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ÖZET 

KüreselleĢme olgusu ile birlikte ivme kazanan bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki yenilikler ve değiĢimler 

toplumların ekonomik ve sosyal yaĢamını büyük ölçüde etkilemektedir. Türkiye’nin bilgi toplumuna 

dönüĢüm vizyonu; “Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiĢ, bilgi ve teknolojiyi etkin 

bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette 

baĢarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak” Ģeklinde DPT’nin bilgi toplumu stratejisi belgesinde 

belirlenmiĢtir. Bu konu Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi) Projesinin 

öncelikli hedefidir. Eğitimde Fatih Projesinin uygulandığı okullardan mezun olan bireylerin gündelik ve 

iĢ yaĢamlarında bilgi ve teknolojiyi etkin kullanarak bilgi toplumuna dönüĢümü, gerçekleĢtirebilmeleri 

hedeflenmektedir. Bu proje sosyal ve kültürel değiĢimi de bünyesinde barındıran bütüncül bir süreçtir. 

Eğitimde Fatih Projesi ile bilgi ve iletiĢim teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından birisi olması, 

öğrenci, öğretmen ve eğiticilerin bu teknolojileri etkin kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Eğitimde Fatih Projesi, Sosyoekonomik DeğiĢim, Sosyokültürel Farklılık, Eğitimde  

BiliĢim Teknolojileri 

 

ABSTRACT 

The innovations and changes in information and communication technologies, which accelerated by the 

phenomenon of globalization, affects economic and social life of communities greatly. Turkey's vision of 

transformation into an information society is identified in Information Society Strategy Document of 

State Planning Organisation (SPO) as "to become a country which is a focal point in science and 

technology, uses information and technology as an effective tool, produces more value with a knowledge-

based decision-making processes, successful in global competition and has a high level of prosperity," 

This topic is the priority target of Fatih (Increasing Opportunities and Improving Technology Movement) 

in Education Project. It is aimed that the individuals who graduated from the schools, in which Fatih in 

Education Project is applied, uses technology effectively in their everyday lives and in their work life to 

achieve the transformation to the information society. This project is a holistic process that incorporates 

the social and cultural change. With Fatih in Education Project, it is aimed that the information and 

communication technologies will be one of the main tools of the educational process, and students, 

teachers will be able to use these technologies efficiently. 
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GİRİŞ 

 

KüreselleĢme olgusu ile birlikte ivme kazanan bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki yenilikler ve değiĢimler 

toplumların ekonomik ve sosyal yaĢamını büyük ölçüde etkilemektedir. Yirmi birinci yüzyıla damgasını 

vuran teknoloji alanındaki geliĢmeler, yeni bir toplumsal dönüĢüme bir baĢka deyiĢle hem bireylerin hem 

de toplumun değiĢimine ve “bilgi toplumu” haline dönüĢmesine zemin hazırlamaktadır. Türkiye’nin bilgi 

toplumuna dönüĢüm vizyonu; “Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiĢ, bilgi ve 

teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, 

küresel rekabette baĢarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak” DPT’nin bilgi toplumu stratejisi 

belgesinde Ģeklinde belirlenmiĢtir. Bilgi ve teknoloji alanındaki geliĢmeler ülkelere kalkınma ve uluslar 

arası alanda rekabet etme noktasında büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu rekabetin gerçekleĢebilmesi ve 

uluslar arası teknolojik devrimlerin yaĢandığı bu dönemde geliĢmiĢ ülkelerle rekabet edebilmek için tüm 

ülkelerin ve toplumların gerekli politikaları geliĢtirmeleri ve bütün tedbirleri almaları gerekmektedir. 

Toplum içinde bireylerin bilgi ve iletiĢim teknolojileri kullanımı, kendi yaĢamlarını temelden etkilediği 

gibi bu teknolojilere dayalı ürün ve hizmetleri sunan devletin ve iĢletmelerin dönüĢümü ile bilgi ve 

iletiĢim teknolojileri sektörünün geliĢimini de yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle, ülkemizin bilgi 

toplumuna dönüĢüm sürecinde vatandaĢların bilgi ve iletiĢim teknolojilerini hızlı bir Ģekilde 

benimsemelerinin sağlanması ve bu teknolojilerin günlük yaĢamın olağan bir parçası haline gelmesi 

büyük önem taĢımaktadır. Böyle bir geliĢme sonucunda vatandaĢların taleplerini karĢılamaya yönelik mal 

ve hizmet sunan diğer unsurların dönüĢümü de tetiklenecek ve hızlanacaktır.  

