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Bilginin ve bilgi
teknolojilerinin toplumsal,
kültürel ve ekonomik alanlarda
en önemli etkenler oldu¤u yeni
bir dönem bafll›yor. Bunun
temel göstergelerinden biri de,
günlük konuflma dilimize giren,
"bilgi ça¤›", "bilgi ekonomisi",
"bilgi patlamas›", "bilgi
yoksullar›", "bilgi otoyolu",
"bilgi yönetimi", "bilgi-ifllem
merkezi", "bilgi a¤›", "bilgi
bombard›man›", "bilgi
politikas›", "bilgi havuzu",
"bilgi güvenli¤i", "bilgi
hizmetleri", "bilgi teknolojileri",
"bilgi trafi¤i", "bilgi aktar›m›"
gibi sözcükler olsa gerek.
Bugün bilgi, üretim ve hizmet
sektörlerinin en önemli
etkenlerinden biri durumunda
ve önemi gittikçe daha da
art›yor. Bilgi, uluslararas›
düzeyde iflgücü da¤›l›m›n›
etkiliyor, ekonomilerin ve
firmalar›n rekabet gücünü
belirliyor, yeni geliflme
modelleri üretiyor; ve tüm

bunlar olurken de, yeni
ürünler, yeni meslekler ve yeni
yaflam biçimleri ortaya ç›k›p
yay›l›yor. Bu süreçlerin motoru
durumundaki bilgi ve iletiflim
teknolojileri, s›n›r tan›madan
tüm sektörleri, insanlar›n ve
toplumlar›n hemen hemen tüm
etkinliklerini etkiliyor. Veri,
enformasyon ve iletiflimin
yarat›lmas›, yay›lmas› ve
paylafl›lmas›n›; toplumlar›n bilgi
birikimlerinin ço¤almas›n›
sa¤l›yor. Bunun anlam›,
ekonomik ve toplumsal aç›dan
çok büyük geliflmelere neden
olabilecek bir potansiyelin
serbest b›rak›lm›fl olmas›. Yeni
bilgi ve iletiflim teknolojilerinin
en ilgi çekici özelliklerinden
biri de, bu teknolojiler
sayesinde ülkelerin ve
toplumlar›n büyük s›çramalar
yapabilmesi, teknoloji
gelifliminin birkaç aflamas›n› bir
anda geride b›rakabilmesi. Bilgi
ve iletiflim teknolojilerinin gücü
s›n›rs›z: ‹nsanl›¤›n
sürdürülebilir bir biçimde
geliflmesini besleyip
kolaylaflt›rabilir; yoksullu¤a

karfl› savafl›m için
kullan›labilir; toplumun her
düzeyinde, "bilgilendirilmifl" ve
kat›l›mc› karar alma süreçlerini
ve yönetimi güçlendirebilir.
Küreselleflme sürecinin alt›nda,
dünya ekonomisinin, gittikçe
daha fazla ba¤lant›n›n
kuruldu¤u bir a¤ olarak
biçimlendi¤ini görüyoruz:
herkes herkesle iletiflim
kurabiliyor ve hiyerarfliler
önemini yitiriyor. Ortaya ç›kan
yeni küresel ve etkileflimli a¤
yap›s›, yepyeni bir niteli¤i
temsil etti¤i gibi, yeni ifl,
de¤iflim ve üretim modellerinin
de öncülü¤ünü yap›yor. Bilgi ve
iletiflim teknolojileriyse, bütün
bu devinimlere arac›l›k ediyor.
Bu teknolojilerin en göze
çarpan ve çok yönlü düzene¤i
‹nternet; ancak, bilgi ve iletiflim
teknolojileri terimi, CD-ROM,
televizyon, video, say›sal radyo
ve uydu teknolojileri gibi daha
az ilerlemifl yollar› da içine
al›yor. Bu araçlar, gittikçe daha
büyük bir h›zla birbirlerine
yak›nlaflarak ba¤lan›yorlar. A¤
televizyonu ya da cep
telefonuyla ‹nternet eriflimi
bunlara bir örnek.
Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin,
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enformasyon sistemleriyle ya
da kurulufllar›n kendi bilgisayar
gereksinimleriyle ilgili teknik
bir özellik oldu¤u, yaln›zca
uzmanlar› ve "teknik kiflileri"
ilgilendirdi¤i zamanlar çoktan
geride kald›. Bugün, bilgi ve
iletiflim teknolojilerinin
potansiyeli ve stratejik etkisi
herkesçe kabul
ediliyor. Öte
yandan, bilgi
ve iletiflim
teknolojileri,
yeni küresel
ekonomik
e¤ilimlerden ayr›
olarak, geliflme
konulu uluslararas›
iflbirli¤i için de
yeni bir boyut
durumuna geldi.
Küçük ve orta ölçekli
giriflimcilerin
desteklenmesi, kad›nlar›n ve
gençlerin olanaklar›n›n
art›r›lmas›, insan haklar›
ihlallerinin gözlenmesinden
tutun, uzaktan e¤itim ve tele-
t›p ve çevre yönetimi gibi çok
çeflitli  alanlara kadar bilgi ve
iletiflim teknolojilerinden
yararlan›l›yor. Bu anlamda,
bilgi ve iletiflim teknolojileri,

co¤rafi aç›dan daha genifl
alanlara eriflmenin, daha fazla
insana ulaflman›n da, daha
h›zl›, daha kaliteli ve daha ucuz
yollar›n› sunuyor.  
Bu yeni kriterler çerçevesinde
temel hedef, küresel bir bilgi
ve enformasyon toplumu

yaratmak; yeni bilgileri
üretmeye ve yakalama becerisi
ve kapasitesiyle donanm›fl,
bilgiyi ve bilgi ve iletiflim
teknolojilerine eriflebilen ve
bunlarla bütünleflebilen yeni bir
toplum yap›s›. Rekabetin
hüküm sürdü¤ü bir dünyada,
ülkelerin, küresel bilgi toplumu
ve bilgi ekonomisinin çok yönlü
olanaklar›na ve f›rsatlar›na
kapsaml› ve stratejik bir

yaklafl›m gelifltirmesi zorunlu.
Bilgi toplumuna varma yar›fl›na
kat›lmayan ekonomiler ya da
toplumlarsa, sonuna kadar
kaybetme tehlikesiyle karfl›
karfl›ya.
Bilgi toplumuna eriflebilmek
için, ülkelerin, devlet yönetimi,
özel sektör ve sivil toplumun

üçlü bir ortakl›k içinde,
toplumun tüm
katmanlar›na yay›lm›fl,
yeni düflüncelere aç›k,
yeni bir kültürün ve yeni
bir çerçevenin
yeflermesine öncülük
gerekiyor. Ve bunun
özü de "zaman"
olacak. Bilgi

devriminin meyveleri,
daha flimdiden birbirine
paralel olmayan bir

biçimde ve eflitliksiz olarak
da¤›lm›fl durumda: Geliflme
yolundaki ülkeler büyük oranda
geride kalm›fllar ve
endüstrileflmifl ülkelerdeki
dinamiklerin ve yararlar›n
gözlemcileri durumundalar.
Do¤rusu, bugün art›k yeni bir
tür yoksulluktan daha söz edilir
oldu: "Bilgi yoksullu¤u",
geliflmekte olan ülkelerin en
önemli sorunlar›ndan biri.
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1980’lerden bu yana, "bilgi toplu-

mu", günümüz dünyas›n› tan›mlamak

için kullan›lan terimlerden biri oldu.

Genellikle toplumsal, kültürel, ekono-

mik ve teknik bir kavram olarak geçi-

yor ve Avrupa’n›n özgürlükçü gelene-

¤inin ya da Amerika’n›n teknolojik

ça¤dafll›¤›n›n do¤al bir geliflimi olarak

görülüyor. Uluslaras› toplumun farkl›

kesimlerince bilgi ve iletiflim teknoloji-

leri, geliflmifl ülkelerle geliflmekte olan

ülkeler aras›nda bir köprü, ekonomik

ve toplumsal geliflme için bir araç, bü-

yüme için bir motor, küresel bir bilgi

toplumu ve bilgiye dayal› ekonomi

oluflturman›n en önemli ögesi olarak

kabul ediliyor. Bilgi ve iletiflim tekno-

lojilerinin bilgi toplumunda temel bir

role sahip oldu¤u gerçe¤i ne kadar ka-

bul ediliyorsa, bu teknolojilerin da¤›l›-

m›, paylafl›m› ve bilgiye eriflimdeki

eflitsizliklerin varl›¤› da o ölçüde ka-

bul görüyor. Bu, küresel bilgi toplu-

munun ilk ve en önemli ilkesini akla

getiriyor: "Evrensel hizmet ilkesi".

