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ÖZET 
 

Bilgi Çağı olarak da adlandırılan içinde bulunduğumuz 21. Yüzyılda küreselleşen dünya gittikçe 
küçülmekte, her türlü yaşam ve iş alanlarında olmazsa olmaz bir koşul haline gelen bilgiye hızlı ve etkin 
erişim, bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) kullanarak mümkün olmaktadır.  Bununla birlikte 
günümüzde, bilgi çok hızlı bir şekilde değişmekte ve yenilenmektedir.  Sürekli yenilenen bilgiyi, ilgili 
alanlarda kullanabilmek için öğretimi de aynı hızla geniş kitlelere ulaştıracak yeni  öğretim yöntemlerine 
gereksinim duyulmaktadır.  Özellikle daha hızlı bilgi edinmeye ve kullanmaya imkan tanıyan BİT 
araçları, öğretimi desteklemede kullanılmakta ve bu yöntemler  BİT alanındaki öğretimi  de 
kapsamaktadır. 
 
Bu çalışmada, gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinde, dolayısıyla bu ülkelerin oluşturduğu  ilgili 
uluslar arası kuruluşlarda  BİT alanındaki gelişmelerin takibi, kullanımı ve üretimi konularında son 
yıllarda alınan stratejik kararlar ile yapılan düzenlemeler incelenmiştir.  
 
Avrupa Birliği çalışmalarında yer alan e-Avrupa+ Eylem Planı çerçevesinde, ülkemizdeki ilgili 
kurumların BİT öğretimi ile BİT’ in  etkin şekilde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yaptığı yasal  
düzenleme ve çalışmalar ortaya konulmuştur. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi’nin MEB ile başlattığı 
sertifika programları ve Avrupa Birliği Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL) ile birlikte 
gerçekleştirdiği uluslararası geçerliliğe sahip  ECDL  uygulamaları değerlendirilmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: E-Dönüşüm, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Sertifika.  

 
GİRİŞ 
 
Endüstri çağının bitmesiyle başlayan bilgi çağında bulunan günümüz dünyasında, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) 
alanında dünya çapında kaydedilen gelişmeler insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir ivme kazanmıştır. Bu 
durum, var olan bilginin hızla eskimesine neden olmakta ve hemen her sektörde (eğitim, sağlık, yönetim, vb. gibi) 
sahip olunan bilginin güncelleştirilmesinin önemini vazgeçilmez bir şekilde ortaya koymaktadır. 
 
BİT alanında meydana gelen gelişmeler; siyasi, ekonomik, sosyal ve teknik alanlarda birçok değişikliğe neden 
olmuştur. Küreselleşen dünyada, farklı bölgelerdeki insanlar, artık Internet yoluyla birbirleriyle kolayca iletişim 
kurabilmekte, şirketler yine bu yolla ticari anlaşmalar yaparak ürünlerini yeni pazarlara ulaştırabilmektedir. Ülke 
yönetimleri, zaman içinde BİT’ in fiili kullanımıyla ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak ve çeşitli yasal düzenlemeler 
yapmak amacıyla, bu teknolojileri kullanma ve geliştirilen projeleri destekleme yolunda önemli adımlar atmışlar ve 
atmaya devam etmektedirler. Buna  bağlı olarak, e-birey, e-kurum ve e-devlet kavramları ortaya çıkmıştır. Bu 
adlandırmalardaki “e” ön eki “elektronik” kelimesinin kısaltmasıdır ve bireyin, kurumun ya da devletin ihtiyaçlarına 
paralel olarak, BIT’ i etkin olarak kullanması anlamını katmaktadır.  
 
Şirket yöneticileri, danışmanlar ve akademisyenler, BİT’ i etkin bir şekilde kullanmanın, hızla büyüyen yeni 
pazarlara ulaşmanın ve daha çok insana hizmet vermenin en kolay  yolu olduğunun farkına vararak, bu yönde çeşitli 
adımlar atmaktadırlar. Hükümetler de kendi e-vizyon ve e-stratejilerini açıklayarak bu yönde projeler geliştirmekte 
ve ortaya atılan projelere destek vermektedirler. Bu projelerin aynı zamanda “dijital uçurum” olarak adlandırılan; bir 
ülkenin değişik bölgelerindeki BİT üretim ve kullanım düzeyleri arasındaki önemli farkı, kapatacak olan bir yöntem 
olduğu düşünülmektedir [1]. Bu nedenle ülke ekonomisine katkı sağlayarak, kalkınma ve refah düzeylerini artıracak 
projelere ilgi gösterilmesi ve ilgili devlet kurumları tarafından desteklenmesi gerekliliği doğmuştur. 
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2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN DÜNYADAKİ YERİ VE ÖNEMİ 
 
