmasıdır.71 

 

Bilgi iletişim teknolojileri, bilginin elde 

edilmesini sağlayan ve insanlar arasında, insanlarla 

elektronik sistemler arasında ve de elektronik 

sistemlerin kendi aralarında farklı iletişim tarzlarını 

kolaylaştıran tüm teknolojileri kapsamaktadır.72 

Sürdürülebilir rekabet ve büyüme için bilgi ve iletişim 

teknolojilerini her alanda etkin kullanmak 

gerekmektedir. Bu hususu başarabilirsek ekonomik 

etkinliğimizi sağlamada stratejik bir rekabet avantajı 

                                                        
70http://www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/eylem_Plani.pdf.19.12.2007. 
71TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e., s:27. 
72TOSUN Gülgün , VURAL Z.Beril Akıncı, YURDAKUL Nilay Başok , ÇELİK 
Tolga , KÖSEOĞLU Özgür , YAKIN Mehmet., Bilgi İletişim Teknolojileri Ve 
Yansımaları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Ocak 2006, s:1. 
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yakalama şansımız olacaktır. Bilgi teknolojileri iş ve 

örgüt yaşamının kapsamını değiştirmiştir. Geniş ve 

yaygın iletişim ağları işletmelerin küresel olarak 

faaliyet göstermesini kolaylaştırmış ayrıca bilgi 

teknolojileri 24 saat boyunca organizasyonun 

çalıştırılabilmesini mümkün kılmıştır.73 

 

Bilgi iletişim teknolojileri ve gelişen küresel 

ekonomi, ülkelere kalkınma ve uluslar arası rekabet 

yarışında büyük fırsatlar sunmakla beraber, yeni 

tehditleri de beraberinde getirmektedir. Teknolojik 

devrimlerin yaşandığı dönemlerde fiziki ve beşeri 

sermayenin bir kısmı ekonomik önemini 

kaybettiğinden teknolojik ve ekonomik açıdan ileri 

ülkeler mevcut avantajlarını yitirebilmektedir. Bu 

dönemler, iyi değerlendirildiği takdirde geriden gelen 

ülkeler açısından önlerindeki ülkeleri yakalayıp 

geçmek için önemli bir fırsat ortaya çıkarmaktadır. 

Öte yandan, gerideki ülkeler bu dönemi iyi 

değerlendiremedikleri takdirde hızlı bir şekilde 

                                                        
73BEDÜK Aykut., “Bilgi Çağı, Örgütlerde Bilginin Önemi ve Bilgi 
Teknolojilerinin Örgütlere Sundukları Değişim ve Olanaklar”, I. Ulusal Bilgi, 
Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 2002, s:702. 
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bulundukları pozisyondan daha da geriye itilebilirler. 
74 Türkiye’nin coğrafi bölgeleri arasındaki dijital 

uçurumun daha fazla büyümemesi ve sanayi toplumu 

olma konusunda yaşanan gecikmenin, bilgi toplumu 

olma konusunda yaşanmaması amacıyla bilişim 

zirveleri düzenlenmektedir. Bu zirvelerden Türkiye 

Bilişim Vakfı’nın 10. yıl törenlerinde; Türkiye’nin 

2000’li yıllarının “bilgi teknolojilerini ekonomi başta 

olmak üzere yaşamın her alanında verimliliği 

arttırmak için kullanıldığı yıllar” olarak hatırlanması 

gerektiğini vurgulayan Faruk Eczacıbaşı, bu konuda 

hükümetlere büyük görev düştüğünü belirtti. 75  

 

“Türkiye’yi Bilgi Toplumu” olarak görme 

ülküsünü gerçekleştirmek için Türkiye Bilişim Vakfı 

(TBV) 14 Nisan 1995 günü kurulmuştur. Öncelikli 

hedefi, bilgi toplumuna giden süreci hızlandırmak olan 

TBV, bu hedefe yönelik pek çok çalışma 

gerçekleştirmiştir. Türkiye’de bilgi toplumu olmanın 

hukuksal boyutuna da katkı veren bir kuruluştur. Bu 

                                                        
74http://www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/eylem_Plani.pdf.19.12.2007. 
75http:/www.tbv.org.tr/default.asp?ID=77&page=1 20.12.2007. 
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tür kuruluşların ülkemizde artması bilgi toplumu ve 

bilişim teknolojilerinin sosyal alanda etkinliğinin 

artmasına katkıda bulunacaktır. 

 

Özellikle 1980’lerden bu yana bilgi ve iletişim 

teknolojileri alanındaki yenilikler ekonomik ve sosyal 

yaşamda köklü değişikliklere yol açmış, bu 

teknolojilere dayalı ürün ve hizmetler günümüzde 

yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bilgi ve 

iletişim teknolojileri toplumun tüm kesimlerine 

yayıldığı ve bir “ağ etkisi” yarattığı zaman bu 

teknolojilerin sağladığı katkı daha hızlı ve somut 

olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, 1990’lı yılların 

ikinci yarısından itibaren, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin işgücü verimliliği artışı üzerindeki 

katkısının ABD için yüzde 60, Avrupa Birliği için 

yüzde 40 seviyelerinde olduğu tahmin edilmektedir. 

Aynı dönemde, Avrupa birliğinde ekonomik 

büyümenin yüzde 25’i bilgi ve iletişim 

teknolojilerinden kaynaklanmıştır.76 

                                                        
76http://www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/eylem_Plani.pdf.19.12.2007. 
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Bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarının 

ekonomik gelişme üzerine etkisi, bir sistemdeki 

unsurların sağladığı faydanın, sisteme yeni 

katılımlarla birlikte artmasıyla ortaya çıkan ağ 

etkisinden dolayı diğer yatırımlara göre daha 

yüksektir. Makroekonomik projeksiyonlara göre, 

stratejinin hayata geçirilmesi ve ağ etkisinin ortaya 

çıkmasıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

ekonomimize katkısının, önümüzdeki otuz sene için 

yıllık ortalama yüzde 0,6 istihdam artışı ve yüzde 1,4 

işgücü verimliliği artışı ile yüzde 2 seviyelerinde ilave 

GSMH büyümesi olarak ortaya çıkacağı tahmin 

edilmektedir.77 

 

Bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla 

öngörülen gelişmeyi gerçekleştirebilmek için 

Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 

marjinal ilerlemeler yapması yeterli olmayıp, ciddi bir 

atılım yapması gerekmektedir. Bilgi toplumuna giden 

                                                        
77http://www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/eylem_Plani.pdf19.12.2007. 
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yolun başlangıcı muhtemelen “içerik” (bilgi) ile 

“teknoloji”nin (Bilgi Teknolojisi) bütünleşmesinde 

aranmalıdır.78  Türkiye’de bilgi ve iletişim 

teknolojileri harcamalarının önümüzdeki dönemde 

düzenli bir şekilde arttırılarak devlet, vatandaş ve özel 

sektör tarafından yapılacak yatırımlarla gelişecek 

fiziki sermayenin yanı sıra bu yatırımlardan en fazla 

getiriyi sağlamak amacıyla bu teknolojileri etkin 

olarak kullanacak beşeri sermayenin de oluşturulması 

ile belirtilen ekonomik kazanımların elde edilmesi 

mümkün olacaktır.79  

 

Türkiye’de mevcut siyasi yapı ise, toplumun 

ihtiyaç duyduğu değişim ve yapılanma iklimini 

oluşturmada ve yönetmede etkin değildir. Gürcan 

Banger’in kitabında belirttiği gibi, “… bilgi 

toplumuna uygun problem çözme, karar alma, iletişim 

gibi süreçlerin geliştirilmesi, insan kaynağı 

kapasitesinin arttırılması, kalitenin bir süreç olarak 

                                                        
78WEBSTER Frank, (Ed.Allen KENT)., “ The İnformation Society: Conceptions 
and Critique, “ in : Enyclopedia of Library and Information Science, Vol. 58, 
Supp. 21 (74-112), Marcel Dekker, Newyork, 1996.  
79http://www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/eylem_Plani.pdf.19.12.2007. 
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siyasal yaşama eklemlenmesi ve siyasal kalite…” 

konularının toplumda ön plana çıkması da gerekir.80 

 

Böylelikle, Türkiye; devlet, vatandaş ve 

işletmeler arasında ve bunların kendi aralarındaki 

ilişkilerin bilgi ve iletişim teknolojileri üzerine inşa 

edilmesiyle oluşacak ağ etkisi sonucunda verimliliğini 

ve küresel rekabet gücünü artırarak sürdürülebilir 

ekonomik büyüme gerçekleştirebilecektir. Aynı 

zamanda bu yolla küresel düzeyde oluşan ekonomik 

ve sosyal ağlar içinde konumunu güçlendirecektir. 

Bilgi toplumu stratejisi, yukarıda özetlenen 

dönüşümün gerçekleştirilmesi için ekonominin tüm 

aktörlerinin bütünsel bir yaklaşımla koordine edilmesi, 

bu yönde atılacak adımların ve kaynakların aynı 

amaca yönlendirilerek öngörülen hedeflere ulaşmasını 

sağlayacak temel araç olacaktır.81 

 

 

                                                        
80ERAKKUŞ Özgür., Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme 
Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Programı, Bilgi Toplumu ve Türkiye, 
Kütahya, 2001, s:7. 
81http://www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/eylem_Plani.pdf.19.12.2007. 
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2.2 Türkiye’nin Potansiyel Yapısı 
 

Her şeyin ötesine geçildiği bir dönemi 

yaşıyoruz. Felsefede, edebiyatta, üretimde, tüketimde 

ama her şeyde bir “post” dönemi yaşanmaktadır.82 

Bilgi toplumuna dönüşüm süreci; giderek güçlenen 

ekonomisi, genç ve dinamik nüfus yapısı, küreselleşen 

dünya ekonomisinin avantajlarını giderek daha iyi 

kullanan deneyim sahibi girişimcileri ile Türkiye 

açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. 83 

 

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ve 

birinci aşaması 2003 yılında Cenevre’de, ikinci 

aşaması 2005 yılında Tunus’ta yapılan ve aralarında 

Türkiye’nin de yer aldığı 175 ülkenin katılımıyla 

gerçekleşen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesiyle bilgi 

toplumu olma yönündeki çabalar küresel ölçeğe 

taşınmıştır. Bilgi toplumuna yönelik tüm bu 

girişimlerde ele alınan öncelikli alanlar ve aşılması 

                                                        
82YENİÇERİ Özcan., Dokunanlar (Yürek Sızlatan Yazılar), IQ Kültür Sanat 
Yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2006,  s:390. 
83Devlet Planlama Teşkilatı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010), 
Temmuz, 2006, s:1. 
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gereken engeller aşağıdaki hususlarda 

yoğunlaşmaktadır:84 

 

• Sürdürülebilir büyüme ve rekabet-

çiliğin arttırılması, 

• Yaşam kalitesinin arttırılması, 

• Sayısal uçurumun önlenmesi, 

• İnsan kaynağı yetkinliklerinin ve 

istihdamın arttırılması, 

• Kamu hizmetlerinin çoklu platform-

lardan, vatandaş odaklı ve etkin 

sunulması, 

• E-ticaretin yaygınlaştırılması, 

• Bilgi toplumu uygulamalarında 

standardizasyon ve güvenliğin 

sağlanması, 

• Pazara uyumlu Ar-ge ve yenilikçiliğin 

geliştirilerek değer yaratması, 

• Geniş bant iletişim altyapılarının 

yaygınlaştırılması, 

                                                        
84http://www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/eylem_Plani.pdf.19.12.2007. 
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• İçeriğin ve bilgi toplumu uygulama-

larının zenginleştirilmesi, 

• Teknolojilerin yakınsama potansiye-

linden faydalanılması, 

• Bilgi toplumunun gelişiminde medya 

kanallarından faydalanılması. 

 

Yukarıda sıralanan hususlar, Türkiye açısından 

da öncelikli alanlar ve aşılması gereken güçlükler 

olarak değerlendirilmektedir. 

 

Ekonomide üretkenliğin artması ve bilgi 

toplumuna geçiş ancak; teknoloji kullanımı, Ar-ge, 

yaratıcılık, sanayi-üniversite işbirlikleri, kalite 

standartlarının kullanılması ve eğitimli, donanımlı 

işgücünün varlığı ile mümkün olabilir. Türkiye’nin 

AB Lizbon Stratejisi’ ndeki, “2010 yılına kadar en 

rekabetçi ve en dinamik bilgiye dayalı ekonomi olma” 

hedefine katkıda bulunabilmesi için yapması 

gerekenler; firmalar bazında teknoloji kullanımı ve 

yaratıcılığın teşvikinden Ar-ge faaliyetlerinin 

desteklenmesine, fikri mülkiyet hakları mevzuatının 
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gözden geçirilmesinden bilgi ve iletişim eğitiminin 

meslek okulları ve yükseköğretim düzeyinde yeniden 

yapılandırılmasına kadar uzanmaktadır.85 

 

Bell’e göre bir sanayi sonrası toplum iki 

anlamda bir bilgi toplumudur: Birincisi; toplumdaki 

tüm yeniliklerin kaynağı araştırma ve geliştirme 

faaliyetidir. İkincisi; gerek toplam hasıla gerekse 

istihdam bakımından, ekonominin esas ağırlığını bilgi 

oluşturur.86 Sanayi toplumunda en önemli merkezler 

üretimin yapıldığı yer olan fabrikalar iken, bilgi 

toplumunda bu merkezler üniversiteler, Ar-ge 

merkezleri, ileri teknoloji enstitüleri, teknoloji ağırlıklı 

laboratuarlardır. Bu yeni toplumsal aşama, 

teknolojinin özellikle iletişim teknolojisinin en son 

araçlarıyla şekillendiğinden birey başına düşen 

telefon, cep telefonu, bilgisayar, Internet sayısı 

yanında günlük gazete okuma, televizyon izleme 

oranları da oldukça önem arz eden konulardır. 

 

                                                        
85http://www.tusiad.org/haberler/konusma/duyuruno836.pdf .21.12.2007. 
86Cihan DURA., Bilgi Toplumu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Yayın no:1244, 
Ankara, 1990, s:150. 
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Çağımızın saygın yönetim “guru”larından Tom 

Peters Bilgi Yönetiminde başarının %5 Teknolojiye, 

%95 ise psikolojiye bağlı olduğunu söyleyerek bir 

bakıma bilgi toplumunda insan öğesinin önemini 

vurgulamaktadır.87 Türkiye, bilgi toplumuna 

dönüşümde hazırlık aşamasındadır. Bundan sonraki 

dönemde, Türkiye’nin vatandaşları, kamu ve özel 

sektör kurumları ile bilgi toplumuna dönüşümünün 

hızlandırılması, bu konudaki ileri ülkeler düzeyine 

ulaşması ve uluslar arası platformlarda etkili bir 

oyuncu olması için, mevcut yetkinlik ve kaynaklarını 

etkin şekilde kullanarak, öngörülen hedeflere ulaşması 

gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’nin bilgi 

toplumuna dönüşüm sürecinde rol oynayacak 

unsurların mevcut potansiyelinin iyi anlaşılması önem 

arz etmektedir. Türkiye’nin bu kapsamdaki 

potansiyeline aşağıdaki başlıklar altında kısaca göz 

atacağız; 88 

 

 

                                                        
87DAVENPORT Thomas H., Information Ecelogy: Mastering the İnformation and 
Knowledge Environment. Oxford University Pres, New York, 1997, s:175. 
88http://www.tusiad.org/haberler/konusma/duyuruno836.pdf.20.12.2007. 
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• Vatandaşlar 

• İşletmeler 

• Devlet 

• Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 

• Ar-ge ve yenilikçilik 

 

VATANDAŞLAR: Toplum içinde bireylerin 

bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, kendi 

yaşamlarını temelden etkilediği gibi bu teknolojilere 

dayalı ürün ve hizmetleri sunan devletin ve 

işletmelerin dönüşümü ile bilgi ve iletişim 

teknolojileri sektörünün gelişimini de yakından 

ilgilendirmektedir. Bu nedenle, ülkemizin bilgi 

toplumuna dönüşüm sürecinde vatandaşların bilgi ve 

iletişim teknolojilerini hızlı bir şekilde 

benimsemelerinin sağlanması ve bu teknolojilerin 

günlük yaşamın olağan bir parçası haline gelmesi 

büyük önem taşımaktadır. Böyle bir gelişme 

sonucunda vatandaşların taleplerini karşılamaya 
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yönelik mal ve hizmet sunan diğer unsurların 

dönüşümü de tetiklenecek ve hızlanacaktır. 89 

 

Bu bağlamda, vatandaşların bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin sağlayacağı faydalar konusunda 

bilinçlendirilmesi, erişim imkanlarının sağlanması ve 

bu teknolojileri kullanma yeteneğinin kazandırılması 

gerekmektedir. 

 

Ülkemizde vatandaşların iletişim teknolojileri 

ve bilgi teknolojileri kullanımındaki gelişmeler farklı 

seyir izlemektedir. Sabit telefon abone yoğunluğu 

yüzde 26 seviyesinde doygunluğa ulaşmış ve mobil 

telefon abone yoğunluğu yüzde 60’lar seviyesine 

ulaşmış olmasına rağmen, bilgisayar sahipliği ve 

Internet kullanım oranları halen düşük seviyelerdedir.  

 

İŞLETMELER: Günümüzde, işletmelerin 

bilgiyi elde etme, geliştirme ve yönetme yetenekleri, 

ekonomik büyümenin, verimliliğin ve rekabet 

edebilirliğin temel unsuru haline gelmiştir. Bu açıdan, 

                                                        
89http://www.tusiad.org/haberler/konusma/duyuruno836.pdf.20.12.2007. 



  

 85 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş dünyasına nüfuz 

etmesi ve işletmelerde yaygın ve etkin olarak 

kullanılması; ekonominin bilgiye dayalı hale gelmesi, 

daha yüksek katma değer üretmesi ve yeni iş 

alanlarının oluşumu açısından büyük önem 

taşımaktadır.  

 

DEVLET: Devlet tarafından sunulan kamu 

hizmetleri ve bu hizmetlerin sunumundaki etkinlik, 

ülkelerin ekonomik ve sosyal yaşamı üzerinde büyük 

etkiye sahiptir. Bu açıdan, bilgi toplumuna dönüşüm 

sürecinde kamu hizmetlerinin, vatandaşlar ve iş 

dünyasının ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak, 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin de yardımıyla etkin, 

hızlı, kaliteli, sürekli, güvenilir, şeffaf ve bütünleşik 

şekilde sunumu önem arz etmektedir. Ancak, bu 

dönüşüm sürecinin bir unsuru olan e-devlet olgusu, 

sadece hizmetlerin elektronik kanallara taşınması 

anlamına gelmemekte; bunun yanı sıra verimli iş 

süreçlerine, kurumlar arası işbirliği yeteneğine ve 
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ortak vizyona sahip, bilgiye dayalı kamu yönetimi 

anlayışını ifade etmektedir.90 

 

Türkiye’de kamu kesimi ekonomik alanda 

önemli bir paya sahiptir. 2005 yılında GSYİH içinde 

kamu harcamalarının payı yüzde 44,7, kamu 

gelirlerinin payı ise yüzde 43,3’tür. Ekonomideki en 

büyük aktör olan kamunun etkinliği ve yarattığı katma 

değer ekonominin rekabet gücü üzerinde de önemli rol 

oynamaktadır. Türkiye, kamu yönetimi, yargı, 

güvenlik, savunma, sağlık ve eğitim hizmetlerinde 

2004 yılında yaratılan yüzde 14,4’lük katma değer ile 

OECD ülkeleri arasında en alt sırada bulunmaktadır. 

 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, iş süreçlerinde 

etkinliğin artırılması için önemli bir araç olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu teknolojilerin sağladığı olanaklardan en 

üst düzeyde yararlanarak kamu iş süreçlerinde 

etkinliğin artırılması için; kurumlar arası işbirliğinin 

geliştirilmesi, ortak altyapıların kullanımı, mükerrer 

yatırımların engellenmesi, bilgiye dayalı etkin karar 

                                                        
90http://www.tusiad.org/haberler/konusma/duyuruno836.pdf.20.12.2007. 
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alma süreçlerinin oluşturulması, nitelikli insan 

kaynağının ve örgütsel kapasitenin geliştirilmesi ve 

vatandaş odaklı, güvenilir, birlikte çalışabilir, 

bütünleşik ve etkin bir e-devlet yapısının kurulması 

gerekmektedir. 

 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

SEKTÖRÜ:    Tarım   çağında  toprağın, sanayi 

çağında sermaye ve malzemenin değeri ne ise, bilgi 

çağında da doğru zamanda ve yerinde elde edilen 

bilginin değeri de odur. 91 Bilgi  teknolojileri  ve 

iletişim teknolojileri sektörü  bilgi  teknolojileri ve 

telekomünikasyon olmak üzere iki alt sektörden 

oluşmaktadır.  

 

Ülkemizde telekomünikasyon sektörü 

büyüklüğünün GSYİH’ya oranı (% 3,3), OECD 

ortalamasına (% 3,2) yakın iken, bilgi teknolojileri 

sektöründe aynı oranın (% 0,8) OECD ortalamasının 

(% 2,9) oldukça gerisinde olduğu görülmektedir. Bu 

                                                        
91MİMAN Ahmet Tarık.,Küreselleşmenin Ordusu Ekonomik İstihbarat, IQ Kültür 
ve Sanat Yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2007,  s:29 
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yapı, 2010 yılına doğru iki alt sektöre ilişkin 

önceliklerin farklı olması gerektiğine işaret 

etmektedir.92 

 

William McKeecfery bir teknolojinin etkisinin 

söz konusu teknolojinin belirli bir iti yapmak için 

gereken insan yeteneklerini kaç kat arttığıyla 

ölçülebileceğini öne sürmektedir.93 Burada bu sözden 

anlaşılacak şekilde otomobilin insanın yürüme 

yeteneklerini 20 kat arttırması gibi sonuçlar 

çıkmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, 

bilgi toplumuna dönüşüm için kritik olan “sağlayıcı 

altyapıyı oluşturma” rolüne sahiptir. 2010 yılına kadar 

bu sektörde yapılacak atılımların sonuçları, 

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşümünü temelden 

etkileyecektir. Hem telekomünikasyon alanında, hem 

de bilgi teknolojileri sektöründe Türkiye’nin sahip 

olduğu potansiyelin değerlendirilmesi için doğru 

seçimlerin yapılması ve gerekli adımların atılması, 

                                                        
92http://www.tusiad.org/haberler/konusma/duyuruno836.pdf.20.12.2007. 
93CHACHRA Vinod., “A Perspective on Linking Multimedia Digital Libraries”, 
Information Technology and Libraries, 11(1), 1992, s: 41. 
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Bilgi toplumu stratejisinden beklenen faydalara 

ulaşılmasını hızlandıracaktır. 

 

AR-GE VE YENİLİKÇİLİK:  Ülkemizin Ar-

ge ve yenilikçilik düzeyi, OECD ve AB ülkeleriyle 

kıyaslandığında istenen konumda olmamasına karşın, 

son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Ülkemizin dünya bilimsel yayınlar endeksinde 2005 

yılında 19’uncu sıraya yükselmesi, akademik bilgi 

üretiminde önemli bir kapasite oluştuğunu 

göstermektedir. Ancak, araştırma kapasitesindeki artış, 

araştırma kurumları ile reel kesim arasındaki 

işbirliğinin istenen düzeyde olmaması nedeniyle 

gerektiği ölçüde teknoloji ve ticari ürünlere 

dönüşememektedir. Araştırma sonuçlarının yeterli 

oranda ürün ve hizmete dönüşümünü engelleyen diğer 

nedenler ise akademik kariyerin uluslararası 

yayınlardaki başarıya ağırlık vermesi ve reel kesimde, 

rekabet gücünün Ar-ge ve yenilikçilikle artırılmasına 

yönelik bilinç ve deneyim eksikliği nedeniyle yeterli 

talebin oluşmamasıdır.  
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Ar-ge ve yenilikçilik kapasitesinin 

güçlendirilmesine yönelik olarak, bir çok kuruluş 

tarafından sağlanan çeşitli destekler bulunmaktadır. 

2003 yılında kamunun bütçeden Ar-ge’ye aktardığı 

kaynak 2006 yılı fiyatlarıyla 162,2 milyon YTL. iken, 

2006 yılında 743 milyon YTL’ye ulaşmıştır. Toplam 

Ar-ge harcamalarının GSMH’nin yüzde 0,8’i düzeyine 

ulaştığı tahmin edilmektedir. 

 

2.3 Türkiye’nin Bilgi Toplumu Olması Yolunda 

Halk Odaklı Hizmet Dönüşümü 

 
Halk odaklı hizmet dönüşümü stratejisi; bilgi 

ve iletişim teknolojilerinin yardımıyla kamu 

hizmetlerinin kullanımı yoğun ve getirisi yüksek 

hizmetlerden başlamak üzere elektronik ortama 

taşınması, aynı zamanda iş süreçleri kullanıcı 

ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılarak 

hizmet sunumunda etkinliğin sağlanmasıdır.94 

 

                                                        
94http://www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/eylem_Plani.pdf.20.12.2007. 
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Sadece ekonomik gelişimi değil, sosyal 

gelişimi de bünyesinde barındıran bilgi toplumu 

hedeflerine ulaşılmasında kamu kesiminin yanı sıra 

özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yakın 

işbirliği içinde çalışması şart. Bilgi toplumu vizyonuna 

katkıda bulunmak amacıyla özel sektör ve sivil 

toplumun koordinasyon içinde çalışması, kamuoyunu 

bilgi toplumu ve e-devlet gibi konularda 

bilinçlendirerek, eğitim seferberliği yaratarak, sektörel 

sorunları çeşitli platformlarda dile getirerek aktif bir 

rol üstlenmesi gerekiyor. İlgili tüm kesimlerin geniş 

katılımıyla ve akılcı politikalarla hayata geçirilecek bir 

bilgi toplumu stratejisi ile gelecek yıllarda gerçekten 

de bir dönüşüm hikâyesine tanıklık etmemiz 

muhtemel.   Kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı 

olarak iyileştirilmesi, iş dünyasının da bu iyileştirme 

yapılarken göz önünde bulunması gerekmektedir. 
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2006-2010 yılı bilgi toplumu stratejisi eylem 

planında vatandaş odaklı hizmet sunumu uygulamaları 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir;95 

 

• Kurumlarda vatandaş beklentileri ve 

ihtiyaçları tespit edilerek kamuda 

elektronik hizmetlerin geliştirilmesi, 

sunumu ve iyileştirme süreçlerinde bu 

ihtiyaçlar doğrultusunda bütünleşik 

hizmet sunumu sağlanacak, kamu 

kurumlarının vatandaş görüşlerini 

elektronik ortamda toplayabileceği e-

danışma fonksiyonları hayata 

geçirilecektir. 

 

• E-hizmetler için “kullanıcı 

memnuniyeti endeksi” oluşturularak 

düzenli ölçümü sağlanacaktır. 

 

                                                        
95Devlet Planlama Teşkilatı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010), 
Temmuz, 2006, s:15. 
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Vatandaş odaklı hizmet sunumu 

uygulamalarından sorumlu ve ilgili kuruluşlar ise;96 

 

• Türksat 

• Başbakanlık (idareyi geliştirme 

Başkanlığı) 

• İçişleri Bakanlığı (Mahalli idareler 

genel müdürlüğü) 

• Devlet Planlama Teşkilatı 

• Türkiye İstatistik Kurumu 

• Yerel Yönetimler 

• İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

 

 

olarak belirlenmiştir. Yukarıda belirlenen hedeflerin 

yerine getirilmesi için ise 2007 yılından itibaren 18 

aylık bir süre tanınmıştır. 

 

 

 

                                                        
96Devlet Planlama Teşkilatı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010), 
Temmuz, 2006, s:15. 
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2.3.1. Hizmet Kalitesi ve Bilgi – Yönetim   

            Teknolojileri 

 

Günümüzde başarı anahtarının “bilgi” olması, 

organizasyonları bilgi tabanına dayanan, bilgi 

yönetimini kolaylaştıran ve destekleyen organizasyon 

yapılarını oluşturmaya yöneltmiştir.97  Şüphesiz bilgi 

toplumunun en büyük özelliklerinden birisinin de 

hizmet sektörünün gelişmesi ve bu sektöre verilen 

önem olmuştur. Ülkemizde hizmet sektörünün büyük 

bir kısmı kamu eliyle yapılmaktadır. Ya da kamu 

tarafından verilen hizmet en çok yakınılan konudur. 