Bilginin ve enformasyonun toplum-

sal ve ekonomik geliflme aç›s›ndan

vazgeçilmez oldu¤u bir ortamda, bilgi-

ye eriflimin ve bu bilgiyi kullanma yol-

lar›n›n herkese, her yerde aç›k olmas›

gerekiyor. Bilgi toplumunun hem ge-

liflme aç›s›ndan büyük bir potansiyel,

hem de yeni riskler do¤urdu¤u günü-

müzde, toplumlar aras›nda ve toplum-

lar›n kendi içinde ayr›l›klar var. Ev-

rensel hizmet ilkesiyse, iletiflim ola-

naklar›na, toplumdaki her bir bireyin,

her evin eflit erifliminin sa¤lanmas› ve

telekomünikasyon operatörlerinin,

hizmetlerini, toplumun her kesimine

ulaflt›rmada bu eflitlik ilkesini benim-

semesi anlam›na geliyor.

Evrensel hizmet ilkesinin yaflama

geçirilebilmesi için, özellikle teleko-

münikasyon sistemlerinin, temel hiz-

metleri sunmakta yetersiz kal›nan, ya

da bu hizmetlerin ulaflt›r›lmad›¤›, fle-

hir merkezlerinden uzak yerleflim yer-

lerinde kurulmas›n›da kaps›yor. Bu

konuda, özellikle nüfusun büyük bir

oran›n›n bu tür yerlerde yaflad›¤›, ge-

liflmekte olan ülkelerde önemli altyap›

eksiklikleri bulunuyor.

Altyap›lar›n fiziksel varl›¤› gerekli;

ancak, bilgi toplumunun geliflmesi

için yeterli de¤il. Cinsiyet, e¤itim dü-

zeyi ve okur-yazarl›k, gelir düzeyi, dil

ve etnik özelikler de bilgi ve iletiflim

teknolojilerinin çeflitli ülkelerdeki kul-

lan›m›nda ve bu teknolojilere eriflimde

önemli rol oynuyor. Bir ülkedeki va-

tandafllar›n hepsine eflit f›rsatlar sa¤-

lanmas› ve ayr›mc›l›¤a u¤rayan grup-

lar›n (kad›nlar ve yafll›lar gibi), bilgi ve

iletiflim teknolojilerinin kullan›m› ko-

nusunda teflvik edilmeleri de bilgi top-

lumunun hedeflerinden olmal›. Daha

çok insan›n bu teknolojilere eriflimini

sa¤lamaya yönelik sesli ve dokunmal›

bilgisayar uygulamalar›n›n yarat›lmas›

ve bu uygulamalar›n içeriklerinin ye-

rel gereksinimlere uygun duruma ge-

tirilmesiyse, toplumlar›n küresel ileti-

flim toplumuna kat›lmas›n› h›zland›ra-

bilir. 

Öte yandan, bilgi ve iletiflim tekno-

lojilerinin en önemli ögelerinden biri

de içeri¤in ihmal edilmemesi. Örne-

¤in, ‹nternet üzerinde yerel içeriklerin

gelifltirilmesi, siberuzay›n kültür ve dil

bak›m›ndan çeflitlilik göstermesinin

sa¤lanmas› da bilgi toplumunun önce-

likleri aras›nda yer almal›. Öte yan-

dan, yeni bilgi ve iletiflim teknolojileri,

insanl›¤›n ortak kültürel miras›n›n

önemli bir parças› olan kültür ve dil

çeflitlili¤inin korunmas› ve bu çeflitlili-

¤in ifade edilebilmesi için de yeni araç-
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lar sunuyor. ‹nternet’teki içeri¤in çe-

flitlili¤i, bilgi ve iletiflim teknolojileri-

nin ö¤retim, e¤itim ve insan kaynakla-

r› geliflimi gibi amaçlarla da kullan›la-

bilmesine olanak tan›yacak.

Bilgi toplumuna giden yolda önem-

li ad›mlardan biri de, kullan›lacak tek-

nolojilerin amaçlara uygun seçilmesi.

Bilgi ve iletiflim altyap›s›n›n dengeli

bir biçimde geliflmesini sa¤layabilmek

için, ülkeler aras›ndaki co¤rafi ve eko-

nomik farkl›l›klar›n da göz önüne al›n-

mas› ve yerel koflullara uygun, farkl›

teknolojik araçlar›n kullan›lmas› gere-

kiyor. Ayr›ca, "teknolojik yak›nlaflma"

gibi etkenlerin de göz önüne al›nmas›

önem tafl›yor. Teknolojik yak›nlaflma,

bilgi ve iletiflim sektörüne e-e¤itim, e-

ticaret, e-hükümet, e-sa¤l›k, çevre ko-

ruma, savafl sonras› yeniden yap›lan-

ma gibi, kültürel, toplumsal ve ekono-

mik geliflme aç›s›ndan önemli, çok çe-

flitli uygulamalara yeni bak›fl aç›lar›

sa¤l›yor. Multimedya ürünlerinin bir-

birine yak›nlaflmas›n›n, uluslar ve bi-

reyler üzerindeki çok yönlü etkileri

nedeniyle, yeni telekomünikasyon dü-

zenlemelerinin ve gelifltirme stratejile-

rinin de bu de¤iflimleri göz önüne al-

mas› gerekiyor. Bilgi ve iletiflim altya-

p›lar›n›n gelifltirilmesinde, radyo fre-

kanslar›n›n standardizasyonu, yöneti-

mi ve ara ba¤lant›lar›n sa¤lanmas› ko-

nular›nda uyumun sa¤lanmas› içinse,

ülkeler aras›nda iflbirli¤i flart.

Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin,

bilgi ve veri oluflturmak ve aktarmak

için kullan›m›, yeni yasal ikilemler ya-

rat›yor. Hem kullan›c›lar›n, hem de ifl-

leticilerin korunmas› için yeni yerel

koruma mekanizmalar› oluflturulmas›

gereklili¤ini do¤uruyor. Fikir haklar›

mülkiyeti, özel yaflam›n korunmas› ve

veri ve a¤ güvenli¤i gibi konular

önem kazan›yor. Yeni bilgi ve iletiflim

teknolojileri, fikir mülkiyetlerine bak›-

fl› de¤ifltiriyor; fikir haklar›n›n korun-

mas›na yarayan geleneksel araçlar›n

s›n›rlar› sorgulan›yor. E-ticaret ve "on-

line" para hesab› hareketlerinin gelifl-

tirilmesiyle, kredi kart› numaralar›n-

dan, ev adreslerine kadar çeflitli kiflisel

bilgilerin güvenli¤i de ön plana ç›kt›.

Üstelik, iletiflim a¤lar›n›n do¤ru çal›fl-

mas›, verilerin güvenli¤inin sa¤lanma-

s› konusunda her zaman yeterli olmu-

yor!

Bilgi ve iletiflim teknolojilerine eri-

flimin desteklenmesi ve eriflimin toplu-

ma yarar sa¤lamas› aç›s›ndan, bireyle-

rin kapasitesi de önem tafl›yor. Temel

e¤itimin yan› s›ra, bilgi ve iletiflim tek-

nolojileri konusunda e¤itimin de ülke-

lerin ulusal bilgi teknolojileri strateji-

lerinin bir parças› olmas› gerekiyor.

Özellikle ö¤retmenler ve ö¤renciler

için insan kaynaklar› e¤itimi, bilgi tek-

nolojilerinin kullan›m›na ve uygulama

alanlar›na talebi art›raca¤›ndan, özel-

likle geliflmekte olan ülkelerde, bilgi

ve iletiflim hizmetleri sektörünün ge-

liflmesini de teflvik edece¤i san›l›yor.

Yeni bilgi ve iletiflim teknolojileri-

nin yoksullu¤u azaltma ve sürdürüle-

bilir geliflmeyi besleme potansiyeli, bu-

gün herkesçe kabul ediliyor. Bilgi ve

iletiflim teknolojileri, elektronik tica-

retten, küçük ve orta ölçekli giriflimle-

rin desteklenmesi, yönetimlerin iyilefl-

tirilmesi ve merkeziyetçili¤inin azalt›l-

mas›, insan haklar›n›n gözetilmesi,

uzaktan e¤itim, tele-t›p ve çevre yöne-

timi gibi alanlarda, çok say›da uygula-

man›n iyilefltirilmesinde kullan›labilir.

