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Dünya ekonomisinde son yıllar-
da meydana gelen değişme-

lerin sonucunda, bilginin önemi 
giderek artmıştır. Emek, sermaye, 
doğal kaynaklar gibi ekonominin 
temel girdikleri yanında bilgi de 
önemli bir üretim fonksiyonu haline  
dönüşmüştür. 

 Bilginin hâkim olduğu toplumsal 
yaşam, çok hızlı bilgi artışı ve akta-
rımı, hızlı iletişim, yeni teknolojiler, 
ekonomiden diğer sosyal konulara 
kadar her alanda bilginin temel güç 
ve kaynak olduğu, hızlı değişim ve 
gelişmenin yer aldığı ve yaşamın tüm 
yönlerini etkileyen bir süreç olarak 
kaşımıza çıkmaktadır. 

 Bütün bu gelişmeler, günümüzde 
toplumların yüksek bir teknoloji dü-
zeyine ulaşmasına yol açmıştır. Her 
ne kadar halen yeryüzünde yaşayan 
ilkel ve tarım toplumu örnekleri gös-
terilebilirse de insanlığın çok önemli 
gelişmeler kaydettiği söylenebilir. 
Tarım toplumunda toprak ve işgücü, 
sanayi toplumunda sermaye merkezi 
bir öneme sahip iken, bilgi toplumun-
da bilgi stratejik bir kaynak haline 
gelmiştir. Çünkü yeni toplumda teo-
rik bilgiyi piyasada yeni ürün ve hiz-
metlere başarılı şekilde dönüştüren-
ler ile eğitim ve AR-GE harcamalarına 
en çok yatırım yapan işletmelerin ve 

toplumların başarılı olacağı ifade 
edilmektedir. 
 
Bilgi toplumu, insanların yaşam kali-
tesini yükseltme, sosyal ve ekonomik 
örgütlenmenin verimini artırma po-
tansiyeli taşımaktadır. “Yeni tekno-
lojiler sayesinde küreselleşen dünya 
ekonomisi içinde rekabet edebilmek 
ve başarılı olmak için, uzun dönem-
de işsizliğin azaltılması ve çevrenin 
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korunması gibi karşı karşıya olunan 
acil görevlere başlamak için gerek 
duyulan bazı araçlara kavuşmaktır.

Bilgiye önem veren ve bilginin ge-
lişmesinde katkısı bulunan ülkeler 
daha ileri medeniyet düzeyine, daha 
güçlü ekonomiye ve daha büyük 
bir öneme sahip olacaklardır. Yeni 
yüzyılın eşiğinde daha bugünden 
bilgi, varlığını ve potansiyelini gös-
termiştir. 21. yüzyılda ekonomik güç 
bilgiyle ölçülecek, savaşlar bilgi ve 
teknoloji ile kazanılacak, ülkelerin 
güçleri, etkenlikleri ve prestijleri, 
bilgi düzeyine ve bilgiden yararlan-
madaki arzu ve becerilerine bağlı 
olacaktır. 

 Bilginin bugün için önemi ve yeni 
yüzyılda sahip olacağı potansiyelin 
bazı belirtileri bugün elle tutulur 
hale gelmiştir. Bilginin kazanacağı 
bu önem yakın gelecekte ekono-
minin biçimini, üretimin yapısını, 
gelir dağılımını ve savaşların, si-
lahlı kuvvetlerin, ulusal savunma 
yöntemlerinin büyük ölçüde de-
ğişmesine neden olacaktır. Bu ne-
denlerle bilgi üretiminin artırılması 
gerekir. İşte bu nedenle eğitimin 
önemi her geçen gün artmaktadır. 

Çünkü eğitim, bilim ve teknoloji sa-
nayi toplumunda görülen yapısal 
dönüşümün arkasındaki en önemli 
faktörlerin başında gelmektedir. 
Dolayısıyla bu faktörler bilgi toplu-
munun “olmazsa olmaz” koşullarını  
oluşturmaktadırlar.