Bilgi toplumu oluşumunda kamu üzerindeki hantal 

yapının değiştirilmesi ve hizmet kalitesinin 

arttırılması, bu kalitenin arttırılmasında kullanılan 

bilgi ve yönetim teknolojileri son derece önem arz 

etmektedir. 

 

Türkiye, bu sosyal dönüşüm sürecinde, bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin kullanımı ile ekonomik ve 

                                                        
97TÜRK Murat., a.g.e, s:163. 
 



  

 95 

sosyal faydayı arttırmayı amaçlayan etkin kullanım 

odaklı stratejiyi belirlemiştir. Bu doğrultuda, halen 

bilgi ve iletişim teknolojilerini göreceli olarak daha 

çok kullanan öğrenciler, çalışanlar ve işsizler odak 

kitle olarak seçilmiştir. Aynı zamanda, kısa ve orta 

vadede değişen ekonominin gereklerine uygun işgücü 

ihtiyacını da karşılayacak bu öncelikli kesimlere, bilgi 

ve iletişim teknolojilerine erişim fırsatı ve eğitim 

süreçlerinin bu teknolojilerle desteklenmesi suretiyle 

kullanım yetkinliği kazandırarak, bilgi toplumunun 

gerektirdiği insan kaynağının geliştirilmesi 

sağlanacaktır.98 

 

Türkiye konu ile ilgili olarak, bilgisayar 

sahipliğinin arttırılması ve geniş bant internet erişim 

maliyetlerinin uygun seviyeye çekilmesi ve böylece 

internet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması 

için çaba sarf etmektedir. Kamu internet erişim 

merkezleri oluşturulmasına ise başlanılmıştır. Böylece 

toplumun e-devlet, e-eğitim, e-sağlık, e-bankacılık, e-

alışveriş gibi çevrimiçi hizmetlerden yararlanmak için 

                                                        
98http://www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/eylem_Plani.pdf.20.12.2007. 
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interneti ve bilgisayarı kullanmaları gerçekleşmiş 

olacaktır. 

 

Bu süreçte kamunun vatandaşlara sunduğu 

kamu hizmetleri tasarlanırken kullanıcı memnuniyeti 

gözetilmesi temel ilke olarak benimsenecektir. Bilgi 

çağına geçiş sürecinde, kamusal kurum ve kuruluşların 

işlevleri ve çalışma yöntemleri yeniden tasarımlanmalı 

ve kamu yönetiminde süreçlerden çok sonuçlara, 

kuralcılıktan çok yenilikçiliğe ve kıdemden çok 

liyakate önem verilmelidir. Özel sektör 

organizasyonlarında yaygınlaşan müşteri-odaklı 

yönetim felsefesi, kamu kurum ve kuruluşlarında 

yurttaş-odaklı yönetim (citizen-oriented government) 

biçiminde uygulanmalıdır. Yurttaşı öne alan siyasal 

anlayışın gelişmesi açısından bilgi sistemleri 

tartışılmaz öneme sahiptir. Sanayi çağı devletinden 

(industrial age government), bilgi çağının ağ devletine 

(internetworked government) geçiş sürecinde bilgi 

sistemlerinin oynadığı rol yadsınamaz.99 

                                                        
99ÖĞÜT Adem., a.g.e, s:38-39. 
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Şekil-2.1 Bilgi Sistemleri Açısından Devletin 

Yeniden Tamınlanması 

 

Sanayi Çağında Yurttaş-Devlet Etkileşimi 

 

 

 

    

 

  

 

Kaynak: ÖĞÜT Adem., a.g.e, s:38-39 

 

Bilgi çağında Yurttaş-Devlet Etkileşimi 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: ÖĞÜT Adem., a.g.e, s:38-39 

Yurttaşlar 

Kamu 
Kurumları 

Yurttaşlar 

Bilgi 
Sistemleri 

Kamu 
Kurumları 

Bilgi 
Sistemleri 

Bilgi 
Sistemleri 

Bilgi 
Sistemleri 

Kamu 
Kurumları 

Kamu 
Kurumları 
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Geleceğin örgütleri bilgi yönetimini 

başardıkları oranda, kârlılık, verimlilik ve etkinlikten 

söz edebileceklerdir. Bilgi yönetimini bu anlamda 

isteğe bağlı olmaktan çıkararak bir var olma yok olma 

sorunu haline getiren gelişme ve değişmeleri aşağıdaki 

biçimde sıralanabilir:100 

 

• Küreselleşme, 

• Teknolojik gelişmelerdeki hız, 

• İnternet, 

• E-ticaret, 

• Örgütsel demokrasi, 

• Değişmenin yoğunluğu ve derinliği, 

• Akıl çağı ekonomisi 

 

Bilgi yönetim teknolojileri de kullanılarak bilgi 

toplumu oluşumunda hizmet kalitesinin arttırılması 

sağlanmalıdır. Bu kapsamda devlet tarafından kamu 

hizmetlerinin tasarlanması aşamasında mevcut 

süreçler analiz edilerek, gerektiğinde basitleştirilecek 

                                                        
100YENİÇERİ Özcan , İNCE Mehmet.,a.g.e, s:79. 
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ve birleştirilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları 

arasında etkin bilgi ve belge paylaşımı sağlanacak, 

vatandaşlar ve iş dünyası üzerindeki idari yükler 

azaltılacak ve toplam hizmet süresi kısaltılacaktır. 

Elektronik kamu hizmeti sunumunda, iş süreçlerinin 

imkan verdiği her koşulda, başvurudan hizmetin 

tamamlanmasına kadar tüm süreçler elektronik 

ortamda yürütülecektir. Kimlik belirleme, elektronik 

ödeme ve benzeri ortak işlemler tek kapıdan 

yürütülerek, hizmetlere erişim kolaylaştırılacak ve iş 

süreçleri hızlandırılacaktır. 

 

Bu kapsamda kamuda dönüşüm süreci 

başlamış ve hizmet kalitesi arttırılmaya başlanmıştır. 

Bunun örneklerini verecek olursak, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde TSK Sağlık Provizyon sistemi 

geliştirilmiş olup, bu sistem üzerinden tüm reçete 

kontrolleri ve ilaç alımları otomasyon üzerinden 

yapılmaktadır. Reçete kontrollerinde sağlık personeli 

tasarrufu böylece sağlanmış işlemlerde hız ve 

güvenirlilik oranı oldukça yükselmiştir. Hatalı ilaç 

verme oranı ortadan kalkmıştır. Aynı şekilde 
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eczanelerin vermiş olduğu ilaçlarla ilgili reçetelerini 

bu sistem üzerinden fatura etmeleri suretiyle ve 

tahakkuk birimlerine göndermeleri sebebiyle sistem 

üzerinden faturalarını da takip etmeleri sağlanmıştır. 

Eczane faturasının hangi aşamada olduğunu (kontrol, 

tahakkuk, muhasebeye gönderme ve ödeme) bu sistem 

üzerinden görebilmekte, hatalı faturalarını yine sistem 

üzerinden görerek teslim almaktadır. Bu işlemin daha 

önce vatandaşın bizzat işyerine gelerek takibi sonucu 

oluştuğunu göz önüne alırsak ne kadar işgücü ve 

zaman kazanımına yol açtığı daha açık görülmektedir.  

 

Hizmetlerin elektronik ortamda sunulması ile 

işletmeler, vatandaşlar ve kamu kuruluşları açısından 

önemli mali kaynak ve zaman tasarrufu   

yaratılacaktır. 101  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kamu iş süreçlerinde sağladığı etkinlik ve birlikte 

çalışabilirlik yeteneği sayesinde, kayıp ve kaçakların 

engellenmesi, kamu gelirlerinin arttırılması ve bilgiye 

dayalı politika kararlarının oluşturulması ile toplumsal 

                                                        
101http://www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/eylem_Plani.pdf.20.12.2007. 
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refah artışına katkı sağlanacak ve ayrıca, kamu 

yönetiminde şeffaflık, güvenilirlik, hesap verilebilirlik 

ve katılımcılık arttırılacaktır. Dolayısı ile, kamu 

yönetimi reformunun başlıca hedefleri arasında yer 

alan; kamu kurumları arasında işbirliği ve birlikte 

çalışabilirlik yeteneklerinin geliştirilmesi, kaynak 

israfının azaltılması, iş süreçlerinde verimliliğin 

arttırılması ve bilgiye dayalı politika ve karar 

oluşturma süreçlerinin geliştirilmesinde bilgi ve 

iletişim teknolojileri en önemli araç olacaktır.  

 

2.3.2. Bilginin Kullanımı ve Kurumsal  

            Etkinlik 

 

Çağdaş toplumsal ve ekonomik yapı olarak 

değerlendirilen bilgi toplumunun işleyiş kurallarının 

anlaşılabilmesi için, bilgi teknolojilerinin, bilginin 

değerini ve ekonomik hayatı nasıl etkilediği çok iyi 

analiz edilmelidir. Eğitim ve araştırma alanı, bilgi 

teknolojileri kullanılmasıyla çok hızlı değişimler 

geçirecek alanlardır. Ülkemiz gibi genç bir nüfusa 

sahip ülkeler için eğitim araştırma alanındaki 
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değişimlerin önemi açıktır. Bu konuyla ilgili aşağıdaki 

öneriler geliştirilmiştir:102 

 

• Uluslar arası elektronik üniversiteler 

(International Electronic Universities),  

 

• Etkileşimli uzaktan eğitim (Interactive 

Teleeducation), 

 

• Kütüphanelere yaygın erişim 

(Comprehensive Accessto Libraries), 

 

• Elektronik ticaret (Electronic 

Commerce), 

 

• Çağdaş sağlık hizmetleri (Modern 

Health Care Services), 

 

                                                        
102ÖĞÜT Adem., a.g.e., s:41-42-43. 
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• Yasama ve yargıya yönelik çağdaş 

hizmetler (Centemporary Legislative 

and Judicial Services), 

 

• Topluma yönelik diğer çağdaş 

hizmetler. 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında bilginin 

kullanılması ve kurumsal etkinlik için ortak teknoloji 

hizmetleri altyapısı oluşturulacak ve böylelikle 

vatandaşa sunulan hizmetin kalitesi yükseltilerek 

memnuniyetin arttırılması sağlanacak, kalitede önemli 

bir aşama kaydedilecek aynı zamanda da kurumsal 

etkinlik optimal düzeyde sağlanmış olacaktır. 

 

Veri sahipliği belirlenerek veri ve bilgilerin 

sayısal ortamda tutulması teşvik edilecek ve kamu 

kurumlarının iş süreçlerinde ihtiyaç duydukları veri ve 

bilgilere erişimlerini sağlamak üzere, belirlenmiş yetki 

sınırları dahilinde, güvenli ve etkin bilgi paylaşımını 

mümkün kılacak temel yapılar hayata geçirilecektir. 

Bu çerçevede, kamuda veri toplama ve saklama 
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süreçlerinde mükerrerlik ortadan kaldırılarak veri 

bütünlüğü sağlanacaktır. Kamu kurumlarınca, 

vatandaş veya işletmelerden aynı konuda mükerrer 

bilgi talep edilmemesi, hizmet veren kurumun veriyi 

ilgili kurumdan temin etmesi ilke olarak 

benimsenecektir. 

 

  Bilginin kullanımı ve kurumsal etkinliği 

sağlayabilmek amacı ile Türkiye’nin 2010 yılı 

hedefleri;103 

 

• Vatandaşlar elektronik kamu 

hizmetlerine, 7 gün 24 saat ve tercih 

ettikleri kanaldan ulaşabileceklerdir. 

 

• 2010 yılında kamu hizmetlerinin yüzde 

70’ i elektronik ortamlarda sunulur hale 

gelecek; elektronik kamu hizmetlerinin 

kullanımında en az yüzde 80 vatandaş 

memnuniyetine ulaşılacaktır. 

                                                        
103http://www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/eylem_Plani.pdf.20.12.2007. 
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• 2010 yılında her üç kamu işleminden 

biri elektronik kanallardan yapılacaktır. 

 

• Vatandaş ve işletmeler elektronik kamu 

hizmetlerine tek noktadan, e-devlet 

kapısı üzerinden ulaşabileceklerdir. 

 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin beraberinde 

getirdiği olanaklar, kamu idaresinde de yeni açılımları 

birlikte getirmiştir. Kamuda bilginin kullanımı hem 

kamuda çalışanlar açısından son derece önemli hale 

gelmiştir, hem de kamu hizmetinden yararlanacak 

olanlar açısından son derece önemli hale gelmiştir. 

Burada kamu hizmetini alanlar ve verenler insan 

olduğuna göre insan kaynağının önemi daha da ortaya 

çıkmıştır. 

 

Özetleyecek olursak; uzun dönemde ülkelerin 

refah artışlarının tek kaynağı vardır; teknolojik 

yenilikler, yani yeni üretken bilgiler. Yeni 

teknolojilerin kaynağı insanın "zihinsel emeği" 
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olduğuna göre, uzun dönemde en önemli kaynak 

olarak karşımıza "yaratıcı" zihinsel zekaya sahip 

insanların çıktığını görürüz. Ne sermaye, ne de başka 

bir şey "yaratıcı zihinsel emeğin" yerini alabilir veya 

doldurabilir. Bu nedenle, toplumsal ve bireysel refah 

artışı için en önemli etken nedir diye sorulduğunda 

verilecek yanıt çok basittir;104 

 

• Teknolojiyi üreten ve 

 

• Teknolojiyi kullanan emek 

 

diğer bir ifadeyle;  Nitelikli emek. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
104http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=280.25.12.2007. 
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2.4 Halk Odaklı Hizmet Dönüşümünde 

Yaşanan Sorunlar 

 

Bilgi çağını, sanayi çağından ayıran en temel 

niteliklerden birisi, bilgi çağında hizmetler sektörünün 

ekonomideki ağırlığını ve etkinliğini arttırmasıdır. 

Hizmetler sektörü, hizmetin üretilmesi ve tüketiciye 

sunulması açısından sanayi sektöründen farklı 

niteliklere sahiptir. Hizmetler, soyut, heterojen, 

dayanıksız ve üretimi ile tüketimi aynı anda 

gerçekleşen ve genellikle hizmetler sektörü 

organizasyonlarınca sunulan ürünlerdir.105 

 

İnsan merkezli varlıklar örgütte çalışan 

bireylerin sahip olduğu kolektif deneyim, yaratıcılık 

ve sorun çözme kapasitesi, liderlik, girişimsel ve 

yönetimsel yeteneklerdir. İnsan sermayesi 

organizasyon için insanın beyninin içinde saklı olan 

bilgidir. İnsan sermayesi kısaca aşağıdaki kalemlerden 

oluşmaktadır.106 

                                                        
105ÖĞÜT Adem., a.g.e., s:189. 
106YENİÇERİ Özcan.,a.g.e., s:225-226. 
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• Know-how 

• Eğitim 

• Mesleki yeterlilik 

• Meslekle ilgili takdir edilen değerler 

• Psikolojik olarak takdir edilen değerler 

• Girişimcilik coşkusu, mucitlik, 

kabullenici ve reddedici yetenekler, 

değişimcilik 

 

Hizmet sektörünün temeli insandır dolayısı ile 

insanoğlunun karmaşık yapısı mutlaka halk odaklı 

hizmet dönüşümünde bir takım sorunlarında 

yaşanmasına neden olacaktır. İnsanı, modern yönetim 

teorilerinin varsaydıkları gibi ekonomik, sosyal ve 

psikolojik yönü ağır basan karmaşık bir varlık olarak 

ele alınca ( ki bu görüş büyük ölçüde doğrudur) onu 

olumlu ve olumsuz yönde davranmaya iten nedenlerin 

de çok yönlü ve karmaşık bir nitelik arz edecekleri 

kolaylıkla ileri sürülebilir. 
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Değişime direnme sorununa bu açıdan bir 

yaklaşım, direnmenin meydana gelmesinde rol 

oynayan ve mahiyetleri farklı bir sürü faktörün 

varlığını ortaya koyar. Bu faktörleri birkaç nokta 

etrafında toplamak mümkündür;107 

 

• Ekonomik Faktörler : Ekonomik 

faktörlerin sonucu olarak değişime 

karşı oluşan direnme; işçilerin işsiz 

kalma endişesinden doğabileceği gibi, 

kendileri tarafından kazanılmış bir 

takım hak ve menfaatlerin 

kaybedilmesi veya sahip olunan 

statünün tehlikeye düşmesi 

korkusundan da doğabilir. 

 

• Değişimin Yarattığı Güçlükler : 

Teknik değişmelerin, iş hayatını 

çalışanlar bakımından daha karmaşık 

ve güç hale getirmesi eğilimi değişime 

                                                        
107ŞİMŞEK M.Şerif, AKIN Bahadır., Teknoloji Yönetimi ve Örgütsel Değişim, 
Çizgi Kitapevi, Konya, Birinci Basım, Ocak 2003, s:295:301. 
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direnmeye yol açan nedenlerden bir 

diğerini oluşturur. 

 

• Belirsizlik : Çalışanların durumunda 

gelişme ve iyileşme sağlasa bile, 

değişim sonucu ortaya çıkan yol ve 

yöntemler, başlangıçta örgüt üyelerince 

şüpheyle karşılanır. 

 

• Bireyler arası ilişkilere yönelen 

tehditler : Bir örgüt yapısı içerisinde 

oluşan geleneksel yapıya ters düşecek 

şekilde oluşan yeni oluşum dirence yol 

açar. 

 

• Değişimin getirdiği yeni kurallar ve 

kontrol artışına karşı duyulan 

kızgınlık : Değişimden kaynaklanan 

pozisyon değişiklikleri ve yönetim 

değişiklikleri dirence yol açabilir. 
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Yukarıda değinildiği gibi her değişime bir 

direnme söz konusu olabilmektedir. Kamusal 

kurumlara yönelik yaygın güvensizlik ve vatandaşın 

kuşku dolu yaklaşımları, bilgi toplumunda kamu 

sektörünün en temel güçlükleri arasında yer 

almaktadır. Konuyu halk odaklı yaşanan sorunlar ve 

kurumsal odaklı yaşanan sorunlar olarak ele almakta 

fayda olduğu değerlendirilmektedir. 

 

2.4.1. Halk Odaklı Yaşanan Sorunlar 

 

Bilgi toplumuna geçişin öncüsü durumunda 

olan ülkeler, olağanüstü hızla yaygınlaşan bilgi 

teknolojilerinin üretiminin ve kullanımının sağladığı 

imkanlardan yararlanarak, yeni istihdam alanları 

yaratmakta, geçiş sürecinde geciken ülkeler ise önemli 

sosyo-ekonomik sorunlarla karşılaşmaktadır. 

Sovyetler birliği bilgi çağını ve açılımlarını 

algılayamadığı için çözülme sürecine girmiş ve 
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dağılmıştır. Bu sürecin oluşumunda karşılaşılan temel 

sorunlara halk açısından bir göz atacak olursak; 108 

 

• Kamunun halka sunduğu hizmetler 

hakkında halkın yeterli bilgiye sahip 

olmaması : Burada kamu tarafından 

halka yapılan tanıtıma halk tarafından 

yeterince ilgi gösterilmemesi 

kastedilmektedir. Kamunun yapmış 

olduğu yayınlara kayıtsız kalınması 

sonucu bu bilgisizliği doğuracaktır. Bu 

nedenle çeşitli kampanyalarla bu konu 

desteklenmelidir. Örneğin, İnternet 

üzerinden vergisini ödeyen her 1000. 

kişiye bir bilgisayar verilmesi gibi. Bu 

kapsamda teknolojik yenilik ve 

uygulamaları özendirici olmalıdır. 

Yürütülen çalışmaların ve sunulan 

hizmetlerin bireylerin ihtiyaçlarına ve 

beklentilerine uygun olması 

                                                        
108ÖĞÜT Adem., a.g.e, s:37. 
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gerekmektedir. Uygulama halka zaman 

ve ekonomik fayda sağlayacak şekilde 

yapılandırılmalıdır. 

 

• Ekonomik Sorun : Kamunun sunmuş 

olduğu hizmetin halk tarafından 

kullanımının maliyetinin olması ve bu 

maliyeti karşılayacak imkanının 

olmaması hususudur. Bu hususla ilgili 

olarak Kamu tarafından ücretsiz 

internet erişim merkezleri gibi 

düzenlemelerin yapılması bu sorunu 

ortadan kaldıracaktır. Aynı zamanda 

internet üzerinden yapılan hizmetlere 

teşvik amacıyla böyle bir düzenlemenin 

yapılması halkı teşvik edecektir. 

 

• Kamunun sunduğu hizmetler için 

halkın yeterli düzeyde eğitiminin 

olmaması : Bir ulusun eğitilmiş, 

bilimsel ve teknik bilgi sahibi, 

dolayısıyla dünya gerçeklerine yönelik 
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bir toplum haline gelişi, genel 

okullaşma oranı, öğrenci eğitim düzeyi 

dağılımı, yaş grubu okullaşma oranı ve 

aktif nüfus eğitim düzeyi dağılımı gibi 

yapısal göstergelerle izlenebilir ve 

değerlendirilebilir.109 Bunların dışında 

kamunun sunduğu hizmetlerin 

anlaşılabilmesi için konu ile ilgili bilgi 

sahibi bireylerin olması şarttır. Eğitime 

destek verilmeli ve halkın kolayca bu 

eğitimi alması için özendirici tedbirler 

alınmalıdır. Gerekiyorsa konu ile ilgili 

broşür ve uygulama örnekleri halka 

dağıtılmalı ve halkın bunu okuması 

sağlanmalıdır. 

 

• Kamunun sunduğu hizmetlere 

erişimde yaşanan sıkıntılar, sistemden 

yararlanma imkanlarının bilinmemesi 

: Halkın en büyük sorunlarından bir 

                                                        
109DURA Cihan - ATİK Hayriye., a.g.e., s:270 
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tanesi kamu ile ilgili işlemlerini 

internet üzerinden yapmaya ve bilgi 

teknolojilerini kullanmaya başlaması 

ile birlikte ilgili internet erişim 

sitelerine ve sisteme bağlantıda ortaya 

çıkan sorunlardır. Bu sorunların 

temelinde altyapı yetersizliği 

bulunmaktadır. Birkaç denemesinde bu 

merkezleri kullanamayan birey 

sonunda bu konuyu uygulamaktan 

vazgeçecektir.  

 

• Güven Eksikliği : Yapılan 

uygulamalara halkın güveninin tam 

olması ve bu konuda kafasını 

kurcalayan konuların bulunmaması 

gerekmektedir. 

 

• Kamunun sunduğu hizmetlerde çıkan 

sorunlar için başvuru yöntem ve 

şeklinin bilinmemesi : Kamu 

hizmetlerinin bilgi çağında bilişim 
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teknolojileri kullanılarak yapılmasında 

ortaya çıkan problemlerde nereye ve 

nasıl başvuracağı konularında ikna 

edilmesi gerekmektedir. Bu konuda 

yeterli bilgisi ve deneyimi olmayan 

halk panik ve korkuya kapılacak ve 

işlemin sonucunu görmek isteyecektir. 

Bu nedenle bilişim teknolojilerini 

kullanmaya çekinecektir. 

 

• Diğer sorunlar : Farklı ve yeni 

düşünceler nedeniyle sisteme karşı 

olma nedeniyle yaşanan sorunlar, 

Yaratıcı fikirlere karşı çıkma nedeniyle 

yaşanan sorunlar gibi nedenlerden 

kaynaklanan sorunları ekleyebiliriz. 
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2.4.2. Kurumsal Odaklı Yaşanan Sorunlar 

 

Kamu yönetiminde modernizasyonun bilgi ve 

iletişim teknolojileri ile desteklenmesi sonucu tüm 

kamu iş süreçlerinde verimliliğin ve buna paralel 

olarak kamu hizmetlerinden duyulan vatandaş 

memnuniyetinin arttırılması hedeflenmektedir. 110 

 

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm 

vizyonu; “Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası 

haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak 

kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha 

fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah 

düzeyi yüksek bir ülke olmak” şeklinde belirlenmiştir. 

Bu hedefe ulaşırken kurumsal odaklı bir takım 

sıkıntılar da yaşanmaktadır. Bu sorunları kısaca; 111 

 

• Eğitilmiş insan gücü: Bilgi çağına 

geçiş sürecinde, kamusal kurum ve 

                                                        
110http://www.bilgitoplumu.gov.tr/btstrateji/eylem_Plani.pdf.20.12.2007. 
111Devlet Planlama Teşkilatı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010), 
Temmuz, 2006, s:13. 
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kuruluşların işlevleri ve çalışma 

yöntemleri yeniden tasarımlanmalı ve 

kamu yönetiminde süreçlerden çok 

sonuçlara, kuralcılıktan çok 

yenilikçiliğe ve kıdemden çok liyakate 

önem verilmelidir.112 Kamu kurum ve 

kuruluşlarında halka hizmeti bilgi 

teknolojileri vasıtasıyla ulaştıracak 

işgücünün de konusuna hakim ve bu 

konuyu bilen insanlardan oluşması 

gerekmektedir. Tüm kamu 

çalışanlarının bu konuyla ilgili 

eğitimden geçirilmesi bu konuyu 

çözecektir. 

 

• Hizmet odaklı dönüşümün maliyeti: 

Bu hizmetinde bir maliyeti 

bulunmaktadır. Son yıllarda kamu bilgi 

ve iletişim teknolojisi yatırımlarının 

hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. 

                                                        
112ÖĞÜT Adem., a.g.e., s:38. 
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2002 yılında, 2006 yılı fiyatları ile 

380,3 milyon YTL olan kamu bilgi ve 

iletişim teknolojileri yatırım ödeneği, 

2006 yılında 758,3 milyon YTL 

olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojileri 

ile ilgili yatırım yapmadan bilgi 

toplumunu yakalamak mümkün 

değildir bu nedenle ülkemizin bu 

alandaki en büyük sorunu kaynak 

sorunudur. 

 

• İletişim sorunu: Kamu hizmetlerini 

alan vatandaşa yönelik hizmet 

sunumlarında en büyük sorunlardan bir 

tanesi de iletişim sorunudur. 

Araştırmalardan elde edilen bulgular, 

kamu hizmetlerinin sunumunda 

genellikle vatandaş ihtiyaçlarının 

gözetilmediği ve hizmet süreçlerinin 

vatandaş odaklı bir şekilde 

tasarlanmadığını göstermektedir. Kamu 

kurumları anketinin sonuçlarına göre; 
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kurumların yüzde 52’si kullanıcı 

isteklerini hizmet sunumunda en 

önemli üç kriter arasında göstermesine 

rağmen, kurumların yüzde 61’inin 

vatandaş ihtiyaçlarını herhangi bir 

şekilde ölçmediği görülmüştür. 

 

• Tanıtımda yaşanan sorunlar : Kamu 

hizmetlerinin elektronik ortamda 

sunumunda MERNİS, e-bildirge gibi 

birçok projenin hayata geçirilmesine 

rağmen devlet tanıtımla konuyu 

aşamamış ve cezai yaptırımlarla 

sistemin kullanılması yöntemini tercih 

etmiştir. Bu konuda özendirici bir 

çalışmanın yapılması bu sorunu ortadan 

kaldıracaktır. 

 

• Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi 

arasındaki paylaşım sorunu : e-

dönüşüm   Türkiye   projesiyle   birlikte  
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belirlenen öncelikler doğrultusunda artan 

kamu yatırımlarına ve bazı temel 

hizmetlerde elektronik ortama geçilmesine 

rağmen, kamuda bilgi paylaşımının sınırlı 

birkaç örnek dışında yeterince gelişmediği 

görülmektedir.113 

 

• Ortak teknoloji hizmetleri ve altyapı 

sorunları: Kamu kurum ve 

kuruluşlarında hizmetlerin elektronik 

ortamda sunulmasında ortak bir 

teknolojinin kullanılmaması nedeniyle 

çeşitli sıkıntılar oluşmakta ve aynı 

konuya farklı kamu kurumları 

tarafından farklı yorumlar 

getirilmektedir. Bu sorunun çözümü 

için ortak bir altyapı sistemi 

oluşturulması ve ortak bir teknoloji 

kullanılması konuyu çözüme 

kavuşturacaktır. 