BİT öğretiminin en kısa zamanda en geniş kitlelere ulaşmasını ve birçok ülkede ihtiyaç duyulan nitelikli insan 
gücünün  ortaya çıkarılmasını sağlayacak yöntem olarak, bütün dünya ülkelerinde açık ve uzaktan öğretim sistemleri 
kullanılmaktadır. Bu tür sistemler çoğunlukla üniversiteler ya da özel sektör kuruluşları bünyesinde faaliyet 
göstermektedir. Geleneksel yöntemlerle öğretim yapan üniversiteler ve özel sektör kuruluşları açık ve uzaktan 
öğretim sistemlerine yönelmiş ve sadece uzaktan öğretim yapanların sayısı gün geçtikçe artmaya başlamıştır. Bu tür 
öğretim kurumları dünya çapında öğretim faaliyetlerini sürdürür hale gelmişlerdir. Sosyal ve ekonomik gelişmeler 
açık ve uzaktan öğretimi, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde dikkat çeken bir duruma getirmiştir. Internet’e dayalı 
olarak bu sistemlerin gelişimi çok hızlı bir şekilde sürmektedir. Internet’e dayalı öğretimin yayılmasını iki temel 
faktör etkilemektedir. Birincisi yetenek ve birikimlerin sürekli olarak güncellenme ihtiyacının ortaya çıkması, diğeri 
ise gelişen teknolojinin daha çok alanda, daha hızlı bilgi edinmeye imkan tanıması olarak tespit edilmektedir. 
Uluslararası bazı kuruluşlar (örneğin UNESCO), kamu kurumları, teknoloji enstitüleri, araştırma merkezleri , özel 
sektör kuruluşları, ve telekomünikasyon kuruluşlarına açık ve uzaktan öğretim konularında gerçekleştirecekleri 
projelerle ilgili destek vermekte, ortak projelerin hayata geçirilmesi için çeşitli  çalışmalar (sempozyum, konferans, 
rapor) yapmaktadırlar [2].  
 
2.1. E-BİREYİN E-DEVLET YAPISINDAKİ ROLÜ 
 
Gelişmiş ülkeler için e- devlet yapısı yaşam biçimi olmuştur. Vatandaşların devletten aldığı tüm hizmetler, bilgi 
teknolojileri vasıtasıyla, elektronik ortamda etkileşim yapılarak sağlanmaktadır. E-birey, e-kurum, e-şirket 
kavramları e-devlet çatısını oluşturan birimlerdir [Şekil 2.1]. 
 

 
 

Şekil 2.1. e-Devlet Yapısı 
 
E-bireylerin, e-devlet yapısının işleyişindeki fonksiyonları BİT aracılığıyla gerçekleşmektedir. Sistemdeki e-birey, 
hizmet verici ve hizmetlerden yararlanan olmak üzere iki profile sahiptir. Her iki profilde de e-birey aktif kullanıcı 
durumundadır  [Şekil 2.2]. Bu nedenle bireylerin bilgi birikimi yeterli seviyede olmalıdır. 
 

 
Şekil 2.2 e- Devlet Kavramsal Tasarımı 
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E-devlet yapısı içerisinde e-birey, e-şirket ve e-kurumların kendi aralarında ve birbirleriyle olan etkileşimleri BİT 
araçlarıyla gerçekleşmektedir. E-bireyler kendi aralarında bilgi alışverişi yapar, etkileşim kurarlar, özel kuruluşlara 
ya da devlete olan taleplerini, e-şirket veya e-kuruma ulaşarak  karşılarlar. E-şirketler kendi aralarında veya e-
kurumlarla ticari faaliyetlerde bulunurlar. E-kurumlar ise hizmet taleplerini karşılar, kendi aralarında bilgi 
paylaşımını sağlarlar. Hiç şüphesiz  devlet mekanizmasında, e-birey, e-şirket ve e-kurum arasındaki etkileşim büyük 
kolaylıklar getirecek, sonuçta bilgi çağında olması gereken bilgi toplumu hayat bulacaktır. Bilgi toplumunda merkez 
e-birey olduğundan, bireylerin BİT alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Bu alandaki 
bilgi ve birikim, kamu kurumları ve özel kuruluşların vereceği BİT öğretimiyle, e-birey dönüşümünü sağlayacak 
ortamı hazırlamalıdır.  
 