 Bilgi toplumu olabilmenin te-
meli eğitimden geçer. Dolayısıyla 
eğitime yapılan yatırım, insana 
yapılan yatırımdır. Eğitime ve do-
layısıyla insana yatırım yapıldığı 
ölçüde bir ülkenin bilim ve teknoloji 
yönünden daha ileriye gideceğini  
söyleyebiliriz.   

 Beşeri sermaye unsurlarından 
biri olan eğitimin en temel özelliği 
birey, firma ve toplumların gelece-
ğine yatırım yapmasıdır. Bu nedenle 
eğitim, ekonomik ve sosyal yaşam-
daki dönüşümde, başka bir deyişle 
refah düzeyi ve yaşam kalitesinin ar-
tırılmasında kritik bir rol üstlenmek-
tedir. Eğitim, ekonomik anlamda; 
büyüme, kalkınma, ulusal rekabet 
gücü ve verimlilik artışı, sosyal an-
lamda ise; katılımcılık, gelir dağılımı, 
yoksulluk, sosyal uyum ve çevrenin 
korunması gibi politika alanlarının 
merkezinde yer almaktadır.

♦  Eğitim, toplumun kültürel 
mirasının bireylere aktarılmasını 
sağlar.
 
♦  Bireylerin yeteneklerinin 
geliştirilmesine ve belli vasıflar 
kazanmasına olanak verir. 

♦  Toplumda dikey hareketliliğe 
zemin hazırlayarak gelir dağılımının 
iyileşmesine katkıda bulunur. 

♦  Bireyi sosyalleştiren, toplumda 
yeni fikirlerin ve yeni ürünlerin 
ortaya çıkmasını tetikler.

♦  Doğurganlık oranlarının ve bebek 
ölümlerinin azaltılması ve sağlıkla 
ilgili diğer etkileri yoluyla daha 
sağlıklı bir toplumun yaratılmasına 
olanak tanır. 

♦  Böylelikle sadece bireye değil, 
tüm topluma fayda sağlayan, 
sosyal, kültürel, iktisadi ve hatta 
siyasi boyutları olan bir alandır.  

 Eğitim ayrıca şu temel 
kazanımları da sağlamaktadır:

♦ Çalışma kapasitesi ile emeğin 
verimliliğini doğrudan doğruya 
etkileyerek geliştirir. 

♦ Teknolojik gelişme olanağı 
sağlar ve böylece dolaylı olarak 
sermayenin verimliliğini etkiler.

♦ İyi bir eğitim, iş olanaklarında 
istikrar ve düzen sağlamaya 
yardımcı olur. 

♦ İş koşullarındaki değişmelere 
uyabilme yeteneği, sosyal konum 
ve saygınlığın kazanılmasını sağlar.
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 Bir ülkede okuma yazma bilen-
lerin sayısı, okullaşma oranları 
ve eğitim harcamalarının GSYİH 
içerisindeki payı bilgi toplumunun 
beşeri göstergeleri olarak sayıla-
bilir.
 
Türkiye’nin eğitim harcamaları 
yönüyle gelişmiş ülkeleri yakala-
ma adına son yıllarda göstermiş 
olduğu performans sevindirici ol-
masına karşın, bilgi toplumu olma 
yolunda Türkiye’nin, bu konuda 
daha fazla gayret göstermesinin 
de zorunluluk olduğu açık bir şe-
kilde görülmektedir.  

 Okullaşma oranının yüksekliği, 
bilgi toplumunun diğer bir önem-
li göstergesini oluşturmaktadır. 
Bilgi toplumu, toplumun büyük 
bir kesiminin elde ettiği formel 
eğitimle dinamikliğini sürdür-
mektedir. Bilim adamı, uzman 
araştırmacı, eğitimci, planlamacı, 
işletmeci, mühendis, avukat gibi 
bilgi ağırlıklı personel yükseköğ-
retim kurumlarında yetişmekte-
dir. Bu nedenle, yüksek öğretim 
okullaşma oranının yüksekliği bir 
toplumun bilgi toplumu olabilme 

