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ÖZET

Bilim dünyasındaki başdöndürücü gelişmeler, 
başta insan faktörünün verimliliğine etkilerin-
den dolayı ekonomik sonuçlarının yanısıra, 
sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda da yapısal 
değişimleri beraberinde hızla getirmektedir. Bil-
gi teknolojilerinin süratli 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 aç-
maktadır. Bilgi toplumundaki gelişmeler, insan 
verimliliğinin ve ekonomik refah düzeyinin art-
masına, ayrıca bilimde ve teknolojide yeni ge-
lişmelerin ortaya çıkmasına da yol açmaktadır. 
Daha çok gelişmiş ülkelerin ulaşmış olduğu bir 
aşama olan bilgi toplumu, gelişmekte olan ül-
kelerin de kalkınmaları ve globalleşme süreci-
ne entegrasyonu açısından süratle ulaşmak için 
çaba içerisinde olmaları gereken bir aşamadır. 
Bu çalışmada, Türkiye’de ve Dünya’da bilgi ve 
iletişim teknolojilerin değişim ve gelişmesinin, 
topluma ve bireylere yönelik süreç ve değişimleri 
anlatılmakta, varolan sistemlerin iyileştirilmesi-
ne yönelik yorum ve öneriler getirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi Toplumu, Bilgi 
Ekonomisi, Internet ve Toplum, Teknoloji ve 
İnsan

ABSTRACT

The incredible developments in science brings 
the positive economical results effected by the 

productivity of the human beings together with 
the social, political and cultural areas leading 
to rapid and structural changes. The informa-
tion society stage shaped by the quick changes 
in information technologies affects the economi-
cal, social, political and cultural areas rapidly 
results the fast increase in production and pro-
ductivity beyond the agricultural and industrial 
society during the socio-economic development 
process. The developments in information soci-
ety cause the fertility of the humans, increase in 
their economical development level and results 
in the new developments in science and technol-
ogy. The information society is the stage which is 
mostly achieved by the developed countries but 
must be an important target for the developing 
countries to integrate in globalization. In this 
study, changes and the processes for the human 
beings and the society with the help of the de-
velopments and changes in the information and 
communication technologies both in Turkey and 
the World are explained together with the com-
ments and suggestions for the re-establishment 
of the existing systems.

1. GİRİŞ

20. yüzyılın son çeyreğine, yeni bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin (BİT) giderek hızlanan gelişimi 
damgasını vurmuştur. Küreselleşme sürecinin 
yaygınlaşmasıyla da örtüşen bu gelişim, içinde 
bulunduğumuz çağın bilgi ve iletişim kavramla-
rıyla nitelendirilmesine sebep olmuştur. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde gelişen 
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iletişim ağlarının, özellikle de Internet’in küresel 
ölçekte yaygınlık kazanmasıyla birlikte, “Inter-
Network Economy - Ağ ekonomisi” veya “yeni 
ekonomi” olarak da adlandırılan “e-ekonomi” 
ortaya çıkmıştır. 

Bir yanda, fiber optik kablolar, uydular, sabit 
ve mobil telefon hatlarıyla dünyayı bir ağ gibi 
saran bilgi ve iletişim altyapısı, öte yanda bu alt-
yapıyı kullanarak gelişen, para, mal ve hizmet 
dolaşımını fiziksel sınırlarından kurtaran küresel 
bir ağ ekonomisi, e-ekonominin temelini oluş-
turmaktadır. 

2. TEKNOLOJİ VE İNSAN

Yeni teknolojiler bir yandan da insanları yalnızlığa 
itmektedir. Adeta insanları bireysel yaşamaya zor-
lamaktadır. İnternet’in getirdiği olanaklar arttıkça 
insanlar daha az dışarıya çıkmaktadır. İçine kapa-
nan insan sadece sosyal yönünü yitirmez, psikolo-
jik olarak da bir takım rahatsızlıklar geçirir. 

Düşünen insan, kendi hayatını gerçek olmayan 
sanal bir dünyada vakit geçirmek için değil, var 
olan dünyaya topluma faydalı olabilmek için 
harcamalıdır. İnternet ortamında gizliliğin ve 
görülmüyor olmanın (en azından farzetmenin) 
rahatlığı ile insanlar psikolojik bir değişim ge-
çirmektedir. Bir insanın gerçek yaşamında etik 
veya psikolojik eksiklikleri varsa bu sanal ya-
şamına da yansır. İnternet ortamında kişiler ile 
doğrudan ilişkiye geçtiğimiz yerler sohbet, ha-
ber grupları veya liste ortamlarıdır. Bu ortam-
larda yazılı olan ve olmayan kurallara uygun 
hareket etmek gerekmektedir.

3. BİLGİ TOPLUMU
Çağımızın en önemli ve değerli teması bilgidir, 
önde ya da lider olmanın yolu tutulan bilginin 
kalitesiyle belirlenir. Çünkü günümüzde, hiçbir 
zaman olmadığı kadar büyük yoğunlukta bilgi 
aktarımına gereksinim vardır. İnternet’in gerçek 
dünyaya getirdiği en önemli kavramlardan biri 
de bütünleşmedir. 