2.2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  
 
BİT  çeşitli araçlardan oluşmaktadır. Bu araçlar;  
 

• Internet  
• Kişisel bilgisayarlar 
• Sabit telefon şebekeleri 
• Mobil telefon teknolojileri (GSM, GPRS, …) 
• Televizyon alıcıları 
• Kablolu televizyon sistemleri 
• Uydu sistemleri,  
  

olarak sıralanabilir [1]. Bilgi toplumunda e-devlet sistemi, yaygın olarak bilgisayar ve Internet teknolojileriyle 
işlemektedir. Kıtalar bazında dünyadaki Internet kullanımı ve kişisel bilgisayar sayısı ile ilgili güncel istatistikler 
aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.  
 

 
Şekil 2.3 Kıtalar Bazında Internet Kullanım Oranları 

 
1999-2002 yılları arasında, Internet kullanımında dikkat çekecek bir artış olduğu görülmektedir. Grafikte görülen 
şekliyle, İnternet kullanımının çok yoğun olduğu Kanada ve A. B. D. bile son üç yıl içerisinde %51 artış olmuştur. 
Diğer kıtalarda değişim oranı %117 ile %512 arasında artış göstermektedir.  
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Şekil 2.4 Kıtalar Bazında Dünyadaki Kişisel Bilgisayar Sayıları 
 

1999-2002 yılları arasında dünya genelinde kişisel bilgisayar kullanım sayısı %40 artış göstererek 550 milyona 
ulaşmıştır. 
 
Bilgi ve iletişim teknolojileri, bireyler tarafından son derece etkili kullanılmalıdır. Zira bilgi toplumunda kullanıcı ve 
hizmet sunucu profillerinin her ikisi de e-birey katılımından oluşmaktadır, dolayısıyla e-bireylerin daha etkin bir e-
devlet yapısını oluşturabilmeleri için BİT öğretimi almaları gerekliliği ortaya çıkmaktadır.   
 
Dünyada bilgi toplumu trendini yakalayan veya bu doğrultuda yol almak isteyen ülkeler, BİT personeli yetiştirmeye 
önem vermekte ve bu hedefe ciddi derecede bütçeler ayırarak öncelikli eylem planlarına almaktadır. Avrupa Birliği 
6. Çerçeve Programı’nda 17.5 Milyar € toplam bütçesinden, 3.5 Milyar €’luk miktarını Bilgi Toplumu 
teknolojilerine ayırmıştır. Bu miktar toplam bütçenin yaklaşık % 20’ si ne denk gelmektedir [4]. 
 
Avrupa Birliği bünyesinde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeterliliği, standart bir öğretim sertifikasyonu 
ile sağlanmaktadır. Avrupa Birliği (AB), “ Bilgi Toplumunun İstihdam ve Sosyal Boyutları Yüksek Grubu” 
tarafından tüm birlik ülkeleri ve aday ülkelerde geçerli olan temel bilgisayar kullanma yeterliliğine sahip müfredat 
içeren bir sertifika programı başlatılmıştır. Avrupa Birliği Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL) olarak bilinen bu 
standart eğitim lisansı, diğer ülkelerde ICDL (Uluslararası Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası) olarak kabul edilmektedir 
[5]. 
 
2.2. DÜNYADA BİT KULLANIM ORANLARI 
 
NRI (Network Readiness Index); bir ülkenin BIT gelişimlerine katılmasına ya da bu gelişmelerden faydalanmasına 
ilişkin bir derece olarak Insead, Dünya Bankası, Dünya Ekonomik Formu ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
adlı uluslararası kuruluşların ortak çalışmalarıyla üç yıldan beri (2001-2002, 2002-2003, 2003-2004) yayınlanan  bir 
endekstir. NRI , en son haliyle 48 farklı değişken kullanılarak oluşturulmaktadır [1]. Bu 48 değişken, 9 tane alt 
indeks şekline dönüştürülmüştür. NRI ‘nin yapısı şekil 2.5’ de görülmektedir. 
 