 

Türkiye’de bilgi teknolojileri konusunda hiç eğitim almayan bireylerin oranı yüzde 92’dir. Toplumda 

bilgi teknolojileri konusunda eğitim alan kesim, çoğunlukla eğitim kurumlarında giderek yaygınlaĢan 

temel bilgisayar eğitiminden yararlanan ve genellikle iĢ bulmak amacıyla bilgi teknolojilerine ihtiyaç 

duyan genç kesimdir. Ülkemizde toplumun yarısından fazlasının (% 62) Ġnternet hakkında hiç bir fikri 

olmaması ise dikkat çekicidir. Bu durum, özellikle öğrenciler, çalıĢanlar ve iĢ arayanlar dıĢındaki 

kesimler için geçerli olup, toplumda belirli kesimlerde farkındalık ve motivasyon yaratma konusunda 

yoğun çaba harcanması gerektiğini göstermektedir.  

Demografik yapısı itibarıyla, Türkiye’nin önünde orta vadede bilgi toplumuna dönüĢebilmesi için ciddi 

fırsatlar bulunmaktadır. Nüfusun çoğunluğunun (% 54.9) 30 yaĢın altında olması ve 15 yaĢın altındaki 

bireylerin toplumun yüzde 28.1’ini oluĢturması Türkiye için büyük bir potansiyelin iĢaretidir. Genç neslin 

öne çıktığı demografik dağılımın sonucu olarak, 2020’de nüfus grupları içerisinde 25-39 yaĢ grubu baskın 

olacaktır. Bu grup, yarınların bilgi ekonomisine en fazla katma değeri yaratacak olan çalıĢan kesim 

anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, genç nüfusa yatırım yapmak ve bilgi toplumunun birer ferdi 

olmalarını sağlamak, gelecek için önemli bir kazanım olacaktır. Türkiye, demografik yapısının sağladığı 

potansiyelden doğru seçimlerle yararlanır ve hem uluslararası alanda hem de farklı toplum kesimleri 

arasında varolan sayısal uçurumu azaltırsa, bilgi toplumuna dönüĢümde baĢarıya ulaĢması mümkün 

olacaktır. 

 

Türkiye’nin stratejik önceliklerinin baĢında ekonomik ve sosyal alanda topyekün bir değiĢimi ifade eden 

bilgi toplumuna dönüĢüm süreci; giderek güçlenen ekonomisi, genç ve dinamik nüfus yapısı, küreselleĢen 

dünya ekonomisinin avantajlarını giderek daha iyi kullanan deneyim sahibi giriĢimcileri ile Türkiye 

açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlar etkin Ģekilde kullanılarak, 2010 yılına kadar 

uluslararası rekabet gücüne sahip bilgiye dayalı ekonomik ve sosyal geliĢimin sürdürülebilir kılınması ve 

toplumsal refahın artırılması için bütüncül bir dönüĢüm stratejisi izlenmesi gerekmektedir.  

 

Bu kapsamda; ekonomik ve sosyal yaĢamın hemen her alanını ilgilendiren bilgi toplumuna dönüĢüm 

sürecinde doğru stratejiler geliĢtirmek ve uygun adımları zamanında atabilmek için öncelikle; 2010 yılına 

kadar Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüĢümünde pay sahibi olacak unsurlar da dahil olmak üzere ülkenin 

koĢul ve ihtiyaçları tespit edilmiĢ, dünyadaki genel yaklaĢım ve dinamikler de göz önünde bulundurularak 

stratejik öncelik ve hedefler belirlenmiĢtir.  