Bilginin özgür ak›fl›na ve bilgiye öz-

gür eriflime dayanan dengeli bir top-

lum yap›s›n›n kurulmas›nda kullan›la-

bilir.
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1993 y›l›nda, 30 Nisan’da,

Avrupa Nükleer Araflt›rmalar

Kurumu (CERN), "World Wi-

de Web" adl›, az bilinen bir ya-

z›l›m›, herkese aç›k hale getir-

di¤ini duyurdu. Bu olay, tüm

dünyada A¤’›n gelifltirilmesi-

nin kap›lar›n› açt›. Aradan ge-

çen on y›l içinde, A¤, ça¤dafl

iletiflimin en vazgeçilmez ögesi

durumuna geldi. Ancak, her

fley bundan çok daha farkl› da

olabilirdi. A¤’›n yarat›c›s› Tim

Berners Lee’ye göre, CERN’in,

A¤’›n temellerini ve protokol-

lerini, üzerinde hak iddia et-

meden, engel koymadan her-

kesin eriflimine açma karar›,

A¤’›n varl›¤› aç›s›ndan vazge-

çilmez önemdeydi. Bu katk› ol-

maks›z›n, A¤ teknolojisine ya-

p›lan bireysel yat›r›mlar ve flir-

ket yat›r›mlar› asla gerçeklefl-

mezdi ve bugünkü A¤’a sahip

olmazd›k. World Wide Web,

‹nternet’i, bir akademik refe-

rans arac› olmaktan ç›kar›p,

kullan›m› neredeyse telefon kadar ko-

lay olan bir bilgi kayna¤›na dönüfltür-

dü.

‹nternet, dünya üzerindeki birçok

küçük bilgisayar a¤›n› birbirine ba¤la-

yan çok büyük bir bilgisayar a¤›. Bir

bilgisayar a¤›, birbirleriyle bilgi ve

kaynak paylaflabilmeleri için birlefltiril-

mifl bilgisayar ve bilgisayar donan›m-

lar›na verilen ad. Örne¤in, bir iflyerin-

deki bilgisayarlar, ayn› dosyalar› ve ya-

z›c›lar› kullanabil-

meleri için, a¤

oluflturacak biçim-

de birbirine ba¤la-

nabilir. ‹nternet üze-

rindeki tüm bilgisa-

yarlar, dünyan›n nere-

sinde olurlarsa olsun

birbirleriyle al›flverifl yapa-

bilir. ‹nternet’in yap›s›, bir

örümcek a¤›na, ‹nternet’e ba¤la-

nan bir bilgisayarsa, bü-

yük bir a¤›n üzerindeki

örümce¤e benzetilebilir.

Bu örümcek a¤›ndaki ip-

liklerin her biri, bu bilgisa-

yara bilgi tafl›r. A¤› olufltu-

ran bilgisayar a¤lar›, özel

ve kamuya ait telefon hat-

lar› arac›l›¤›yla birbirine

ba¤lan›r ve telefon hatlar›

üzerinden bilgi al›r ve gön-

derirler. Bu hatlar, birbiri-

ne sar›l› bak›r telefon kab-

lolar›ndan, yüksek h›zda

veri tafl›yabilen fiberoptik

(cam lifi) kablolara kadar

çok de¤iflik malzemeler-

den yap›lm›fl olabilir. Baz›

a¤lar, radyo dalgalar› ve

mikrodalgalar arac›l›-

¤›yla birbirlerine

ba¤lan›r. Farkl›

ülkelerdeki ve

farkl› k›talarda-

ki a¤larsa, ge-

nellikle sualt›

kablolar› ya

da uydular

arac › l ›¤ ›y la .

Ünversiteler,

kamu kurumla-

r› ve büyük flir-

ketlerin, A¤’a

"adanm›fl" bir ba¤-

lant›lar› vard›r; yani

A¤’a sürekli olarak

ba¤l›d›rlar. ‹flyerlerinde

ya da evlerinde bilgisayar kul-

lananlar›n A¤’a eriflebilmeleri içinse,

genellikle telefon hatlar› üzerinden ‹n-

ternet’e ulaflmalar› gerekir. A¤ üzerin-

de birçok bilgisayarda, kullan›m› ta-

mamen serbest olan milyonlarca bilgi

dosyas› bulunur. A¤ üzerinde dolafl-

mak, "sörf yapmak" olarak adland›r›-

l›r; çünkü, kullan›c›lar a¤ üzerinde do-

lafl›rken, farkl› yerlerdeki bilgisayarla-

r› birbirine ba¤layarak bir yolculuk

yapm›fl olurlar. Hükümetler ve kimi

büyük kurulufllar›n yapt›¤› giriflimlere

karfl›n A¤, kimse taraf›ndan denetlen-

mez. A¤, herbirinin bir sahibi olan, an-

cak kimsenin tümüne sahip olmad›¤›

çok say›da ba¤›ms›z a¤dan oluflur.

dünyay› saran a¤

11996600’’llaarr:: ABD Savunma Bakanl›¤›,

nükleer sald›r›lara dayanabilecek bir

bilgisayar a¤›n›n tasarlanmas›yla ilgili

bir proje bafllatt›. Daha sonradan AR-

PANET (Advanced Research Projects

Agency NETwork) ad›n› alacak olan

bu a¤›n bir bölümü zarar görse de,

bilgi alternatif yollar kullanarak hede-

fine tafl›nacakt›.

11997700’’lleerr:: ABD’deki baz› üniversite-

lerde ve flirketlerde bulunan süperbil-

gisayarlar, araflt›rma bilgilerini payla-

flabilmek için birbirine ba¤land›.

11998800’’lleerr:: ABD’de, NSFNET (Nati-

onal Science Foundation NETwork)

ad›nda yeni bir a¤ kuruldu. Bu, ticari

nitelkite olmayan bilgilerin de¤iflto-

kufl edildi¤i bir a¤d›.

11999900’’llaarr:: A¤, ticari flirketler ve ev-

de bilgisayar kullanan kimseler de

içinde olmak üzere, herkesin kullan›-

m›na aç›ld›. K›saca, "A¤" olarak da bi-

linen "World Wide Web" (Dünya Ça-

p›nda A¤), sayesinde, A¤’›n kullan›m›

çok kolaylaflt› ve geliflimi çok büyük

h›z kazand›.

A¤’›n K›sa Tarihçesi
.
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E-ticaret

Elektronik ticaret, ya da "e-tica-

ret"in, herkesçe kabul edilen bir tan›-

m› yok. Ancak, e-ticaret k›saca, her-

hangi bir mal ya da hizmetin, "online"

olarak al›n›p sat›lmas›na verilen ad.

"E-ifl"se ("e-business"), bundan daha

genifl bir anlamda kullan›l›yor: online

olarak al›m-sat›m yapman›n yan› s›ra,

online ifl etkinliklerinin, mal alma, en-

vanterlerin izlenmesi, üretimin ve lo-

jistik deste¤in yönetilmesi ve müflteri

hizmetleri gibi ayr›nt›lar› da kaps›yor.

Sat›c›lar için, e-ticaretin en önemli ya-

rarlar›, otomasyona geçme ve tekrarla-

yan süreçlerin giderlerini azaltma; da-

ha genifl bir pazara ulaflabilme; müflte-

rilerin taleplerine daha h›zl› ve ucuz

yoldan karfl›l›k verebilme olanaklar›n›

sa¤layabilmesi. Al›c›larsa, ürünleri da-

ha genifl bir pazardan ve daha ucuz fi-

yatlarla seçebilecekler.

E-ö¤retim

E-ö¤renme, yeni multimedya tekno-

lojilerinin ve ‹nternet’in kullan›m›yla

kaynaklara ve hizmetlere ulafl›m› tefl-

vik ederek ve uzak bölgeler aras›nda-

ki paylafl›m› ve iflbirli¤ini art›rarak ö¤-

retimin kalitesini art›rmay› amaçlayan

uygulamalara verilen ad. Ça¤dafl e-ö¤-

retim uygulamalar›, ö¤renmenin top-

lumsal bir süreç oldu¤undan yola ç›-

karak, ö¤renciler aras›nda iflbirli¤inin

kurulmas›n›, ö¤renilecek malzemele-

rin içeri¤iyle etkileflime ve e¤itimcile-

rin rehberli¤ine dayan›yor. Ö¤renen-

merkezli bu yaklafl›m, ö¤rencilerin ge-

reksinimlerine göre düzenlenmifl bilgi-

leri onlar›n aya¤›na getiriyor; e¤itimci-

ler, bu yeni yöntemleri geleneksel

yöntemlerle birlikte uygulayarak yine

önemli bir rol oynuyorlar.