 
Şekil 2.5 NRI Yapısı [1] 
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Bu tablo oluşturulurken bazı ülkeler güvenilir veriler temin edilemediğinden buraya dahil edilememiştir. Bu tabloda 
ülkeler toplam indekse göre sıralanmıştır. Örneğin  Hindistan dünyada BIT kullanımının en yoğun olduğu ülkeler 
arasında yer almaktadır. Ancak ülkenin çeşitli bölgeleri arasında büyük çapta bir fark bulunmaktadır. Başkent Yeni 
Delhi ve  civarı BIT’ in en yoğun kullanım alanlarından birisi iken ülkenin bazı bölgelerinde telefon şebekelerini 
görmek bile mümkün değildir. Bu yüzden Hindistan bu tabloda 45.sırada yer almaktadır. 
 
NRI, şekil 2.5’ de görüldüğü gibi üç alt alana ve her bir alt alan da kendi içinde üçer alana ayrılmaktadır. Bu alanlar 
aşağıda açıklanmıştır: 
 
Ortam (Environment): 
 

• Pazar (Market): Bu alt alan, bilgi teknolojilerini destekleyen insan kaynakları ve yardımcı iş kollarını 
kapsamaktadır. 

• Siyasi / Yasal Düzenlemeler (Political and Regularity) : BIT kullanımını destekleyen yönetmelik, kanun 
ve politikalardır. 

• Altyapı (Infrastructure): Ülkenin BIT ‘de teknik altyapısıdır . Ülkeni bütününde BIT yoluyla ilişki 
içerisinde olmalıdır. BIT teknik altyapısı NRI belirlemede kritik bir rol üstlenmektedir. Çünkü BIT teknik 
altyapısı yetersiz olan ülkeler diğer endekslerin düşük olmasına neden olmaktadır. Bu da toplam endeksin 
büyüklüğünü olumsuz etkilemektedir.  

 
Hazır olma durumu (Readiness): 
 
Bu endeks, bireylerin, ticari kurumların ve devlete ait kuruluşların bilgi ve iletişim teknolojilerini takip etmeye, 
kullanmaya, geliştirmeye hazır olma durumu olarak belirlenen üç alt alandan oluşmaktadır. 
 
Kullanım (Usage): 
 
Bu endeks, ülkelerin bireysel, şirket bazında ve devlet bazında BIT ‘ i kullanma oranlarıyla ilgilidir. Kişilerin 
bilgisayar ve Internet kullanımı, şirketlerin e-ticaret yoluyla iş yapması, devlette vatandaşların resmi işlerini online 
olarak görebilmesine imkan tanımak gibi ölçüler baz alınmaktadır. 
 
NRI Değeri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır. 
 
NRI= 1/3* Ortam Endeksi +  1/3 Hazır Olma Durumu Endeksi + 1/3 Kullanım Endeksi  
. 
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NRI GENEL SIRALAMASI
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Şekil 2.6 Seçilen ülkelere göre genel NRI değerleri 

 
Şekil 2.6  2003-2004 NRI sonuçları kapsamında bulunan 102 ülke içerisinden seçilen 26 ülkeyi içermektedir.  
 
3.  AB’ NİN BİT YATIRIMLARI, BİT ÖĞRETİMİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARI 
 
Avrupa Birliği, 1984 yılından beri, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme amacıyla beş yıllık çerçeve programları 
gerçekleştirmektedir. E-Avrupa misyonu dünyadaki bilgi toplumu olma yolunda  BİT yatırımlarına ağırlık 
vermektedir. 
 
3.1. AB’ DEKİ BİT YATIRIMLARI 
 
 23-24 Mart 2000 tarihinde Lizbon’da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında 15 AB ülkesinin devlet başkanları 
dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi olma hedefini belirlemelerinin akabinde, Avrupa’da 
Internet teknolojilerinden etkin derecede yararlanmaları gerekliliği ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak 19-20 Haziran  
2000’de Feira’da e-Avrupa eylem planı kabul edilmiştir [6]. 
 
2002-2006 yılları arasındaki 6.Çerçeve Programı’ nın iki temel hedefinden biri küreselleşen dünyada ABD ve 
Japonya süper güçleri karşısında rekabet gücünü artırma, diğeri ise AB ülkelerinde bilgi tabanlı ekonomi ve toplum 
düzeni geliştirilmesidir [6]. Altıncı Çerçeve Programı’nda bilgi teknolojilerine ayrılan bütçenin 3.6 Milyar € olduğu 
ve toplam bütçenin %20’sini kapsadığı düşünülürse, BİT yatırımlarına verilen önem gözükmektedir. 
 