                                                        
113Devlet Planlama Teşkilatı, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010), 
Temmuz, 2006, s:13. 
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• Bilgi toplumu kurumsal yapılanması 

ve yönetişim sorunu: Bilgi toplumu 

oluşumunda yer alan veya alacak kamu 

kurum ve kuruluşları arasında bir 

koordinasyon sorunu ve yapılanma 

sorunu yaşanmaktadır. Bu sorunun 

çözümü için kurumlar üstü bir örgütsel 

yapı oluşturulmalı ve bu yapı 

tarafından yapılanma ve yönetim 

sağlanmalıdır. 

 

• Yaşanan diğer sorunlar : Ulusal kamu 

güvenliği bilgi ağlarının oluşturulması, 

Kurumsal bilgi ve hizmetlere elektronik 

erişimde yaşanan sorunlar gibi 

sorunlarda yaşanmaktadır. 
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2.5 Türkiye’nin Bilgi Toplumu Olması İçin 

Yapılan Çalışmalar 

 

Organizasyonlarda ve toplumda bilgiye önem 

veren, bilgi çalışanlarını takdir eden, bilginin 

paylaşıldıkça büyüdüğünü ve değer kazandığını 

görebilen ve bilgiyi paylaşanları ve etkili kullananları 

ödüllendiren bir kültüre ve liderlik tarzına ihtiyaç 

bulunmaktadır.114 

 

Türkiye’nin BT olması için yapılan 

çalışmaların başında Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi 

Toplumu Dairesi Başkanlığının kurulması 

gelmektedir. Günümüz dünyasında sosyal, ekonomik, 

kültürel ve teknolojik alandaki gelişmeler bilgi ve 

bilgi yönetimini kullanmayı bir zorunluluk haline 

getirmiştir.  

 
 
 
 
 

                                                        
114YENİÇERİ Özcan, İNCE Mehmet., a.g.e.,s:78. 
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2.5.1. Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi   

Toplumu Dairesi Başkanlığı 

 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

hızlanan ve özellikle bilginin üretilmesi, depolanması 

ve iletilmesi alanında yaşanan teknolojik gelişmeler ve 

küreselleşme olgusu dünya ekonomik sistemini ve 

ülkelerin bu ekonomik sistem içindeki yerini yeniden 

şekillendirmektedir. Günümüzde ülke ekonomilerinin 

rekabet gücü, bilgiye dayalı olarak yürütülen 

faaliyetlerin yoğunluğu ve niteliğine bağımlı hale 

gelmiştir. Uluslararası rekabet gücünü geliştirmek ve 

ekonomik kalkınmasını sürdürülebilir kılmak iddiasını 

taşıyan bir ülkenin vizyonu, tüm aktörleri ve sektörleri 

ile bilgiyi üretmek, işlemek, paylaşmak ve geleceğe 

yönelik kararlarını sağlıklı bir bilgi temeline 

dayandırmak, başka bir ifade ile bilgi toplumuna 

dönüşümü sağlamak olmalıdır.115 

 

                                                        
115http://ekutup.dpt.gov.tr/haber/2003/03/bilgitop.html 20.10.2007. 
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2003 yılı mart ayında DPT bünyesinde Bilgi 

Toplumu Dairesinin (BTD) kurulmuş olması, başta e-

dönüşüm Türkiye projesi'nin koordinasyonu olmak 

üzere, kamu kurumlarının bilgi ve iletişim teknolojisi 

yatırımları arasında eşgüdüm sağlanması ve bilgi 

toplumu olma yolunda atılması gereken adımlara 

ilişkin stratejilerin belirlenmesi amacıyla yapılacak 

çalışmalar açısından önemli bir gelişmedir.116 Devlet 

planlama teşkilatı bilgi toplumu daire başkanlığı web 

adresi http://www.bilgitoplumu.gov.tr ‘dir. Web 

sitesinde konuyla ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır. 

 

Bilgi toplumu dairesi başkanlığı tarafından; 

“Bilgi toplumu stratejisi ve ek’i eylem planı” 

11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı yüksek planlama 

kurulu kararı’yla onaylanmış olup, 28/07/2006 tarihli 

ve 26242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir.  Türkiye’de bilgi toplumuna 

dönüşüm çalışmaları 2000’li yılların başından itibaren 

yoğunluk kazanmaya başlamıştır. Türkiye, 2001 

                                                        
116http://www.bilgitoplumu.gov.tr/edtr.asp#2 28.10.2007. 
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yılında AB’ye aday ülkeler için tasarlanan eAvrupa+ 

girişimine taraf olmuştur. 

 

Başbakanlığın 9 Eylül 2001 tarih ve 352 sayılı 

yazısıyla e-Avrupa+ eylem planının hedefleri 

doğrultusunda gerekli stratejilerin belirlenip, ulusal 

bilgi politikasının oluşturulması ve uygulanması 

amacıyla e-Türkiye girişimi başlatılmıştır. 

Başbakanlık koordinasyonunda oluşturulan 13 alt 

çalışma grubu çalışmaları sonucunda 2002 yılında e-

Türkiye girişimi 1. ara raporu ve e-Türkiye eylem 

planı taslağı hazırlanmıştır. 117 

 

27 Şubat 2003 tarih ve 2003/12 sayılı genelge 

ile "e-Dönüşüm Türkiye" projesinin amaç ve 

hedefleri; 118 

 

• Bilgi ve iletişim teknolojileri 

politikaları ve mevzuatının, öncelikle 

Avrupa Birliği müktesebatı 

                                                        
117http://ekutup.dpt.gov.tr/haber/2003/03/bilgitop.html 20.10.2007. 
118http://ekutup.dpt.gov.tr/haber/2003/03/bilgitop.html 20.10.2007. 
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çerçevesinde gözden geçirilerek 

yeniden düzenlenmesi, bu konuda e-

Europe+ kapsamında aday ülkeler için 

öngörülen eylem planın ülkemize 

uyarlanması,    

                                                                                           

• Vatandaşın, bilgi ve iletişim 

teknolojileri yardımıyla, kamusal 

alandaki karar alma süreçlerine 

katılımını sağlayacak mekanizmaların 

geliştirilmesi, 

 

• Kamu idaresinin, şeffaf ve hesap 

verebilir hale getirilmesine katkıda 

bulunulması, 

 

•  Kamu hizmetlerinin sunumunda, bilgi 

ve iletişim teknolojilerinden azami 

ölçüde yararlanılarak iyi yönetişim 

ilkelerinin hayata geçirilmesine katkıda 

bulunulması, 

 



  

 128 

• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kullanımının yaygınlaştırılması,  

 

• Bilgi ve iletişim teknolojisi alanında 

kaynak israfını azaltmak amacıyla, 

kamunun mükerrerlik arz eden veya 

örtüşen ilgili yatırım projelerinin 

bütünleştirilmesi, izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve yatırımcı kamu 

kuruluşları arasında gerekli 

koordinasyonun sağlanması, 

 

• Sektördeki özel sektör faaliyetlerine 

yukarıdaki ilkeler ışığında yol 

gösterilmesi amaçlanmaktadır, şeklinde 

özetlenmektedir. 

 

  Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

bünyesinde oluşturulan bu yapı içinde Bilgi Toplumu 

Dairesi, geçmişte oluşturulan çalışma grupları ile ortak 

çalışmalarını sürdürecek olup Türkiye’nin bilgi 

toplumu oluşmasına katkı sağlayacaktır. 



  

 129 

2.5.2. Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı  

            Stratejileri 

 

Eylem planı, bilgi toplumu stratejisi 

kapsamında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere 

ulaşılmasını sağlamak üzere, stratejinin uygulama 

döneminde hayata geçirilecek faaliyet ve projeleri 

içermektedir. Bilgi toplumu stratejisinin temel 

hedefleri;119 

 

• Kamuda iş süreçlerinin gözden 

geçirilerek kamu yönetiminde ve 

işleyişinde modernizasyonun 

sağlanması, 

 

• Kamunun vatandaşlara ve iş dünyasına 

sunduğu hizmetlerin daha etkin , hızlı, 

kolay erişilebilir ve verimli sunulması, 

 

                                                        
119http://akgul.bilkent.edu.tr/btstrateji/BilgiToplumuStratejisi_28072006.doc. 
18.10.2007. 
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• Vatandaşların bilgi toplumu 

imkanlarından azami düzeyde 

faydalanmalarının sağlanması, sayısal 

uçurumun azaltılması, istihdamın ve 

verimliliğin arttırılması, 

 

• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, daha 

fazla katma değer yaratmak üzere, 

işletmeler tarafından yaygın ve etkin 

kullanımının sağlanması, 

 

• İletişim hizmetlerinde yaygın, nitelikli 

ve uygun fiyatlarla hizmet sunumunu 

sağlayacak rekabetçi ortamın tesisi ile 

bilgi ve iletişim teknolojileri 

sektörünün büyümesinin sağlanması ve 

küresel rekabetçi bir sektör olarak 

konumlanmasıdır. 
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Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm süreci, 

aşağıda yer alan 7 temel stratejik öncelik ekseninde 

yürütülecektir; 120 

 

1. Sosyal dönüşüm; “Herkes için bilgi ve 

iletişim teknolojileri fırsatı”  

Vatandaşların gündelik ve iş yaşamlarında 

bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanımı ile 

ekonomik ve sosyal fayda artırılacaktır. 

 

2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş 

dünyasına nüfuzu; “İşletmelere bilgi ve iletişim 

teknolojileri yoluyla rekabet avantajı” 

Bir yandan, KOBİ' lerin bilgisayar sahipliği ve 

İnternet erişimi artırılarak e-ticaret yapmaya teşvik 

edilmeleri, diğer yandan stratejik önem taşıyan sektör 

ve bölgelere ilişkin bilgi ve iletişim teknolojileri 

ihtiyacının belirlenerek bu ihtiyacı karşılamak üzere 

sektöre özel verimlilik programları hayata 

geçirilecektir. 

                                                        
120http://akgul.bilkent.edu.tr/btstrateji/BilgiToplumuStratejisi_28072006.doc. 
18.10.2007. 
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3. Vatandaş odaklı hizmet dönüşümü; 

“Yüksek standartlarda kamu hizmeti sunumu” 

Kamu hizmetleri, bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin yardımıyla, kullanımı yoğun ve 

getirisi yüksek hizmetlerden başlamak üzere 

elektronik ortama taşınacak, aynı zamanda iş süreçleri 

kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 

yapılandırılarak hizmet sunumunda etkinlik 

sağlanacaktır. 

 

4. Kamu yönetiminde modernizasyon; 

“Bilgi ve iletişim teknolojileriyle desteklenen kamu 

yönetimi reformu” 

Verimliliği ve vatandaş memnuniyetini 

öncelikli olarak gözeten, ülke koşullarına uygun örgüt 

ve süreç yapılanmalarına sahip etkin bir e-devlet 

oluşumu, bilgi ve iletişim teknolojileri desteğiyle 

hayata geçirilecektir.  

 

5. Küresel rekabetçi bilgi teknolojileri 

sektörü; “Uluslararası oyuncu bilgi teknolojileri 

sektörü” 
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Bilgi teknolojileri hizmetleri alanında proje 

odaklı hizmetler ve kamu özel sektör işbirlikleriyle 

sektör yetkinliklerinin geliştirilerek dış pazarlara 

açılma, yazılımda ise rekabet avantajının daha yüksek 

olduğu sektörel çözümlere odaklanılacaktır. 

 

6. Rekabetçi, yaygın ve ucuz iletişim 

altyapı ve hizmetleri; “Toplumun her kesimine 

yüksek kalitede ve ucuz geniş bant erişim imkanı” 

İletişim altyapı ve hizmetlerinin 

geliştirilebilmesi ve yaygın kullanımının sağlanması 

için telekomünikasyon sektöründe hizmet ve 

altyapılarda etkin rekabet ortamı tesis edilecek, bu 

yolla hızlı, güvenli, sürekli ve kaliteli iletişim 

hizmetlerinin uygun maliyetlerle sunulmasının yanı 

sıra yeni teknolojilere dayalı telekomünikasyon 

altyapılarının kurulması için uygun ortam 

yaratılacaktır. 

 

7. Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi; 

“Küresel pazarın taleplerine uygun yeni ürün ve 

hizmetler” 
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Dünya pazarlarında talebi giderek artan, 

yenilikçi ve yüksek katma değerli bir sektör olarak 

bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe Ar-ge 

faaliyetlerine öncelik verilecek, bu alanda yeni 

teknolojilerin geliştirilmesi ve üretime dönüştürülmesi 

desteklenecektir. Diğer taraftan, Ar-ge ve yenilikçilik 

faaliyetlerinin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesinde 

bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde 

faydalanılacaktır. 

 

Yukarıda sıralanan stratejik önceliklerden ilk 

dördü; ekonomik ve sosyal dönüşümde pay sahibi olan 

vatandaşlar, kamu sektörü ve iş dünyasında değişim 

sağlamaya, diğer stratejik öncelikler ise bu 

dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan 

bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı ve bu altyapıyı 

sağlayacak sektörün güçlendirilmesi ve ülkemizin 

rekabet gücünü artıracak, pazar taleplerine uygun yeni 

ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yöneliktir.  
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Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm süreci, 

bu temel stratejik öncelikler çerçevesinde atılımcı ve 

bütüncül bir yaklaşımla sürdürülecektir.  

 

Şekil-2.2  Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı 
 
 

 

 

Kaynak:http://akgul.bilkent.edu.tr/btstrateji/BilgiToplumuStrateji

si_28072006.doc. 18.10.2007. 
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3.1 Bilgi Teknolojileri 

 

Teknolojinin hızla gelişmesi, tüm değişmelerin 

maddi temellerini oluşturmaktadır. Bu değişim 

endüstri toplumundaki sınıf yapısını da etkilemektedir. 

Hızla gelişen teknoloji kültürel bir üst yapının ortaya 

çıkmasını da sağlamıştır.121 

 

Çağımızın  en tipik özelliği toplumların hızla 

değişmesidir. Toplumlardaki değişmeyi hızlandıran en 

belirgin etmenler , bilgi, teknoloji, iletişim, ekonomi 

alanlarında görülmektedir. Teknoloji; makineler, 

işlemler, yöntemler, süreçler sistemler, yönetim ve 

kontrol mekanizmaları gibi çeşitli öğeleri kapsayan, 

bu öğelerin belirli bir düzende bir araya getirilmesi ile 

oluşan ve bilim uygulama arasında köprü görevi yapan 

bir disiplindir. Teknoloji, bilimsel yada diğer 

sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde 

uygulanması şeklinde de tanımlanabilir.122  

                                                        
121ZİJDERVELD Anton., (Çev. Cevdet CERİT), Soyut ve Toplum, Pınar 
Yayınları, İstanbul, 1985, s:131-132. 
122YILDIZ Rauf., Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Mikro Basım 
Yayım Dağıtım, 1. Baskı, Ankara, 2002, s:10. 
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Organizasyonlarda kullanılan bilgi 

teknolojileri; bilgisayarlar, bilgi girdi ve çıktı 

donanımları ve iletişim araçlarından oluşur. “Bir 

bilginin toplanmasını, bu bilginin işlenmesini, bu 

bilginin saklanmasını, gerektiğinde herhangi bir yere 

iletilmesini yada herhangi bir yerden bu bilgiye 

erişilmesini bugün için elektronik, optik vb. (bugünkü 

teknolojiyle) tekniklerle otomatik olarak sağlayan 

teknolojiler bütününü bilgi teknolojileri olarak 

tanımlayabiliriz.123 

 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile 

birlikte, bilgi teknolojilerindeki akıl almaz gelişmeler 

insanları, toplumları birbirine yaklaştırmış, dünyayı 

küçük bir köy haline getirmiştir. Bilgi teknolojisindeki 

ucuzlama ve 1980’li yılların başında kişisel 

bilgisayarların devreye girmesiyle birlikte insanlar 

artık her türlü bilgiye istedikleri anda ve mekanda 

ulaşabilme olanağına sahip durumdadırlar.124  

                                                        
123CEYHUN Yurdakul , ÇAĞLAYAN M. Ufuk., Bilgi Teknolojileri Türkiye İçin 
Nasıl Bir Gelecek Hazırlamakta, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel 
Yayın No: 361, Ticaret Basım Sanayi, Ankara, Haziran, 1997. 16-17. 
124ŞEKER Tülay Bektaş., Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 13. Sayı, 
2005. 
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19. Yüzyılın sonlarında birtakım teknolojik 

gelişmelerle tarım toplumundan sanayi toplumuna 

geçiş gerçekleşmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısında ise 

teknolojideki hızlı gelişmeler ve ileri teknolojilerin 

insan hayatına girmesiyle birlikte sanayi toplumundan 

bilgi toplumuna geçiş gerçekleşmiştir.125 İçinde 

bulunduğumuz çağda bir ülkenin ne kadar güçlü 

olduğu; bilim ve bilgi teknolojisi alanında ulaştıkları 

seviye ile doğru orantılıdır.Yani herhangi bir ülke 

bilgi teknolojisini sistemi ile ne kadar bağlantılı 

çalıştırabiliyorsa o ölçüde gelişmeye ilerlemeye 

açıktır. 

 

Bilgi ekonomisine geçişin yaşandığı 

günümüzde internet, mesafe kavramını ortadan 

kaldırarak insanlığa bir iletişim, dayanışma, paylaşım 

ve ortak çalışma ortamı getirmektedir. İnternetin 

yayılması sonucunda ortaya çıkan teknolojik 

değişikliklerden bir tanesi de sanal gerçeklik 

konusudur. Sanal gerçeklik, günümüzde teorik olarak 

                                                        
125SARIHAN Halime İ., Rekabette Başarının Yolu: Teknoloji Yönetimi, Desnet 
Yayınları, İstanbul, 1998, s:17. 
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tanımlanabilen, ancak gerçekleştirilemeyen olayların 

gelecekte nasıl hayata geçirileceğinin anlaşılmasına 

yarayan teknolojiler bütününe verilen isimdir. Sanal 

gerçeklik sistemleri, öğrenme, anlama ve deneme 

konularında oldukça büyük avantajlar 

sağlamaktadır.126 

 

Son elli yıl içinde yaşanan teknolojik eğilimler, 

bu düşünceyi haksız çıkarmayacak niteliktedir. 

Teknolojik evrim büyük bir hız kazanmıştır; herhangi 

bir ürünle yada süreçle ilgili sürekli yeni teknolojik 

gelişmeler yaşanmaktadır.127 

 

Bilgi teknolojilerinin ortaya koyduğu temel 

sonuç devrim niteliğinde yaşanan gelişmelerdir. Bilgi 

küreselleşmeyi körüklerken küreselleşme de teknoloji 

aracılığıyla yeni bilgilerin dağıtımını üstlenmektedir.128 

                                                        
126KANTARCI Aylin, ÇAKIR Şen., “Sanal Gerçeklik ve Turizm” IX. Ulusal 
Turizm Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksek Okulu, Pine Bay Holiday Resort,Kuşadası-AYDIN, 6-9 Kasım 1998, 
s:17-23. 
127CAMPBELL Andrew, LUCHS Kathleen Sommers (Çev.Ezgi 
SUNGUR).,Temel Yetenek Tabanlı Strateji, Epsilon Yayıncılık, 1. Baskı, 
İstanbul, Nisan 2002, s:194. 
128DÜREN A.Zeynep., 2000’li Yıllarda Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000, 
s:61. 
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3.2 Bilgi Teknolojilerine Öncülük Eden 

Gelişmeler 

 

Bilginin tarihi Mezopotamya’dan tutup da 

mısırdaki gündelik bilgiden günümüzdeki bilimsel 

bilgiye kadar gelmektedir. Önce bilginin,  güç olarak 

sembolize edilerek görülmesi, Sümerliler’ e kadar 

gider.  Orada yapılanlar; bilgiye verilen önemi çok net 

bir şekilde göstermektedir. Savaş zamanlarında, ilk 

olarak bilgi taşıyan yazılı tabletlerin saklanması 

bilgiye gösterilen önemin bir işaretidir. Bilgi 

teknolojilerinin gelişimi de M.Ö. 250 yıllarında 

Asya’da Pergamum da üretilen Parşument’in 

kullanılmaya başlanması ile atılmıştır diyebiliriz. 

 

İkinci olarak ise matbaanın icadı ile bu 

gelişmenin devam ettiğini ve böylece insanların 

ticarette yazılı belgeleri kullanmaya başladığının da 

bir göstergesidir. Bunların dışında buharlı 

lokomotiflerin geliştirilmesi, kara ve hava 

taşımacılığında meydana gelen teknolojik ilerlemeler, 

telgraf, telefon, telsiz alanlarındaki gelişmeler iletişim 
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alanındaki gelişmelere hız kazandırarak bilgi 

teknolojilerinin günümüzdeki düzeyine ulaşmasına 

katkı sağlamıştır. 

 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen 

teknolojik gelişmeler, üretim yapısının ve bu yapı 

içinde de işgücünün yerinin yeniden yapılandırılması 

gereğini doğurmuştur. Mikro elektronik 

teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, üretim 

araçlarının kullanılmasında daha az işgücüne ihtiyaç 

duyulmaya başlanmış, bu da işgücü istihdamın 

daralmasına neden olmuştur.129 

 

1960’ lı yıllarda iletişim ve bilgisayar 

teknolojilerinin birbirine yaklaşması, bilgisayarlara 

uzaktan erişimi sağlayan ağların oluşturulmasına 

imkan sağlar. Bu yapıda yer alan çok sayıda terminal, 

merkezde bulunan bir ana bilgisayara bağlanmaktadır. 

Bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşan ağlar 

ile, veriler otomatik olarak transfer edilebilmektedir. 

                                                        
129ÖZEL Yusuf., Üretim Sürecinde Yaşanan Dönüşümler ve Esneklik, Selçuk 
Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2004, s:68. 
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Ancak farklı özelliklere sahip bilgisayarlarda bu 

transferler sırasında uyumsuzluklar çıkmaktadır. Söz 

konusu uyumsuzluklar yerel ağlar ( Local Area 

Network) ve paket anahtarlama (Packet Switching) 

yapılarının geliştirilmesiyle giderilmiştir. Görüldüğü 

gibi bilgisayar ve iletişim alanı, sürekli bir arayış ve 

yeniliklere sahne olmaktadır. Bu süreç içinde ise 

teknolojik gelişmeler, bu ikisini birbirine 

yaklaştırmakta zaman ve mekan sınırlılığını ortadan 

kaldırarak, insanoğluna yeni hizmetlerin kapılarını 

açmaktadır.130 

 

3.3 Bilgi Teknolojisi ve Toplum 

 

Haberleşme ve bilgi işleme teknolojisindeki 

gelişmelerin bilgi çağının ortaya çıkmasının temel 

nedeni olduğu bilinmektedir. Bilgisayar 

uygulamalarının gösterdiği gelişme ve yaşamın hemen 

her noktasına girmiş olması ile, yeni düşünce, 

yaklaşım ve davranış biçimleri ortaya çıkmaya 

                                                        
130IRAZ Rıfat., IX. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 
2000, s:238. 
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başlamıştır.131 Bilgi teknolojileri  yaşam boyu eğitim 

için  mekandan ve zamandan bağımsız olarak, 

bireylerin bilgiye erişim, yeni bilgi üretimi için 

paylaşım ve bireyler arası etkileşimde önemli rol 

oynamaktadır.132 

 

Bilgi teknolojileri, bilişim kapsamındaki 

bilginin toplanması, iletilmesi, işlenmesi, saklanması, 

bilgiyi veren ve alan kaynak arasındaki iletişim 

teknolojilerinin toplamı ve bütünleşmesi olarak 

tanımlanabilir.133 Başka bir tanıma göre ise; kavram 

olarak verilerin kaydedilmesi, saklanması, belirli bir 

işlem sürecinden geçirmek suretiyle bilgiler 

üretilmesi, üretilen bu bilgilere erişilmesi, saklanması 

ve   nakledilmesi   gibi   işlemlerin   etkili   ve  verimli  

 

                                                        
131KOÇEL Tamer., İşletme Yöneticiliği, Beta yayınları, 6. Baskı, İstanbul, 1998, 
s:318. 
132http://www.maltepe.edu.tr/05_haber/reh_sempozyum/gulbahar_gul.doc.01.12. 
2007. 
133 İLYASOĞLU Eyüp., Türk Bilgi Teknolojisi ve Gümrük Birliği, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul,1997, s:5. 
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yapılmasına  olanak tanıyan teknolojileri tanımlamada 

kullanılan bir terimdir.134 

 

21. Yüzyılda üretilecek teknolojiler, 

konvensiyonel savaşların yerini, “teknolojilerin 

teknolojilere karşı” olacağı savaşlar olacaktır. 

Robotların ve Bilgi teknolojilerinin yoğun olarak 

kullanılacağı geleceğin savaşlarında insan unsurunun, 

ikinci planda kalacağı tahmin edilmektedir. Savaşa 

doğrudan giren savaşçıları, elbiseleri dahil tüm 

donanımlarını akıllı bileşenler oluşturacaktır. 

 

Günümüz teknolojilerinin ve geleceğin 

teknolojilerinin karakteri insan hayatını 

kolaylaştırmaya yönelik olmasına rağmen, birçok 

işyerlerinde robotların ve akıllı araçların kullanılmaya 

diğer bir deyişle “akıllı robotların” insansız fabrikaları 

işletmeye kendi kendilerini tamir etmeye 

                                                        
134 BENHAN Kate – HOLMES Diana., Understanding Information Technology, 
Prentice Hall, 2 nd ed., New York, 1990, s:1. 
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başlamalarıyla birlikte, başta işsizlik olmak üzere bir 

çok sosyal problemler ortaya çıkacaktır.135  

 

Çağdaş örgütler pek çok sorunun çözümünde 

bilişim teknolojilerinden yararlanmaya 

çalışmaktadırlar. Değişim yönetimiyle ilgili artan 

sayıdaki araştırma ve çalışmalarda, karmaşık değişim 

süreçlerinin bilişim teknolojileri yardımıyla mümkün 

kılınması üzerine pek çok yararlı görüş ortaya 

atılmıştır.136 İşte bu durum insanoğlunun teknolojiyi 

hazmederek kullanmaya başlaması ve bilgi çağına 

adapte olmasını hızlandırması gerektirmektedir. Bilgi 

teknolojilerindeki hızlı değişim toplumun her kesimini 

mutlaka etkilemekte ve bu değişime ayak uydurmaya 

zorlamaktadır. 

 

 

 

 

                                                        
135AYHAN Ahmet., Dünden Bugüne Türkiye’de Bilim-Teknoloji ve Geleceğin 
Teknolojileri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,1. Baskı, İstanbul, Temmuz 
2002,s:362. 
136M.Şerif ŞİMŞEK, Bahadır AKIN., Teknoloji Yönetimi ve Örgütsel Değişim, 
Çizgi Kitapevi, Konya, Birinci Basım, Ocak 2003,s:332. 
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3.3.1. Değişen Bir Dünya 

 

1960’lı yıllarda özellikle, Japonya, Amerika 

Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa ülkeleri gibi 

gelişmiş ülkelerde bilgi teknolojileri yoğun şekilde 

kullanılmaya başlandı. Bilgi teknolojisi zamanla tarım, 

sanayi, hizmet, eğitim, sağlık gibi sektörlerde de 

kullanılır duruma geldiğinde, üretimin ve verimliliğin 

artmasına neden oldu. Bu değişimler ise değişen bir 

dünyayı beraberinde getirdi.137 

 

Bilgi Toplumu Kavramı : Bilgi toplumunu 

oluşturan en önemli iki faktör bilgisayar ve internettir. 

Bilgisayar bilgiyi üretmekte, internet ise üretilen 

bilgileri, kendi teknolojisinin desteği ile satmaktadır. 