 

Nitekim bu doğrultuda yukarıda ki DPT’ nin Bilgi Toplumu Stratejisinin hedeflerini ilke edinen Eğitimde 

Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi) Projesi ile Türkiye’de ki 40.000 okul ve 

620.000 derslik teknolojik donanım ve alt yapısı ile birlikte geniĢ bant internet eriĢimine sahip hale 
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gelecektir. Sosyal dönüĢüm anlamında en büyük geliĢme öğretmen ve öğrencilerin eğitim alanında bilgiyi 

ve teknolojiyi en etkin Ģekilde kullanabilmeleri beklenmektedir. Teknolojiyi etkin kullanan öğrencileri 

yetiĢtirebilen bir ülke olarak Türkiye’nin ciddi anlamda sosyal fayda sağlayacağı öngörülmektedir. Bilgi 

ve teknolojiyi etkin kullanan bireylerin iĢletmelerde kolaylıkla istihdam edilerek üretime ve ekonomiye 

fayda sağlayabileceği düĢünülmektedir. Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme 

Hareketi) Projesi tüm öğretmen ve öğrenciler için eĢit bilgi ve teknoloji olanağı sunacaktır. Bu bağlamda, 

öğretmen ve öğrencilerin bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin sağlayacağı faydalar konusunda 

bilinçlendirilmesi, teknolojiye eriĢim imkânlarının sağlanması ve bu teknolojileri kullanma yeteneğinin 

kazandırılması gerekmektedir.  Bu konu Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme 

Hareketi)  Projesinin öncelikli hedefidir.  

 

YÖNTEM 

 

Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi) Projesi ile bilgi ve iletiĢim 

teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri olacak, öğrenci, öğretmen ve eğiticilerin bu 

teknolojileri etkin kullanımı sağlanacaktır. Bu kapsamda, örgün ve yaygın eğitim verilen kurumlarda bilgi 

ve iletiĢim teknolojisi altyapısı tamamlanacak,  öğretmen ve öğrencilere bu mekânlarda bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerini kullanma yetkinliği kazandırılacak, bilgi ve iletiĢim teknolojileri destekli müfredat 

geliĢtirilecektir. Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi) Projesi her bileĢenin 

bir proje olduğu büyük bir programdır. Donanım ve yazılım alt yapısı bileĢeninde amaç; Türkiye’de ki 

40.000 okul ve 620.000 dersliği BT ekipmanlarıyla donatmaktır. Derslerde BT kullanımı için 

öğretmenlere hizmetiçi eğitim verilmesi bileĢeninde amaç; Tüm öğretmenlere e-içerik geliĢtirme ve BT 

kullanımı konusunda eğitim vermektir. E-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi bileĢeninde amaç; eğitim ve 

öğretimde kullanılacak en uygun içeriklerin sağlanmasıdır. Öğretim programlarında etkin BT kullanımı 

bileĢeninde amaç; her ders alanı için hazırlanan öğretim programlarında yer alan kazanımlar için 

dersliklere sağlanan BT’nin daha etkin biçimde yer almasının sağlanmasıdır. Bilinçli güvenli, 

yönetilebilir BT ve internet kullanımı bileĢeninin amacı; ilköğretim ve ortaöğretim okulları dersliklerinde 

BT’nin öğretim süreçlerinde kullanımını sağlamaktır. Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi 

ĠyileĢtirme Hareketi) Projesinin en önemli dayanağı ise DPT’nin Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesinde yer 

alan bilgi teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri olacak ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu 

teknolojileri etkin kullanımı sağlanacaktır. Ġfadesini temel amaç edinmiĢ olmasıdır. 

 

BULGULAR 

   

Eğitimde Fatih Projesinin sağlayacağı öngörülen fayda ve sosyal etkiler aĢağıdaki biçimde sıralanabilir; 

 

Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi) Projesinin uygulandığı okullardan 

mezun olan bireylerin gündelik ve iĢ yaĢamlarında bilgi ve teknolojiyi etkin kullanarak bilgi toplumuna 

dönüĢümü, gerçekleĢtirebilmeleri hedeflenmektedir. Bu proje sosyal ve kültürel değiĢimi de bünyesinde 

barındıran bütüncül bir süreçtir. Bireylerin gündelik yaĢamlarında ve çalıĢma hayatlarında bilgi ve 

iletiĢim teknolojilerini etkin ve yoğun kullanımı, bilgiye eriĢim imkânlarının geliĢtirilmesi suretiyle kendi 

potansiyellerini gerçekleĢtirmelerini ve yaĢam kalitelerini artırmalarını sağlayabileceği düĢünülmektedir.  