3.1.1. SOCRATES PROGRAMI 
 
Avrupa Birliği eğitim, öğretim alanında kendi içinde birliği sağlamak amacıyla Socrates Programı’nı geliştirmiştir 
[7]. 1995-1999 arasında ilk kuruluşunu tamamlamış ve 2000-2006 arasında ikinci aşamaya geçmiştir. Socrates, 15 
üye ülke ve birliğe aday ülkelerde olmak üzere toplam 31 ülkede yürürlüğe girmiştir. Programın başlıca amacı, 
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standart eğitim düzeyini sağlama ve bilişim teknolojilerinde özellikle uzaktan eğitim çalışmalarının desteklenerek 
ders içeriklerinin bilişim teknolojileri kullanılarak geliştirilmesi  ve diplomalarının tanınmasıdır. 
 
3.1.2. YOUTH PROGRAMI 
 
Youth Programı’nda amaç; teknolojik, ekonomik ve sosyal boyutlarda, programın hedef kitlesi olan üye ve aday 
ülkelerde yaşayan 15-25 yaş arası genç nüfusa hitap ederek, eğitim seviyesini artırmaktır [8]. 
 
3.1.3. LEONARDO DA VINCI 
 
Mesleki eğitim programlarında düzenlemeyi sağlama amacıyla geliştirilen program, AB üye ve aday ülkelerinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir [9]. Programın başlıca alanları, üniversite şirket işbirliği, profesyonel eğitimde 
teknolojik yenilikler, sürekli mesleki eğitimin geliştirilmesi, mesleki eğitim ve yabancı dil bilgisidir. Bilişim 
teknolojilerindeki yenilikler eğitim kalitesini arttırmada dikkate alınmaktadır. 
 
3.2. AB’NİN BİT ÖĞRETİMİ’Nİ YAYGINLAŞTIRMA VE STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ 
 
Öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri kullanılması , dünyanın küreselleşmesiyle birlikte,  tüm ülkelerde geçerli 
olan ortak bir  müfredatla  standart bir BİT öğretimi haline getirme zorunluluğu doğmuştur. Bilgisayar okur yazarı 
sayısını artırma ve sürekli yenilenen bilişim teknolojilerinden faydalanabilen nitelikte BİT personeli oluşturma 
vizyonu hakim olmuştur.  Tüm bu çalışmalar neticesinde Avrupa’da ECDL adı verilen standart bir bilgisayar 
sertifika programı açılmıştır. 

AB’nin e-Avrupa ve e-Avrupa+ Eylem Planlarında "BİT değerlendirme kriteri ve Avrupa Diploması 
oluşturulması" talebi yer almıştır [11]. Bilgi Toplumu İstihdam ve Sosyal Boyutlar Üst Kurulu ESDIS Avrupa 
Komisyonuna "ECDL Avrupa çapında temel BT akreditasyon programı olmalıdır" kararını iletmiştir.  

3.2.1. ECDL’NİN OLUŞUMU 
 
CEPIS’in oluşturduğu  (Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi) ECDL, kar amacı olmayan AB’deki 
yetkili,  temel bilgi teknolojileri (BT)  yetkinliği belgeleyen uluslararası sertifika programıdır. Merkezi İrlanda’nın 
Dublin kentindedir [10]. 
 
AB dışındaki ülkelerde ICDL olarak geçerli olan programda 3.5 milyonun üzerinde aday kaydedilmiştir.  
 
 
3.2.2. ECDL SİSTEMİ  
 
ECDL Vakfı merkezine, her ülkenin yetkili kurumu bağlıdır. Bu kurum, ECDL’nin o ülkedeki temsilcisidir ve 
ECDL Vakfı adına tüm çalışmaları yürütmekle yetkilidir.  ECDL sertifikası almak isteyen BT personeli adayları, bu 
kurum altında çalışan Yetkili Test Merkezi’ne müracaatını yapar ve aldığı testlerde başarılı olursa uluslar arası BT 
sertifikası olan ECDL belgesini almaya hak kazanır.  
 
ECDL’in Türkiye’deki tek temsilcisi Türkiye Bilişim Derneği’dir (TBD). ECDL Bilişim ve Eğitim A.Ş. TBD’den 
programı yürütme yetkisini almıştır.  
 
ECDL  131 ülkenin  okul, üniversite, özel şirket ve kamu kurumlarında  “Temel Bilgisayar Yetkinlik Standardı” 
olarak kabul edilmektedir [10]. AB ülkelerinde ECDL uygulamaları, üniversite ve özel kuruluşlarında olduğu gibi  
bakanlıklar bünyesinde de uygulanmaktadır.  
 