E-sa¤l›k

Bilgi toplumu, t›p sistemlerinin güç-

lendirilmesinden, sa¤l›k bilgilerinin her-

kesin kullan›m›na sunulmas›na kadar,

sa¤l›k sisteminin hemen her alan›nda

yeni olas›l›klar sunuyor. E-sa¤l›k, ça¤-

dafl bilgi ve iletiflim teknolojilerinin va-

tandafllar›n, hastalar›n, sa¤l›k çal›flanla-

r›n›n, uzmanlar›n ve yasalar› düzenle-

yenlerin gereksinimlerini karfl›lamak

üzere kullan›lmas›na verilen ad. E-sa¤l›-

¤›n etkileri, sa¤l›k sektöründeki alanlar

kadar çeflitli olacak: Sa¤l›k bilgilerinin

sunuldu¤u ‹nternet siteleri, hastalara

ait bilgilerin güvenli¤i, tele-t›p teknolo-

jileri, hastane çal›flanlar›n›n idari yü-

kümlülüklerinin azalt›lmas› gibi...

E-hükümet

E- hükümet, daha iyi ve daha verim-

li kamu hizmeti sa¤lamaya ve vatan-

dafllarla hükümetleri aras›ndaki iliflki-

leri kökten de¤ifltirmeyi vaadediyor.

Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin, vatan-

dafllar›n devlet dairelerinde geçirece¤i

zaman› azaltaca¤› aç›k. Ancak, devlet

hizmetlerine yeni bilgi ve iletiflim tek-

nolojilerinin eklenmesi, e-hükümetin

ortaya ç›kmas› için yeterli de¤il. E¤er

gerçekten hizmet amaçl› servislerin uy-

gulanmas›ndaki ak›fl›n düzenli olmas›

isteniyorsa, yeni teknolojilerin, organi-

zasyon de¤iflikli¤i ve insanlara yeni be-

ceriler kazand›r›lmas› çal›flmalar›yla el

ele yürütülmesi gerekiyor.

Geniflbantl› Eriflim 

Hizmetleri

Geniflbant (bulundu¤u tafl›y›c› fre-

kans de¤erine göre genifl bir frekans

band›na sahip bilgi ve iletiflim sistem-

leriyle iliflkili hizmetler),  bilgi toplu-

munun potansiyellerini art›rabilmek

aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. Genifl

bantl› eriflim, yaln›zca ‹nternet’e ba¤-

lanman›n daha h›zl› bir yolu de¤il, ‹n-

ternet kullan›m›n› temelden de¤ifltire-

cek bir uygulama olacak. Ba¤lant›la-

r›n h›zlanmas› sayesinde, büyük bo-

yutlarda veriler (resimler, filmler, ses

dosyalar› gibi) çok k›sa bir sürede ile-

tilebilecek. Bu geliflme, e-sa¤l›k, e-hü-

kümet, e-ticaret ve e-ö¤renme gibi hiz-

metler aç›s›ndan da büyük önem tafl›-

yor.

Say›sal Uçurum

"Say›sal uçurum", ya da eriflim uçu-

rumu, bugün hem geliflme yolundaki

ülkelerde, hem de geliflmifl ülkelerde

en önemli sorunlardan biri olma yo-

lunda. Bilgi ve iletiflim teknolojileri,

geliflme yolundaki ülkelerin küresel

ekonominin bir parças› olmalar›na

yard›mc› olabilir. Ancak, bu teknoloji-

lere eriflimin düzeyi, yaln›zca gelifl-

mekte olan ülkelerle endüstrileflmifl

ülkeler aras›nda de¤il, ayn› ülkede ya-

flayan yoksullarla vars›llar aras›nda bi-

le bir uçurum yarat›yor.



Bilim, bilgi devrimini olas› k›lan,

yar› iletkenlerden tutun, World Wide

Web’e kadar, çeflitli araçlar› sa¤lama-

da önemli bir role sahip. Bilgi ve ileti-

flim teknolojileri de, bilimin hem uygu-

lan›fl›nda, hem de sonuçlar›n›n duyu-

rulmas›nda devrim yaratt›. Yine de bir-

çok uzman, bilgi ve iletiflim devrimi-

nin bilim dünyas›ndaki yans›malar›

konusunda kayg›l›:  Bilimsel bilginin

hem bireyler, hem de farkl› ülkelerde-

ki bilim topluluklar› aras›ndaki ak›fl›

tehdit alt›nda. Bu tehdit,  bilgi toplu-

munun kendisinden kaynaklanm›yor.

Tehditin kayna¤›, kimileri-

nin, bilgi toplumunun bü-

yümesinden ticari yarar

sa¤lamak üzere, bilgiye eri-

flim konusunda, bilimsel

bilgileri de kapsayan k›s›t-

lamalar getirmesi. Kimi uz-

manlara göre, fikir mülki-

yeti haklar› ve veri tabanla-

r›n›n telif haklar› gibi konu-

lardaki düzenlemeler, bi-

limsel bilgiyi özel mülkiye-

te dönüfltürme konusunda

çok yol katetti. Bu nedenle

de, halka aç›k eriflimle, özel

sektörün bilimsel veriler

üzerindeki kontrolü aras›n-

daki dengenin, yeniden ele

al›nmas› gerekiyor.

Yak›n bir geçmifle ka-

dar, temel bilimlerle uygu-

lamal› bilimler aras›nda bir

s›n›r çizmek; ve temel bi-

limler "kamu yarar›" sa¤lad›¤› için

bulgular›n›n herkese aç›k olmas› ge-

rekti¤ini söylemek çok daha kolayd›.

Örne¤in, hükümetlerin üniversiteler-

deki araflt›rmac›lar›n çal›flmalar›n› ka-

muya ait fonlardan desteklemelerinin

temelinde de bu yat›yordu. Bilgi ve ile-

tiflim teknolojileri ve bu teknolojilere

paralel olarak ortaya ç›kan, biyotekno-

loji gibi ileri teknoloji alanlar›, bütün

bunlar› de¤ifltirdi. Bu her iki alanda

da, keflif aflamas›yla teknolojik uygula-

ma aras›nda geçen süre k›sald›kça, te-

mel bilimle uygulamal› bilim aras›nda-

ki s›n›r da bulan›klaflmaya bafllad›; ba-

z› durumlardaysa tamamen ortadan

kalkt›. Bu süreçte, bu iki alanda, yal-

n›zca ortaya ç›kan teknolojik ürünler

de¤il, bilimsel etkinliklerin öteki ta-

mamlay›c› ögeleri de ticari de¤er ka-

zand›. Bu, yeni araflt›rma araçlar› ge-

lifltirenlerin, bundan kâr sa¤layaca¤›

ve bu araçlar› kendi araflt›rmalar›nda

kullanmak isteyecek olanlara satabile-

cekleri ya da baflkalar›n›n bu araçlar›

kullanmas›n› engelleyebilecekleri an-

lam›na geliyor.

Geçmiflte, hükümet politikalar›, bi-

limsel bilginin herkesin kullan›m›na

aç›k olmas›n› desteklerken, son y›llar-

da bu sözü edilen e¤ilimi destekler ol-

du. Örne¤in, ABD’de, 1980’li y›llarda

yürürlü¤e giren Bayh-Dole yasas›, üni-

versiteleri, giderleri federal hükümet

fonlar›nca karfl›lanan araflt›rma sonuç-

lar›n›n haklar›n› satarak gelir elde et-

meye ve bu haklar› kendi laboratuvar-

lar›nda oluflturulan fikirlere kadar ge-

niflletmeye teflvik ediyor. Avrupa’da,

hükümet destekli etkinliklerden (me-

teorolojik ve jeofiziksel veriler gibi)

kâr sa¤lamaya yönelik benzer hareket-

ler var. Bunlar, ilgili veri tabanlar›n›n,

öncelikle özel olarak toplanm›fl ticari

verileri yay›mlayanlar›n parasal ç›kar-

lar›n› korumaya yönelik yasal düzenle-

meleri tetikledi.

Biütün bu e¤ilimler, öncelikle gelifl-

mekte olan ülkeleri olumsuz etkiliyor.