 

Türkiye, bu sosyal dönüĢüm sürecinde, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımı ile ekonomik ve sosyal 

faydayı artırmayı amaçlayan etkin kullanım odaklı stratejiyi benimsemiĢtir. Bu doğrultuda, halen bilgi ve 

iletiĢim teknolojilerini göreceli olarak daha çok kullanan öğrenciler, çalıĢanlar ve iĢsizler odak kitle 

olarak seçilmiĢtir. Aynı zamanda, kısa ve orta vadede değiĢen ekonominin gereklerine uygun iĢ gücü 

ihtiyacını da karĢılayacak bu öncelikli kesimlere, bilgi ve iletiĢim teknolojilerine eriĢim fırsatı ve eğitim 

süreçlerinin bu teknolojilerle desteklenmesi suretiyle kullanım yetkinliği kazandırılarak, bilgi toplumunun 

gerektirdiği insan kaynağının geliĢtirilmesi sağlanacaktır. Genç nüfusa sunulacak eriĢim imkanları, 

kazandırılacak yetkinlik ve motivasyon ile bilgi toplumuna dönüĢümde “itici güç” yaratılmıĢ olacaktır. Bu 

bağlamda Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi)  Projesi bilgi toplumu 

strateji belgesinde yer alan bu stratejiyi destekleyici nitelikte hedefler ortaya koymaktadır. 

 

Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi) Projesi ile toplumdaki çeĢitli sosyo-

kültürel ortamlardan gelen bireylerin bilgi ve iletiĢim teknolojilerine eriĢim ve kullanımında ortaya çıkan 

farklılıklar azaltılarak ekonomik ve sosyal yaĢamda neden olabileceği dezavantajların önüne geçilmesi 
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amaçlanmaktadır. BiliĢim teknolojileri cihazlarının ve internet kullanım oranlarının ülke genelinde 

artırılarak Türkiye’nin geliĢmiĢ ülkelerle arasındaki farkın giderilmesi öngörülmektedir. 

 

KüreselleĢme olgusu ile birlikte ticaret boyut değiĢtirmiĢtir. Artık ticaret yapan birey ve kurumların 

rekabet etme gücü ve anlayıĢı teknolojiye uyum sağlamaya endekslenmiĢtir. Bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinden yararlanan ticaretin 21. yy.’da ki adı e-ticarettir. Bu değiĢimin yeni biliĢim teknolojileri 

cihazlarından bağımsız olması günümüz koĢulları için uygun değildir. Teknolojiyi etkin kullanabilen ve 

teknolojik geliĢmelere uyum sağlayabilen birey, kurum ve kuruluĢlar ticari ve ekonomi alanında önemli 

bir ivme katedebilecektir. Teknolojiyi üst düzey kullanabilme yetkinliği ne kadar erken yaĢlarda 

kazandırılabilirse e-ticarete uyumda o denli kolaylaĢabilecektir. Erken dönemde öğrencilerin ilköğretim 

hatta anaokulu dönemlerine kadar inmektedir. Okulunda BiliĢim Teknolojileri cihazlarıyla erken 

dönemde tanıĢan öğrenciler daha sonra e-ticarette rekabet etme yeterliliğine sahip olabilirler. Eğitimde 

Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi)  Projesi ile e-ticaret konusunda da rekabetçi 

anlayıĢa sahip bireyler yetiĢtirilebilir. 

 

Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi)  Projesi ile okullarda biliĢim 

teknolojileri cihazlarının ve internet kullanım oranlarının ülke genelinde artırılarak Türkiye’de ki bölgeler 

arasındaki farkın giderilmesi öngörülmektedir.  Göç olgusunun nedenlerinden biri de ailelerin çocuklarına 

çağın koĢulların uygun eğitim ortamları sağlama isteğidir. Bu proje sağladığı olanaklar nedeniyle iç 

göçün önüne geçebilir. Bölgeler arası sosyoeğitim seviyelerinde yaratacağı dezavantajlar önlenebilir. 