 
3.2.3. ECDL MÜFREDATI 
 
ECDL müfredatı; temel ve ileri müfredattan oluşmaktadır. Temel müfredat 7 testten oluşmaktadır [3]. Bu testlerin 
tümünü tamamlayanlar “Temel Sertifika”, herhangi 4 testi tamamlayanlar ise başlangıç sertifikası almaya hak 
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kazanırlar. İleri Müfredat ise 4 testten oluşmaktadır. Ayrıca bu 4 modülün her biri için ileri seviyede sertifika 
verilmektedir [Tablo 3.1]. 
 

 ECDL TEMEL MÜFREDAT ECDL İLERİ MÜFREDAT 
TESTLER TESTLER 
1. Temel Bilişim Teknolojileri Bilgisi 1. Kelime İşlemci 
2. Bilgisayar Kullanımı/Dosya İdaresi 2. Hesap tablosu 
3. Kelime İşlemci 3. Veri Tabanları 
4. Hesap tablosu 4. Sunum 
5. Veri Tabanları 
6. Sunum 
7. İnternet ve Haberleşme 
BAŞLANGIÇ SERTİFİKASI 4 TEST 
TEMEL SERTİFİKA 7 TEST 

İleri 
Kelime 
İşlemci 

İleri Hesap 
tablosu 

İleri Veri 
Tabanları 

İleri 
Sunum 

 
Tablo 3.1 ECDL Müfredatı [11] 

 
 
4. TÜRKİYE’DEKİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE MEVCUT DURUM 
 
Bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmelere bağlı olarak Türkiye ‘de bu sektördeki çalışmalar son yıllarda 
ivme kazanmıştır. Bu konuda, yapılan çalışmalar (raporlar, forumlar…vb.) ve DPT ‘nin belirlemiş olduğu  Kalkınma 
Planları eğitim-öğretim alanında BİT kullanarak e-bireyin eğitimi sırasında izlenecek yollar belirlenmeye 
çalışılmıştır. Dikkate alınan noktada, belirgin özellikler; nüfus, Internet kullanıcıları, genç nüfus eğitim seviyesi, 
eğitimli gençlerin iş durumlarına bağlı olarak belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
Bilgi toplumuna geçiş sürecinde bilişimde ara eleman açığını kapatma amacıyla ve aynı zamanda bilişim eğitim 
düzeyini ülke bazına yaygınlaştırılması için MEB, DPT, YOK gibi kuruluşlar koordine etmektedir. DPT ‘nin 
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı “Eğitimin  her kademesinde teknolojinin sağladığı imkanlardan özellikle 
bilgisayar teknolojisinden azami ölçüde yararlanılacak, uzaktan  eğitim ve ileri teknolojileri kullanan yeni eğitim 
yöntemleri uygulamaya  konulacaktır.” [11]. 
 
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın 693. maddesinde “Toplumda hayat boyu öğrenme anlayışının 
benimsenmesini esas  alan  her  türlü yaygın eğitim imkanı geliştirilecek; özellikle üniversiteye giremeyen gençlere 
kısa  yoldan beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetleri  artırılacak, mahalli idarelerin, gönüllü kuruluşların 
ve özel  sektörün  bu konudaki faaliyetleri özendirilecektir.” denilmektedir.  
 
4.1. Genç Nüfusun eğitim durumlarıyla genel nüfusa oranı 
 

 2000 2001 2002 2003 
3-5 Yaş Grubu 0,602 0,0605 0,606 0,606 
6-13 Yaş Grubu 0,1559 0,1533 0,1514 0,1501 
14-16 Yaş Grubu 0,599 0,587 0,575 0,563 
17-20 Yaş Grubu 0,0805 0,792 0,778 0,763 

 
Tablo 4. 1 Türkiye’de Nüfusun Eğitimle İlgili Yaş Grupları İtibarıyla Dağılımı [20] 
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Eğitim Kademeleri 1999-2000 2000-2001 2001-2002 

 Öğrenci Sayısı 
(bin) 

Öğrenci Sayısı 
(bin) 

Öğrenci Sayısı 
(bin) 

Okul Öncesi Eğitim 252 259 289 
İlköğretim  10053 10460 10562 
Ortaöğretim  2444 2607 2856 
-Genel Lise Eğitimi 1506 1704 1909 
-Mes. ve Teknik Eğitimi 925 903 947 
Yükseköğretim  1492 1595 1664 
-Örgün Öğretim 1006 1079 1142 
-Açık Öğretim 486 516 552 
Yaygın Eğitim  2990 3174 3211 