Bilgi toplumu; yeni temel teknolojilerin gelişi-
miyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi 
sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem 
kazandığı, eğitimin sürekliliğinin ön plana çıktı-
ğı, iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektro-
nik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumu eko-
nomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi 
toplumunun ötesine taşıyan bir gelişme aşaması 
olarak tanımlanabilir. Sosyo-ekonomik gelişme 
sürecinde başta insan faktörü ve bilgi olmak 
üzere tüm alanlarda yapısal değişimi gerekli 
kılan, sanayi toplumunun uzantısı olarak ortaya 
çıkan bilgi toplumu, “bilgi ekonomisi”, “sanayi-
sonrası toplum”, “bilişim toplumu”, “bilgi çağı” 
ve benzeri şekillerde ifade edilmektedir. 

Sosyo-ekonomik gelişme sürecinde tarım dev-
rimi birinci dalga, sanayi devrimi ikinci dalga, 
enformasyon devrimi veya bilgi toplumunda-
ki gelişmeler ise üçüncü dalga olarak adlandı-
rılmaktadir. Üçüncü dalga, ekonomik, sosyal, 
kültürel ve siyasal alanda yeni bir yaşam biçimi 
getirmektedir. Bu yeni gelişmeler yeni davranış 
biçimlerinin oluşmasına yol açmakta ve toplu-
mu standartlaşma ve merkezileşmenin ötesine 
taşımaktadır. Bu yeni uygarlık, farklı bir dünya 
görünümünü de beraberinde getirmekte; zama-
nı, mekanı, mantık ve nedenselliği ele almada 
kendi özgül biçimlerini geliştirmekte ve gele-
ceğin politikasının ilkelerinin de kendine göre 
oluşmasına yol açmaktadır. 

Kendi dışımızdan edindiğimiz bilginin sahip-
liği bizde olmadığına göre her şeyden önce bu 
bilginin doğruluğuna kuşku ile yaklaşmak gere-
kir. Çünkü  bilginin çok olması, doğru olacağı 
anlamına gelmez. İnternet ortamında sunulan 
bilgilerin çok büyük bir bölümü denetim dışı 
yayınlanmaktadır. Bu nedenle aldığımız bilgiyi 
her zaman akıl ve mantık süzgecinden geçirerek 
kabul etmek durumundayız. 

Bununla birlikte bilgi, paylaşılıp paylaşılmadı-
ğıyla değil, nasıl, ne zaman ve kiminle payla-
şıldığına göre değer kazanır. Yeni çağ akımında 
bilgi istem dışı paylaşıldığı için bu paylaşım-
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dan elde edilecek yeni değerler tartışılmakta-
dır. Sahip olduğunuz ve değerli olduğunu dü-
şündüğünüz bir bilginin denetimsiz bir şekilde 
İnternet’de bulunması normal olarak sizi ve di-
ğer ilgili kişileri rahatsız edebilir.

Gerek yerel gerekse uluslararası düzeyde gide-
rek yoğunlaşan bir rekabet ortamında, ülke eko-
nomisini diğer ülkelerle eşit şanslarla donatmak 
için, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının 
güçlendirilmesine de aynı önem verilmek zo-
rundadır. Bir bilgi toplumu ağının oluşturulması, 
bilgi ekonomisine geçişin sürekliliğini sağlaya-
cak, dinamiklerini kalıcı kılacak asıl örgütlenme 
modeli olarak belirmektedir. Ancak böyle bir ağ 
yapılanması ile, toplumu gerçek bilgi temelli dö-
nüşüme uğratacak, değer yaratımını güvence al-
tına alacak bilgi temelli bir ekonomi kurulabilir.

Toplumdaki her vatandaşı, okulu, evi, işyerini, 
kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri ve 
STK (Sivil Toplum Kuruluşları)’ları sayısal ve 
çevrimiçi ortamda buluşturmak; kaynaklar ve 
ekonomik açıdan yeni fikirleri geliştirme yönün-
den hazırlıklı bir girişimci kültürle desteklenen, 
bilgisayar okuryazarlığına sahip bir toplum ya-
ratmak, sosyal katılımı güçlendiren, tüketici gü-
venliğinin sağlandığı, tüm ülkeyi kapsayan bir 
sürecin başlatılması lazımdır.