Bilgisayarlar, üretilen bilgilerin saklanmasına, 

işlenmesine ve geliştirilmesine, internet ise bilgiye 

erişilmesine el değiştirilmesine, alınıp satılmasına 

büyük hız katmaktadır.138 

 

                                                        
137TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e., s:27. 
138TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e., s:27. 
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Bilgi Otoyolu Kavramı : İletişim, verinin sesin 

veya görüntünün uzun mesafeler arasında telefon 

kabloları, mikro dalga kanalları ve fiber-optik devreler 

vasıtasıyla aktarımı sürecidir.139 Şu andaki internet 

ağından daha yüksek hızda, geniş bantlı, her türden 

çoklu ortam bilgilerini iletebilecek, ekonomide, 

üretimde, yönetimde, eğitimde ve benzeri konulardaki 

iletişimlerde büyük rol oynayan iletişim sistemleridir. 

Özellikle bir ülkenin bilgi kaynaklarının araştırılması, 

arşivlenip depolanması ve devlet kurumlarıyla 

yurttaşların hizmetine sunulmasında bilgi otoyolunun 

büyük önemi vardır. Bilgi otoyolları, bir ülkede elde 

olan bilgilerin işlenmesine, depolanmasına, 

iletilmesine ve aynı zamanda kullanıcıların bu 

bilgilere ulaşmasına olanak sağlayan bilişim 

teknolojisi bütünlüğüdür. Ulusal bilgi altyapılarını 

oluşturan ve bilgi otoyollarını kullanan ülkelerin şu 

kazanımları olduğu düşünülmektedir;140 

 

                                                        
139SILVER G.A, ve SILVER M.L., Computers and Information Procesing, Harpin 
and Row Publishers, New York, 1986,  s:267. 
140TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e., s:27-28. 
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• Ülke ekonomisinin büyümesine ve 

verimliliğinin artmasına neden 

olmaktadır. 

• Yeni istihdamlar doğurmaktadır. 

• Bilişim Teknolojilerindeki araştırma 

geliştirme faaliyetlerini arttırmaktadır. 

• Sermaye ve beyin gücünün ülkede 

tutulmasını sağlamaktadır. 

• Devlet sektörü hizmetlerini 

hızlandırmakta ve kalitesini 

arttırmaktadır. 

• Ülke insanlarının eğitim düzeyinin 

sürekli yüksek tutulmasını 

sağlamaktadır. 

• Hizmet sektörünün kalitesini 

arttırmakta ve daha ucuz hale 

getirmektedir. 

 

Elektronik Ticaret Kavramı : İnternetin hızla 

yaygınlaşması, elektronik ticareti, ticari işlemlerin 

yürütülmesinde yeni ve çok etkin bir araç haline 
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getirmiştir. Elektronik ticaret, tüm dünyada ticaretin 

serbestleştirilmesi eğilimi ile birlikte, son on yılda 

yaşanan ve bilgi iletişimini kolaylaştıran teknolojik 

gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.141 

Laudon K.C ve Laudon J.P Elektronik ticareti “ nihai 

müşterilere mal ve hizmetlerin satışının veya 

işletmeler arasında mal ve hizmet alım ve satımının 

bilgisayarlaştırılmış ticari işlemler aracığıyla 

elektronik ortamda gerçekleştirilmesi” şeklinde 

tanımlamaktadır.142 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret 

Müsteşarlığı e-ticaret genel koordinatörlüğü resmi 

web sitesinde ise, “Elektronik ticaret, mal ve 

hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve 

ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden 

yapılmasıdır. Elektronik ticaret, ticari işlemlerden biri 

veya tamamının elektronik ortamda gerçekleştirilmesi 

yoluyla reklam ve pazar araştırması, sipariş ve ödeme 

ile teslim olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.” 

şeklinde tanımlanmıştır.143 Yine elektronik ticaret 

                                                        
141http://www.e-ticaret.gov.tr/tanim/tanim.htm 02.12.2007. 
142LAUDON K.C, LAUDON J.P., Business Information Systems, İkinci Baskı, 
The Drydem Press, 1993, Fort Worth, s:7. 
143http://www.e-ticaret.gov.tr/tanim/tanim.htm 02.12.2007. 
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Veysel Bozkurt tarafından “ bireyler ve kurumların; 

açık ağ ortamında (internet) ya da sınırlı sayıda 

kullanıcı tarafından ulaşabilen kapalı ağ ortamlarında 

(İntranet) yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal 

bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline 

dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari 

işlemlerin tümünü ifade etmektedir.” şeklinde 

tanımlanmıştır.144 

 

3.3.2. İyi Bir Çalışma Ortamı 

 

Kişinin başarıyı yakalaması ve verimliliğini 

arttırmasının en önemli etkenlerinden bir tanesi iyi bir 

çalışma ortamı oluşturulmasıdır. Çalıştığımız ortam 

yada içinde bulunduğumuz toplumun koşulları 

motivasyondan verimliliğimize kadar bir çok faktöre 

doğrudan etki yapmaktadır. 

 

İyi Bir Çalışma Ortamının Faydaları : Bu 

konu ile ilgili olarak iyi bir çalışma ortamı 

                                                        
144BOZKURT Veysel., Elektronik Ticaret Çalışma Grubu, (V. Bozkurt Ed.), 
Ekonomik, Toplumsal, Teknik ve Yasal Yönleriyle Elektronik Ticaret İçinde 
(200-269), Alfa Yayınları, İstanbul,2000, s:200. 
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performansı arttırmakta ve kaliteyi de 

yükseltmektedir. Konu motivasyon açısından da çok 

önemlidir. Kendi çalışma ortamımızdan tutunda, 

başarılı herhangi bir şirketin başarı öyküsüne 

irdelendiğinde altında oradaki iyi bir ortam 

yaratmanın yattığı gerçeği görülecektir. Geary 

Rummler konu ile ilgili olarak “ dünyanın en iyi 

eğitim görmüş, motivasyonu en yüksek insanlarını işe 

alın ve işe yaramaz bir sistemin içine yerleştirin, 

göreceksiniz, her seferinde kazanan sistem olacaktır” 

demiştir.145  Buradan da anlayacağımız gibi en iyi 

eğitim görmüş en iyi performansa sahip insanlara bile 

yeterli ve iyi bir çalışma ortamı sağlamadığımız 

takdirde başarılı olmaları mümkün olmayacaktır. Jac 

Fitz-Enz yönetimce tasarlanabilecek kültür 

oluşturacak etkinlikleri sıralarken; “ofisin yerleşimi ve 

eşyası özellikle oyunun normlarını pekiştirmek ve 

kuralına göre oynamanın ödüllerini sergilemek üzere 

seçilir” diyerek iyi bir çalışma ortamı yaratabilmek 

için ofisin yerleşimi ve eşyalarının bile iyi bir çalışma 

                                                        
145İZGÖREN Ahmet Şerif., Geleceğin Organizasyonunu Yaratmak, Elma 
Yayınevi, 4. Baskı, Ankara, 2001, s:12. 
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ortamı yaratmada oldukça önemli olduğunu 

vurgulamıştır.146                        

 

Buradan da anlaşılacağı gibi iyi bir çalışma 

ortamı hazırlamak, kişisel bazda insanların streslerini 

atmasına ve daha motivasyonlu ve verimli çalışmasına 

yol açmaktadır. Bu da önce bireysel bazda kişiyi daha 

sonrada toplumun bir ferdi olarak toplumu 

etkileyecektir. 

 

3.3.3. Sağlık ve Güvenlik 

 

Yaptığımız çalışma ne olursa olsun sağlık ve 

güvenlik en önde gelen konular olmalıdır. Bilgi 

teknolojilerinden bilgisayarın kullanımında özellikle 

güvenlik ve sağlık ön plana çıkmaktadır. Bilgi 

teknolojilerinin kullanımında elektrik kablolarının 

güvenliği, güç noktalarının (prizlerin) fazla 

yüklenilmesinin önlenilmesi, hatalı ürün 

kullanımından kaynaklanan ağrılar, hatalı kullanıma 

                                                        
146ENZ Jac Fitz., Büyük Kuruluşlar İnsanı Nasıl Değerlendiriyor ?, Sabah 
Yayınları, İstanbul, 1999, s:25. 
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bağlı göz problemleri ve duruş bozuklukları gibi 

sağlık konularına da dikkat etmek gerekmektedir.147 

 

3.4 Başlıca Bilgi Teknolojileri Uygulamaları 

 

Bilgiyi oluşturabilen en önemli araç insan ve 

bilgi teknolojileridir. Bu ülkenin bu teknolojiyi etkin 

kullanımı ile neler kazandığını veya kullanamamakla 

neler yitirdiğini günümüzde yaşadığımız canlı 

örneklerle görebilmekteyiz. Unutulmamalıdır ki, 

gelişen dünya ülkeleri arasında yer alabilmenin ön 

koşulu bilgi teknolojilerini etkin ve verimli 

kullanmaktan geçmektedir.148 

 

İnsanoğlu çok eski devirlerden beri düş gücünü 

zorlayarak yaptığı buluşlarla devrimler yaratmış ve 

mümkün olduğu kadar doğayı denetimi altına almaya 

gayret etmiştir. Ancak yüzyıllar boyunca devam eden 

bu gelişme, özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda bilim ve 

teknoloji alanında yapılan önemli aşamalar sayesinde 

                                                        
147TAŞBAŞI Abdurrahman , ALTINBAŞAK  Orhan.,a.g.e., s:31-32. 
148AKGÜL Mustafa Kemal., Bilgi Teknolojileri Kullanımının Türkiye’nin 
Verimliliğine Etkileri, Anahtar Dergisi, MPM Yayınları, Haziran 2002, s:14. 
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büyük bir hız kazanmış ve insanoğlunun yaşama ve 

düşünme biçimini büyük ölçüde etkilemiştir.149 The 

Futurist dergisinde, 2025 yılına kadar yaşamımızı 

değiştireceği ileri sürülen 92 yeni teknolojiye yer 

verilmektedir.150 İşte bu nokta da bilgi çağı olarak bu 

günün oluşmasını olanaklı kılan teknoloji devriminin 

temeli bilgisayar ve iletişim arasındaki ilişkiye 

dayanmaktadır. 

 

Bu durum insanoğlunun teknolojiyi 

hazmederek kullanmaya başlaması ve bilgi çağına 

adapte olmasını hızlandırmasını gerektirmektedir. 

Bilgisayar ve iletişimin birlikteliği, telefon 

firmalarından tutunda elektronik alanına kadar birçok 

alanda yenilikler ve teknolojik devrimler yaratmıştır. 

Sonuçta değişik disiplinler olarak gelişen bilgisayar ve 

iletişim teknolojileri “Bilgi Teknolojileri” olarak tek 

çatı altında isimlendirilmiştir. Aşağıda bilgi 

teknolojileri uygulamalarından konumuz ile ilgili olan 

“bilgisayar” konusu incelenecektir. 

                                                        
149ÜLGEN Hayri.,a.g.e., s:47. 
150ÖĞÜTÇÜ Mehmet., Türkiye’de Yeni Bir Ekonomik ve Ticari Diplomasi 
Stratejisine Doğru, TÜSİAD, Eylül 1998, s:154.  
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3.4.1. Bilgisayarın Tarihçesi 

 

İnsanoğlu, M.Ö. 3000 yıllarında paralı 

alışverişin başlaması ile sayma işlemine ihtiyaç duydu. 

M.Ö. 2600 yıllarında ise bu işlemlerde kullanılmak 

üzere abaküs adı verilen hesaplayıcılar bulundu.151  

Bilgisayarlar, insanların yapabilecekleri işlerin bir 

bölümünü, nasıl yapılacağı insanlar tarafından 

tanımlanmak kaydıyla, insanlardan daha çabuk ve 

güvenilir şekilde çözen otomatik makinelerdir.152 

Daha spesifik olarak, modern bir bilgisayar, bilgiyi 

girdi olarak alan, bunu bir program vasıtasıyla işleyen 

ve bu bilgiyi bir çok aygıta çıktı olarak veren fiziksel 

bir aygıttır. Buradaki anahtar kelimeler; girdi, işlem, 

çıktı ve yüklenmiş program ya da yazılımdır. Bir 

bilgisayar, temel olarak donanım ve yazılım olmak 

üzere iki unsurdan oluşmaktadır. Bilgisayarı oluşturan 

fiziksel parçalar donanımı oluştururken; bilgisayara ne 

yapacağını söyleyen bir dizi komut veya programlara, 

                                                        
151BAL Hasan Çebi., Bilgisayar ve İnternet, Akademi Yayınevi, 9. Baskı, Rize, 
Mart 2002, s:30. 
152ÖZÇAĞLAYAN Mehmet., Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişim, Alfa Basım 
Yayım Dağıtım, İstanbul, 1998, s:23. 
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yazılım denmektedir.153 Kısaca bilgisayarı 

tanımladıktan sonra bilgisayar günümüze kadar nasıl 

geldi ona bir bakmak gerekmektedir. Bundan 2500 yıl 

önce Çinliler ipler üzerinde dizili boncukların 

bulunduğu çerçeveyi (abaküs) hesap işlerinde 

kullanmaya başlamışlardır.154
 

 

1550-1617 yıllarında İskoç matematikçi John 

Naiper sürgülü hesap cetvellerinin öncüsü olan 

“Naiper’s Bones’ olarak bilinen matematiksel 

işlemleri yapabilen makineyi keşfetmiştir. Bugünkü 

hesap makinelerinin temelini ise Pascal, 1642’de atmış 

ve küçük tekerlekleri çevrilince toplama çıkarma 

işlemi yapan bir makine icat etmiştir.155 

 

1830 yılında ise Cambridge Üniversitesinde 

matematik profesörü olan Charlars Babbage bilginin 

sayılara dönüştürüldüğü taktirde bir makine vasıtasıyla 

                                                        
153TEKİN Mahmut, GÜLEŞ Hasan, ÖĞÜT Adem., Değişim Çağında Teknoloji 
Yönetimi, Nobel Basımevi, Yenilenmiş II. Baskı, 2003, s:158-159. 
154ÇOBAN Hasan., Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 
1997, s: 141. 
155HALAÇ Ali., Bilgisayarların Tarihi, PC net Bilgisayar ve Internet Dergisi, 
Yıl:4, sayı:42, Mart 2001, s:128. 
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yönetilebileceği düşüncesine inanmıştı.156 1830′larda 

Charles Babbage (1792-1871) fark makinesini ve 

ardından analitik makineyi yapmasıyla hesaplama 

işlerinin elektro mekanik araçlara yaptırılması ve 

sonuçların elde edilmesi görüşü doğmuştu. Charles 

Babbage yaptığı bu makineler ile başarılı sonuçlar 

elde edememesine rağmen, bilgisayarların temelinin 

onun tarafından atıldığı kabul edilmektedir. 

 

Bundan sonraki adım otomatik dokuma tezgahı 

için geliştirilen delikli kartların 1890 yılında nüfus 

sayımı için kullanılması oldu. Bu mekanik bilgi 

işlemin başlangıcı sayılmaktadır. Daha sonra 1939 

yılında ilk bilgisayar Dr. George Stibitz tarafından 

Amerika’da Bell laboratuarlarında yapıldı.157 

 

1946 yılında ilk fonksiyonel elektronik 

bilgisayar, Pennsylvania Üniversitesinde geliştirilen 

ENİAC (Elektronik Sayısal Doğrulayıcı ve 

                                                        
156GATES Bill., Önümüzdeki Yol, (Çev. Esra Davutoğlu-Alper Erdal), Arkadaş 
Yayınları, Ankara, 1999, s:23. 
157BENSGİR T.Kaya.,a.g.e., s:31. 
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Bilgisayar)’ dır. O tarihten günümüze kadar 

bilgisayarlar 5 kuşağa ayrılmıştır. Bunlar;158 

 

Birinci kuşak (vakum tüplü) bilgisayarlar 

(1946-1959) : İlk programlama dili makine dilinde 

yazılmaya başlandı ve bilgiler bellekte saklanıyordu. 

Bu kuşağın temel özellikleri şunlardır: 

 

• İşlemci olarak çok büyük vakum tüpleri 

kullanılırdı. 

• Fazla enerji harcarlardı. 

• Çevreye fazla ısı yayarlardı. 

• Veri programlarını ana belleklerinde 

tutarlardı. 

• Saklama aracı olarak manyetik teyp 

kullanılırdı. 

• Programlar fazla detay gerektiren 

makine dilinde yazılırdı. 

 

                                                        
158http://www.baskent.edu.tr/~omadran/eskiweb/donem0304/dersnotu0304/hafta1
.pdf 08.12.2007. 
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İkinci kuşak (transistörlü) bilgisayarlar 

(1959-1964) : İlk dönemde kullanılan vakum tüplerin 

yerine transistörler kullanılmaya başlandı. Bununla 

beraber daha hızlı ve daha az elektrik harcamaktaydı. 

ASSEMBLY makine dili kullanılmaktaydı. Bu 

kuşağın temel özellikleri şunlardır: 

 

• İşlemci olarak vakum tüpleri 

kullanılırdı. 

• Ortalama 10.000 transistör ile 

çalışırlardı. 

• Az enerji kullanırlardı. 

• Daha az ısı yayarlardı. 

• Transistörler tablolar üzerine el ile 

monte edilirdi. 

 

Üçüncü kuşak (entegre devreli) bilgisayarlar 

(1964-1970) : Transistörler bir araya getirilerek 

entegre devreler yapıldı. İlk merkezi işlem birimi CPU 

yapıldı. Bu kuşağın temel özellikleri şunlardır: 
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• İşlemci olarak entegre devreler 

kullanılırdı. 

• Düşük maliyet ve yüksek güvenilirlik 

sağlanmaya başlanıldı. 

• Manyetik diskler kullanılmaya 

başlanıldı. 

• Program ve veriler ihtiyaç duyulduğu 

süre saklanabiliyordu. 

 

Dördüncü kuşak (mikroişlemcili) 

bilgisayarlar (1970-?) : İşlem ve kontrol birimlerinin 

tümünün bir arada bulunduğu çipler geliştirildi. Bu 

kuşağın temel özellikleri şunlardır: 

 

• Mikroişlemcilerle daha hızlı işlemler 

yapılmaktadır. 

• Daha fazla bilgi ve program 

saklanabilen disk ve CD’ler 

kullanılabilmektedir. 

• Yapay zeka kavramı hayata geçmiştir. 
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• Ağ sistemleri oluşturulup bilgisayarlar 

arasında iletişim sağlanmıştır. 

• Bilgisayarlar fiziksel olarak küçülerek 

daha kullanışlı hale getirilmiştir. 

 

Beşinci kuşak (yapay zekalı) bilgisayarlar 

(1990-?) : Yapay zeka yapma yönünde çalışmalar 

yapılmaktadır. Bilgisayar teknolojisinde yeni bir 

araştırma konusu olan yapay zeka “kendi kendini 

denetleyebilen, daha akıllı ve insanlarla tam bir uyum 

içerisinde olan akıllı makineler yapmak” şeklinde tarif 

edilebilir. Bu kuşaktaki bilgisayarlardan beklenen 

hedefler şunlardır: 

 

• Üretkenliğin düşük olduğu alanlarda, 

üretkenliği arttırmak amacıyla pratik 

metotlar geliştirmek. 

• Kalkınmada ve gelişmede, uluslar arası 

dayanışmaya katkıda bulunmak. 

• Enerji ve kaynak tasarrufunda 

bulunmak. 
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• Toplumun sorunlarına pratik çareler 

bularak, toplumsal huzur ve güvenin 

sağlanmasına katkıda bulunmak. 

 

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler 

bilgisayarların hızla küçülerek avuç içine sığacak 

boyuta inmesini sağlamıştır. Bilgisayarların 

boyutlarındaki küçülme hızlarının ve güçlerinin daha 

da artmasını beraberinde getirmiştir.159 

  

3.4.2. Bilgisayar Ağları Türleri 

 

Birden fazla bilgisayarın birbirleri ile iletişim 

kurabilecek şekilde bağlanmasına bilgisayar ağı 

denir.160 Bilgisayar ağlarının ilk amacı makinelerin 

kaynakları ve yaratılan nesneleri ağdaki makineler 

arasında paylaşmaktır.161  Ağa bağlı bilgisayarlar aynı 

ortamda olabildiği gibi farklı ülkelerde ve hatta farklı 

kıtalarda olabilir. Bilgisayar ağlarının kurulmasındaki 

                                                        
159TAMBİNİ Michael., 21. Yüzyıl (Çev.Zeynep GÜRSOY), TÜBİTAK Popüler 
Bilim Kitapları 131 Başvuru Kitaplığı 8, İstanbul, 2000, s:50. 
160KÖKSAL A. Turan., Internet, Pusula Yayıncılık, İstanbul, 1997,s:18. 
161http://www.bid.ankara.edu.tr/yardim/kemer/kemer3.html 09.12.2007. 
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amaçları beş başlık altında inceleyebiliriz. Bu amaçlar 

ve kullanıcılara sunduğu avantajlar şunlardır:162 

 

• Paylaşım: Ağ oluşturulmasındaki 

temel amaç paylaşımdır. Paylaşım, 

donanım, yazılım veya bilgi (dokuman) 

şeklinde olabilir. 

 

• Güvenlik: Önemli sayılan dokuman 

dosyalarını bir bilgisayarda tutmak 

dosyaların güvenliği açısından 

sakıncalı olabilir. Bunun yerine 

dosyaları birkaç makinede yedeklemek 

ve kullanıcılara bu makine üzerinden 

erişim hakkı vermek dosya güvenliğini 

arttırır. 

 

• Maliyetin Azaltılması: Donanım ve 

yazılımlar ağdaki bilgisayarlarda 

paylaşıldığından maliyet azalmış olur. 

                                                        
162TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e., s:63. 
 



  

 164 

• Ölçeklendirilebilirlik: Ağda, sadece 

ana makine konumunda bulunan 

bilgisayarlara işlemci eklenerek tüm 

sistemin performansı arttırılabilir. 

 

• Bilgi Artışı: İnternet gibi büyük 

ağlarda; video konferans, tartışma 

grupları, elektronik posta, elektronik 

ticaret vb. birçok ortama uzak 

mekanlarda bulunan kişilerin aynı anda 

katılımlarıyla bilgi alışverişi ve bilgi 

artışı sağlanır. 

 

Tüm bilgisayarlar ağını yöneten ve hizmet 

veren bir sunucu (server) bilgisayar ve bu sunucuya  

bağlı bilgisayarlara da iş istasyonları (Workstation) 

denilir. İş istasyonları terimi yerine çoğu zaman 

istemci terimi de kullanılmaktadır. İş istasyonlarının 

sunuculara olan uzaklıklarına göre farklı bağlantı 

türleri geliştirilmiştir. Bu bağlantı türlerine yerel alan 

ağı (LAN-Local Area Network) ve geniş alan ağı 
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(WAN-Wide Area Network) adı verilmektedir.163    

  

3.4.2.1. Yerel Alan Ağları (LAN –  

                  Local Area Network) 

 

Yerel ağlar sınırlı alanlar içinde kurulan ağlardır. 

Genellikle, okul, şirket, büro, sınıf gibi alanlarda 

kurulan ve bulundukları alan içindeki bilgisayarların 

haberleşmesinin amaçlandığı ağlardır. Yerel ağlar 

sınırlı sayıda bilgisayarlardan oluşur ve ağda bulunan 

iki bilgisayar arasındaki uzaklık birkaç kilometreden 

fazla olamaz.164 Bir yerel alan ağı, küçük bir 

coğrafyaya dağılmış bilgisayarları birbirine bağlayan 

bir ağdır. Günümüzdeki örnekleri: 

 

• Bir ev ağı  

• Bir ofis ağı  

• Bir kampüs ağı  

• İnternet kafeler  

 

                                                        
163TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan, a.g.e., s:63. 
164TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan, a.g.e., s:64. 
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şeklinde sayılabilir. 

 

LAN`ın temel faydası verilerin paylaşımıdır. 

Ancak bunu çok farklı yollarla kullanabilirsiniz. 

Örneğin ofislerde tek bir yazıcının bütün ofis 

çalışanlarınca kullanılabilmesi , bütün kullanıcılar 

arasında haberleşmenin bilgisayar ekranından 

yapılabilmesi , gelen faksların kullanıcıların ekranında 

görüntülenebilmesi ve her kullanıcının kendi 

sisteminden faks çekebilmesi , bir uygulamanın server 

üzerinde çalışırken birden fazla kullanıcı tarafından 

kullanılabilmesi. Ev ve ofis kullanıcıları tek bir 

internet bağlantısı ile birden fazla bilgisayarı 

internet’e bağlayabilir , e-mail alıp verebilir ve hatta 

oyun oynayabilirler. 

 

LAN’ lar kendi iletişim kanallarına ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu yüzden halka topolojileri ile geniş 

band aralığında kullanıldıklarından PBX’lere göre 

daha yüksek iletişim kapasitesine sahiptirler. PBX’ 

lere kısaca değinecek olursak; bunlar bir şirketin 

telefon görüşmelerini düzenleyen ve bu gaye için 
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tasarımlanmış özel bilgisayarlardır. PBX’ler ayrıca var 

olan telefon ağlarının kullanılmasıyla ses ve veri 

iletişimi sağlarlar. Yani LAN’ lar yüksek iletişim hızı 

ve büyük hacimli veri iletişimini gerektiren 

uygulamalarda tercih edilirler.165 

 

Genel olarak bilgisayar ağlarının kurulmasında 

kullanılan üç temel fiziksel topoloji biçimi vardır. 

Bunlar doğrusal, halka ve yıldız biçimleridir.166 

 

• Doğrusal yapılı bilgisayar ağı : En 

ucuz ve kurulumu en kolay olan 

fiziksel topoloji modelidir. Bu ağ 

yapısında tek bir hat, ağa bağlı tüm 

birimleri dolaşır. Bu yapının en büyük 

dezavantajı, tüm ağa bağlı birimler 

arasında tek bir hat dolaştığı için bu 

hatta meydana gelebilecek bir kısa 

devre, kopukluk veya temassızlık 

                                                        
165MARTİNE  E., De  Hayes D., HOFFER J., PERKİNS  W., Managing 
Information Technology, Macmillan Publishing Company, 1992, s:209. 
166TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e., s:64-65. 
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durumunda tüm ağın çökebilme 

riskidir. 

Şekil-3.1  Doğrusal yapılı bilgisayar ağı 

 

 

                              İş İstasyonu 

 

                          Ana Makine 

 

 

 

                                                   Yazıcı 
 
 
 
 
 

Kaynak: TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e., 
s:64-65 
 

• Halka yapılı bilgisayar ağı : Ana 

bilgisayar ile iş istasyonları bir halka 

oluşturacak biçimde bağlanırlar. Bütün 

bilgi ve mesajlar bu halka üzerinden 

ulaşır. Halka biçimindeki ağlar, öteki 

ağlara göre biraz pahalıdır. Ancak bu 

biçimde yapılanmış bir ağın üstün 
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yönü, iletişim hattında meydana gelen 

bir arızanın oluşması durumunda 

kullanıcılarına verdiği seçenektir. 

 

• Yıldız yapılı bilgisayar ağı : Bu 

topoloji modelinde ağa bağlı tüm iş 

istasyonları ve diğer donanımlar 

doğrudan doğruya ana bilgisayara 

bağlıdır. 

 
 

3.4.2.2. Geniş Alan Ağları (WAN –  

                  Wide Area Network) 

 

Birbirinden çok uzakta olan yerel ağların 

(LAN’ların) birbirine bağlanmasıyla oluşan ağlardır. 