Bilimsel bilgilerin özellefltirilmesi,

elektronik veritabanlar›na eriflim be-

delinin bu kadar ucuz olabilece¤i böy-

le bir döneme karfl›n, yoksul ülkelerle

vars›l ülkeler aras›ndaki bilgi uçuru-

munun genifllemesine ne-

den oluyor. Yoksul ülkeler-

deki bilim adamlar› aç›s›n-

dan bak›ld›¤›nda, bu du-

rum flöyle özetlenebilir:

Kuzey yar›mküredeki arafl-

t›rmac›lar›n eriflebildi¤i

özel kaynaklara eriflebil-

mek için gereken finans

kaynaklar›na sahip de¤iller

(temel laboratuvar teknik-

lerinin lisanslar›, bilimsel

dergilere abonelik, fon kay-

naklar›yla ilgili yap›land›r›l-

m›fl bilgiler gibi). Sonuçta,

finans kaynaklar›n›n k›tl›¤›

da, bilimsel bilgi ve kaynak-

lar› üretebilme kapasitesi

gelifltirmelerini ve bu "bi-

limsel bilgi ekonomisi"nin

gerçek bir üyesi olmalar›n›

(ve dolay›s›yla buna katk›-

da bulunmalar›n› ve bun-

dan yarar sa¤lamalar›n›) engelliyor.

Kütüphaneniz en son bilimsel bulgu-

lara eriflimi karfl›layam›yorsa, ya da la-

boratuvar›n›z en son genom verileri-

nin depoland›¤› bilgi tabanlar›na erifl-

mek için gereken fonlardan yoksunsa,

nas›l olur da kendinizi küresel bilim

toplulu¤unun bir üyesi olarak hisse-

debilirsiniz? Daha eflitlikçi bir denge

yaratabilmek için, yaz›l›m üreticilerin-

den bilimsel yay›mc›lara kadar, gelifl-

mifl ülkelerdeki birçok özel kuruluflun

buna direncini yenmek gerekecek.
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Bilimsel Bilgiye
Eriflim



Yerli bilginin, özellikle sürdürüle-

bilir geliflme ve yoksullukla savafl gibi

konularda de¤erinin fark›na var›lma-

s›yla, bu tür bilgilere verilen de¤er de

art›yor. Geliflmifl ülkelerde ne kadar

öne ç›karsa ç›ks›n, Bat› temelli "for-

mal" bilgi, asl›nda dünyadaki bilgi sis-

temlerinden yaln›zca biri; a¤›rl›kl› ola-

rak bat› temelli e¤itim sistemlerinde

gelifltirilmifl bilgi sistemlerine verilen

ad. Bu flekilde adland›r›lmas›n›n ne-

deni, yaz›l› belgeler, kurallar, düzen-

lemeler ve teknolojik altyap›yla des-

tekleniyor olmas›. Buna karfl›n, "yerli

bilgi" (ya da yerel bilgi), do¤al çevrey-

le yak›n iliflki içinde uzun bir geç-

miflleri olan insanlarca gelifltiri-

lip korunmufl bilgi kümeleri-

ne, anlat›mlara ve uygulama-

lara dayan›yor; kuflaktan

kufla¤a sözel olarak akta-

r›l›yor ve ender olarak

yaz›ya dökülüyor. Bir-

çok ülkede formal bil-

gi, formal olmayan,

yerel, geleneksel, ya

da ekolojik bilgi sis-

temleriyle birlikte

varl›¤›n› sürdürüyor.

Bu bilgiler, ait ol-

duklar› kültürlerde,

günlük yaflam›n bir-

çok temel boyutuna

da temel oluflturuyor:

Avlanma, bal›kç›l›k, ta-

r›m, hayvanc›l›k, besin

üretimi, su, sa¤l›k ve

çevresel ve toplumsal de-

¤iflimlere uyum gibi. 

Örnek vermek gerekirse,

geçti¤imiz y›llarda, Gana’daki

bir grup çiftçi, yabanc› tar›m uz-

manlar›na, o çevrede yetiflen bir

a¤ac›n alt›na ekilen tar›m ürünlerinin

çok iyi geliflme gösterdi¤ini anlatt›kla-

r›nda, sözleri kuflkuyla karfl›lanm›flt›.

Çiftçilere göre, ürünlerin gereksinim

duydu¤u suyu, a¤ac›n kökleri karfl›l›-

yordu. Uzmanlar, a¤açlar›n, köklerini

kullanarak topra¤›n derinliklerindeki

suyu yapraklar›na ulaflt›rd›klar›n› bili-

yorlard›. Bu durumda, a¤ac›n alt›nda

topra¤›n, çevredeki topraklara göre

daha az nemli olmas› gerekirdi. An-

cak, sonuçta, çiftçilerin anlatt›klar›n›n

do¤ru oldu¤u ortaya ç›kt›. Çünkü,

söz konusu a¤ac›n kök sistemi, top-

raktaki suyu hem gövdesine, hem de

kendisini çevreleyen topra¤a sifonlu-

yordu.  Toplumbilimcilere göre bu

olay, modern tar›m biliminin gelenek-

sel bilgiyi gözard› etmesinin çok say›-

da biçimlerinden biri.

Yak›n bir geçmifle kadar, yerli bil-

ginin, "ça¤dafl bilimsel dünya görüflü"

olarak adland›r›lan bilgi sistemiyle çe-

liflti¤i durumlarda da, bu bilgiler "bofl

inanç" olarak kabul ediliyordu. "Ak›l-

c›l›k" s›namas›n›n da Bat› toplumlar›-

n›n kültürel bir ürünü oldu¤u fark

edilmeden, ak›lc› bir temele sahip ol-

mamas›, bu bilgilerin gözard› edilme-

si için yeterli say›l›yordu. Bu bak›fl

aç›s› de¤ifliyor. Son y›llarda, t›ptan ta-

r›ma kadar çok çeflitli alanlarda, gele-

neksel bilgiyi ve uygulamalar› reddet-

menin bedelinin kimi zaman a¤›r ol-

du¤unun ay›rd›na var›lm›fl durumda.

Yerli bilgi, bugün, tar›m, biyoloji, sa¤-

l›k, do¤al kaynaklar›n kullan›m›, yö-

netim ve e¤itim gibi, pek çok konuda

yerel soruna çözüm getirmede önem-

li katk›lar sa¤l›yor. Ancak, yerli bilgi-

nin de¤erinin, özellikle sürdürülebilir

geliflme ve yoksullukla savafl›ma kat-

k›s›n›n fark edilmesi, ne yaz›k ki bu

bilgilerin büyük bir tehlike alt›nda ol-

du¤u bir zamanda, geç gerçekleflti.

Yerli bilgi, hem h›zl› küresel de-

¤iflim süreçleri, hem de bu bil-

gilerin belgelenmesi, de¤er-

lendirilmesi, korunmas› ve

yay›lmas› için gereken

kurumlar›n ve kapasite-

lerin eksikli¤i nedeniy-

le yok olma tehlikesiy-

le karfl› karfl›ya. Yerli

bilgi sistemlerinin ele

al›nmas› için yeni

yöntemlerin geliflti-

rilmesi de gerekiyor.

Ancak bu flekilde bu

bilgi sistemlerinin

sorunlara getirdi¤i

çözümler desteklenip

benimsenebilir. Bu

tür bilgilerin e¤itim

programlar›na ve ö¤re-

tim yöntemlerine kat›ld›-

¤› da oluyor. Ancak, bu

noktada çok önemli soru-

lar ortaya ç›k›yor: Yerli bilgi-

nin sahibi kimdir? Bu bilgileri

kimler kullanabilir ve kimin,

hangi amaçla kullanaca¤›na kim

karar verir? Bu bilginin sahiplerine

ödenecek bedel nedir? Kimilerine gö-

re, yerli bilgilerin belgelenmesi, örne-

¤in, biyo-korsanl›¤› teflvik ediyor ve

geliflmekte olan ülkelerin zarar›na,

yeni bir sömürgecili¤in habercisi. Yer-

li bilgi veri tabanlar› ve yay›nlar›, iste-

yen herkesin, yerel içeri¤ine sayg›

göstermeden ya da bu bilgileri üreten-

lere bedel ödemeden, istedikleri gibi

kullanmas›na yeflil ›fl›k yak›yor.
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“yerli bilgi”



Fikir mülkiyeti haklar›, bilgi ekono-

misinin köfle tafllar›ndan birini olufltu-

ruyor. Bu ekonomi, bilimsel bilgiden

kaynaklanan ürünlerin ve hizmetlerin

çevresinde yap›lanm›fl durumda. Bu-

nun en belirgin örne¤i olan alanlar,

moleküler biyoloji alan›ndaki kefliflere

dayanan biyoteknolojiyle,

fizik ve biliflim alanlar›n-

daki bulufllara dayanan

bilgi ve iletiflim teknoloji-

leri.

Toplum, yararl› bilgileri

bulan kiflilere, bu bilginin

kullan›m› üzerinde s›n›rl›

bir yönetim hakk› vererek,

buluflçular› ödüllendirir.