Eğitim ile toplumsal geliĢmeler arasında iliĢkiler olduğunun bilinmesi yeni değildir. Toplumların 

kalkınması eğitim anlayıĢlarını sürekli geliĢtirmeleri ve iyileĢtirmeleriyle en son aĢamada çağın 

koĢullarına uygun hale getirmeleriyle doğru orantılıdır. Günümüzde öğrencilere eğitim alanında 21. Yy. 

becerilerini kazandırmak hedefi Türk eğitim sisteminin merkezinde yerini almıĢtır. 

 

Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi) Projesinin hedefleri arasında tüm 

öğrencilere 21. yy. becerilerini kazandırmak bulunmaktadır.  Eğitimde 21 yy. becerileri; yeni ve farklı 

bakıĢ açıları kazanmak, yeni fikirler geliĢtirmek ve uygulamak, eleĢtirel düĢüme ve problem çözmek, 

karmaĢık seçimler yapmak ve karar vermek,  sorunlar karĢısında etkili çözümler bulabilmek, iĢbirliğine 

dayalı çalıĢmalar yapabilmek, sorumluluk duygusu kazanmak, bilgi okur-yazarlığı kazanmak, bilgiye 

yeterli ve etkili düzeyde ulaĢmak, medya okuryazarlığı kazandırmak, bilgi ve iletiĢim teknolojileri (ICT) 

okuryazarlığı kazandırmak, bilgiyi araĢtırmak, düzenlemek, değerlendirmek üzere dijital teknolojileri ve 

iletiĢim araçlarını kullanmak, toplum yararını düĢünerek sorumluluk duygusuyla hareket özelliği 

kazandırmak unsurlarından oluĢmaktadır. Bu becerilere sahip olan bireylerin gündelik ve iĢ yaĢamlarında 

mutlu ve baĢarılı olmaları kaçınılmazdır. 21. Yy becerileri kazandırılmıĢ bireyler sosyal hayata dair 

problemlerle baĢedebilecek, toplumu geliĢtirmeye ve ülkenin kalkınmasına yönelik çaba gösterebilecek 

ve uluslar arası alanda iĢgücü piyasasında akranlarıyla rekabet edebileceklerdir. 

 

Bilgi ve teknoloji konusu,  aslında toplumun bütün kesimlerini çok yakından ilgilendirmelidir. Çünkü 

bilgi ve teknolojide etkin ve yetkinlik, “bütün bir ülkenin uluslararası arenadaki konumunu ve geleceğini” 

belirleyebilir. Bilgi ve teknolojiyi yerinde ve zamanında, etkin ve verimli kullanabilmek önemli bir 

noktadır. Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi) Projesi kapsamında bilgi ve 

teknolojiyi derslerde yerinde ve zamanında etkin kullanma konusuna önem verilmektedir. Bu bağlamda 

pedagojik kriterlere uygun hareket edilmesi esasına dayalı tutum sergilenmektedir. Eğitim-öğretim 

yapılırken bu esası taĢıyan bir anlayıĢla hareket etmek bilgi ve teknolojinin doğru ve etkin kullanılmasını 

sağlayabilecektir. 

 

Fransız kuramcı Pierre Lévy’e göre; teknik ve kültür birbirinden ayrı olarak asla var olamazlar. 

Teknolojinin tek baĢına bir anlamı yoktur, ancak bir kültür içinde varolduğu zaman gerçek anlamını 

bulur. Teknolojik geliĢmeler çoğunlukla toplumların geliĢmeleriyle doğru orantılı olarak ilerler. 

Eğitimden, savunma sanayine kadar her alanda kullanılan teknoloji sosyal ve ekonomik hayatında bir 

vazgeçilmezi durumuna gelmiĢtir. Teknolojinin faydaları ve zararları; teknolojiden faydalanma 

durumumuza göre değiĢmektedir. Örneğin; bir televizyonu genel kültürümüzü artırıcı programları 

izlerken kullanmamız faydalı, zamanımızı öldürürken kullanmak zararlı olduğu gibi. Bu örnekler 

çoğaltılabilir. Ne kadar geleneksel ve tutucu olursa olsun her toplum ve her kültür sürekli değiĢim 

içindedir (Fichter, 2006, s.194).” Teknolojik değiĢimler toplumların geliĢmesinde önemli bir etken olarak 

görülmektedir. “Bir toplumun çok ilerde olmasını sağlayan önemli ölçüde teknolojik değiĢimin hızının 
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yüksek olmasıdır (Öner, 2003, s.571).” Özkalp (2008) “Teknoloji, değiĢmenin itici gücüdür (s.315).” 

düĢüncesiyle teknoloji ve değiĢim arasındaki iliĢkiyi belirmiĢtir. 