WAN’lar birkaç kilometreden kıtalar arası iletişime 

kadar geniş coğrafik uzaklıklara kurulabilir. Temel 

özellik mesafenin çok uzak olması ve aradaki iletişim 

ortamının bir telefon haberleşme sistemi 

gerektirmesidir.167 

                                                        
167TAŞBAŞI Abdurrahman., ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e.,65. 
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WAN’lar anahtarlamalı veya adanmış hatların 

kombinasyonundan mikro dalga ve uydu iletişiminden 

oluşturulabilir. Anahtarlı hatlar, kişilerin verilerini bir 

terminalden bir bilgisayara gönderebilmek için 

kullanılır ve bu aramalarda hedefe yönlendirilmiş veya 

başlatılmış yollar ile ulaşır. Adanış hatlar (dedicated 

lines), sürekli iletişime hazır ve düşük bedelli 

hatlardır. Hatlar uygun taşıyıcılardan veya özel 

iletişim satıcılarından kiralanabilir veya satın 

alınabilir. Adanış hatlar genellikle daha yüksek 

hızlarda veri iletişiminde kullanılır ve büyük hacimli 

veri göndermeleri için uygundur. Anahtarlı hatlar ise 

öte yandan daha ucuz olup düşük hacimli ve sıralı 

gönderim gereksinimleri olan uygulamalar için daha 

uygundur.168 

 

 

 

 

                                                        
168WESTIN A.F., Business Telecomunications: Data Cominications In The 
Information, Age, Brown Publishers, USA,1988, s:181. 
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 Şekil-3.2 Geniş Alan Ağı (WAN) 
 
 
 
 
 LAN 
 
 
 
 
 
                                     WAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAN LAN 
  
 
 
 
 

Kaynak: TAŞBAŞI Abdurrahman,ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e., 
s:65 
 
 
  

3.5 Bilgisayarda Ağ Bağlantıları 

 

Birden çok bilgisayarın birbirleri arasında 

bağlanması için (ağ topolojilerine göre) oluşturulan 

farklı ağ türlerini yukarıda açıkladık. Bilgisayarlar 

ağlarının vereceği olanaklardan daha büyük ölçüde 

yararlanabilmek için bu ağlar birbirleri arasında 
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bağlanırlar. Bu durumda telefon haberleşme sistemi ve 

uydu haberleşme sistemi kullanılması zorunluluğu 

doğmaktadır.169 Bu bölümde bilgisayarların ve ağların 

birbirleri arasında bağlanışlarında kullanılan bazı 

donanımlardan ve terimler hakkında bilgi verilmeye 

çalışılacaktır.  

  

3.5.1. Ağ Bağlantısı Terimleri 

 

Bir bilgisayarın ağa bağlanabilmesi için bazı 

donanım elemanlarına sahip olması ve ayarlarının 

yapılmış olması gerekir. Ayrıca ağa bağlanabilmek 

için gerekli yazılımlarında bilgisayara yüklenmiş 

olmalıdır. Ağa bağlanacak bilgisayarda bulunması 

gereken başlıca donanım aşağıda belirtilmiştir.  

 

• Ağ kartı (Network adapter card and 

ethernet card) : İki veya daha fazla 

bilgisayarın birbirine kabloyla veya 

kablosuz olarak bağlanabilmesini 

                                                        
169TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e., s:67 
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sağlar. Böylece birbirleri arasında veri 

alışverişi sağlayabilirler. İşte bu veri 

alışverişini sağlayan karta ağ kartı 

denir.170 

 

• Ağ işletim sistemi : Bilgisayarınızın 

tüm işlevlerini gerçekleştirebilmesi için 

işletim sistemine ihtiyacı vardır. 

Günümüz işletim sistemlerinin tamamı 

ağ ortamında çalışabilecek özelliklere 

sahiptir. Bu işletim sistemlerinden 

bazılarını sayacak olursak; Windows 

XP, Windows 2000 server, Windows 

NT server, Linux vs… 

 

• Konnektörler: Ağ kablosunun ucuna 

yerleştirilen konnektör ağ kartı 

girişindeki porta takılır. Ağ kablosu ile 

ağ kartı arasındaki bağlantıyı sağlar. 

                                                        
170ZEKİ Yasemin, ÖZBEN Bülent, TUNCA Hasan, AKPINAR Erdal, KALAYCI 
Kemal, ŞAHİN S.Çetin., Bilgi İletişim Teknolojileri, Nirvana Yayıncılık,Birinci 
Basım, Ankara, Ekim 2006, s:13. 
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Konnektörler, plastikten veya metalden 

yapılabilir. İki tip konnektör vardır. 

UTP ve BNC konnektör.171 

 

• Portlar: Konnektörlerin bilgisayara 

veya ağ cihazına takılacağı yere port 

denir. 

 

• Kablolama: Ağda bulunan tüm 

birimler birbirine kablolar aracılığıyla 

bağlanır. Ethernet standartlarında üç tip 

kablo bulunur. UTP kablo, koaksiyel 

kablo ve optik kablo.172 

 

• Hub: Ağ yapılarında kullanılan 

merkezi bağlantı ünitesidir. Kendine 

bağlı tüm ağ aletlerinin birbirleri ile 

iletişimini sağlar. Hub içinde tüm 

portları birbirine bağlayan kablolardan 

oluşur. Herhangi bir porttan gelen veri 

                                                        
171TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e., s:68. 
172TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e., s:69. 
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paketlerini diğer portlara yayın  

şeklinde iletir. Hub üzerinde bulunan 

durum ışıkları ağ durumunu incelemeye 

yarar, arıza tespitini kolaylaştırır.173 

 

3.5.2. Bilgisayarda Telefon Ağı Kullanımı 

 

İnternet değişik yapıdaki donanımlara ve 

işletim sistemlerine sahip bilgisayar ağlarının 

birbirlerine çeşitli haberleşme hatları ile ortak bir 

iletişim protokolü kullanmasıyla bağlandığı dünya 

çapında bir bilgisayar ağıdır. Bu ağda bilgisayarların 

haberleşebilmesi için telefon haberleşmesi 

teknolojisine ihtiyaç duyulur. Bilgisayarla veri 

aktarımı yanı sıra son zamanlarda oldukça ilgi çeken 

IP telefonu ve VoIP uygulamaları sayesinde bilgisayar 

kullanarak ses iletimi oldukça kaliteli düzeye 

getirilmiştir.174 

IP Nedir ? :  Internet'te her bilgisayarın bir IP 

(Internet Protokol) adresi vardır. IP tek tek 

                                                        
173SARI İsmail., BAĞCI Ömer., Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Seçkin 
Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2008, s:594. 
174TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e.,  s:70. 
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datagramların yönlendirilmesinden sorumludur. IP’nin 

görevi kendisine verilen  bu bilgiyi ilgili IP adresine 

yollamaktır. 175 Bir IP adresi, noktalarla ayrılan dört 

rakamdan oluşur; örneğin sizin ip adresiniz, 

'88.228.169.151' şeklindedir. Bir bilgisayarın IP adresi 

varsa, Internet üzerindeki tüm bilgisayarlar bu adresi 

kolayca bulur. Bazı IP adresleri sabittir (Static IP), 

yani IP adresleri hiç değişmez. Türk telekom yakın bir 

geçmişte isteyen ADSL kullanıcılarına sabit ip adresi 

hizmeti vermeye başlamıştır. 

 

IP Adresi : IP adresi toplam 32 bit 

uzunluğunda bir sayıdır. Fakat bu sayı 8 bitlik 4 ayrı 

ondalık şeklinde kullanılır. (144.122.199.20 gibi). Bu 

8 bitlik gruplara “octet” ismi verilir. 176 

 

VoIP Nedir? :  VoIP, Voice over Internet 

Protokol (Internet üzerinden ses) açılımına karşılık 

gelmektedir. VoIP, ses’i (genellikle insan sesi) IP 

paketleri halinde internet üzerinden taşımaktır. 

                                                        
175BALAY Mustafa, ERSES Neşe, (Editör Aysan ŞENTÜRK)., Bilgisayar 
Kullanımı ve İnternet, Ekin Kitapevi, 3. Baskı, Bursa, Eylül 2007, s:301. 
176BALAY Mustafa, ERSES Neşe., a.g.e, s:302. 
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3.5.3. Paket Anahtarlamalı Veri Ağı 

(PSDN) 

 

Günümüz PSTN (Public Switchet Telephone 

Network) şebekeleri kullanıcılarına her çağrı için 

uçtan-uca fiziksel bir devre bağlantısı ile 

sağlamaktadır. Arayan ve aranan tarafların numarasına 

göre, arayan tarafın bağlı olduğu santralden 

başlayarak, aradaki santraller ve diğer uçtaki santrale 

kadar bir devre kullanılmaktadır. Telefon görüşmesi 

bitip her iki taraf kapatana kadar hat başkası 

tarafından kullanılamaz. Bu sistemde veri (genellikle 

ses) herhangi bir gecikmeye uğramadan karşı taraflara 

karşılıklı olarak ulaşır. PSDN teknolojisinde ise 

verinin gönderilişi klasik telefon şebekelerindeki 

PSTN teknolojisinden tamamen farklıdır. 

 

 PSDN’de haberleşecek cihazlar arasında 

herhangi bir fiziksel bağlantı yapılmaz. Bunun yerine, 

sinyaller sabit uzunluktaki veri paketlerine 

dönüştürülerek bunlara gönderildiği adres ve gideceği 

adres gibi gerekli protokol bilgileri eklenerek teker 
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teker gönderilir. Daha sonra bu paketler ağ 

yönlendiricileri (routers) tarafından okunarak gideceği 

adrese yönlendirilir. Veri paketi alıcı cihaza 

ulaştığında tekrar orijinal sinyale dönüştürülür. PSDN 

( Public Switched Data Network) teknolojisindeki bu 

veri paketleme yönteminin en büyük avantajı farklı 

kaynaklardan farklı hedeflere gönderilen paketlenmiş 

verilerin ortak bir veri yolunu paylaşabilmesidir.177 

 

3.5.4. Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağı 

            (ISDN) 

 

ISDN İngilizce (Integrated Services Digital 

Network) teriminin kısaltmasıdır. ISDN, Telefon 

sinyallerini analogdan sayısala çevirerek ses, veri ve 

hareketli görüntüleri bakır telefon hatları üzerinden 

taşıyabilme düşüncesinden doğmuştur. Günümüzde 

hem bakır hem de optik lif kablolar 

kullanılabilmektedir. ISDN sayısal devre 

anahtarlamalı bir teknolojidir, ancak paket 

anahtarlamasını da destekler. İki farklı standardı 

                                                        
177TAŞBAŞI Abdurrahman., ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e., s:72. 
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vardır: 2 adet B Kanalı (64’er Kbps) ile 1 Adet D 

kanalından (16 Kbps) oluşan BRI ve 23 B kanalı ile 1 

D kanalından oluşan PRI.178 

 

3.5.5. Uydu İletişimleri Terimleri 

 

Radyo ve televizyon frekansı sinyalleri yakın 

mesafe göndericiden alıcıya antenler vasıtasıyla direkt 

olarak gönderilebilir. Sinyaller daha uzak mesafelere 

gönderilmek istendiğinde (binlerce km) antenler 

vasıtasıyla gönderilen sinyallerin yerin iyonosfer 

tabakasına çarpıp geri yere dönmesinden yararlanır. 

Bazı uydu iletişim terimleri şunlardır:179 

 

• Analog : Herhangi bir zaman 

aralığında frekansı ve genliği 

(amplitude) sürekli olarak değişen 

elektrik sinyaline denilir. 

 

                                                        
178BAYKAL Nazife.,TEKİN Nuray., Her Yönüyle Internet, Pusula Yayıncılık, 
İstanbul, Ekim 2003, s:48. 
179TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e., s:73-75. 
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• Dijital : Herhangi bir zaman aralığında 

belirli değerler alan sinyallerdir. Dijital 

sistemler genel olarak 0 ve 1 

değerlerinden oluşmaktadır. 

 

• Bant genişliği : Bir iletişim ortamının 

taşıyabileceği bilgi miktarını gösteren 

bir ölçüdür. Teknik olarak bir iletişim 

kanalının en yüksek ve en düşük 

frekansları arasındaki hertz birimi ile 

ifade edilen farktır. 

 

• Modülasyon : Bir taşıyıcı sinyal ile 

bilgi sinyalini birleştirmektedir. Çok 

alçak frekanslı sinyallerin (örneğin ses) 

çok uzak mesafelere gönderilmesi 

güçtür. Bu nedenle alçak frekanslı 

sinyalin, yüksek frekanslı taşıyıcı bir 

sinyal üzerine bindirilerek uzak 

mesafelere taşınması sağlanabilir. Bu 

olaya modülasyon denir. 
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• Demodülasyon : Bir taşıyıcı üzerine 

modüle edilmiş olan bilgi sinyalinin 

taşıyıcının üzerinden geri alınması 

işlemidir. 

 

• BSS : İngilizce Broadcast Satellite 

Service kelimelerinin baş harflerinin 

kısaltmasıdır. TV/Radyo uydu yayını 

anlamına gelmektedir. 

 

• INMARSAT : İngilizce International 

Maritime Satellite Organization 

kelimelerinin kısaltmasıdır. Uluslar 

arası denizcilik uydu teşkilatı anlamına 

gelmektedir. 

 

• INTELSAT : İngilizce International 

Telecommunications Satellite 

Organization kelimelerinin 

kısaltmasıdır. Uluslar arası haberleşme 

uydu teşkilatı anlamına gelmektedir. 
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• ITU : İngilizce International 

Telecommunications Union 

kelimelerinin kısaltmasıdır. Uluslar 

arası haberleşme birliği anlamına 

gelmektedir. 

 

3.5.6. Kablo Net ve DSL (Sayısal Abone  

            Hattı) Bağlantılar 

 

Kablo net DSL (sayısal abone hattı) bağlantılar 

ile ilgili olarak bilmemiz gereken tanımlamalar 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

• Kablo net  :  Çift yönlü analog, dijital 

ses ve görüntünün yanı sıra veri 

iletimine de olanak sağlayan bir ağ 

yapısıdır. 

 

• Kablo Modem : Modemler, 

bilgisayarların telefon hatlarını 
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kullanarak iletişim kurmasını sağlar.180 

Kablo internet hizmeti için Türkiye’de 

MCN - DOCSIS standartları 

kullanılmaktadır.  

 

• DSL : DSL ( Digital Subscriber Line ) 

diğer adlandırılmasıyla, Uzak erişimin 

geleceği ( The Future of Remote 

Access ); Lokal bölgede telekom 

santrali ile kullanıcı arasında telefon 

için çekili alt yapıda kullanılan, bir çift 

bakır tel üzerinden, yüksek hızlı        

veri ( data ) ve ses  ( voice ) iletişimini 

aynı anda sağlayabilen, 1997' nin ikinci 

yarısında kullanıma sunulan bir veri 

iletişim teknolojisidir. Söz konusu tel 

uzunluğuna bağlı olmak üzere çeşitli 

tipleri bulunmaktadır. 

 

                                                        
180ÖZBEN Bülent., TUNCA Hasan., AKPINAR Erdal., KALAYCI Kemal., 
KALKAN Muhammet, ŞAHİN S. Çetin., ZEKİ Yasemin; Bilgisayara Giriş, 
Nirvana Yayıncılık, Birinci Baskı, Ankara, 2005, s:10 
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                    Tablo- 3.1 : DSL Tipleri 

 

IDSL  
18.000 
feet  

128 
Kbp/s  

SDSL  
12.000 
feet  

768 
Kbp/s  

ADSL ( CAP 
)  

17.000 
feet  

1.5 
Mbp/s  

   
12.000 
feet  

7.0 
Mbp/s  

VDSL * ( 
F/O )  

4.500 feet  13 Mbp/s  

   1.000 feet  52 Mbp/s  

 

En yaygın olarak kullanılan DSL ailesi üyesi, 

IDSL' dir. DSL ürünlerinin en belirgin faydası, veri 

hızı ve kullanılan donanım maliyetinin yapılan işe 

oranla son derece düşük olmasıdır. Hız karşılaştırması 

yapıldığında, bugünün en hızlı analog modeminden 

200 defa daha hızlı erişim sağlamak mümkündür.181 

 

                                                        
181PALA Zeydin., 24 Derste Bilgisayar ve Internet Kullanımı, Türkmen Kitapevi, 

İstanbul, 2005.,s:398. 
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Dünya üzerinde kurulu 800.000' dan fazla 

lokal santral bölgesinde telefon kullanımı için çekili 

altyapıyı kullanması, ekstra altyapı yatırımı 

gerektirmemesi, veri iletiminde, çok yüksek band 

genişliği sağlaması, sinyalizasyonda özel bir dijital 

kodlama kullanması, ( voice icin 4 kHz olan     

standart, DSL de 1.2 MHz' e ulaşmaktadır. ) 

 

 ADSL  : ADSL ( Asimetrik Sayısal Abone 

Hattı ) Asymmetric Digital Subscriber Line 

sözcüklerinin baş harflerinden oluşan ADSL, mevcut 

telefonlar için kullanılan bakır teller üzerinden yüksek 

hızlı veri, ses ve görüntü iletişimini aynı anda 

sağlayabilen bir modem teknolojisidir. Geniş bant 

erişimi sağladığından dünyada internet kullanıcıları 

tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. ADSL’de 

telefon hattı üzerinde kapasiteyi daha verimli 

kullanmak amacıyla sayısal kodlama teknikleri 

kullanılır. Asimetrik yapısı nedeniyle internet ya da 

benzer veri kaynaklarına ulaşıp tek yönde veri 
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aktarımı yapmak isteyen müşteriler için en elverişli 

uygulamadır.182 

 

• Modem : Modemler, telefon hatlarını 

kullanarak bilgisayarların iletişim kurmasını 

sağlar. Bilgisayar verileri sayısal olarak (0 ve 

1’ler) işler ve iletirler. Modemler dahili ve 

harici olmak üzere ikiye ayrılırlar. Günümüzde 

hızlı internet erişimi için ADSL modemler 

kullanılmaktadır.183 

 
3.6  Internet 

 

3.6.1. Internet Kavramı ve Önemi 

 

Birden fazla bilgisayar ağını birbirine bağlayan 

ağ sistemine ağlar arası iletişim ağı, yada ağlar arası 

ağ, internetwork yada internet adı verilmektedir.184 

İnternet bugünkü haliyle “ bilgisayar ağlarının ağı “ 

                                                        
182http://www.turktelekom.com.tr/webtech/default.asp?sayfa_id=192 11.12.2007. 
183ZEKİ Yasemin, ÖZBEN Bülent, TUNCA Hasan, AKPINAR Erdal, KALAYCI 
Kemal, ŞAHİN S.Çetin.,a.g.e., s:12. 
184İÇEL Kayıhan., Kitle Haberleşme Hukuku, (Basın, Radyo-TV,Sinema, 
Internet), Beta Yayınevi, 5. Baskı, İstanbul, 2001, s:409. 
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olarak tanımlanabilmektedir. Bu ağlara bağlı olan 

milyonlarca bilgisayar kullanıcısı internet’e 

bağlanabilmekte ve hizmetlerinden faydalanma 

imkanı bulmaktadır.185 İnsanlar, “internet 

kullanıcıları” tamamen iletişime dayalı küresel bir 

topluluk yaratmaktadırlar. Internet, bir iletişim ağı 

olmanın ötesinde, bir toplumdur.186 

 

İnternet yerel bilgisayar ağı topluluklarını 

diğer topluluklara bağlayarak, her ülkede ağ 

topluluklarından oluşan bir şebeke kurma ve ardından 

da tüm toplulukları keresel olarak birleştirme imkânı 

tanır.187 

 

Internet ağının tarihi oldukça eskiye dayanır ve 

ilk oluşumu askeri amaçlıdır. 1969 yılında Amerika 

Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, tamamen 

savunma ve haber almaya yönelik Arpanet                 

( Advanced Research Project Agency) isimli bir ağ 

                                                        
185GERAY Haluk., “İnternet’in Gelişimi ve TR-NET”, Darüşşafakalılar Derneği 
Yayın Organı, Yıl:4, Sayı:11, Kasım 1995, S:23.  
186LİSKA Allan , GRUNE Ilana., “Bir Post-Modern Kültür Olarak İnternet 2,6 
Versiyonu”, Bilgi Toplum Dergisi, S:2, 1999, S:23. 
187NAİSBİTT John., Global Paradoks, Sabah Kitapları, İstanbul, 1994, s:33. 
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oluşturdu. Daha sonra bu ağa yerel ağların bağlanması 

ile ağlar arası iletişim (İnternetwork) bağlantıları 

kuruldu. 1980 yılında bir virüs yüzünden Arpanet 

çalışamaz duruma geldi. Bu tarihlerde iki üniversite 

arasında oluşturulan Bitnet (Because It’s Time 

Network) bugünkü internet kavramını ortaya çıkardı. 

Bu ağ daha sonra ABD’nin de dışına taşarak diğer 

ülkelerde rağbet gördü.188 

 

Ağların birbirine bağlanmasındaki zorluklar 

1982’de geliştirilen protokollerle (TCP ve IP) aşıldı ve 

bunlar standart olarak kabul edildi. Birçok bilgisayar 

sistemini TCP/IP protokolü (Transmission Control 

Protocol/ İnternet Protocol – Nakil Kontrol Protokolü / 

İnternet Protokolü) ile birbirine bağlayan, dünya 

çapında yaygınlığa sahip ve sürekli büyüyen internet , 

bilgiye ulaşmanın ve onu paylaşmanın en geçerli 

yoludur. Arpanet, Haziran 1990’da kullanımdan 

kaldırıldı. Yerini ABD, Avrupa, Japonya ve Pasifik 

Ülkelerinde ticari ve hükümet işletimindeki omurgalar 

                                                        
188TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan.,a.g.e., s:323. 
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(backbone) aldı. Arpanet’in kaldırılmasına rağmen, 

TCP/IP protokolü kullanılmaya devam etti.189 

 

İnternet tüm dünyanın malıdır ve uygun 

şartlara sahip herkes interneti sınırsız olarak 

kullanabilme hakkına sahiptir. Türkiye’de internet 

kullanımı 1990’lı yıllarda başlamıştır. Her geçen gün 

gelişen teknoloji ve insanların bu konuya olan ilgisi 

internet kullanımını yaygınlaştırmıştır.190 

 

Internet’in en önemli özelliği sadece bir kişi 

veya kurumun veya ülkenin tekelinde veya 

denetiminde olmamasıdır. Internet’in bir tek sahibi 

veya yöneticisi söz konusu olmayıp, Internet’i 

kullanan milyonlarca kişi, firma ve kuruluş Internet’in 

sahibi konumundadır.191  

 

Yeni iletişim teknolojilerinin çoğunda olduğu 

gibi, Internet bilgisayarlar aracılığıyla kullanıldığı için 

                                                        
189KOYUNCU Suat, “İnternet Adresleri Rehberi”, BYTE Türkiye, Cilt:3, Sayı:2, 
Şubat 1996, S:4. 
190ZEKİ Yasemin, ÖZBEN Bülent, TUNCA Hasan, AKPINAR Erdal, KALAYCI 
Kemal, ŞAHİN S.Çetin.,a.g.e., s:117. 
191Mahmut TEKİN, Hasan K.GÜLEŞ, Tom BURGESS.,a.g.e.,s:188. 
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pahalı bir teknolojidir ve servisin kullanımı için, bir 

Internet hattı sağlanması ve bu hatta sürekli ücret 

ödenmesi gerekmektedir. İnternetin pahalı bir 

teknoloji olması, düşük sosyo-ekonomik statülü 

kişilerin bu teknolojiden yararlanmasını 

engellemektedir.192 Günümüzde bu durum nedeniyle 

Internet kafe oluşumu artmış ve insanların kullanımına 

sunulmuştur.  

 

Internet’ten yararlanma imkanı sağlanmış olsa 

bile, İnternetin bir eğitim aracı olarak fonksiyon 

görebilmesi için doğru kullanılması gerekmektedir, bu 

teknolojiden yararlanan herkesin her konuda bilgi 

sahibi olması mümkün değildir. Internet ortamında 

daha fazla bilgiye ulaşılmış olması bu bilgilerin 

tümünün kullanılacağı anlamına gelmemektedir.193 

Internet kullanımında karşılaşılan bu engeller, 

bireyselleşmiş bilgi miktarının artmasına, bireysel 

                                                        
192SPEİGHT Kimberly., “Gaps in the Worldwide İnformation Explosion: How the 
Internet is Affecting the Worldwide Knowledge Gap”, Telematics and 
Informatics 16, 1999, s:139.  
193DEUSSEN Giso., “Gerçekle Bağ Kurup Korkuyu Yenmeli”, İnternet Çağında 
Gazetecilik, (Der. Serhan YEDİG ve Haşim AKMAN), Siyahbeyaz Metis 
Yayınları, İstanbul, 2002. s:112. 
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gündemlerin oluşmasına ve paylaşılmamış bilgi 

miktarında artışa yol açacaktır.194 

 

3.6.2. Arama Motoruna Ait Kavramlar 

 

Internet kullanımının yaygınlaşması ve 

herkesin para dahi ödemeden site sahibi olabilmesi, 

İnternetin bir bilgi çöplüğüne dönüşmesine ve aynı 

bilgilerin binlerce farklı sitede yayınlanmasına yol 

açmıştır. Birkaç site bu işin başından beri bir numara 

olma unvanını ellerinde bulunduruyorlar. Ama 

ayrıntılı konuları işleyip, mesela akademik ve teknik 

bilgiler, genel olarak kabul görebilmiş bir site mevcut 

değil. İhtiyacı olanlar onlara ulaşıyor ve devamlı 

olarak bu bilgilere gereksinim duymayanlar bu 

sitelerin var olduklarından bile haberdar değiller.  

 

Arama motorları (Search Engine), İnternet 

üzerinde bulunan içeriği aramak için kullanılan bir 

mekanizmadır. Günümüzde sayıları ölçülemeyecek 

                                                        
194BONFADELLİ Heinz., The Internet and Knowledge Gaps, A Theoretical and 
Empirical Invenstigation, Europen Journal of Communication, Sage Publications, 
Switzerland, Zürich, 2002, s:73. 
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kadar fazla olan ve her geçen gün artan web 

sitelerinden ihtiyacımız olan sitelere ulaşabilmek için 

arama motoru kullanmak kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Arama motorları internet üzerinde bulunan web 

sitelerini gezer ve sayfa içeriklerini saklar, saklanan 

içerik daha sonra indekslenerek hızlı bir şekilde 

aranabilir hale getirilir.195 

 

Arama motorları ve Internet’te sık kullanılan 

kavramlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.196 

 

• HTML (Hyper Text Markup 

Language / Köprü Metin İşaret Dili) : 

Web sayfalarının en önemli dilidir. 

HTML dili, web sayfalarındaki metin 

ve resimlerin, web tarayıcısı tarafından 

okunabilmesini ve görüntülenebilme-

sini sağlamak amacı ile geliştirilmiş bir 

dildir. 

 

                                                        
195Jandarma Dergisi, Aralık 2007, sayı:116, s:45. 
196TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan.,a.g.e., s:324-325. 
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• URL (Uniform Resource Locator / 

Alan Adı) : Her web sayfasının URL 

ile anılan bir alan adı vardır. Tarayıcı 

programın istediğiniz bilgiye 

ulaşabilmesi için, ulaşılmasını 

istediğiniz bilginin adresini vermeniz 

gerekmektedir. Internet’teki tüm 

bilgiyasarların birbirine bağlanarak tek 

bir bilgisayar gibi davranmasının 

nedeni bu URL adresleridir. URL 

Adresleri vasıtasıyla web sayfalarına 

ulaşılır ve kimin nereye bağlanacağı 

belirlenir. 

 

• DNS (Domain Name System / Alan 

Adı Sistemi) :  1984 yılında kullanıma 

geçen DNS, 255 karaktere kadar 

büyüyebilen hostlarını IP adreslerine 

çevirmek için kullanılan bir sistemdir. 

Host adı, tümüyle tanımlanmış etki 

alanı adı (fully qualified domain name) 

olarak da bilinir ve hem bilgisayarın 
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adını, hem de bilgisayarın bulunduğu 

Internet etki alanını gösterir.197 

 

• IP (Internet Protocol / İnternet Erişim 

Protokolü) : Internet'te her bilgisayarın 

bir IP (Internet Protokol) adresi vardır. 

Bir IP adresi, noktalarla ayrılan dört 

rakamdan oluşur; örneğin sizin ip 

adresiniz, '88.227.36.210' şeklindedir. 