Bu, olas› rakiplerin bu

araflt›rmalar›n ürünlerini

kullanmalar›n› önleyerek

ya da lisans anlaflmalar›

sayesinde bu ürünleri kul-

lananlardan para alarak,

araflt›rma ve gelifltirmeye

harcanan paradan kar et-

me olana¤› sa¤lar. Bilim-

sel çabay›, teflvik etmek

amac›yla, patentler, telif

haklar› ve markalarla

ödüllendiren fikir mülkiyeti haklar›,

bugün küresel ekonomide önemli bir

ifllev görmeye bafllad›. Ancak, fikir

mülkiyeti haklar›n›n ekonomik önemi

artt›kça, fikir mülkiyetinin garantiye

al›nmas›n› ve uygulanmas›n› yasal aç›-

dan koruyan kurallar›n ekonomik,

toplumsal ve politik sonuçlar› konu-

sunda, kamuoyundaki görüfl ayr›l›kla-

r› da ço¤ald›. Bu görüfl ayr›l›klar›n›n

bir bölümünün odak noktas›, bu ku-

rallar›n koruma alt›na ald›¤› haklar

konusunda çok "eli aç›k" oldu¤u, ya

da ekonomik ve endüstriyel gücün tek

tek merkezlerde toplanmas›na olanak

tan›d›¤› durumlar. Görüfl ayr›l›klar›n›n

bir bölümüyse, özellikle yaflam bilim-

lerinde, neyin "insan buluflu" olarak

adland›r›labilece¤i ve patent koruma-

s›na al›nmak üzere seçilebilece¤i üze-

rinde odaklan›yor.

Bu görüfller, özellikle geliflmekte

olan ülkeler aç›s›ndan düflünüldü¤ün-

de önem kazan›yor. Ekonomik büyü-

me gereksinimi, geliflmifl ülkelerde

ekonomik büyümeye neden olan mo-

dellerin gittikçe artan bir yayg›nl›kla

kabullenilmesine neden oluyor. Bu,

yaln›zca bireysel yarat›c›l›¤› ve bulufl-

çulu¤u de¤il, belki daha da önemlisi,

araflt›rmalara finans deste¤i sa¤layan

yat›r›mc›lar›n da kazanmas›n› ve des-

teklenmesini sa¤layan fikir mülkiyeti

haklar›na duyulan gereksinimi de be-

raberinde getiriyor. Bu nedenle de, ör-

ne¤in, Dünya Ticaret Örgü-

tü (WTO) üyelerinin, hem

ulusal, hem de uluslar aras›

düzeyde, serbest ticaretin te-

mel gereklili¤i olan baz› fi-

kir mülkiyeti yasalar›n›n yü-

rürlü¤e geçirilmesini garan-

ti alt›na alan, "ticaretle iliflki-

li fikir mülkiyeti haklar›"n›

konu alan anlaflma hüküm-

lerini de kabul etmeleri ge-

rekiyor. Daha önceleri, gelifl-

mekte olan birçok ülkede,

çok daha gevflek özellikte fi-

kir mülkiyeti mevzuat› yü-

rürlükteydi. Bu durum, bu

ülkelerin, herhangi bir yer-

de gelifltirilen ve patentle-

nen ürünlerin kopyalanmas›

yoluyla, birçoklar›n›n önem-

li endüstriler gelifltirmesine

olanak tan›m›flt›. Hindistan
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Fikir Mülkiyeti Ha
B‹LG‹ VE ‹LET‹fi‹M DEVR‹M‹N‹N YARATTI⁄I YEN



ve Brezilya’daki ilaç endüstrileri gibi.

Ticaretle ilgili fikir mülkiyeti haklar›n›

konu alan WTO anlaflmas›, iflte bu tür

durumlara karfl› bir önlem.

Ancak, t›pk› serbest ticarette oldu-

¤u gibi, fikir mülkiyeti haklar› düzen-

lemelerinden yarar sa¤layanlarla, bun-

lar›n bedelini ödemesi gerekenler ara-

s›nda genifl bir uçurum var. Birçok du-

rumda, bu, do¤rudan küresel ekono-

mide dolaflan ürünlerin arkas›ndaki

araflt›rmalar›n, geliflmifl ülkelerde ger-

çeklefltirilmifl olmas›ndan ve sonuçla-

ra bu ülkelerdeki flirketlerin sahip ol-

mas›ndan kaynaklan›yor. Özellikle t›p

ve tar›m alanlar›nda, araflt›rma ve ge-

lifltirme için gereken yat›r›mlar›n bü-

yüklü¤ü nedeniyle, fikir ve mülkiyet

haklar›, gittikçe daha fazla önem kaza-

n›yor. Öte yandan, bu araflt›rmalar›n

ürünlerine eriflmek, geliflmekte olan

ülkeler aç›s›ndan büyük önem tafl›yor.

Bunun en aç›k örne¤i, yeni ilaçlar›n

gelifltirilmesine yarayan farmakoloji

araflt›rmalar›. Farmakoloji flirketleri-

nin sahip oldu¤u ilaç patentleri, flir-

ketlere, patent sahibi olduklar› ülke-

lerde bu ilaçlar› kimlerin, hangi koflul-

larda üretebilece¤ini belirleme gücü

veriyor. Tan›m olarak da, flirketlerin

en önemli sorumlulu¤u, araflt›rmalar›-

na destek olan yat›r›mc›lar›n ekono-

mik kazan›mlar›n› yükseltmek. Bun-

lardan yarar sa¤layabilecek, ancak fi-

yatlar›n›n yüksek olmas› nedeniyle

belki de bu ilaçlar› almaya gücü yet-

meyecek olanlara karfl›ysa sorumluluk

tafl›m›yorlar.

Çok uluslu flirketlerin destekledi¤i

araflt›rma gruplar›n›n, biyolojik süreç-

lere ait bilgileri patentlemeye çal›flt›¤›

durumlardaysa, baflka görüfl ayr›l›kla-

r› ortaya ç›k›yor. Sözgelimi, araflt›rma-

c›lar›n bir hastal›¤›n iyilefltirilmesinde

kullan›lan ve yerli bir toplumun ku-

flaklar boyunca bildi¤i bir sa¤alt›m

yönteminin daha önceden bilinmeyen

bilimsel temelinin ödülünü almak üze-

re hak iddia etti¤ini düflünelim. Böyle

olunca, bu sürecin "bilimsel olmayan"

bilgisine yüzy›llar boyunca sahip olan-

lar›n, bu ödülün ne kadar›n› almalar›

gerekti¤i sorusu ortaya ç›k›yor.

‹lke olarak, fikir mülkiyeti haklar›,

özel ilgilerle kamunun ilgileri aras›n-

da bir denge kurmay› hedefler. Fikir

mülkiyeti haklar› tasarlan›rken, yasa

koyucular, fikir mülkiyetlerini üreten-

lerin ve kullananlar›n haklar› ve yü-

kümlülükleriyle, toplumsal ve ekono-

mik geliflme hedeflerinin dengede ol-

mas›n› sa¤lamaya çal›fl›rlar. Örne¤in,

patent sisteminin avantajlar›ndan biri,

endüstriyel s›r saklamay› cayd›rmas›.

Bir buluflun tam ayr›nt›lar›n›n ve nas›l

çal›flt›¤›n›n ayr›nt›l› olarak bas›lmas›,

bu bulufla patent sa¤lama koflular›n-

dan biridir. Fikir mülkiyeti haklar›, ay-

r›ca özel lisanslar yoluyla, potansiyel

yarara sahip bulufllar›n kullan›lmas›n›

güvence alt›na al›r. Ancak, uygulama-

da, fikir mülkiyeti haklar›n›n olumlu

ve olumsuz etkileri aras›ndaki denge,

sürekli olarak de¤ifliyor. Bu de¤iflimle-

rin baz›lar›, bulufllar›n alt›nda yatan

bilimsel bilgilerin evrim geçiren do¤a-

s›ndan kaynaklan›yor. Sözgelimi, ge-

netik araflt›rmalar›nda gelinen nokta,

insanlara yarar sa¤layabilecek biyolo-

jik süreçlerin belirlenmesi ve kopya-

lanmas› konusunda çok büyük f›rsat-

lar ortaya ç›kard›. Örne¤in, tar›mda,

büyük tar›m flirketlerinin sahip oldu-

¤u yeni tohum çeflitlerine ait patentle,

bu de¤iflimin örneklerinden biri. Far-

makoloji patentlerinin, geliflmekte

olan ülkelerde yaflayanlar›n temel ilaç-

lara eriflimine etkisi; potansiyel yarara

sahip biyolojik kaynaklar›n aranmas›

çal›flmalar›, baz›lar›nca biyo-korsanl›k

olarak adland›r›lmas›, genetik araflt›r-

malar alan›nda, (patentlenebilir nite-

likli) bulufllarla, (patentlenemez nite-

likte kabul edilen) keflifler aras›ndaki

s›n›r›n bulan›klaflmas›, fikir mülkiyeti

haklar›n›n besinlerin güvenilirli¤ini

nas›l etkileyece¤i, insan haklar› konu-

sundaki kayg›larla nas›l kesiflece¤i ve

ticaretle ilgili fikir mülkiyeti haklar›-

n›n geliflmekte olan ülkeler aç›s›ndan

yaratt›¤› ikilemler gibi tart›flmal› konu-

lar da var.
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Bilgi ve iletiflim teknolojilerinde