 
Tablo 4.2 Türkiye’de Eğitim Kademelerine Göre Yıllık Bazda Öğrenci Sayıları [20] 

 
Türkiye, genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olduğu tablo 1 ve 2 ‘de görülmekle beraber, eğitim gören öğrenci 
sayısına bağlı olarak yıllara göre arttığı görülmektedir. Türkiye nüfusu 2000 yılında yapılan nüfus sayımı sonucunda 
67.4 milyon olarak bulunmuştur. Nüfusumuzun %29.9 ’u 15 yaşından küçük,  %5.4’ü 65 yaş ve üzerindedir. 15-64 
yaş arasında 2003 yılı ortasındaki toplam nüfusa oran değeri; % 65. 34’tür [12]. 
 
Ülkemizde tablolara bağlı olarak, 2001-2002 Eğitim Öğretim Yılı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim seviyesinde 
örgün eğitim kurumlarındaki öğrenci sayısı 16.563 milyonu aşmakta ve.yaklaşık 1.7 milyon kişi yüksek öğretim 
hizmeti almaktadır Bilişim için gerekli iş gücü her geçen gün değişim göstermektedir  [13]. 
 

Yıllar 2001 2002 2003 
PSTN Aboneleri 18904000 19000000 19100000 
Mobil Telefon (GSM) Aboneleri 18229000 25000000 28000000 
Fiber/Optik Hatları(Km) 77340 81340 84340 
Kablolu TV Aboneleri 908662 950000 1050000 
Internet Kullanıcı Sayıları 2500000 4000000 6000000 

 
Tablo 4.3 Türkiye ‘de BİT Araçları Kullanım Oranları  

 
Kaynak :  DPT, Türk Telekom 

 
5. BİT ALANINDAKİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SERTİFİKA PROGRAMLARI  
 
AB’ ne girme hedefinde olan ülkemizde,  e-Avrupa  doğrultusunda e-dönüşüm çalışmaları bilgi ve iletişim 
teknolojilerine gerekli önem verilerek sürdürülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen “ Eğitim 
ve öğretimin her aşamasında e-eğitim uygulamasına geçilecek” faaliyeti; DPT, Maliye Bakanlığı ve YÖK tarafından 
desteklenmektedir [14].  Bu projeyle E-Dönüşüm sürecinde, eğitim ve öğretim alanında, BİT ve Internet’ten azami 
seviyede yararlanılarak, etkin, hızlı bir eğitim öğretim sisteminin  yaygınlaştırılması öngörülmektedir. 
 
 
5.1. MEB-SAÜ SERTİFİKA PROGRAMLARI  
 
MEB, etkin, hızlı ve yaygın bir  eğitim öğretim sisteminde, eğitim seviyesine bakılmaksızın  her düzeyden kişilere 
hitap eden Internet’e dayalı sertifikasyon programları düzenleme kararı almıştır. Milli Eğitim Sertifika  (MES) 
Projesi kapsamında verilecek eğitimler, Sakarya Üniversitesi tarafından Internet üzerinden sağlanacaktır [15]. 
 
Bu bağlamda, MEB-Sakarya Üniversitesi BİT aracılığıyla sertifika programları yapmaya karar vermiştir. MEB- 
Sakarya Üniversitesi işbirliğinde  gerçekleştirilen  “Sertifikaya Dayalı Uzaktan Eğitim Programı” kapsamında,  Bilgi 
Yönetimi ve Bilgisayar Programcılığı olmak üzere iki sertifika programı Kasım 2003’de uygulamaya girmiştir. Ocak 
2004 itibariyle sertifika programlarına kayıtlı öğrenci sayısı 1620’dir. 
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5.1.1. DERS SİSTEMİ 
 
MEB-SAÜ sertifika programlarında, her iki bölümün dersleri, Sakarya Üniversitesi İnternet destekli Öğretim (SAÜ 
İDO) modeline göre hazırlanmakta, öğretim üyeleri ve yardımcıları tarafından sürekli güncellenmektedir.  
 
Sertifika programları, teknoloji ve bilişim sektörlerine yönelik olarak, kursiyerleri sistem analizi, yazılım geliştirme 
ve ofis teknolojileri alanında eğiterek, bu sektörde çalışabilecek nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.  
 
 5.1.2. BİLGİ YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 
 
Bilgi Yönetimi, iki öğretim döneminde dört ders olmak üzere toplam 8 dersten oluşmaktadır. Bilişim sektöründe yer 
almak isteyen herkes başvurabilir ve başarılı olanlara MEB-SAÜ onaylı Bilgi Yönetimi Sertifikası verilmektedir. 
 