Paketlerin adresleme ve yönlendirme 

işlemlerini yapar. Bağlantısız 

(connectionless) bir protokoldür. Yani, 

mesajların iletilmesi için ilk olarak 

makineler arasında bağlantı kurulmaz 

ve yerine ulaştığı kontrol edilmez. 198 

 

• ISP (Internet Service Provider / ISS – 

Internet Servis Sağlayıcısı) : Internet' e 

bağlanmayı sağlayan aracı kuruma 

                                                        
197YILDIRIMOĞLU Murat., Her Yönüyle İnternetin Altyapısı TCP/IP, Pusula 
Yayıncılık, Genişletilmiş 9. Baskı, İstanbul, Mayıs 2006, s:131. 
198YILDIRIMOĞLU Murat.,a.g.e.,s:14. 
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servis sağlayıcı denir. Internet' e 

bağlanmak için servis sağlayıcı 

kurumdan kullanıcı şifresi ve bağlantı 

için kullanılacak telefon numarası 

alınır. Bağlantı kurulduğunda servis 

sağlayıcı, bilgisayar için geçici bir IP 

adresi belirler. Farklı bağlantılarda IP 

adresi değişerek Internet'e bağlantı yeni 

bir IP adresi ile sağlanır. 

 

• POP (Point Of Presence / Bulunma 

Noktası) : Posta işlemlerini 

destekleyecek biçimde tasarlanmıştır. 

Bu tür erişimde iletiler genellikle 

paylaşılan bir sunucuya teslim edilir, 

kullanıcı da posta istemcisi programı 

başlatır ve iletileri bilgisayara yükler.199 

 

• DSL (Digital Sabscriber Line / Dijital 

Abone Hattı) : DSL ( Digital 

                                                        
199BAYKAL Nazife.,TEKİN Nuray.,a.g.e., s:145. 
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Subscriber Line ) diğer 

adlandırılmasıyla, uzak erişimin 

geleceği ( The Future of Remote 

Access ); Lokal bölgede telekom 

santrali ile kullanıcı arasında telefon 

için çekili alt yapıda kullanılan, bir çift 

bakır tel üzerinden, yüksek hızlı veri     

( data ) ve ses ( voice ) iletişimini aynı 

anda sağlayabilen, 1997' nin ikinci 

yarısında kullanıma sunulan bir veri 

iletişim teknolojisidir. 

 

• DİAL-UP (Çevirmeli Bağlantı) : Bir 

geleneksel modem ve bir telefon 

hattından oluşan bağlantı tipidir. 

 

• TCP/IP (Transmission Control 

Protocol / Internet Protocol – İletim 

Kontrol Protokolü / Internet  

Protokolü ) : 200 TCP/IP’ nin tarihi aynı 

                                                        
200YILDIRIMOĞLU Murat.,a.g.e.,s:3. 
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zamanda Internet’in tarihidir. Internet 

ile TCP/IP ayrılmaz kardeşlerdir. 

TCP/IP Internet’in temelidir. Protokol 

bir iletişim sürecinde bu bağlantıyı 

sağlayan noktalar arasındaki gidip 

gelen mesajlaşmayı düzenleye kurallar 

dizisidir. Bu protokoller birbirleriyle 

iletişim içinde bulunan gerek donanım 

gerekse yazılımlar arasında oluşur. 201 

 

• HTTP (Hypertext Transfer Protocol / 

Köprü Metni Aktarım Protokolü ) :  

İnternette sunucular ve son kullanıcılar 

arasında bilgilerin nasıl aktarılacağına 

dair kurallar ve yöntemleri düzenleyen 

bir sistemdir. Web’ in kendine özgü 

iletişim kuralı http’ dir. http, köprü 

metinlerin ağ üzerinde aktarımını 

sağlayan uygulama katmanı 

protokolüdür. Web’ de 1990 yılından 

                                                        
201http://ogrenci.hacettepe.edu.tr/~b0343623/baglantilar/tcp-ip.htm 12.01.2008. 
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beri kullanılmaktadır. World wide 

web’de bir sunucuda bulunan ve metin, 

resim, ses ya da diğer sayısal bilgileri 

içeren web sayfalarına ulaşılmasını 

sağlar. Bu protokol yalnızca web 

sayfalarına ulaşmaz; resim, ses, video 

gibi dosyalar da alınabilir.202 

 

3.6.3. World Wide Web (www) 

 

www nin ifade ettiği anlam şudur: Dünyanın 

herhangi bir yerinden internete bir bağlantı alarak 

ziyaret edebileceğiniz web sayfaları topluluğu vardır, 

web sayfaları birbirlerine link ile bağlıdır; Tıpkı bir 

örümcek ağı gibi. Sizin bir seferde gördüğünüz şey 

web sayfasıdır. Web sayfalarını bir bütün olarak ise 

web siteleri yayınlar, www çerçevesinde birbirine 

linklenmiş sayfalar bütününe web sitesi denir. Bir web 

sitesi yazı, resim, ses, müzik , filim, animasyon vs. 

barındırabilir.  

 

                                                        
202BAYKAL Nazife.,TEKİN Nuray.,a.g.e.,s:139 
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Internetteki hemen hemen tüm bilgiler web 

(World Wide Web) formatındadır. Bu formattaki 

sayfalarda resim, ses, film vb. ögeler bulunur. Tüm 

şirketler, kişiler, eğitim kurumları ve bu formatta 

sayfalar hazırlayıp Internet ortamında sayfalarını 

yayınlarlar.203 

 

3.6.4. Elektronik Posta 

 

Elektronik posta bir bilgisayardan bir başka 

bilgisayara kurulu ağ yardımı ile yazılı mesaj 

değişimidir.204 E-posta uzun mesafeler arasındaki 

telefonla iletişimin daha ucuza mal olmasını sağlaması 

yanında çeşitli bölüm ve organizasyonlar arasındaki 

iletişimi de kolay hale getirmiştir.205 

 

Bilgisayar ağlarının oluşturulma nedenlerinden 

biri, kişilerin, bir yerden diğerine (hızlı ve güvenli bir 

şekilde) elektronik ortamda mektup gönderme ve 

                                                        
203ZEKİ Yasemin, ÖZBEN Bülent, TUNCA Hasan, AKPINAR Erdal, KALAYCI 
Kemal, ŞAHİN S.Çetin.,a.g.e., s:122. 
204VI. Ulusal İşletmecilik Kongresi., Antalya, 12 Ekim – 4 Kasım 1998, S:138. 
205SARIHAN Tan Deniz., İnternet, Sistem Yayıncılık, 2.Baskı, 1995, S:234. 
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haberleşme isteğidir. e-posta (electronic mail), bu 

amaçla kullanılan servislere verilen genel addır. 

Internet ve diğer ağlar üzerinde kullanılan pek çok e-

posta sistemleri vardır. SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol, TCP/IP protokolü), IBM PROFS 

(Professional Office System), SNADS (SNA 

Distributed Systems), VaxMail bunlardan bazılarıdır. 

Son zamanlarda, farklı sistemler arasında e-posta 

gönderilmesini sağlamak için X.400 isminde bir 

mesajlaşma protokolü de bazı merkezlerde (özellikle 

Avrupa ve Kanada) kullanılmaktadır. 206 

 

E-posta, başlangıçta sadece düz yazı mesajlar 

göndermek amacıyla geliştirilmişken, 1995'li yıllardan 

sonra geliştirilen tekniklerle, e-posta içinde kompozit 

yapıların (resim, ses, video, html dokümanları, 

çalışabilir program vb.) kullanımı mümkün hale 

gelmiştir. Ancak, henüz tüm e-posta programları bu 

tip formatları desteklememektedir.207  

 

                                                        
206http://www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/bolum3.html#1 15.01.2008. 
207http://www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/bolum3.html#1 15.01.2008. 
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E-posta'nın kullanım yerlerinden biri de, "e-

posta tabanlı bilgi alma" servisleridir. "on-line" tarama 

yapmak yerine, bir e-posta mesajı içinde gerekli 

komutları vererek tarama yapmak ve sonuçları yine e-

posta ile istemek bazı durumlarda çok kullanışlıdır.  

 

E-posta, üyelik tabanlı bilgi servislerinde de 

yaygın olarak kullanılan bir servistir.  

 

3.6.5. Elektronik Posta Almak ve 

            Göndermek 

 

Elektronik ortamda haberleşmek için 

kullanılan postadır. Ücretsiz olarak e-mail 

alabileceğiniz internet adresleri vardır. Örneğin 

www.hotmail.com gibi. Bu gibi İnternet sitelerinden 

aldığınız mail adreslerini kullanarak diğer kişilerle 

haberleşebilir, dosya alıp gönderebilirsiniz. Örneğin, 

abcd@hotmail.com gibi bir adresiniz olabilir. 208  

 

                                                        
208

ÖZBEN Bülent., TUNCA Hasan., AKPINAR Erdal., KALAYCI Kemal., 
KALKAN Muhammet, ŞAHİN S. Çetin., ZEKİ Yasemin.,a.g.e., s:119  
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Birisine bir mektup gönderdiğinize göre bu 

mektubun gideceği bir geçerli adres olmalıdır. 

 

Dikkat edilirse adres, @ işareti ile ayrılmış iki 

kısımdan oluşur. İlk kısım kişinin kendi sistemindeki 

kullanıcı numarası; ikinci kısım ise, bulunduğu 

sistemin adresini belirtir. Bazı sistemler ilk kısımdaki 

kullanıcı numarası yerine başka isimlere de izin verir. 

Bazı farklı ağlarda (Compuserve, UUCP gibi) daha 

değişik e-posta adresleme formatları vardır. 209 

 

E-posta işlemlerini yapabilmeniz için, bir e-

posta hesabınızın olması gerekmektedir. Posta 

hesabınızı açabilmeniz ve e-posta adresinize işlerlik 

kazandırabilmek için şu bilgileri ihtiyacınız 

olacaktır;210 

 

• E-posta adresi 

• Kullanıcı Adı 

 

                                                        
209http://www.po.metu.edu.tr/links/inf/css25/bolum3.html#2 15.01.2008. 
210TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan.,a.g.e., s:339. 
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• Şifre 

• POP sunucu adresi 

• SMTP Sunucu Adresi 

 

Bu bilgilerin tümünü, internet sunucu bize 

sağlayacaktır.  

 

3.6.6. İletişim Teknolojileri (ICT) Cihazları 

 

İletişim teknolojileri, bilgiyi dijital formda 

iletecek tüm araç, metot ve ağları kapsamaktadır. 

Örneğin, dijital yayıncılık, tümleşik servis dijital ağı 

(ISDN), yerel alan ağları (LAN), geniş alan ağları 

(WAN), elektronik bülten ortamları, modem, faks 

makineleri, cep telefonları ve fiber optik gibi iletim 

araçları, mobil uzay iletişimi için dijital iletim 

teknolojilerini kapsamaktadır.211 

 

TÜBİTAK 7. Avrupa birliği çerçeve 

programında ICT temasında, toplumun ve ekonominin 

                                                        
211TOSUN Gülgün, VURAL Z.Beril Akıncı, BAŞOK Nilay Yurdakul, ÇELİK 
Tolga , KÖSEOĞLU Özgür, YAKIN Mehmet.,a.g.e.,s:2. 
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taleplerinin karşılanması amacıyla Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri alanında Avrupa'nın gelecekteki 

gelişmelere hakim olması ve bu gelişmeleri 

şekillendirmesi hedeflenmektedir. ICT Ana Başlıkları 

(Teknoloji Sütunları):212 

 

• Nano-elektronik, fotonik, entegre 

mikro/nano-sistemler  

• Sürekli ve sınırsız iletişim ağları  

• Gömülü (embedded) sistemler, 

hesaplama ve kontrol  

• Yazılım, şebekeler, güvenlik, 

bağımlılık  

• Bilgi, bilişsel ve öğrenen sistemler  

• Simülasyon, görselleştirme, etkileşim  

 

İletişim alanında kullanılan çok fazla cihazdan 

söz edilebilir. Ancak en çok karşılaştıklarımız arasında 

bilgisayar başta olmak üzere cep telefonu, bilgisayar 

kamerası (web cam), faks, mikrofon, hoparlör 

                                                        
212http://www.tubitak.gov.tr/home.do?pid=491&sid=515&cid=1451 14.01.2008. 
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sayılabilir. Bu cihazlarla daha önce bahsettiğimiz e-

posta gibi metin halinde ileti göndermenin dışında 

sesli ve görüntülü iletişim kurabilirsiniz. Yine 

bilgisayar kullanarak faks gönderebilirsiniz. Dijital 

kamera kullanarak görüntülü olarak iletişim 

kurabilirsiniz. Bu iletişimi mikrofon ve hoparlör ile 

sesli hale de dönüştürebilirsiniz.213 

 

İletişim teknolojisine ait cihazlar günümüz 

teknolojilerinin de yardımı ile hızlı bir şekilde 

çeşitlenmekte ve hayatımızın önemli bir parçası haline 

gelmektedir. 

 

3.6.7. FTP (Dosya Aktarma Protokolü) 

 

FTP ( File Transfer Protocol / Dosya Aktarım 

Protokolü) internet web sitesi için hazırlanan 

dosyaların sunucuda bize ayrılmış olan bölüme 

aktarabilmek için kullanmamız gereken bir 

protokoldür. 

 

                                                        
213TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e., s:81. 
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Sunucuya veri aktarabilmek için, servis 

sağlayıcıdan alınan adres, kullanıcı adı (user name) ve 

şifre (password) kullanılması gerekmektedir. Bu 

veriler olmadan dosya aktarma (file transfer) 

yapılamaz. 

 

Birçok dosya aktarma hizmeti veren yazılım 

bulunmaktadır. Bu yazılımlar kullanıcıların en az bilgi 

ile kullanacakları şekle dönüştürülmüşlerdir. Ekranın 

bir yanında bilgisayarınızdaki verilerin bulunduğu 

klasörleriniz (yakın/local disk), diğer yanında ise 

sunucunuzdaki (uzak/remote disk) klasörleriniz 

görüntülenir. Göndereceğiniz dosyalarınızı yakın 

bilgisayardaki klasörden seçip uzak bilgisayara 

gönderebilirsiniz.214 

 

3.7 Internet ve Halkla İlişkiler 

 

Dünya bilgi çağını yaşarken bilgiye sahip olan 

ve bilgiyi doğru yöneten işletmelerin önemli bir 

                                                        
214TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e., s:81. 
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rekabet avantajı bulunmaktadır. Gelişen  iletişim  

teknolojileri  bilgiyi zaman ve ortam tanımaz kılmıştır. 

“ Sermayenin uluslar arası dolaşımı bilgi iletişim 

teknolojileri ile mümkün olurken bilgi, para kadar 

hatta daha önemli hale gelmiştir. Bu durum, bilgi 

toplama ve yayma işlemlerini işletmelerin en önemli 

işlevi durumuna sokmuştur. Böylece bilgi toplama ve 

yayma ekseninde halkla ilişkiler yönetimi, işletmelerin 

hedeflerini gerçekleştirmesinde hayati önem 

kazanırken, bilgi kaynakları bilgiye erişimin ve 

değerlendirmenin alt yapısı anlamında halkla ilişkiler 

yönetiminin en büyük yardımcısı durumundadır.”215 

 

Bilgi iletişim teknolojilerinin ve özellikle 

internetin halkla ilişkileri geliştirdiğini söyleyebiliriz. 

Bilgi toplumunda her alanda bilgisayar kullanımı 

egemendir. Bir öğrenci istediği bir bilgiyi 

öğretmenine, okuluna ihtiyaç duymadan 

kilometrelerce uzaktan elde edebilir ve bunun için 

hiçbir ücret ödemez. Satışlar ve satın alımlar günün 

                                                        
215PİRA A., Halkla İlişkiler Vizyonundan Toplam Kalite Yönetimi, 
Üniversiteliler Ofset, İzmir, 1999, s:11. 
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her saatinde ve dünyanın her yerinden internetten 

yapılabilir. Bazı toplumlarda bilgi işçileri işyerine 

uğramadan evlerinde çalışırlar. Bankalar ve diğer 

kuruluşların bilgi iletişim teknolojilerini kullanarak 

verdiği hizmetler her geçen gün artmaktadır.216 

 

En basit biçimi ile “ bir tanıma ve tanıtma 

etkinliği “ olarak ifade edilebilecek olan halkla 

ilişkiler, içinde bulunduğumuz küreselleşme olgusu ve 

hayatımıza büyük bir hızla giren iletişim teknolojileri 

açısından değerlendirildiğinde, bugün itibariyle 

aşağıda belirtilen tanım ışığında işletmelere 

sağlayabileceği faydalar açısından işlevlerini 

genişletmiş bulunmaktadır.217 

 

En geniş kapsamı ile günümüzde kendini ifade 

eden halkla ilişkiler; “ işletme ile hedef kitleleri 

arasında karşılıklı anlayış, kabul görme, işbirliği ve 

iletişimin sağlanıp sürdürülmesine yardım eden; 

sorunların ve konuların yönetimi ile ilgili; yönetimi 

                                                        
216TAŞBAŞI Abdurrahman, ALTINBAŞAK Orhan., a.g.e.,  s:27. 
217TOSUN Gülgün, VURAL Z.Beril Akıncı, BAŞOK Nilay Yurdakul, ÇELİK 
Tolga , KÖSEOĞLU Özgür, YAKIN Mehmet.,a.g.e., s:193. 
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kamuoyu konusunda sürekli bilgilendirerek, ona karşı 

duyarlı olmasına yardımcı olan; yönetimin kamu 

yararına hizmet etme sorumluluğunu tanımlayıp 

vurgulayan; eğilimlerin önceden saptanmasına 

yardımcı olmak için erken uyarı sistemi görevi 

yaparak yönetimin değişikliğe ayak uydurmasına ve 

değişiklikten yararlanmasına yardım eden; araştırma 

yöntemleri ile sağlıklı ve etik ilkelere uygun iletişim 

tekniklerinden birincil araçlar olarak yararlanan   

özgün bir yönetim fonksiyonudur.” 

 

Bugün halkla ilişkiler kavramı hayatımızda çok 

geniş bir yelpazede değerlendirilmektedir. Bu 

kavramın kamu ve halk arasındaki ilişkiden, finansal 

ve endüstriyel ilişkilere, pazarlama ilişkilerine kadar 

her alanı kapsadığı görülmektedir. Bu ilişkilerden öne 

çıkan medya ilişkileri önümüzdeki yıllara da 

damgasını vuracaktır. 

 

İnterneti halkla ilişkiler açısından 

değerlendirmeye aldığımızda; hedef kitleye istedikleri 

zamanda kesintisiz ve birebir iletişim kurmak için çok 
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büyük avantajlar sağladığını görmekteyiz. İnternet 

sayesinde herhangi bir kurum yada kuruluş kendisini 

çok kolay tanıtabilmekte ve bir çok kullanıcıyla direkt 

iletişim kurarak karşılıklı fayda sağlamaktadır. 

Günümüzde şirketler halkla ilişkileri en üst seviyede 

tutabilmek için bilgi iletişim teknolojilerini yakından 

takip etmekte ve internet ile ilgili gelişmeleri 

kaçırmamaktadırlar.  

 

“Halkla ilişkilerin geleneksel 

fonksiyonlarından bir tanesi iç ve dış hedef kitlesinin 

algılarını iletişim aracılığı ile etkilemektir. Bu amaç 

doğrultusunda iletişim kanallarının doğru ve etkin bir 

biçimde kullanımı tam ve zamanında enformasyon 

akışı için yaşamsal önem taşımaktadır. Geleneksel 

olarak halkla ilişkiler alanındaki diğer araçların 

kullanımı da yaygın olmakta birlikte, kitle iletişim 

araçlarındaki teknolojik gelişmeler, örneğin; internet, 

sms, wap vb. halkla ilişkiler uzmanları tarafından 

geniş kullanım alanına sahiptir. Hatta halkla ilişkilerin 



  

 211 

spesifik alanlarında, örneğin kriz dönemlerinde bu 

teknoloji daha fazla kullanılmaktadır.”218  

 

Polonya’da yapılan bir araştırmaya göre; 

internet ilk olarak 1993 yılında halkla ilişkiler 

faaliyetinde kullanılmıştır. Bu amaçla interneti 

kullanan işletmelerin sayısı 1998-2001 yılları arasında 

artış göstermiştir. 219 İnternet sayesinde işletmeler 

müşterilerine yada halka kısa sürede ulaşabilmede, 

böylelikle daha çok insana daha kısa sürede hizmeti 

sağlamaktadırlar. İnternet portföylerini istedikleri gibi 

yönlendirmekte ve tanıtımlarını istedikleri gibi 

yapabilmektedirler. Halk içinse oturdukları yerden çok 

fazla mağazaya çok kısa sürede ulaşabilmeyi ve çok 

çabuk iletişim kurabilmeyi sağlamaktadır. 

 

Halkla ilişkiler mesleğini dünyada yaşanan söz 

konusu değişimden soyutlamak mümkün değildir. 

                                                        
218KURTOĞLU Görpe S., “Prons and Cons of Using New Communication 
Technologies in Puplic Relations Practitioners Views”, Proceedings of Blend 
Com 2004, 2-4 Temmuz, Slovenya, 2004. 
219KACZİNDECK  M., LAWNİCZAK S., İnternet PR in a Transition Economy: 
The Case of  Poland”, Proceedings of blend Com 2004, 2-4 Temmuz, 
Slovenya,2004. 
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Ekonomik yapı, teknoloji, birey, hedef kitle, mesaj, 

ulaşım kanalları ve doğal olarak iletişim şekil 

değiştirmektedir. Wright tarafından yapılan                 

“ Internet’teki yeni yaklaşımlar medya ve halkla 

ilişkiler çalışmalarına ne katıyor?” araştırmasının 

bulgularına göre;220 

• İnternet aracılığı ile halkla ilişkiler 

mesajlarının aktarımı hızlı olduğundan 

daha kesin bilgiler edinilmesi için 

medyayı zorluyor. 

 

• Hedef kitleye zaman harcamadan daha 

kolaylıkla ulaşılabiliyor. 

 

• İnternet aracılığıyla mümkün olan her 

siteye ulaşım kolaylığı olduğundan 

anında tepki alınabiliyor. 

 

• Kanalın güvenirliği ve gizliliği 

açısından ve bu değerlerin 

                                                        
220TOSUN Gülgün, VURAL Z.Beril Akıncı, BAŞOK Nilay Yurdakul, ÇELİK 
Tolga , KÖSEOĞLU Özgür, YAKIN Mehmet.,a.g.e.,s:196. 
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sorgulanması yüzünden birebir iletişim 

tercih ediliyor. 

 

• Tümüyle elektronik ve siber haber 

odalarının oluşmasına yol açıyor. 

 

• Çok sayıda ve simültane haber 

kanallarının olması her haberin takip 

edilmesini ve detaylı bilgiler alınmasını 

engelliyor. 

 

• Hız ve gelişen teknoloji halkla ilişkiler 

uzmanlarının ve gazetecilerin daha 

fazla hata yapmasına yol açıyor. 

 

• İnternet, kamusal söylem için yüksek 

düzeyde etkileşimli bir ortam 

sağlamaktadır. 

 

• Yaşamakta olduğumuz hız ve bilgi 

temelli çağda internet, müşterilerin 

istek, ihtiyaç ve beklentilerine en hızlı 
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ve düşük maliyetle erişilerek, rekabet 

avantajının yakalanmasını sağlayan en 

etkili interaktif ortamlardan biridir. 

 

• Dijital ekonominin dolaşım sistemi ve 

tabi ki gazete ve televizyon gibi bir 

iletişim ortamı olan internet, halkla 

ilişkiler uzmanlarına iş nerede 

yapılıyorsa, eş zamanlı olarak orada 

bulunma fırsatı vermektedir. 

 

• İnternet araçları olarak e-posta, haber 

ve sohbet odaları, tele-konferanslar, 

İntranet ve extranet sayesinde halkla 

ilişkiler uzmanları bilgi aktarmanın 

ötesinde fikir liderleri, medya 

mensupları veya pazarın küçük ancak 

etkili bir dilimini teşkil eden gruplarla 

da fikir alışverişinde bulunabil-

mektedir. 
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• E-halkla ilişkiler bilgi iletişim 

teknolojilerinin halkla ilişkilere 

uyarlanmış halidir. 

 

• E-halkla ilişkiler sunduğu imkanlar 

sayesinde bir ilişki yönetimi temelli 

olarak da algılanabilmektedir. 

 

• E-halkla ilişkiler yönetimi: internetten 

yararlanan bir ilişki yönetimi öğesi 

olmak ve bunu itibar yönetimi ile 

birleştirmektir. 

 

• E-halkla ilişkiler uygulama: internet ve 

diğer teknolojilerden etkilenen, halkla 

ilişkilerin de içine dahil olduğu bir arz-

talep zinciri oluşturmaktır. 
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4. BÖLÜM 

 

MUŞ İLİNDEKİ İNTERNET KAFELERDE 

İNTERNET KULLANIM AMAÇLARI ve 

UYGULAMA SONUÇLARI 

 

Bu bölümde; ilk olarak araştırmanın amacı ve 

kapsamı konusunda bilgi verilecek, daha sonra 

araştırmanın önemi, araştırmanın sınırları, 

araştırmanın türü, araştırmanın yöntemi 

incelenecektir. Son olarak ta bulgular ve bulguların 

değerlendirilmesi yapılacaktır.  

 

4.1 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

 

 Araştırmanın amacı, Toplumumuzun içine son 

derece hızlı bir şekilde giren sanal dünya Internet’in 

kullanımında Internet Kafelerin toplumdaki iletişimde 

bir kopukluğa yol açıp açmadığı, kültürel gelişime bir 

katkı sağlayıp sağlamadığı, Internet Kafelerin hangi 

amaçlarla kullanıldığını tespit etmektir. 
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Araştırmanın Kapsamı, Araştırma MUŞ İli 

sınırlarında bulunan toplam 42 Internet kafeyi 

kapsamakta olup, bu Internet kafelerden 10’u üzerinde 

çalışma yapılmıştır.  

 

4.2 Araştırmanın Önemi 

 

Bilginin vazgeçilmez olduğu günümüz 

toplumlarında kuruluşlar ve özel sektör her alanda 

destek sunan bilgi teknolojilerine büyük yatırımlar 

yaparak, bunların sundukları imkanlardan yararlanma 

çabasındadırlar. 

 

Teknolojik gelişme ile birlikte teknolojinin 

nimetlerine bireysel olarak sahip olma imkanı 

bulamayan insanlar için de teknolojinin nimetlerinden 

yararlanarak yeni bir sektör oluşturulmuş ve bu 

sektörde teknoloji insanların kullanımına açılmıştır. 

 

Bu bölümde bilgi toplumunda bilgi 

teknolojileri ile ilgili olarak hizmet veren Internet 

Kafelerin kullanım amaçlarının bilgi toplumuna katkı 
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sağlayacak bir şekilde mi var olduğu, yoksa farklı 

amaçlar için mi kullanıldığını tespit etmek amacıyla 

yapılan araştırma sonuçları yer almaktadır. 

 

Bu araştırmada toplanan verilerin 

değerlendirilmesi ile; Bilgi çağına geçiş sürecinde 

bilgi toplumu olabilmek için bir özel sektör yatırımı 

olan Internet Kafelerde Internet’in kullanım amacının 

bilgi toplumu açısından bir yarar sağlayıp sağlamadığı 

hususlarını ortaya koyma fırsatı verecektir. 

 

4.3 Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

Bu araştırmanın başlığında her ne kadar MUŞ 

ilinde bulunan Internet Kafelerde ifadesi kullanılsa da 

araştırma MUŞ’ ta bulunan 42 adet Internet Kafeden 

ancak 10’ unda yapılabilmiştir. Araştırma imkan 

kısıtlılığından dolayı daraltılmış bir örnek kütle 

üzerinde yapılmıştır. Yapılan araştırma mevcut 

Internet Kafelerin %25’ ini kapsamaktadır. Ayrıca 

kısıtlı imkanlar ve zaman yetersizliği nedeniyle ancak 

100 kişi üzerinde uygulanabilmiştir. Tüm Internet 
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Kafelere aynı anda anket yapmak, Internet Kafelerin 

kullanımı açısından bulunduğu yer ve hitap ettiği 

kesim, filtreme olan yada olmayan Internet Kafe gibi 

bir ayrıma gidilememiştir.  

 

Ayrıca anket çalışmasının bir dezavantajı da 

çalışmanın Türkiye’nin Bilgi Toplumu Olması 

Yolunda ibaresini taşımasına karşın; anketin sadece 

Internet kafeye gidenler tarafından doldurulmuş 

olması ve genellikle eğitim seviyesi düşük olan kişiler 

tarafından doldurulmasıdır. Anket 15-25 Ocak 2008 

tarihleri arasında uygulanmıştır. 