yaflanan devrim,  “bilgi devrimi” ola-

rak da an›lan yeni bir ça¤›n bafllama-

s›n› sa¤lad›. ‹fl yönetimi konusundaki

çal›flmalar›yla tan›nan ünlü yazar Pe-

ter Drucker’a göre, bugün yaflad›¤›-

m›z say›sal devrim, insanl›k tarihinde-

ki bilgi devrimlerinin dördüncüsü. ‹l-

ki, bundan 5 – 6 bin y›l önce, Mezo-

potamya’da yaz›n›n bulunufluydu.

‹kinci bilgi devrimi, MÖ 1300 y›l›nda

Çin’de ilk kitab›n yaz›lmas›yd›. Üçün-

cü bilgi devrimiyse, 1450 y›l›nda mat-

baan›n bulunuflundan sonra gerçek-

leflti. Bu devrimlerin hepsinin de, o

günkü içeriklerinin çok ötesinde ve

yüzy›llar›n ak›fl›n› de¤ifltiren etkileri

oldu. Bugün yaflad›¤›m›z bilgi devri-

minin gelecekteki etkileri nas›l ola-

cak? 

Say›sal teknolojiler konusundaki

tart›flmalar›n birço¤unu, iyimser ya

da kötümser olarak ikiye ay›rabiliriz.

Kimi yazarlara göre bilgi devrimi, hiye-

rarflik düzendeki bürokrasilerin pabu-

cunu dama atarak, topluluklar›n ve

yarg› haklar›n›n, vatandafllar›n kimlik-

lerinin ve ba¤l›l›klar›n›n oluflturdu¤u

çoklu katmanlarda üst üste bindi¤i ye-

ni bir tür elektronik feodalizm olufltu-

racak. 

Baflka yazarlarsa, olumlu geliflmele-

rin ekonomi, politika ve kültür alan›n-

da çok büyük de¤iflimler ve olumlu ço-

¤unlu¤unun karar alma süreçlerine

kat›ld›¤›n› ve demokratik süreçlerin

iyileflti¤ini görmeyi umuyorlar. Ancak,

kimi baflka yazarlara göreyse de, bun-

lar ütopik düflünceler. Bu yazarlar, bil-

gi ve iletiflim teknolojilerindeki ilerle-

melerin, toplumsal ve ekonomik ayr›m-

lar›n, politik güç eflitsizliklerinin, "bilgi

vars›llar›"yla yoksullar aras›ndaki uçu-

rumun daha da art›raca¤› kan›s›nda.

Bu iki uç aras›nda yer alan teknore-

alistlerse, yeni bilgi toplumunun var

olan ekonomik ve kültürel eflitsizlik-

leri besleyip, geliflmifl ülkelerle gelifl-

mekte olan ülkeler aras›ndaki uçuru-

mu daha da geniflletebilece¤i gibi,

gerçekten de birbirine ba¤l› bir "küre-

sel köy" yaratma olas›l›¤›n› da do¤a-

s›nda bar›nd›r›yor.

Peki, günümüzde tohumlar› at›lan

yeni bilgi toplumunda, geliflmekte

olan ülkelerdeki bilgi ve iletiflim tek-

nolojileri altyap›lar›n›n yavafl geliflme-

sinin sonuçlar› neler olacak? Yeni ile-

tiflim teknolojilerinin ekonomik büyü-

me ve yoksullu¤u azaltma potansiyel-

leri hakk›nda bugüne kadar neler ö¤-

renildi?

Medyan›n ve iletiflim teknolojileri-

nin birçoklar› için zaman› ve uzay› "s›-

k›flt›rarak" dünyay› küçültmesi, bu

teknolojilere çok az eriflimi olan ya da

hiç eriflemeyen, bilgi-d›fllanm›fl› bir alt-

s›n›f yaratt›. Dünya üzerindeki telefon-

lar›n % 75’i, sekiz geliflmifl ülkede yafla-

yan insanlar›n kullan›m›nda. Baz› ülke-

lerde, pil fiyatlar›, insanlar›n al›m düze-

yinin çok üzerinde oldu¤undan, bura-

larda yaflayan insanlar için radyo dinle-

mek lüks bir tüketim olarak görülüyor.

Öte yandan, yeni bilgi ve iletiflim tekno-

lojilerinin kültür ve dil içeri¤i bak›m›n-

dan çeflitlili¤inin s›n›rl› olmas› da, çok

büyük kitlelerin bu alandan d›fllanmas›-

na yol aç›yor. Küresel a¤larda bilginin

ak›fl›, kuzey yar›mküredeki ülkelerden

kuzey yar›mküredeki baflka ülkelere ya

da kuzey yar›mküreden güney yar›m-

küreye do¤ru gerçeklefliyor; geliflmek-

te olan ülkelerde "yerli bilgi"nin oyna-

yaca¤› rol de sorgulan›yor. ‹nternet,

radyo ve televizyonun ifllevleri, yasalar-

ca kontrol edilmeyen medya ortamla-

r›nda iç içe geçtikçe, halka yönelik ge-

leneksel yay›nc›l›k, Pazar pay›n› ticari

medyaya kapt›r›yor. Yeni bilgi ve ileti-

flim teknolojilerinin, örne¤in, radyo

teknolojisinin tersine, sürekli olarak

yenilenmesinin ve güncellenmesinin

gerekmesi, yerkürenin hem güneyinde-

ki, hem de kuzeyindeki yoksullar›n d›fl-

lanmas›na neden oluyor.

Bilgi Toplumunun
Gelece¤i



2003 y›l› Aral›k ay›n›n

sonunda, Cenevre’de bir

dünya zirvesi düzenlendi. Bu zirve-

nin ilgi oda¤›, bilgi ve iletiflim tekno-

lojilerinin yay›l›fl›n›n ulusal ve ulus-

lar aras› alanlardaki aç›l›mlar›. Ulus-

lararas› Telekomünikasyon Birli¤i’nin

düzenledi¤i Dünya Bilgi Toplumu Zir-

vesi, korsan yaz›l›mlardan, yoksullarla

vars›llar aras›ndaki say›sal uçurumu

ortadan kald›rmaya kadar, çok çeflitli

alanlarda at›lacak ad›mlar›n tart›fl›lma-

s› için f›rsat.

Birleflmifl Milletler’e göre zirvenin

amac›, "bilgi toplumu konusunda or-

tak bir görüfl ve anlay›fl›n gelifltirilme-

si ve hükümetler, uluslararas› kurum-

lar ve sivil toplumun tüm sektörlerin-

ce, yeniliklerin yaflama geçirilmesi için

bir hareket plan›n›n ve deklarasyonun

benimsenmesi". Zirvenin eylem

plan› için haz›rlanan çerçevenin

üç ana hedefi bulunuyor: Bilgi ve

iletiflim teknolojilerine herkes

için eriflim sa¤lanmas›, bilgi ve

iletiflim teknolojilerinin, ekono-

mik ve toplumsal geliflimde bir

araç olarak kullan›lmas› ve bu

teknolojilerin kullan›m›n›n güve-

nilirli¤inin sa¤lanmas›.

Zirveden beklenen sonuç, bilgi

toplumunun hedeflerine ulaflabil-

mek için, farkl› ilgilerin tümünü

yans›tmaya çal›flan bir eylem pla-

n› ve politik istenç yarat-

mak. Bilgi ça¤›n› kapsa-

yan politik ortam, henüz

gelifliminin ilk aflamala-

r›nda. Ulusal "e-strateji-

ler", evrensel eriflim hakk›, küresel

yönetim ve ticaretin teflvik edilmesi,

özel yaflam›n korunmas›, bilginin öz-

gürleflmesi, fikir mülkiyet haklar› ve

a¤ güvenli¤iyle ilgili konular, bugün

ülkelerin toplumsal ve ekonomik ilgile-

ri aras›nda ön planda, ancak tan›mlar›

tam yap›lmam›fl. ‹flte, Dünya Bilgi Top-

lumu Zirvesi, belli ulusal ve uluslarara-

s› politikalarla ilgili tart›flmalar›n çer-

çevesini oluflturacak temel ilkelerde

uzlaflman›n sa¤lanaca¤› bir platform

olacak.