4. TÜRKİYE’DE BİLGİ 
EKONOMİSİ
Türkiye’de bilgi ekonomisinden kamu yöneti-
minin yeniden yapılanmasına, demokratikleş-
meden kalkınmaya hemen hemen her alanda 
katılımcı politika ve karar verme ağlarının oluş-
turulması önemli bir önceliktir. Kurulacak ağ 
yönetişimi ile tüm bireylerin çıkar ve sorumlu-
luklarının dengelendiği, katılımcı, gayri merke-
zi ve yatay koordinasyona dayalı demokratik bir 
ağ yönetişimi, bilgi ekonomisinin gelişmesi için 
en uygun yönetsel model olacaktır.
Türkiye’nin bilgi ekonomisine geçiş stratejisi; 
önceliği vatandaş katılımına veren, “demok-
ratik yönetişim” anlayışı üzerine temellenen, 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin ve akılcı 
kullanımı yoluyla katılım imkanını, şeffaflığı 
ve verimliliği arttırmayı amaçlayan; bir yandan 
Avrupa Birliği’nin e-Avrupa planına entegre 
kapsamlı bir e-Türkiye programını hukuksal, 
kurumsal ve teknolojik alt yapılarıyla hayata 
geçirilirken; diğer yandan da eş zamanlı bir bi-
çimde, en çok yoksunluk içinde bulunan kesim-
lere öncelik tanıyarak, tabandan tavana ve yatay 
koordinasyon içinde bütünsel olarak geliştirile-
cek, merkeziyetçi olmayan, demokratik, insani, 
sosyal ve ekonomik kalkınma modeli üzerinde 
temellenen bir yapı olması öngörülmektedir. 

“E-Ekonomi” ve “Bilgi Ekonomisi” kavramları 
genellikle birbirine karıştırılmaktadır. Bilginin 
üretimi, işlenmesi, küresel ağlar üzerinde dolaşı-
ma girmesi ve paylaşımının yarattığı ekonomik 
değer üzerine kurulu olan ekonomik faaliyetler, 
“bilgi ekonomisi” yada “bilgi-temelli ekonomi” 
olarak adlandırılmaktadır. E-Ekonomi” ise, bil-
gi ekonomisinin, bilgi-iletişim teknolojisi ve ağ 
temelli, sayısal ve elektronik ortamlarda yürütü-
len mal, hizmet ve süreçlerle ilgili bölümüdür. 
Bu niteliğiyle de bilgi ekonomisinin en hare-
ketli kısmını oluşturmaktadır. Bilgi ancak ağlar 
üzerinde dolaşıma ve paylaşıma açılarak değer 
yaratabiliyorsa, bilgi ekonomisini ve bilgi top-
lumunu hazırlayacak olan ekonomik ve yönetsel 
model de ağ biçimi yapılanmalar temelinde şe-
killenmelidir.

Türkiye’de Bilgi Ekonomisine geçiş sürecinde 
üç önemli basamak vardır:
 

•  Toplumun tüm kesimlerini kapsayan ve 
herkesin aktif katılımını sağlayan bir strateji 
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

•  Ulusal strateji geliştirilmeli, değişime ve 
bilgi paylaşımına açık kavramsal çerçeve ve 
yönetsel model oluşturulmalıdır. 

•  Ekonominin öncü sektörlerinin işbirliğine, 
ağ oluşumuna, bilgi ve belge dolaşımına uy-
gun bir altyapıyı sağlanmalıdır.
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5. SONUÇLAR
Türkiye’de bilgi ekonomisine geçişin koşulları-
nı oluşturmak amacıyla yürütülen ulusal ve ye-
rel ölçekli çabaların senkronizasyonu ve koordi-
nasyonunun sağlanması gerekmektedir. 

Bilgi toplumu hedefinin önündeki en büyük 
engel, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimde 
yaşanan eşitsizlik, yani küresel ve ulusal ölçek-
te “Digital Divide - Sayısal Bölünme” dir. Ge-
rek ulusal gerekse uluslararası düzeyde dijital 
uçurum sorununa yönelik en köklü yaklaşım, 
katılımcı toplumsal ve ekonomik politikalarla, 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin, kamusal yarar 
gözetecek sürdürülebilir bir kalkınma programı 
çerçevesinde topluma entegre edilmesi yönünde 
giderek gelişen eğilimlerde görülmektedir.  

Bu sebeple de en geniş toplumsal temsil yete-
neğine sahip; katılımcı ve hukuk devleti ilkele-
rine uygun; uluslararası çevreye entegre; genel 
ekonomik ve insani kalkınma, bilgi ekonomisi 
ve bilgi toplumu hedefleri etrafında ulusal uzlaşı 
sağlama yeteneğine sahip; toplumun temel dina-
miklerini ortak paydada toplayan ve konjonktür-
den etkilenmeyen, hükümetler dahil tüm tarafla-
rı bağlayıcı meşruiyete ve yaptırımına sahip bir 
yapı olan ulusal sözleşmeye ihtiyacımız vardır.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki “No Child 
Left Behind – Geride Hiçbir Çocuk Bırakılmaz” 
ve Avrupa’daki E-Avrupa programının bilgi 
ekonomisi ve toplumu hedeflerini biraraya ge-
tiren temel amaç, bilgi toplumuna dönüşüm için 
“Her yurttaşı, okulu, evi, işyerini ve kamu idare-
lerini sayısal çağa taşımak ve çevrimiçi ortamda 
buluşturmak; finansal bakımdan ve yeni fikir-
leri geliştirme yönünden hazırlıklı bir girişimci 
kültürle desteklenen, bilgisayar okuryazarlığına 
sahip bir Avrupa yaratmak; sosyal katılımı güç-
lendiren ve tüketici güvenliğinin sağlandığı, tüm 
toplumu içine alan bir sürecin yaratılması” gibi 
hedefler içermektedir.
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