1. Dönem 2. Dönem 
Temel Bilgisayar Teknolojileri Hesap Tabloları 
İşletim Sistemleri Çoklu Ortam Uygulamaları 
Grafik Uygulamaları Kelime İşlemciler 
İnternet Hizmetlerinin Kullanımı Veri Tabanlarının Kullanılması 

 
Tablo 5.1 Bilgi Yönetimi Sertifika Programı Ders İçeriği 

 
5.1.3. BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI SERTİFİKA PROGRAMI 
 
Bilgisayar Programcılığı Sertifika Programı 2 öğretim döneminde toplam 8 ders içermektedir. Derslerin 4'ü ilk 
geriye kalan 4'de ikinci dönemde verilecektir. Her ders 14 üniteden oluşmaktadır. 
 

1. Dönem 2. Dönem 
C Programlama Dili Görsel Programlama 
Veri Yapıları Nesneye Yönelik Programlama 
Mikroişlemciler Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 
Yapısal Programlama İnternet Programcılığı 

 
Tablo 5.2 Bilgisayar Programcılığı Sertifika Programı Ders İçeriği 

 
5.2. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ECDL YETKİLİ TEST MERKEZİ 
 
Sakarya Üniversitesi, Internet Destekli Öğretimdeki deneyim ve alt yapısını, Internet’e dayalı sertifika 
programlarında da devam ettirmektedir. AB ülkelerinde geçerli  tek standart BİT Sertifika programı olan ECDL 
Vakfının Türkiye temsilcisi ECDL Bilişim ve Eğitim A.Ş. ile Aralık 2003’de görüşmelere başlamış ve 30/12/2003 
tarihinde YTM olmaya hak kazanarak Sakarya Üniversitesi – ECDL Bilişim ve Eğitim A.Ş. arasında YTM  
anlaşması imzalanmıştır. 
 
YTM Test sorumluları, ECDL Bilişim ve Eğitim A.Ş. tarafından oryantasyona tabi tutularak sınavları 
uygulayacaklardır. Sınavlarda TBD adına yetkili gözetmenler bulunacaktır. Daha sonra öncelikle Sakarya 
Üniversitesi öğrencileri ve personeli olmak üzere, bölge ve ülke halkına gerekli tanıtımlar yapılarak ECDL sertifikası 
yaygınlaştırılacaktır.  
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SONUÇ 
 
 
Bu çalışmada, dünya geneli ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerindeki e-dönüşüm sürecindeki BİT öğretimi 
incelenmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmaların, bireylerin e-öğretimiyle desteklenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Bilgi toplumunda e-bireylerin, BİT’ i etkin olarak kullanma zorunluluğu bu öğretimi iyi almaları sonucunu 
getirmektedir. Uzaktan öğretim teknikleri ile desteklenmesi, BİT öğretiminin etkisini artırmakta ve e-dönüşüm 
sürecine katkı sağlamaktadır. Ülkemizde BİT öğretimi bu süreçte, uzaktan öğretimle yaygın hale getirilmeye devam 
edilmektedir. MEB-Sakarya Üniversitesi  sertifika programları, ülkemizdeki BİT öğretimi çalışmalarında yerini 
almıştır. 
 
BİT öğretiminin etkin bir şekilde yapılabilmesi için, başta MEB olmak üzere üniversitelerimize önemli görevler 
düşmektedir. MEB, en uygun şekilde geniş kitlelerin BİT öğrenimini sağlamak amacıyla hemen her gelişmiş dünya 
ülkesinde uygulanan açık ve uzaktan öğretim sistemleriyle ilgili gerekli yasal düzenlemeleri yaparak koordinasyonu 
sağlamalıdır. Üniversitelerimiz ise mevcut öğretim sistemlerini BİT öğretimini de kapsayacak şekilde güncelleyerek, 
gerektiği takdirde deneyim sahibi diğer üniversite ya da kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirmek için çalışma 
başlatmalıdırlar.  Böylece ülkemizde, birçok ülkeye göre önemli bir avantaj durumunda olan genç nüfusa çok çeşitli 
alanlarda sertifikasyon eğitimleri verilebilir duruma gelecek bununla birlikte BİT araçlarını etkin bir şekilde kullanan 
bilgi toplumunun oluşumuna giden yolda önemli adımlar atılmış olacaktır. 
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