 

“Ġnsanoğlunun evriminin belirleyici ögesi teknolojidir (Kongar, 1985, s.310).” Dolayısıyla teknolojinin, 

ilk insanlardan günümüz uygarlıklarına kadar insanlığın geliĢiminde doğrudan baĢat bir unsur olduğu 

söylenebilir. Günümüz toplumlarının geliĢmiĢliğinde teknolojinin etkisinin gittikçe arttığı görülmektedir. 

Kongar (1985) “Bir toplum yapısının temelinde yatan belirleyici öğe de teknolojidir (s.310).” 

düĢüncesiyle teknolojinin toplumların geliĢimi açısından önemini vurgulamıĢtır. Özer (2003) de bu 

konudaki “bilimsel ve diğer bilgilerin pratik uygulamaları toplumsal değiĢmenin ana kaynağıdır (s.570).” 

düĢüncesiyle bilimsel ve teknolojik geliĢmelerin toplumsal değiĢme üzerindeki etkilerini belirtmiĢtir. 

Bunlara ek olarak ünlü antropologlar Mead ve Childe de “Ġnsanoğlunun evriminin temelinde teknolojinin 

yattığını gözlemektedir (Kongar, 1985, s.300).” “Teknolojinin altında icat ve keĢif ile bunların topluma 

mal edilmesi için gerekli süreçler yatar (Kongar, 1985, s.300).” Tarım Devrimi, Endüstri Devrimi gibi 

çok uzun süreli ve kapsayıcı örneklerin yanı sıra bilim ve teknolojinin toplumu etkilemesine, 19. yüzyılda 

elektromanyetik dalgaların kuramsal olarak öngörülmesi, ardından keĢfedilmesi, mühendislerce bu 

keĢiften yola çıkarak radyonun yapılması ve toplum hayatına hızla girmesi örnek verilebilir. 

 

“Teknoloji, insanın doğayı denetlemesini olanaklı kıldığı gibi insan iliĢkilerini de etkiler. (Özkalp, 2008, 

s.315).” ĠletiĢim ve ulaĢım teknolojilerinin geliĢimi farklı coğrafyalarda yaĢayan insanlar arasındaki 

iliĢkileri arttırmıĢ; değiĢik kültürler arasındaki bağlantıları yoğunlaĢtırmıĢtır. “Modern öncesi 

toplumlarda, tarımsal üretim alanındaki yenilikler değiĢimin baĢlangıcı olmuĢtur. Modern toplumlarda ise 

sanayileĢme, toplumsal değiĢimin temel motoru olmuĢtur (Bahar, 2008, s.82).” Teknoloji buna benzer 

etkileriyle toplumsal değiĢim üzerinde de doğrudan bir etki yapmıĢtır. Doğan (2007) “Teknoloji 

toplumsal değiĢimin hem nedeni hem de sonucudur (s.343).” saptamasıyla teknoloji ve toplumsal değiĢim 

arasında diyalektik iliĢkiyi vurgulayarak toplumsal değiĢimin de teknolojiyi etkilemesine dikkat 

çekmiĢtir. “Bilimsel buluĢlar, teknolojik geliĢmeler, uluslar arası sosyal hareketler ve rejim değiĢiklikleri 

sosyal değiĢmeyi hızlandırmaktadır (Bahar, 2008, s.82).” Yasa (1973) “Teknolojik geliĢmenin toplum 

yapısının özdeksel (maddi) ve tinsel (manevi) öğelerini etkilediği (s.184)” belirterek bu etkilerin büyük 

toplumsal değiĢme ve geliĢmelere zemin oluĢturduğunu ifade etmiĢtir. Teknoloji, toplumların maddi 

kültürünün yanı sıra manevi kültürlerini de Ģekillendiren bir unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kongar 

(1985) bu durumu “Maddi kültürün altında teknoloji yatar. Böylece teknoloji, insanlar arası iliĢkileri 

düzenleyen anlamları, değerleri ve kuralları biçimlendiren güç olmaktadır (s.24).” Ģeklinde ifade ederek 

teknolojinin çok boyutlu etkilerine örneklendirmiĢtir.  