ölçütünü vermesi açısından olduk-
ça önemlidir. Eğitilebilir yaştaki 
insan sayısının, mevcut okullarda 
almış olduğu almış olduğu öğretim 
süresine bölümünden elde edilen 
“eğitim süresi”nin, Türkiye’de ar-

tan nüfusa bağlı olarak her geçen 
yıl düşmesi, bilgi toplumu olma 
söylemlerini boşa çıkarmaktadır. 
Türkiye’de kişi başına düşen eği-
tim yılının 3.8 olduğu düşünülürse 
ve bu oranı gelişmiş ülkelerle kar-
şılaştırılırsa Türkiye’nin bilgi top-
lumu olmasını beklemek gülünç 
olacaktır.

 Üniversiteler, eğitim ve öğ-
retim faaliyetlerinin verildiği en 
üst düzeydeki eğitim kurumları-
dır. Bilgi toplumunun ana ekseni 
eğitim ve sürekli öğretim olduğu 
dikkate alındığında, üniversite-
lere bu anlamda büyük işlevler 
düşmektedir. Ancak, üniversite-
lerin beklenen işlevi görebilmesi, 
öğretime ayrılan kaynaklara ve 
yeterli öğretim elemanı sayısına 
bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında, 
Türkiye’deki üniversitelerdeki 
eleman sayısı, gelişmiş ülkelerin 
oldukça gerisinde kalmaktadır.. 
Ayrıca, her geçen yıl artan üniver-
site sayılarına rağmen, milli gelir-
den üniversitelere ayrılan payın 
azalması Türkiye’nin eğitim açı-
sından yaşadığı bir diğer açmazı 
oluşturmaktadır. Tüm bunlar ise, 
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“beşeri sermaye” birikimini gecik-
tirmekte ve sonuçta bir taraftan 
özel sektörde ihtiyaç duyulan ni-
telikli eleman temininde sorunlar 
yaratırken, diğer taraftan da yeni 
teknolojiler yaratacak araştırma-
cıların artırılmasında darboğaz 
oluşturmaktadır. 

 Eğitim yoluyla beşeri sermaye-
nin geliştirilmesinde temel amaç, 
işgücü verimliliğini artırmaktır. 
İşgücü verimliliğinden sağlanacak 
artışlar, kuşkusuz elde edilecek 
hasılanın daha büyük olmasına ve 
böylece kalkınmanın daha hızlı ol-
masına yol açacaktır. 

 Eğitimde Türkiye’nin bilgi top-
lumu olmanın çok gerisinde oldu-
ğunu gözlenmektedir. Maalesef, 
hem nicelik hem de nitelik açısın-
dan eğitimde çok büyük eksiklik-
ler yaşanmaktadır. Bugün kabul 

gören inanç, eğitim sisteminin 
düşünmeyi değil, söyleneni yerine 
getirmeyi öğreten, yani ezbere 
dayalı tek düze insanlar yetiştir-
diği yönündedir. Rekabet değil, 
bir nevi standartlaşma teşvik 
edilmektedir. Oysa bilgi toplumu-
nun temel özelliğini sanayi toplu-
mundaki gibi standartlaşmaya ve 
çalışma hayatında belirli rutinlere 
dayanmayan hızlı değişim oluş-
turmaktadır. Dolayısıyla, eğitim 
sürecinde ezberletilen bilgiler 
çok kısa sürede unutulacağından, 
esas olan bireylerin “yaratıcılığı-
nın” teşvik edilmesi olmalıdır.

 Türkiye’de son bir iki yıldır eği-
tim kalitesini iyileştirmeye ve 
öğrencileri ezbercilikten ziyade 
düşünmeye sevk eden gayretler 
memnuniyet vericidir. Ayrıca, AB 
müzakerelerinin de Türkiye’deki 
eğitim kalitesinin iyileştirilmesi 

yönünde olumlu etkileri bulun-
maktadır. Diğer taraftan, tüm bu 
unsurlarla birlikte eğitimde gös-
terilen gayretlerin sürdürülebilir 
olduğu takdirde başarıya ulaşıla-
bileceğini de unutmamak gerekir.   
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