 

4.4 Araştırmanın Yöntemi 

 

Bu bölümde ana kütle seçimi ve örnek kütle 

seçimi, veri toplama yöntemi, anket sorularının 

hazırlanması ve veri analizinde kullanılan istatistiki 

yöntemlere ilişkin bilgi verilmektedir. 
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4.4.1 Örnek Kütlenin Seçimi 

 

Araştırmanın hedef kitlesinin Internet kafeye 

giden kullanıcılar olması ve MUŞ ili genelinde 

bulunan tüm kullanıcıları kapsaması nedeniyle MUŞ 

İlinde bulunan ve rasgele seçilen 10 Adet Internet 

Kafe ana kütle olarak belirlenmiştir. Bu örnek kütlenin 

seçilmesindeki en önemli etken ana kütleyi oluşturan 

kullanıcıların hepsinin belirlenmesinin mümkün 

olmaması, çok sayıda olmaları, sürenin kısıtlı olması 

ve yeterli imkanların sağlanamamasıdır. 100 

kullanıcının optimal sonuçlara ulaşmada yeterli 

olacağı düşünülerek örnek kütlenin bu sayı ile yeterli 

olacağı düşünülmüştür. Anket yapılan kişiler tesadüfi 

bir biçimde seçilmiş yüz yüze anket yöntemi 

uygulanmıştır. 

 

4.4.2 Veri Toplama Yöntemi 

 

Yüz yüze anket yöntemi anketörün cevaplayıcı 

ile karşı karşıya gelmesi ve soru sorması şeklindedir. 

Cevapların daha sağlıklı alınabilmesi için, görüşme 
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yapılan bireylerden bazılarına açıklamalarda 

bulunulması ve hatırlatmalar yapılması gerekliliği bu 

yöntemin tercih edilmesinde etkili olmuştur. Yapılmış 

olan anket EK’ te verilmiştir. Araştırma 15-25 Ocak 

2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Anket formunun 

cevaplanması ortalama 15 dakika sürmektedir. 

 

4.4.3 Anket Sorularının Hazırlanması 

 

Araştırmanın amaçlarına uygun biçimde 

düzenlenen anket formunda 20 soru bulunmaktadır. 

 

Bu sorulardan 1,2 ve 3. sorular cevaplayıcının 

sosyo-demografik yapılarını (cinsiyet, gelir, eğitim 

durumu) belirlemek amacını taşımaktadır.  

 

4,5,6,7,8 ve 9. sorular cevaplayıcının bilgisayar 

ve Internet deneyimlerine ilişkin sorulmuş sorulardır. 

10,11,12,13,14 ve 15. sorular cevaplayıcıların 

Internet’i kullanım amaçlarını saptayabilmek amacıyla 

sorulmuş sorulardır. 
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16,17,18,19 ve 20. sorular cevaplayıcıların 

Bilgisayar ve Internet’in Türkiye’nin Bilgi toplumu 

olmasına katkısı, bireysel olarak kendilerine katkı 

sağlama yönündeki düşünceleri, teknolojinin 

vazgeçilmezliği hakkındaki düşüncelerini ölçmek 

amacıyla sorulmuş sorulardır. 

 

4.4.4 Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

 

Anket formunun düzenlenmesinde açık uçlu 

sorulardan kaçılmıştır. Çoktan seçmeli soru tipi 

kullanılmıştır. Araştırmada 5’li likert ölçeğine göre 

sorular düzenlenmiştir. 

 

4.5 Araştırmanın Bulguları 

 

Araştırmamızda toplamış olduğumuz veriler 

SPSS 10.00 for Windows istatistik programı ile 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yapılan 

değerlendirmelerde Pearson Correlations, frekans, 

anlamlılık dağılımları, one way anova testi, T-eşlenik 

testi yapılmıştır. 
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4.6 Verilerin Değerlendirilmesi 

 

Verilerin değerlendirilmesinde; Sig. 

Kolonundaki değeri 0,05’in altında olan gruplar 

arasında anlamlı farklılık vardır. 0,05’ in üzerinde olan 

gruplar arasında anlamlı farklılık yoktur. 

 

Yapılan analiz sonucunda Eğitim düzeyi, 

grupların bilgisayarın vazgeçilmez bir teknoloji 

olduğu konusunda farklılığa yol açmadığı 

görülmüştür. 

 

Yapılan korelasyon testi sonucunda bilgisayar 

deneyimi ile bilgisayarı günümüzün vazgeçilmez 

teknolojisi olarak görmek açısından pozitif bir 

korelasyon bulunmaktadır. Ancak bu korelasyon çokta 

güçlü değildir. (P=0,190)  

 

4.7 Bulguların Değerlendirilmesi 

 

Ülkemizde, kişisel bilgisayar ve Internet 

kullanımı yeterince gelişmediğinden, bilgisayar ve 
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Internet kullanıcıların ortak mekanı, Internet kafeler 

olmaya başlamıştır. Toplumumuzda bilgisayar 

kullanma yaş ortalaması düşük olduğundan, Internet 

kafelere en çok küçük yaşta çocuklar ve gençler ilgi 

duymaktadır. 

 

Internet kafeleri, gerçekten eğitim ve araştırma 

amaçlı kullananlar da bulunmakla beraber, mevcut 

yasal düzenlemelerinde yetersizliği nedeniyle Internet 

kafeleri her yaştan insan kullanabilmektedir. MUŞ 

ilindeki Internet kafeler üzerinde yapılan araştırmada 

kullanıcıların vermiş olduğu cevapların 

değerlendirilmesi aşağıda belirtilmiştir. 

 

 Uygulamada Internet kafelerde bir takım 

uygulamaların yasak olması gerekmekte olup, zararlı 

yayın yapan sitelere, kumar-bahis ve müstehcen 

sitelere, devletin bölünmez bütünlüğü ve anayasal 

düzeni yıkmaya yönelik sitelere erişmek, Lisanssız ve 

denetimsiz her türlü film, yazılım, bilgisayar oyununu 

çoğaltmak ve satışa sunmak yasaktır. 
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 Ancak çocukların ve gençlerin büyük bir kısmı 

bu sitelere rahatça hiçbir sınırlama olmadan 

girebilmektedir. Internet kafelerde yasalara ve 

kurallara uyulsaydı, şüphesiz biz burada sadece bu 

yerlerin faydalarından söz etmiş olacaktık. 

 

 Internet kafeler maksadına yönelik 

kullanıldığında Internet ve Internet kafeler, çağımız 

insanını engelleyip zehirlemekten daha ziyade daha 

hızlı gelişimi sağlayacaktır. Anketin 

değerlendirilmesine ilişkin tabloları analiz edersek; 

 

Tablo 4.1. Cevaplayıcıların Cinsiyetlere Göre 
Dağılımı 

 
 

  Frekans Yüzde 
Bayan 35 35,0 
Bay 65 65,0 
Toplam 100 100,0 

 
Tablo 4.1’de veri toplanan kişilerin cinsiyet 

dağılımı yer almaktadır. Buna göre ankete katılan 

örneklemin , cinsiyet bazında ele alındığında, 

cevaplayıcıların %35’ini bayanların temsil ettiği (35 
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Kişi), bayların ise %65’i (65 Kişi) temsil ettiği 

görülmektedir.  

 
Tablo 4.2. Cevaplayıcıların Yaş Guplarına Göre 

Dağılımı 
 

  Frekans Yüzde 
18 Yaş altı 82 82,0 
19- 25 8 8,0 
26 - 32 4 4,0 
33 - 39 5 5,0 
40 ve + 1 1,0 
Toplam 100 100,0 

 
  
 Tablo 4.2’de görüldüğü üzere cevaplayıcıların 

demografik özelliklerinden yaşları ile ilgili sonuca 

bakıldığında %82’sinin 18 yaş altı iken, 40 yaş ve 

üzeri ankete katılan kişilerin katılımı %1 seviyelerinde 

kalmaktadır. Ankete katılan kişilerin büyük bir 

kısmının genç olması çalışmanın konusu gereği 

oldukça önemlidir. Bu sebeple çalışmanın büyük bir 

kısmı gençler üzerinde uygulanmış olup orta yaş 

dönemi olarak ifade edilebilecek 26 yaş ve 40 yaş 

arasına katılanlara da uygulama yapılarak farklılık 

görülmeye çalışılmıştır. Bu da toplumumuzda halen 
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belli bir yaşın altındakiler tarafından Internet’in 

kullanıldığını göstermektedir. 

 
Tablo 4.3 Cevaplayıcıların Eğitim Düzeylerine 

Göre Dağılımı 
 

  Frekans Yüzde 
İlköğretim 50 50,0 
Lise 40 40,0 
Ön Lisans 3 3,0 
Lisans 5 5,0 
Lisans Üstü 2 2,0 
Toplam 100 100,0 

 
 Ankete katılanların eğitim düzeylerine göre 

dağılımı ele alındığında, katılımcıların yarısının (%50) 

ilköğretim çağında olduğu, kalan büyük bölümünün 

ise (%40) lise düzeyinde eğitime sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Katılımcıların %90’lık kısmı İlköğretim ve 

Lise çağındaki kişilerden oluşmakta, kalan %10’luk 

kısmı ise Yüksek Okul ve üzeri kesimden 

oluşmaktadır. 
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Tablo 4.4. Cevaplayıcıların Bilgisayar Deneyimleri 
 

  Frekans Yüzde 
Başlangıç 5 5,0 
Orta 26 26,0 
İyi 57 57,0 
Uzman 12 12,0 
Toplam 100 100,0 

 
 Ankete katılanların bilgisayar deneyimleri ile 

ilgili soruda ile ilgili olarak objektif bir ölçüm söz 

konusu olmayıp, katılımcıların bu konu ile ilgili olarak 

kendi kendilerini değerlendirmeleri söz konusudur. 

Buna göre katılımcıların %57’si bilgisayar 

deneyimlerini iyi olarak belirtmektedirler. Ayrıca 

toplam katılımcılardan sadece %5’i başlangıç 

seviyesinde bulunmakta, kalan %95’lik kısmı 

bilgisayar deneyimini yeterli görmektedir. 

 

Ankete katılan kişilerin, her ne kadar büyük bir 

kısmı (%90’ı) lise ve ilköğretim mezunu olsa da 

Tablo 4.4’ten de görüldüğü üzere  %57’si bilgisayar 

deneyimini “iyi” olarak ifade etmişlerdir. Bununla 

birlikte %12’sinin uzman düzeyde olması da 
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çalışmanın konusunu destekler durumdadır. Zira bir 

ülkenin bilgi toplumu olma yolunda ilerlerken 

özellikle bilgisayar bilgisi temel kriterlerden biri 

olarak ifade edilmektedir. Aşağıdaki tabloda da 

belirtildiği gibi ülkelerin bilgi toplumuna hazır olma 

durumunda Türkiye istediği yerde 

bulunmamaktadır.221 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
221http://www.bilgitoplumu.gov.tr/edtr.asp#4 28.03.2008 
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Şekil 4.1: Ülkelerin Bilgi Toplumuna Hazır Olma 
Durumu (Networked Readiness)  

 

2004 – 2005  2005 – 2006  2006 - 2007  

SIR
A  ÜLKE  

PUA
N  

SIR
A  ÜLKE  

PUA
N  

SIR
A  ÜLKE  

PUA
N  

1  Singapur  1,73  1  ABD  2,02  1  
Danimark

a  
5,71  

2  İzlanda  1,66  2  Singapur  1,89  2  İsveç  5,66  

3  
Finlandiy

a  
1,62  3  

Danimark
a  

1,80  3  Singapur  5,60  

4  
Danimark

a  
1,60  4  İzlanda  1,78  4  

Finlandiy
a  

5,59  

5  ABD  1,58  5  
Finlandiy

a  
1,72  5  İsviçre  5,58  

6  İsveç  1,53  6  Kanada  1,54  6  Hollanda  5,54  

7  
HongKon

g  
1,39  7  Tayvan  1,51  7  ABD  5,54  

8  Japonya  1,35  8  İsveç  1,49  8  İzlanda  5,50  

9  İsviçre  1,30  9  İsviçre  1,48  9  İngiltere  5,45  

10  Kanada  1,27  10  İngiltere  1,44  10  Norveç  5,42  

…  …   …  …   ...  ...  ...  

52  TÜRKİYE  
-
0,14  

48  
TÜRKİY
E  

0,00  52  
TÜRKİY
E  

3,86  

Toplam 104 ülke  Toplam 115 ülke  Toplam 122 ülke  

Kaynak: Dünya Ekonomi Forumu  
(Not: Ülke puanlamalarındaki farklılık puanlama endekslerindeki 
değişiklikten kaynaklanmaktadır)  

 

 
 
 
 



  

 231 

Tablo 4.5. Cevaplayıcıların İnterneti Bilgi Kaynağı 
Olarak Kullanma Düzeyleri 

 
 Frekans Yüzde 
Hiçbiri 18 18,0 
1 - 5 31 31,0 
6 - 10 29 29,0 
11 - 15 12 12,0 
16 ve + 10 10,0 
Toplam 100 100,0 

 
 

 Ankete katılanların İnterneti Bilgi Kaynağı 

olarak kullanmaları ile ilgili düşünceleri 

sorulduğunda; bilgi kaynağı olarak kullanmayanların 

oranı %18 olarak tespit edilmiştir. Kalan %92’lik 

kısım az yada çok mutlaka interneti bilgi kaynağı 

olarak kullanmışlardır. 

  

Bilgisayar bilgisi uzman ve iyi durumda olan 

kişilerin ankete katılanlar içindeki payı %69 gibi bir 

seviyede iken bu kişilerin yaptıkları işlerin 1 ile 5’inde 

Internet’i bir bilgi kaynağı olarak kullandıklarını ifade 

eden katılımcıların oranı %31 olarak Tablo 4.5’te 

görülmesi oldukça düşük bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır 
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Tablo 4.6. Cevaplayıcıların Günlük Ortalama 

İnternet Kullanımları 
 

 Frekans Yüzde 
0-2 60 60,0 
3 - 4 22 22,0 
5-6 10 10,0 
7-8 5 5,0 
9 ve + 3 3,0 
Toplam 100 100,0 

 
 Ankete katılanların günlük ortalama internet 

kullanımları sorulduğunda; %60’lık kısmın 0-2 saat 

arasında günlük internet kullanımı olduğu ortaya 

çıkmıştır. Az bir kısım ise interneti bağımlı olacak 

şekilde (%3) kullanmaktadır.  

 

 Ayrıca uygulamaya katılan kişilerin %60 gibi 

büyük bir kesimi günlük ortalama Internet 

kullanımları için Tablo 4.6’dan da görüldüğü üzere “1 

ile 2 saatlerini” ayırmaktadır. Diğer taraftan “günlük 3 

ile 4 saat” ortalama Internet kullanan kişilerin oranı 

ise %22’dir. Bu durum, Tablo 4.8’de destekler bir 

yapıdadır. Bu bağlamda, ankete katılan kişilerin 

%74’lük kısmı bilgisayar teknolojisinin vazgeçilmez 
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olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. Tablo 4.6 

ve Tablo 4.8’de yer alan bu ifadelerin doğruluğunu 

Tablo 4.9 ile görülmektedir 

 

Çünkü ankete katılan kişilerin %12’si 

bilgisayar ile 7 yaş civarında tanıştıklarını ifade 

ederken %76’sı 8-14 yaş aralığında tanıştıklarını ifade 

etmişlerdir. Ankete katılan kişilerin büyük bir 

bölümünün bilgisayar ile bu kadar küçük yaşta 

tanışmaları sonucu bilgisayar günlük hayatlarında 

vazgeçilmez bir konuma gelmiştir. 

 
Tablo 4.7. Cevaplayıcıların Bilgisayar 

Teknolojisinin Vazgeçilmezliği Hakkındaki 
Düşünceleri 

 
 Ortalama Std. 

Sapma 
Bilgisayarın günümüzün vazgeçilmez 
teknolojilerinden biri olduğunu düşünüyor 
musunuz ? 

3,8700 1,38283 

 
 
 Ankete katılanların tüm katılımcıların 

düşüncelerinin aynı doğrultuda olduğu yukarıdaki 

tablodan anlaşılmakta olup, tüm katılımcılar bayan ve 
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bay ayrımı olmaksızın bilgisayarın günümüzün 

vazgeçilmez teknolojilerinden biri olduğunu 

düşünmektedir. 

 
Tablo 4.8. Cevaplayıcıların Bilgisayar 

Teknolojisinin Vazgeçilmezliği Hakkındaki 
Düşüncelerinin Frekansları 

 
 Frekans Yüzde 
Kesinlikle Düşünmüyorum 12 12,0 
Düşünmüyorum 8 8,0 
Fikrim Yok 6 6,0 
Düşünüyorum 29 29,0 
Kesinlikle Düşünüyorum 45 45,0 
Toplam 100 100,0 

 
 

  
Cevaplayıcılara Bilgisayarın günümüzün 

vazgeçilmez teknolojilerinden biri olduğunu 

düşünüyor musunuz ? şeklinde bir soru yöneltilmiş, ve 

bu soruya 1- Kesinlikle Düşünmüyorum 5 – Kesinlikle 

Düşünüyorum şeklinde cevap vermişlerdir. Yapılan 

analiz sonucunda, cevaplayıcıların büyük 

çoğunluğunun Bilgisayarın vazgeçilmez bir teknoloji 

olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. 

(Ortalama:3,87) Bu durum yapılan frekans analizinde 
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de görülmektedir. (Tablo 4.8.) Bu tablodan da 

anlaşılacağı üzere, evet vazgeçilemez diyenlerin sayısı 

74’tür. (Düşünüyorum 29 Kişi, Kesinlikle 

Düşünüyorum 45 Kişi) 

 
Tablo 4.9. Cevaplayıcıların Bilgisayar İle Tanışma 

Zamanlarına Göre Dağılımı 
 

  Frekans Yüzde 
0-7 12 12,0 
8-14 76 76,0 
15-21 6 6,0 
22-28 5 5,0 
29 ve + 1 1,0 
Toplam 100 100,0 

 
 Ankete katılan cevaplayıcıların bilgisayar ile 

tanışma zamanlarına göre dağılımında;  büyük bir 

çoğunluğun %76 ile 8-14 yaş arasında bilgisayar ile 

tanıştıkları tespit edilmiştir. Geri kalan kısmında 

büyük bölümü %12 ile 0-7 yaş arasında bilgisayar ile 

tanışmıştır. Bu durum bilgisayarın artık evlerimize 

girmeye başladığının da aynı zamanda göstergesidir. 
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Tablo 4.10. Cevaplayıcıların Bilgisayarı İlk 
Kullanmaya Başladıkları Yerlere Göre Dağılımı 

 
  Frekans Yüzde 
Ev 22 22,0 
İnternet Kafe 39 39,0 
Arkadaşımın Bilgisayarı 4 4,0 
Okul 30 30,0 
İşyeri 5 5,0 
Toplam 100 100,0 

 
 Ankete katılanların bilgisayar ile ilk tanıştıkları 

yer sorulduğunda, büyük bir kısmının bilgisayar ile 

İnternet kafede tanıştığı (%39 kişi), ikinci sırada ise 

okulda bilgisayar ile tanışıldığı (%30), üçüncü sırada 

ise %22’lik oranla evde bilgisayar ile tanışıldığı tespit 

edilmiştir. Bu durum bilgisayarın İnternet kafelerden 

sonra, okul ve evlerimize girdiğinin bir işaretidir. 

 

 Buna göre Tablo 4.10’da kişilerin 

bilgisayar kullanmaya başladıkları yerlerin başında 

internet kafe yer almaktadır. İnternet kafe kullanan 

kişilerin oranı %39 gibi önemli bir kesimi 

oluşturmaktadır. Diğer taraftan ankete katılan kişilerin 

internet kafeyi kullanma nedenleri ise Tablo 4.13’te 
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görüldüğü üzere %30’u evde internet olmaması 

olduğunu belirtirken %25’i evde bilgisayar olmadığını 

belirtmişlerdir. 

 
Tablo 4.11. Cevaplayıcıların Bilgisayarı Kullanma 

Amaçlarına Göre Dağılımı 
 

 Frekans Yüzde 
Oyun Oynamak 9 9,0 
Eğitici ve Öğretici Programlar 45 45,0 
Müzik ve Film 3 3,0 
MSN ve Chat yapmak 26 26,0 
İnternette dolaşmak 17 17,0 
Toplam 100 100,0 

 
 Ankete katılanların interneti ve bilgisayarı 

kullanım amaçları ile ilgili olarak verdikleri cevaplar 

sonucunda; Eğitici ve öğretici programlar için 

kullananların %45 ile ilk sırada yer aldığı tespit 

edilmiş olup, bunun İnternet Kafeye gidenlerin Eğitim 

seviyelerine bakıldığında İlköğretim ve Lise çağındaki 

gençler olduğu ile bağının bulunduğu tespit edilmiştir. 

Bu durum bu eğitim düzeyindeki insanların ödevleri 

için kütüphane yerine İnternet kafelerde gerekli 

araştırmayı yapmaları hususunu desteklemektedir. 

Katılımcıların %26’lık kısmı ise MSN ve Chat 
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yapmak amacıyla, %17’ lik kısmı ise İnternette 

dolaşmak amacıyla interneti kullanmaktadırlar. Oyun 

oynamak amacı ile kullananların oranı %9’da kalmış 

olup, bu durumun oyunların büyük bir kısmının CD 

ortamından bilgisayarlara yüklenerek oynanmasından 

kaynaklandığı değerlendirilmektedir. 

 

Tablo 4.11’de ortaya çıkan sonucun netlik 

kazanması açısından önemlidir. Bu bağlamda ankete 

katılan örneklemin %26 gibi bir kesimi “msn ve chat” 

amaçlı bilgisayar kullandığını ifade etmektedir. Diğer 

taraftan yine Tablo 4.11’de %17’lik bir kesim 

Internet’te dolaşmak amaçlı Internet’i kullandığını 

ifade ederken, %45’i interneti eğitici ve öğretici 

programlar için kullandıklarını ifade etmişlerdir. 
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Tablo 4.12. Cevaplayıcıların Oynamaktan 
Hoşlandıkları Bilgisayar Oyunlarına Göre 

Dağılımı 
 

  Frekans Yüzde 
Oyun Oynamam 22 22,0 
Macera 43 43,0 
Strateji 9 9,0 
Kağıt Oyunları 4 4,0 
Diğer oyunlar 22 22,0 
Toplam 100 100,0 

 
 Ankete katılan cevaplayıcıların %9’luk 

kesimini oluşturan oyun oynama amacına yönelik 

yapılan, hangi oyunlardan hoşlanıldığına dair verilen 

cevaplarda en yüksek oyun oynama şeklinin %43 ile 

macera oyunları olduğu, %22’ lik kısmın hiç oyun 

oynamadığı, %22’lik kısmın ise diğer oyunları 

oynadığı tespit edilmiştir. Zeka gelişimine yönelik 

strateji oyunlarını oynayanların oranı ise %9’dur. 
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Tablo 4.13. Cevaplayıcıların İnternet kafeleri 
Kullanma Nedenleri 

 
 Frekans Yüzde 
Evde bilgisayar olmaması 25 25,0 
Evde internetin olmaması 30 30,0 
Evde Aile büyüklerinin kontrolü altında olmam 21 21,0 
Evde bir çok sitenin Aile Koruma Programı ile yasak 
olması 

8 8,0 

Arkadaşlarımla birlikte olmak için 16 16,0 
Toplam 100 100,0 

 
 
 Ankete katılanların internet kafeyi kullanma 

nedenlerine yönelik olarak sorulan soruya vermiş 

oldukları cevaplarda; %30’u evde internet olmaması 

nedeniyle, %25’i evde bilgisayarının olmaması 

nedeniyle, %21’i evde internet olmasına karşın 

ebeveynlerinin kontrolü altında olmasından dolayı 

serbestçe internette dolaşabilmek amacıyla internet 

kafeleri kullanmaktadır. 
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Tablo 4.14. Cevaplayıcıların Günümüz 
Çocuklarının Oyun Anlayışı Üzerine 

Düşüncelerinin Frekansları  
 

Ortalama Std. 
Sapma 

Eskiden çocuklar sokaklarda oyun oynarken ,artık 
günümüz çocuklarının bilgisayar başında vakit 

geçirdiklerini düşünüyor musunuz 

3,5200 1,32939 

 
 
 

Tablo 4.14’de Eskiden çocuklar sokaklarda 

oyun oynarken ,artık günümüz çocuklarının bilgisayar  

başında vakit geçirdiklerini düşünüyor musunuz ? 

şeklinde yöneltilen soruya verilen cevapların 

ortalaması gözükmektedir. 1 - Kesinlikle 

Düşünmüyorum 5 – Kesinlikle Düşünüyorum şeklinde 

cevap verilmesi istenilen katılımcıların, eski dönem 

çocuklarına bakıldığında günümüz çocuklarının oyun 

anlayışlarının bilgisayar başında vakit geçirmek 

şeklinde olduğunu düşündükleri ortaya 

çıkarılmıştır.(Ortalama:3,52) Tablo 4.15’te ise bu 

cevapların frekansları görülmektedir.  
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Tablo 4.15. Cevaplayıcıların Günümüz 
Çocuklarının Oyun Anlayışı Üzerine 

Düşüncelerinin Frekansları  
 

  Frekans Yüzde 
Kesinlikle Düşünmüyorum 13 13,0 
Düşünmüyorum 8 8,0 
Fikrim Yok 21 21,0 
Düşünüyorum 30 30,0 
Kesinlikle Düşünüyorum 28 28,0 
Toplam 100 100,0 

 
 Ankete katılanlara yönelik eskiden çocukların 

sokaklarda oyun oynamalarına karşın zamanımızda 

bilgisayar başında bu vakitlerini geçirmelerine yönelik 

olarak sorulan soruya verdikleri cevaplarda; %58’lik 

kısım sokakta geçirilen vaktin artık internet başında ve 

bilgisayar başında geçirildiğini belirtmiştir. Kalan 

%42’lik kısım ise internette vakit geçirilmediğini 

düşünmektedir. Ankete katılanların büyük bir 

kısmının yaşlarının (%82) 18 yaş altında olması bu 

soruya verilen cevabın yeterince sağlıklı olarak 

değerlendirilmediği hususunu ortaya koymuştur. 
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Tablo 4.16. Cevaplayıcıların Bilgisayar Başında 
geçirilen Zamanın Çocuklara Etkisi Üzerine 

görüşleri 
 

 Ortalama Std. 
Sapma 

Çocukların veya yetişkinlerin bilgisayar başında 
vakit geçirmelerinin onları olumlu yönde etkilediğini 
düşünüyor musunuz? 

3,1200 1,18305 

 

Çalışmamızın uygulamasına katılan örneklem 

grubun %39’u bilgisayar başında geçirilen zamanın 

çocuklara olumlu etki ettiğini düşünürken, %32’sinin 

olumsuz etki ettiğini ifade ettiği Tablo 4.16’da 

görülmektedir. Özellikle uygulama sırasında 

yetişkinlerin olumsuz görüş belirttiği  tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4.17. Cevaplayıcıların Bilgisayar Başında 
geçirilen Zamanın çocuklara Etkisi Üzerine 

Düşüncelerinin Frekansı 
 

  Frekans Yüzde 
Kesinlikle Düşünmüyorum 9 9,0 
Düşünmüyorum 23 23,0 
Fikrim Yok 29 29,0 
Düşünüyorum 25 25,0 
Kesinlikle Düşünüyorum 14 14,0 
Toplam 100 100,0 
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Cevaplayıcılardan, Çocukların veya 

yetişkinlerin bilgisayar başında vakit geçirmelerinin 

onları olumlu yönde etkilediğini düşünüyor musunuz? 