 

“GeliĢen teknoloji sonucu, iĢ bölümünün artması, toplumsal varlıkları örgütleniĢini etkiler ve insan 

iliĢkileriyle beraber toplumsal yapıyı da değiĢtirir (Kongar, 1985, s.101).” Toplumsal değiĢmenin farklı 

tanımları yapılsa da özünde benzer unsurları ifade etmektedirler. Kongar (1985) toplumsal değiĢmeyi 

“temelinde teknolojik değiĢmenin yattığı, insanlar arası iliĢkilerin değiĢmesidir (s.23).” Ģeklinde 

tanımlarken Özer (2003) “Toplum yapısının temel alanlarında (ekonomi, siyaset, eğitim, aile, kültür ve 

inançlar); var olan iliĢkilerde ortaya çıkan farklılıklar (s.565).” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Güven (1999) 

“toplumsal iliĢkiler ağının ve bunları belirleyen kurum ve değerlerin değiĢmesi (s.214).” biçiminde ifade 

etmiĢtir. Tezcan (1994) ise toplumsal değiĢmeyi “toplumsal yapının ve onu oluĢturan toplumsal iliĢkiler 

ağının ve bu iliĢkileri belirleyen toplumsal kurumların değiĢmesi (s.191)” Ģeklinde tanımlamıĢtır. Bu 

tanımlarda teknolojik geliĢmelerin toplumsal yapı üzerindeki belirleyiciliğinin vurgulandığı 

görülmektedir. 

 

Ergun (1995) teknolojik ilerlemelerin ekonomik geliĢmelere yol açtığını belirterek toplumsal değiĢmeyi 

(2008) “ekonomik geliĢmenin, teknik ilerlemenin ve nüfus hareketlerinin sonuçları olarak (s.159)” 

görmektedir. Bunun yanında Ergün (2008) toplumsal değiĢmenin etmenlerini “demografi, teknoloji, 

ekonomik yapı, değerler, ideolojiler ve insanlar arası mücadele ve çekiĢmeler (s.377).” olarak sıralayarak 

toplumsal değiĢmenin birçok unsurdan etkilendiğini belirtmiĢtir. Bu unsurlar arasında özellikle 

teknolojiye ve teknolojik ilerlemeye vurgu yapılmaktadır. Günümüzde teknolojik geliĢme ve ilerlemeden 

toplumların kendilerini izole etmesi mümkün değildir. Dünya ülkeleri uluslar arası arenada rekabet etmek 

istiyorsa teknolojik geliĢmeleri ve uygulamaları takip etmek durumundadırlar. Asıl mesele teknolojik 

uygulamaların toplumsal koĢullara uygun ve etkin bir Ģekilde yapılmasıdır. Eğitim alanında teknolojiyi 

kullanırken toplumun kültürel yapısını ve eğitim verilen kitlenin geldiği sosyo-kültürel çevreyi, kiĢilik 

özelliklerini, vb. iyi analiz etmek gerekebilir.  
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Ancak dinamik, ilerlemeci ve yeniliklere açık toplumlar ise bireylerde bazı ideal ve beklentilerin 

oluĢmasına olanak sağlarlar. ĠĢte bu noktada organize eğitim kurumlarının iĢlevi daha açık olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bir yandan toplumun mevcut değerlerini aktarırken, öte yandan toplumun geleceğe yönelik 

ideal ve beklentilerini karĢılayacak yetenekte bireyler yetiĢtirmek. DeğiĢime açık, geliĢmeyi sağlayan 

toplumların baĢvuracağı ilk kurum gene eğitim olmaktadır. Eğitim alanında yapılacak yeniliklere açık 

olmak toplumların ilerlemesi açısından önemlidir. Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi 