Zirve, iki aflamal› olarak gerçeklefle-

cek: zirvenin ilk aflamas›, 10-12 Aral›k

2003 tarihlerinde Cenevre’de, ikinci

aflamas›ysa, 16-18 Kas›m 2005’te Tu-

nus’ta gerçekleflecek.

Zirveye, hükümetler, özel sektör

temsilcileri, sivil toplum örgütleri, bir-

leflmifl milletlerin özel temsilcileri kat›-

l›yor. Cenevre’de oluflturulacak belir-

lenecek ilkeler ve eylem plan›ndan

sonra, Tunus’ta gerçeklefltirilecek top-

lant›lar›n odak noktas›ysa geliflme ola-

cak. Türkiye’de, zirveyle ilgili ulusal

haz›rl›k çal›flmalar›, Ulaflt›rma Bakan-

l›¤› ve Telekomünikasyon Birli¤i bafl-

kanl›¤›nda yürütülüyor.

Bilgi toplumunun, demokrasi, ada-

let, eflitlik, insanlara, insanlar›n kiflisel

ve toplumsal geliflimine sayg› aç›s›nda

bir araç olabilmesi için, hangi de¤erle-

ri garanti alt›na almal›y›z? Yaratmak

istedi¤imiz toplumun gelece¤ini bi-

çimlendirmede iletiflimin rolü

nedir?

Bilginin gittikçe artan bir h›z-

da yolculuk yapmas›, farkl› kül-

türlerden ve geliflimin farkl› ev-

relerinden insanlar› nas›l etkili-

yor? Sürekli evrim geçiren küre-

sel toplumda, farkl› kültürlerin

bu dinamiklere kat›labilmesi

için yeterli yer ve "görüfl uzakl›-

¤›" sa¤l›yor muyuz? Bireylere,

refahlar› ve yarat›c› potansiyelle-

ri için gerekli bilgi ve iletiflim

araçlar›n› sa¤layabiliyor muyuz?
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dünya bilgi
toplumu zirvesi
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Birçok insan için ö¤renme, alt›
yafl›ndan sonra bafllayan ve 20’li

yafllarda sona eren ve yaln›zca
dersliklerde gerçekleflen bir

süreç. Bilgi ve iletiflim
teknolojileri devriminden sonra,
e¤itim konusundaki geleneksel
görüfller de de¤iflim geçirmeye

bafllad›. Yaflamboyu ö¤renme ve
uzaktan e¤itim gibi kavramlar

yayg›nl›k kazan›yor. Bu yeni
anlay›fllar, yeni teknoloji

ürünlerinin deste¤iyle uzak
bölgelerde yaflayanlara e¤itim

hizmetlerini götürmede
kullan›labilir.

Yeni bilgi ve iletiflim teknolojileri,
özellikle geliflmekte olan ülkelerin
karfl› karfl›ya oldu¤u, ekonomik,
toplumsal ve kültürel sorunlar›
aflmada etkili bir araç olabilir mi?

Sürdürülebilir geliflmenin odak
noktalar›ndan biri de, cinsiyet
ayr›m›yla savafl. Birçok ülkede
kad›nlar, yeni bilgi ve iletiflim

teknolojilerine eriflimde görülen
uçurumun en uç noktalar›nda yer

al›yor. Öte yandan, bilgi ve
iletiflim teknolojileri, kad›nlar›n ve

d›fllanm›fl baz› gruplar›n
durumunun iyilefltirilmesi için de

bir araç olabilir.
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BBiilliiflfliimm:: Teknik, ekonomik ve top-

lumsal alanlardaki iletiflimde kullan›-

lan ve bilimin dayana¤› olan bilginin,

özellikle elektronik makineler arac›l›-

¤›yla düzenli ve ak›lc› biçimde ifllen-

mesi bilimi.

BBiillggii ÇÇaa¤¤››:: Bilginin ve bilgi tekno-

lojilerinin, toplumsal, kültürel ve

ekonomik alanlarda en önemli etken

olaca¤› öngörülen tarih evresi.

BBiillggii EEkkoonnoommiissii:: Yeni bilgi ve ileti-

flim teknolojilerine dayanan, bilgiyi

tüketilen bir de¤er ve meta olarak

gören ekonomi düzeni.

BBiillggii YYookkssuullllaarr››:: Ça¤dafl bilgi iflle-

me ve iletiflim araçlar›ndan gerekti¤i

gibi yararlanamayan, ‹nternet eriflimi

olmayan ve bilgi ekonomisinden d›fl-

lanan toplumlar ya da toplum kat-

manlar›.

BBiillggii VVaarrss››llllaarr››:: Ça¤dafl bilgi iflle-

me ve iletiflim araçlar›ndan gere¤ince

yararlanabilen, genifl bantl› ‹nternet

eriflimine sahip ve bilgi ekonomisi

toplumunda yer alan toplumsal kat-

man.

BBiillggii OOttooyyoolluu:: Yüksek h›zda, genifl

bantl›, her türlü, özellikle ço¤ulor-

tam verilerini iletebilen; hem ulusal

hem de uluslar aras› ekonomide rol

oynayacak bilgi a¤›.

BBiillggii YYöönneettiimmii:: Bir biliflim siste-

minde, bilginin edinilmesi, incelen-

mesi, depolanmas› araflt›r›lmas› ve ya-

y›mlanmas› süreçleri.

BBiillggii AA¤¤››:: Birçok belge iflleme mer-

kezini bir araya getiren a¤.

BBiillggii ‹‹flfllleemm MMeerrkkeezzii:: Bir örgüt için,

özellikle yönetime destek amaçl› tüm

veri iflleme etkinliklerinin yürütüldü-

¤ü merkez.

BBiillggii HHiizzmmeettlleerrii:: Elektronik posta,

banka ifllemleri, yolculuklar için yer

ay›rtma, büyük veritabanlar›na eri-

flim gibi çeflitli olanaklar sa¤layan,

aramal› ticari hizmetlere verilen ad.

BBiillggii TToopplluummuu:: Birincil özkaynak

olarak bilgiyi gören  ve geliflmesi bili-

flim ve iletiflim teknolojilerinin evri-

mine ve kullan›m›na ba¤l› olan top-

lum.

BBiilliiflfliimm SSiisstteemmii:: Belli bir konuyla

ya da örgütle ilgili verilerin belli bir

düzen içinde bilgisayar ortam›nda

sakland›¤› ve bu sistemin kullan›c›la-

r›n›n bilgi gereksinimlerini karfl›la-

mak üzere dönem dönem ya da bafl-

vuruldukça raporlar üreten; ya da ge-

reksinim duyulan bilgiye k›sa sürede

eriflim sa¤layan belli bir donan›m

üzerindeki yaz›l›m ve veriler toplulu-

¤u.

BBiillggii TTeekknnoolloojjiilleerrii:: Bilginin der-

lenmesi, edinilmesi, örgütlenmesi ve

da¤›t›m›yla ilgili tüm hizmetler, yaz›-

l›mlar ve donan›mlara verilen ad.

Bilgi Sözlü¤ü
.

Kaynaklar
http://www.un.org/esa/
http://www.itu.int/
http://www.unece.org/
http://www.undp.org/
http://www.scidev.net/
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm
http://www.geneva.2003.org
http://www.digitaldividenetwork.org/

Çeflitli bilgi ve iletiflim
teknolojileriyle birlikte ‹nternet’in

de, çevre hakk›nda bilgilerin
toplanmas›nda ve çevre
de¤ifliminin izlemesinde

kullan›lmas› flafl›rt›c› de¤il.
Bugün, çölleflmenin

izlenmesinden, Afrika’n›n tar›m
bölgelerindeki çiftçilere günlük

ürün fiyatlar›n›n iletilmesine
kadar, çok çeflitli

projelerde kullan›l›yor.

Afrika ve Asya’n›n do¤usu gibi
dünyan›n birçok bölgesinde,

özellikle temel sa¤l›k
hizmetlerinin yeterli olmamas›,

toplumsal ve ekonomik geliflmeyi
de etkiliyor. Bilgi ve iletiflim

teknolojilerinin, çeflitli ülkelerde
AIDS ve s›tma gibi ölümcül

hastal›klarla savafl›mda
kullan›ld›¤› projeler de var.