Sorusuna, 1- kesinlikle Düşünmüyorum 5 – Kesinlikle 

Düşünüyorum aralığında cevap vermeleri 

istendiğinde, olumlu düşünenlerin (Düşünüyorum 25 

Kişi, kesinlikle Düşünüyorum 14 Kişi)   olumsuz 

düşünenlere (Düşünmüyorum 23 Kişi, kesinlikle 

Düşünmüyorum 9Kişi) bariz bir üstünlük 

sağlayamadıkları gözlenmiştir. (Tablo 4.16 ve Tablo 

4.17)  

 
Tablo 4.18. Cevaplayıcıların İnternette Ziyaret 

Ettikleri Sitelerin Dağılımı 
 

  Frekans Yüzde 
Oyun siteleri 24 24,0 
Sohbet ve Arkadaşlık siteleri 18 18,0 
Cinsel içerikli siteler 14 14,0 
Eğitim ve Spor siteleri 14 14,0 
Sayılan Tüm Siteler 30 30,0 
Toplam 100 100,0 

 
 Katılımcıların internette ziyaret ettikleri siteler 

sorulduğunda; %24’ü oyun sitelerine, %18’i sohbet ve 
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arkadaşlık sitelerine, %14’ü cinsel içerikli siteleri, 

%14’ü ise eğitim ve spor sitelerine girdiklerini 

belirtmiştir. %30’lük bir kesim ise tüm bu sitelerin 

hepsine girdiğini belirtmiştir. 

 
Tablo 4.18’de ankete katılan kişilerin 

internette ziyaret ettikleri siteler yer almaktadır. Buna 

göre %24’ü oyun sitelerini, %18’i sohbet ve 

arkadaşlık sitelerini %14’ü cinsel içerikli siteleri 

ziyaret ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu sonuç ise, daha 

önce sorulan sorulardan ve Tablo 4.11’de yer alan 

ifadelerle çelişmektedir. Tablo 4.11’de ankete katılan 

kişilerin %45’i interneti eğitici ve öğretici programlar 

için kullandıklarını ifade etmişlerdir. 
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Tablo 4.19. Cevaplayıcıların Ülkemizdeki 
Bilgisayar Ve İnternet Kullanım Düzeyi 

Hakkındaki Görüşleri 
 
 

Ortalama Std. 
Sapma 

Ülkemizin bilgisayar ve internet kullanımında hangi 
seviye de olduğunu düşünüyorsunuz 

3,3100 1,18658 

 
 

 
Tablo 4.20. Cevaplayıcıların Ülkemizdeki 
Bilgisayar Ve İnternet Kullanım Düzeyi 

Hakkındaki Görüşlerinin Frekans Dağılımı 
 

 Frekans Yüzde 
Çok yetersiz 8 8,0 
Yetersiz 18 18,0 
Bilmiyorum 26 26,0 
Yeterli 31 31,0 
Çok yeterli 17 17,0 
Toplam 100 100,0 

 
 

Ülkemizin bilgisayar ve internet kullanımında 

hangi seviye de olduğunu düşünüyorsunuz? Şeklinde 

bir soru yöneltilen cevaplayıcılardan 1- Çok Yetersiz 

5- Çok Yeterli arasında bir cevap vermeleri 

istenmiştir. Buna göre cevaplayıcıların ülkemizdeki 
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bilgisayar ve internet kullanımını yeterli buldukları 

sonucuna ulaşılmıştır. ( Ortalama 3,31). Bu konuda 

cevaplayıcıların vermiş oldukları cevaplar ise tablo 

4.20’de görülmektedir.  

 

Ayrıca uygulamaya katılan kişilerden Tablo 

4.20’de yer aldığı gibi; %48 gibi büyük bir oranı 

ülkemizde internet kullanım düzeyinin  yeterli 

olduğunu düşünmektedir. Oysa yapılan araştırmalar 

ülkemizde internet kullanım düzeyinin gelişmekte 

olan ülkeler içinde oldukça düşük olduğunu 

göstermektedir.  

Bu kişilerin internet kullanım düzeyini yeterli 

olarak görmesinin başında Tablo 4.18’de yer aldığı 

gibi ankete katılan bireylerin internet kullanım 

amaçları yer almakta ve Tablo 4.3’te de görüldüğü 

gibi eğitim seviyelerinin düşük olmasının başta 

gelmesi durumu daha açıklayıcı bir konuma 

getirmektedir. 
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Tablo 4.21. Cevaplayıcıların Bilgisayar ve İnternet 
Kullanım Düzeyini Artırmak İçin Yapılan 

Kampanyalara İlişkin Görüşleri 
 

Ortalama Std. 
Sapma 

Türkiye de internet ve bilgisayar kullanımını 
artırmak için yapılan kampanyaların yeterli 

olduğunu düşünüyor musunuz 

2,8700 1,21983 

 
 

 
Tablo 4.22. Cevaplayıcıların Bilgisayar ve İnternet 

Kullanım Düzeyini Artırmak İçin Yapılan 
Kampanyalara İlişkin Görüşlerinin Frekanslarının 

Dağılımı 
 
 

  Frekans Yüzde 
Kesinlikle Düşünmüyorum 15 15,0 
Düşünmüyorum 27 27,0 
Fikrim Yok 23 23,0 
Düşünüyorum 26 26,0 
Kesinlikle Düşünüyorum 9 9,0 
Toplam 100 100,0 

 
 

Cevaplayıcılardan, Bilgisayar ve İnternet 

Kullanım Düzeyini Artırmak İçin Yapılan 

Kampanyaların yeterliliği ile ilgili görüşlerini 1- 
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Kesinlikle Düşünmüyorum 5- Kesinlikle 

Düşünüyorum şeklinde derecelendirmeleri 

istendiğinde ise, kullanıcıların bu kampanyaları 

yetersiz buldukları görülmüştür.(Ortalama 2,87). 

Kampanyaların yetersiz olduğu yönünde görüş 

belirtenlerin sayısı 42’dir. (Tablo 4.22, Kesinlikle 

Düşünmüyorum 15 Kişi; Düşünmüyorum 27 kişi). 

 
 
 
 
 
 

Tablo 4.23. Cevaplayıcıların İnternet Kafelerin 
Bilgi Toplumu Olunması Üzerine Etkileri İle İlgili 

Görüşlerinin Frekanslarının Dağılımı 
 

 Frekans Yüzde 
Hiç Katkısı yok 14 14,0 
Kısmen Katkı sağlıyor 26 26,0 
Katkısı veya Olumsuz yönü yok 20 20,0 
Katkı sağlar 24 24,0 
Çok büyük katkı sağlar 16 16,0 
Toplam 100 100,0 

 
Ankete katılanlara Internet kafelerin bilgi 

toplumu olmamızdaki katkısı sorulduğunda; Katkı 

sağladığını düşünenlerin oranı %40’da kalmıştır. 
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Katkısı olup olmadığı hakkında fikri olmayan %20’lik 

bir bölüm mevcuttur. Katkısı olmadığını düşünenlerin 

oranı %14’de kalmıştır. Kısmen de olsa katkı 

sağladığını düşünenlerin oranı ise %26’dır. 

 
Tablo 4.24. Cevaplayıcıların yapılan İşlemler 
bazında İnternet Kafelerin Güvenliği İle İlgili 

Görüşleri 
 

 Ortalama Std. 
Sapma 

Bankacılık işlemleri ve E- devlet işlemleri gibi 
konularda internet kafeleri güvenli buluyor 
musunuz 

2,9000 1,06837 

 
 

 
Diğer taraftan ankete katılan kişilerin %32’si 

internet kafelerin kendilerini geliştirme üzerine 

etkisinin olmadığını ifade ederken Tablo 4.24’te 

görüldüğü üzere %46’sını internet kafelerin 

kendilerini geliştirme üzerine etkisinin olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bu sürecin esas nedeni ise %55 gibi bir 

katılımcının evinde bilgisayar yada internet olmaması 

nedeniyle internet kullanmak için ev yerine internet 

kafeyi tercih etmeleri yer almaktadır. 
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Tablo 4.25. Cevaplayıcıların yapılan İşlemler 
bazında İnternet Kafelerin Güvenliği İle İlgili 

Görüşlerinin Frekans Dağılımı 
 

  Frekans Yüzde 
Çok güvenli buluyorum 11 11,0 
Güvenli buluyorum 24 24,0 
Fikrim Yok 34 34,0 
Güvensiz Buluyorum 26 26,0 
Çok Güvensiz Buluyorum 5 5,0 
Toplam 100 100,0 

 
Tablo 4.24’te Bankacılık işlemleri ve e- devlet 

işlemleri gibi konularda internet kafeleri güvenli 

buluyor musunuz? Sorusuna verilen 1- Çok güvenli 

buluyorum 5 - Çok güvensiz buluyorum aralığındaki 

cevaplar görülmektedir. Buna göre cevaplayıcılar tam 

bir fikir birliğine varamamış olarak görülmekle 

birlikte (ortalama 2,9) tablo 4.25’da frekanslara 

bakıldığında kararsızların daha baskın oldukları 

gözlenmiştir. 
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Tablo 4.26. Cevaplayıcıların İnternet Kafelerin 
Kendilerini Geliştirme Üzerine Etkileri İle İlgili 

Görüşlerinin Frekans Dağılımı 
 

 Ortalama Std. 
Sapma 

İnternet kafeye giderek kendinizi geliştirdiğinizi ve 
size herhangi bir katkı sağlandığını düşünüyor 
musunuz? 

3,1700 1,27964 

 
 
 

Tablo 4.27. Cevaplayıcıların İnternet Kafelerin 
Kendilerini Geliştirme Üzerine Etkileri İle İlgili 

Görüşlerinin Frekans Dağılımı 
 

  Frekans Yüzde 
Kesinlikle Düşünmüyorum 13 13,0 
Düşünmüyorum 19 19,0 
Fikrim Yok 22 22,0 
Düşünüyorum 30 30,0 
Kesinlikle Düşünüyorum 16 16,0 
Toplam 100 100,0 

 
 

Son olarak cevaplayıcılara, İnternet kafeye 

giderek kendinizi geliştirdiğinizi ve size herhangi bir 

katkı sağlandığını düşünüyor musunuz? Sorusuna 1- 

Kesinlikle Düşünmüyorum, 5- Kesinlikle 

Düşünüyorum şeklinde cevap vermeleri istenmiştir. 
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Buna göre cevaplayıcıların ağırlıklı olarak internet 

kafelerin bu konuda olumlu bir etkisi olduğunu 

düşündükleri tespit edilmiştir. (Ortalama 3,17). Tablo 

4.27’de bu cevapların frekans dağılımları verilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 254 

Tablo 4.28  ANOVA Tablosu 

 

Bilgisayarın günümüzün vazgeçilmez 

teknolojilerinden biri olduğunu  düşünüyor 

musunuz? 

 

H0 = Cinsiyetler açısından  Bilgisayarın Vazgeçilmez 

bir teknoloji olarak görülmesi arasında farklılık yoktur 

 

H1=Cinsiyetler açısından  Bilgisayarın Vazgeçilmez 

bir teknoloji olarak görülmesi arasında farklılık vardır. 

 

 
Sum of Squares 

 
df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 

 
2,440 1 2,440 1,279 ,261 

Within 
Groups 

 
186,870 98 1,907   

Total  189,310 99    

 
 

Yapılan One Way Anova testi sonucunda 

cinsiyetler açısından bilgisayarı günümüzün 
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vazgeçilmez bir teknolojisi olarak görmek açısından 

bir farklılık bulunmamaktadır. Bu yüzden sıfır 

hipotezi kabul edilir. O halde gruplar arasında 

cinsiyetler açısından arasında bir farklılık 

bulunmamaktadır. 

 
 
Tablo 4.29 Count Tablosu 

Bilgisayarın günümüzün vazgeçilmez 

teknolojilerinden biri olduğunu  düşünüyor 

musunuz? 

 
 
Count  
 

Cinsiyet 
Kesinlikle 

Düşünmüyorum Düşünmüyorum Fikrim Yok Düşünüyorum 
Kesinlikle 

Düşünüyorum Toplam 

Bayan 5 3 3 12 12 35 
Bay 7 5 3 17 33 65 

Toplam 12 8 6 29 45 100 

 
 

 
Bu testin sağlamasını yapmak ve katılımcıların 

hangi yönde düşündüğünü görmek amacıyla yapılan 

çapraz tablolardan da bu durum açıkça 
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görülebilmektedir.  (Tablo 4.29) . buna göre hem bay 

hem de bayanlar, bilgisayarın günümüzün 

vazgeçilmez bir teknolojisi olarak düşündükleri 

görülmüştür. 
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Tablo 4.30  ANOVA Tablosu 

Bilgisayarın günümüzün vazgeçilmez 

teknolojilerinden biri olduğunu  düşünüyor 

musunuz? 

 

H0 = Eğitim Düzeyi açısından  Bilgisayarın 

Vazgeçilmez bir teknoloji olarak görülmesi arasında 

farklılık yoktur 

 

H1=Eğitim Düzeyi açısından  Bilgisayarın 

Vazgeçilmez bir teknoloji olarak görülmesi arasında 

farklılık vardır. 

 

 
Sum of Squares 

 
df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 

 
12,910 4 3,227 1,738 ,148 

Within 
Groups 

 
176,400 95 1,857   

Total  189,310 99    
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Yapılan One Way Anova testi sonucunda 

Eğitim düzeyi açısından grupların bilgisayarı 

günümüzün vazgeçilmez bir teknolojisi olarak görmek 

açısından bir farklılığa yol açmadığı görülmüştür.  

 
Tablo 4.31 Correlations Tablosu 
 

Yapılan analiz sonucunda Eğitim düzeyi, 

grupların bilgisayarın vazgeçilmez bir teknoloji 

olduğu konusunda farklılığa yol açmadığı 

görülmüştür.  

Correlations 
 

 Bilgisayar 
deneyiminiz 

Bilgisayarın Günümüzün 
Vazgeçilmez 

Teknolojilerinden Biri 
Olduğunu Düşünüyor 

musunuz? 
Bilgisayar 

deneyiminiz 
Pearson Correlation 1 ,190 

 Sig. (2-tailed) , ,059 
 N 100 100 

Bilgisayarın 
Günümüzün 
Vazgeçilmez 

Teknolojilerinde
n Biri Olduğunu 

Düşünüyor 
musunuz? 

Pearson Correlation ,190 1 

 Sig. (2-tailed) ,059 , 
 N 100 100 
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Yapılan korelasyon testi sonucunda bilgisayar 

deneyimi ile bilgisayarı günümüzün vazgeçilmez 

teknolojisi olarak görmek açısından pozitif bir 

korelasyon bulunmaktadır. Ancak bu korelasyon çokta 

güçlü değildir.(P=0,190) 

 

Buna göre; Ankete katılan kişilerin “Bilgisayar 

Deneyimi” ile “Bilgisayarın günümüzün vazgeçilmez 

teknolojilerinden biri olduğunu düşünüyor musunuz” 

arasında çok da güçlü olmayan bir korelasyon vardır. 

Ama bu testin sonucunda ankete katılan kişiler 

arasında “Bilgisayar Deneyimi” ile “Bilgisayarı 

günümüzün vazgeçilmez teknolojisi olarak görmek” 

açısından pozitif bir korelasyon bulunmaktadır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
 

Günümüzde bilgi toplumu, iletişim-bilişim 

devriminin en somut görüntüsü olarak ortaya 

çıkmıştır. Bilgi her zaman önem taşımıştır; kendimizi 

“homo sapiens”, yani düşünen insan olarak 

tanımlamamız boşuna değildir. Tarih boyunca zaferler 

yeterli bilgiye sahip olan toplumların olmuştur. Bazı 

düşünürler içinde bulunduğumuz çağı “zeka çağı” 

olarak da değerlendirmektedir. 

 

Bilgi toplumunda bilgi teknolojileri ile sosyal 

değişme arasındaki ilişkiler ve ortaya çıkan 

değişmeler değerlendirildiğinde; bilişim 

teknolojilerindeki değişim ve hızın, sosyal yapıyı çok 

hızlı bir değişim sürecine sokmakta olduğu ve sosyal 

değişimin hızlı olmasının, bireysel ve toplumsal 

hayatta parçalanmalara varan önemli değişimler 

meydana getirdiğidir. Böylesine önemli bir değişimde 

devletin de bu sisteme ayak uydurmak için bir takım 

önlemler alması ve vatandaşını eğitmesi 



  

 261 

gerekmektedir. Ayrıca bu konu tek yönlü bir çözüm 

olamayacağından kişisel olarak ulaşamayacağımız bir 

takım teknolojik olanakların kitlelere hizmet vermek 

amacıyla özel sektör tarafından kurulması ve 

kullanıma sunulması da gerekmektedir. 

 

Türkiye’de henüz sanayileşme sürecinin 

tamamlanamamış olmasının sıkıntıları yaşanmaktadır. 

Batı toplumlarının bilgi toplumuna geçmiş olması 

Türkiye’nin zorluklarını arttırıyor. Türkiye’de bilişim 

teknolojileri kullanılmaktadır. Bilgisayar, cep telefonu 

vb. teknolojik araçların bir amaç değil bir araç 

olduğunu göz ardı etmeden bu araçlar kullanılmalıdır. 

Bilgisayar ve Internet’in maddi imkanlar nedeniyle 

tüm halkımızın kullanımına sunulması şu an için zor 

gözükmektedir. Bu sorunu çözmeye yönelik olarak bir 

özel sektör yatırımı olan Internet Kafe’ler kurulmuş ve 

kullanılmaya başlanmıştır. Bilişim teknolojilerinin 

yaşamın her alanına uygulanarak toplumsal olarak bir 

atılım gerçekleştirme, “kaçan sanayi trendinin” peşini 

bırakıp “bilgi toplumu trendine” binme arzusuna 
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Internet Kafe’ler aracılığı ile kısmen ulaşılmak 

istenmektedir. 

 

Günümüzde popüler olan sistem bilgisayar 

kullanmak ve Internet’e bağlanmak olmuştur. Bu 

nedenle devlet olarak eğitim alanına bilgisayar ve 

Internet sokulmalı, ortalama bir insanda olması 

gereken bilgisayar ve Internet kültürü buralarda bu 

insanlara verilmelidir. Bu nedenle yapılan çalışmalar 

ve e-devlet uygulamaları henüz yeterli bir seviyeye 

ulaşmamıştır. İnsana, bilgiye yatırım yapmadıkça 

Türkiye’nin bilgi toplumu olması çok zor olacaktır. 

 

Gelişmekte olan ülkemizde henüz yeterli bilgi 

birikimi olmayan insanlarımızın popüler bir icraat 

olan bilgisayar kullanmak ve Internet’e bağlanmak 

için Internet Kafe’lere gitmeleri ve burada vakitlerini 

harcamalarının altında yatan gerçekler araştırılmaya 

çalışılmıştır. Bu araştırmada Internet Kafe’ye 

gidenlerin büyük çoğunluğunun erkekler olduğu tespit 

edilmiştir. Ülkemizde kadınların bilgisayar ve Internet 

kullanımlarını teşvik etmek amacıyla, yüksek öğretim 
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kurumları ve halk eğitim merkezleri ile ortak olarak 

hazırlanacak çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlenmeli, 

medyada kadınları bilgisayar ve Internet kullanımına 

özendirici çalışmalar yapılmalıdır. 

 

Kurulan Internet Kafe’ler genellikle belli bir 

yaşın altındaki genç insanlarımız tarafından 

kullanılmaktadır. Bu insanların büyük bir çoğunluğu 

Internet ve bilgisayarı vazgeçilmez bir teknoloji olarak 

görmeye başlamışlardır. Internet’i eğitici ve öğretici 

bir araç olarak kullananların dışında, oyun ve arkadaş 

bulma amaçlı kullananlarda azımsanmayacak oranda 

mevcuttur. Toplumun genel yapısını bu tür 

kullanımlar bozmakta eski değerlerin yerlerini “sanal 

dünya” ve “sanal arkadaşlıklar” almaktadır. İnsanlar 

kafalarında oluşturdukları dünya ile gerçek dünya 

arasında gidip gelmekte ve gerçeklik şokunu 

yaşamaktadırlar. 

 

Sonuç olarak; Türkiye insana ve bilgiye 

yatırımı yaparken kaynaklarını öncelikli olarak 

öğretim ve eğitime ayırmalıdır. Toplumsal yaşamda 
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bilgiyi egemen kılamadığımız için sorunlar 

yaşamaktayız. Bilginin kaynağı eğitim kurumları ve 

özellikle de üniversitelerdir. Internet Kafe’ler her ne 

kadar bilgiye ulaşmayı kolay kılsa da amaçları dışında 

kullanılmaya müsait bulunmaktadır. Ayrıca bu tür 

işletmeler tamamen ticari zihniyetle kurulmuş ve 

kültür, eğitim gibi alanlarla da ilgilenmemektedir. Bir 

çok yönden Internet Kafe’lerin güvenilirliği sorgulanır 

olmuştur. Bunun yerine teknolojik ürünler ve 

hizmetlere tüm insanlarımızın ulaşması sağlanmalıdır. 

Eğitim sistemimizin ise bilgiyi egemen kılacak 

biçimde düzenlenmesi ve eğitime daha fazla kaynak 

aktarılarak konunun çözülmesi yerinde olacaktır. 
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Sayın Cevaplayıcı; 

Cevaplayacak olduğunuz anket, “Türkiye’nin Bilgi 

Toplumu Olma Yolunda Bilgi Teknolojilerinden İnternetin 

Kullanımı: MUŞ İlindeki İnternet Kafe Kullanıcılarının 

Amaçları Üzerinde Bir Araştırma” konulu Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanayi ve Teknoloji Yönetimi Ana 

Bilim Dalı Yüksek Lisans tez çalışmasında kullanılacaktır. 

Çalışmada hiç şekilde isim istenmemektedir. Çalışmamızın 

başarısı sizlerin değerli katkılarına bağlı olacaktır. Bu nedenle 

soruları dikkatli okumanız ve cevaplamanız, soruların geçerliliği 

bakımından büyük önem taşımaktadır. Katkılarınız için şimdiden 

teşekkür ederim. 

 

         Hüseyin BALCILAR 

   Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

                               Sanayi ve Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı 

                              Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

1) Cinsiyetinizi belirtiniz. 

(   )   Bayan                 (   )  Bay 

 

2) Yaşınızı aşağıda verilen aralıklardan uyanına göre belirtiniz. 

(   ) 18 Yaş altı      (   )   19 – 25        (   )   26 – 30      (   )   31 - 40       

(    )  41 üstü 
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3) Eğitim durumunuz (En son mezun olduğunuz okula göre 

işaretleme yapınız. 

(   )   İlköğretim      (   )   Lise       (   )Ön Lisans   (   )Lisans      (   )   

Lisans Üstü 

 

4) Bilgisayar deneyiminizi belirtiniz. 

(   ) Deneyimsiz    (   ) Başlangıç     (   ) Orta      (   ) İyi      (   ) 

Uzman 

 

5) Yapacağınız işlemlerin kaçında interneti bir bilgi kaynağı olarak 

kullanıyorsunuz? 

(   )   Hiçbiri               (   )   1 – 5              (   )  6 – 15              (   ) 16 – 

30      (   ) 31’dan fazla 

 

6) Günde ortalama kaç saat internet kullanıyorsunuz? 

(   )   0-2       (   )   3-4        (   )  5-6            (   ) 7-8       (   ) 9 saatten 

fazla   

 

7) Bilgisayarın günümüzün vazgeçilmez teknolojilerinden biri 

olduğunu düşünüyor musunuz? 

(   )   Kesinlikle Düşünmüyorum     (   )  Düşünmüyorum   (   )  

Düşünüyorum   (   ) Kesinlikle Düşünüyorum            (   )   Fikrim 

yok  

 

8) Bilgisayar ile kaç yaşında tanıştınız ? 

(   ) 0 - 7     (   ) 7 - 14   (   ) 15 - 20  (   ) 21 - 25  (   ) 26” dan sonra 
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9) İlk bilgisayar kullanmaya başladığınız yer neresidir? 

(   ) Ev  (   ) İnternet Kafe    (   ) Arkadaşımın Bilgisayarı  (   ) Okul  

(   ) İşyeri 

 

10) Bilgisayar kullanım amaçlarınız arasında hangisi sizin için 

öncelikli geliyor? 

(   ) Oyun Oynamak   (   ) Eğitici ve Öğretici Programlar    (   ) 

Müzik ve Film    (   ) MSN ve Chat yapmak  

(   ) İnternette dolaşmak 

 

11) Bilgisayarınızda hangi oyunları oynamaktan hoşlanırsınız? 

(   ) Oyun Oynamam   (   ) Macera   (   ) Strateji   (   ) Kağıt Oyunları  

(   ) Diğer oyunlar 

 

12) İnternet kafeyi kullanım amacınıza aşağıdaki seçeneklerden 

hangisi daha çok uymaktadır ? 

(   )   Evde bilgisayar olmaması     (   )  Evde internetin olmaması   (   

) Evde Aile büyüklerinin kontrolü altında olmam   (   ) Evde bir çok 

sitenin Aile Koruma Programı ile yasak olması    (   ) Arkadaşlarımla 

birlikte olmak için 
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13) Eskiden çocuklar sokaklarda oyun oynarken ,artık günümüz 

çocuklarının bilgisayar başında vakit geçirdiklerini düşünüyor 

musunuz? 

(   ) Kesinlikle Düşünmüyorum    (   )  Düşünmüyorum    (   ) 

Düşünüyorum    (   ) Kesinlikle Düşünüyorum    

(   ) Fikrim yok 

 

14) Çocukların veya yetişkinlerin bilgisayar başında vakit 

geçirmelerinin onları olumlu yönde etkilediğini düşünüyor musunuz? 

(   ) Kesinlikle Düşünmüyorum    (   )  Düşünmüyorum    (   ) 

Düşünüyorum    (   ) Kesinlikle Düşünüyorum    

(   ) Fikrim yok 

 

15) İnternet kullanırken en çok hangi siteleri ziyaret ediyorsunuz? 

(   )   Oyun siteleri     (   ) Sohbet ve Arkadaşlık siteleri    (   ) Cinsel 

içerikli siteler     (   ) Eğitim ve Spor siteleri    

(   ) Sayılan Tüm Siteler 

 

16) Ülkemizin bilgisayar ve internet kullanımında hangi seviye de 

olduğunu düşünüyorsunuz? 

(   )  Çok yetersiz        (   )Yetersiz   (   ) Yeterli seviyede  (  ) Çok 

yeterli seviyede   (   ) Bilmiyorum        
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17) Türkiye de internet ve bilgisayar kullanımını artırmak için 

yapılan kampanyaların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

(   ) Kesinlikle Düşünmüyorum    (   )  Düşünmüyorum    (   ) 

Düşünüyorum    (   ) Kesinlikle Düşünüyorum    

(   ) Fikrim yok 

 

18) Türkiye’nin bilgi toplumu olması sürecine, İnternet kafelerin 

herhangi bir katkı sağladığını düşünüyor musunuz? 

(   )   Hiç Katkısı yok   (   ) Kısmen Katkı sağlıyor   (   ) Katkısı ve 

Olumsuz yönü yok  (   ) Katkı sağlar            

(   ) Çok büyük katkı sağlar     

 

19) Bankacılık işlemleri ve E- devlet işlemleri gibi konularda 

internet kafeleri güvenli buluyor musunuz? 

(   )  Çok güvenli buluyorum          (   )  Güvenli Buluyorum      (   )   

Güvensiz Buluyorum       (   ) Çok güvensiz buluyorum     (   )  

Fikrim yok 

 

20) İnternet kafeye giderek kendinizi geliştirdiğinizi ve size herhangi 

bir katkı sağlandığını düşünüyor musunuz? 

(   ) Kesinlikle Düşünmüyorum    (   )  Düşünmüyorum    (   ) 

Düşünüyorum    (   ) Kesinlikle Düşünüyorum    

(   ) Fikrim yok 

  

                                                           Zaman ayırdığınız için teşekkür 

ederiz.                                                                                                               
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ANKETTE 5’li likert sistemi kullanılmıştır. 
ANKET SPSS Programı kullanılarak analiz edilecektir. 
 
HİPOTEZ: 
 
Ho: Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda İnternet kafelerin ve 
internet kafe kullanıcılarının bu konuya katkısı yoktur. 
H1: Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda İnternet kafelerin ve 
internet kafe kullanıcılarının bu konuya olumlu katkısı vardır. 
H2: Türkiye’nin bilgi toplumu olma yolunda İnternet kafelerin ve 
internet kafe kullanıcılarının bu konuya olumsuz katkısı vardır. 
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