ĠyileĢtirme Hareketi)  Projesi eğitim alanında geleceğe yönelik ideal ve beklentileri karĢılayacak 

yetenekte bireyler (öğrenciler) yetiĢtirmek üzere tasarlanmıĢ bir projedir. Gelecekte böyle bireylerden 

oluĢacak bir toplumun ilerlemesi kaçınılmaz olacaktır. Bireyler yeni teknolojik ve toplumsal değiĢmelere 

kısa zamanda uyum sağlarken beraberinde toplumu da olumlu anlamda dönüĢtürebileceklerdir. 

 

SONUÇ 

 

Öğretmen ve öğrencilerin bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin sağlayacağı faydalar konusunda 

bilinçlendirilmesi, teknolojiye eriĢim imkânlarının sağlanması ve bu teknolojileri kullanma yeteneğinin 

kazandırılması gerekmektedir. Bu konu Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme 

Hareketi) Projesinin öncelikli hedefidir. Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme 

Hareketi) Projesinin uygulandığı okullardan mezun olan bireylerin gündelik ve iĢ yaĢamlarında bilgi ve 

teknolojiyi etkin kullanarak bilgi toplumuna dönüĢümü, gerçekleĢtirebilmeleri hedeflenmektedir. Bu proje 

sosyal ve kültürel değiĢimi de bünyesinde barındıran bütüncül bir süreçtir. Bireylerin gündelik 

yaĢamlarında ve çalıĢma hayatlarında bilgi ve iletiĢim teknolojilerini etkin ve yoğun kullanımı, bilgiye 

eriĢim imkânlarının geliĢtirilmesi suretiyle kendi potansiyellerini gerçekleĢtirmelerini ve yaĢam 

kalitelerini artırmalarını sağlayabileceği düĢünülmektedir. Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi 

ĠyileĢtirme Hareketi) Projesi ile bilgi ve iletiĢim teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri 

olacak, öğrenci, öğretmen ve eğiticilerin bu teknolojileri etkin kullanımı sağlanacaktır. Bu kapsamda, 

örgün ve yaygın eğitim verilen kurumlarda bilgi ve iletiĢim teknolojisi altyapısı tamamlanacak, öğretmen 

ve öğrencilere bu mekânlarda bilgi ve iletiĢim teknolojilerini kullanma yetkinliği kazandırılacak, bilgi ve 

iletiĢim teknolojileri destekli müfredat geliĢtirilecektir. Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi 

ĠyileĢtirme Hareketi) Projesi ile toplumdaki çeĢitli sosyo-kültürel ortamlardan gelen bireylerin bilgi ve 

iletiĢim teknolojilerine eriĢim ve kullanımında ortaya çıkan farklılıklar azaltılarak ekonomik ve sosyal 

yaĢamda neden olabileceği dezavantajların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. BiliĢim teknolojileri 

cihazlarının ve internet kullanım oranlarının ülke genelinde artırılarak Türkiye’nin geliĢmiĢ ülkelerle 

arasındaki farkın giderilmesi öngörülmektedir. Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme 

Hareketi) Projesi ile okullarda biliĢim teknolojileri cihazlarının ve internet kullanım oranlarının ülke 

genelinde artırılarak Türkiye’de ki bölgeler arasındaki farkın giderilmesi öngörülmektedir. Göç 

olgusunun nedenlerinden biri de ailelerin çocuklarına çağın koĢulların uygun eğitim ortamları sağlama 

isteğidir. Bu proje sağladığı olanaklar nedeniyle iç göçün önüne geçebilir. Bölgeler arası sosyoeğitim 

seviyelerinde yaratacağı dezavantajların önlenebileceği öngörülmektedir. Eğitimde Fatih (Fırsatları 

Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi) Projesi her bileĢenin bir proje olduğu büyük bir programdır. 

Eğitimde Fatih (Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi) Projesinin en önemli dayanağı ise 

DPT’nin Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesinde yer alan bilgi teknolojileri eğitim sürecinin temel 

araçlarından biri olacak ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanımı sağlanacaktır. 

Ġfadesini temel amaç edinmiĢ olmasıdır. 
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