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DÖRDÜNCÜ SANAYĐ DEVRĐMĐ’NE GĐRERKEN
ĐKTĐSAT EĞĐTĐMĐ
Hasan Kazdağlı*

Özet
Dördüncü Sanayi Devriminin etkisiyle işlerin büyük kısmını akıllı makineler almakta, kalan işler için yarış zorlaşmaktadır. Gelecekte iktisatçılar için
ayırt edici olacak olan bilgiyle bezenmiş yetenektir. Đktisat eğitimi veren mevcut üniversiteler bunu tam olarak algılamış görünmemektedir.
Bu makalenin temel amacı, iktisat eğitiminde öğrencilerin gelecekte ihtiyaç duyacakları bilgi ve yeteneklerini güçlendirmeyi önceleyen bir eğitim
stratejisini ortaya koymak ve bu stratejiyi hayata geçirebilmenin koşullarını
değerlendirmektir. Đktisat eğitiminde daha çok müfredat güncellenmesi yapılmaktadır, ancak bu tür uyarlamalar öğrencilerin kalıcı bir eğitim almasını
sağlamaktan uzaktır. Sunulan içerik kadar öğrencilerin verilen bilgileri öğrenmesi, kazandıkları becerilerle bu bilgileri işleyebilmesi ve giderek kendi
öğrenmesini yönetebilir hale gelmesi önemlidir. Yeni dönemin iktisatçılarını
yetiştirirken yalnızca bilgi aktarmaya değil, öğrencilerin kalıcı öğrenme performansına da bakılması gerekir.
Türkiye’de ortaöğretim seviyesindeki sınava endeksli ve yetersiz eğitim
sonrasında iktisat eğitimine başlayan öğrenciler yeterli ön bilgi ve becerilerden yoksundurlar. Bu durum iktisat eğitiminin başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, kalabalık sınıflar eğitimde etkinliği düşürmektedir. Bu
durum düzeltilebilir; gerekli koşullar yerine getirilir ve etkili bir eğitim strate-
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jisi uygulanırsa tüm öğrencilerin kalıcı öğrenme ile iyi bir iktisat eğitimi alması sağlanabilir.
Teknoloji, eğitimin içeriğinin zenginleştirmesi ve bilgi kaynaklarına erişimi kolaylaştırması yanında, öğreten ve öğrenenlere eğitim sürecini optimize
etme ve öğrenmeyi etkinleştirme fırsatını da sunmaktadır. Yapay zeka ve
makine öğrenmesi alanlarındaki yeniliklerle birlikte akıllı öğrenme yöntemleri
öğrencilerin öğrenmelerine destek olmaktadır. Teknolojik uygulamaları geleneksel eğitim politikası ile birleştirerek istenilen iktisat eğitimi sonuçları elde
edilebilir.
JEL Kodları: A20, D83, I21, J21,O14, O33.
Anahtar kelimeler: Đktisat eğitimi, dördüncü sanayi devrimi, teknolojik işsizlik, bilişsel süreçler, iktisat öğretiminde üst-bilişsel beceriler, çağdaş öğrenme yöntemleri, YÖK, Bologna süreci, etkili ve akıllı öğrenme yöntemleri.

ECONOMICS EDUCATION WHILE ENTERING THE
FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION
Abstract
With the effect of the fourth industrial revolution, the threat is looming for
middle-class jobs being lost to smart machines, making the race all the more
intense for remaining jobs. The economists of the future will distinguish
themselves with their combination of talent and knowledge. Unfortunately,
the existing universities do not appear to have perceived this fact fully.
The main purpose of this essay is to present a new education strategy that
will prioritize what the economics students of the future will require—
namely, the exact knowledge and the skills to focus on—and to assess the
conditions for the implementation of this strategy. This is a major departure
from the current practice in economics education of issuing periodic
curriculum updates, which do little to serve the needs of the students. We
should ensure that the economics student has learned everything he was
supposed to and, on top this, has the requisite skills to process that material
and manage her/his own learning. While educating the economists of this new
age, we should not only be concerned with transferring knowledge, but also
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be concerned with transferring knowledge, but also with their long term
learning performances.
Typically, high school students in Turkey show up in university economics
departments lacking the prior knowledge and skills due to insufficient and
examination-indexed education they get. This situation negatively affects the
economics education. Moreover, overcrowded classrooms further hamper the
learning process. This situation can be corrected and a much better economics
education can be given provided that an efficient education strategy is implemented.
Modern technology now offers, for both teachers and learners alike, the
possibility of reaching enormous sources of information for optimizing the
Turkish education process and to make learning much more effective. Artificial intelligence and machine learning now offer much better education methods. The combination of advanced technological methods with traditional
education policies may produce the desired results in economics education.
JEL Codes: A20, D83, I21, J21, O14, O33

Keywords: Economics education, the fourth industrial revolution, technological unemployment, cognitive processes, metacognitive skills in economics
education, contemporary learning techniques, higher education council of
Turkey, Bologna process, effective and smart learning methods.

1. Giriş
Đki yüzyılı aşan bir süredir dünyanın sürekli olarak belirgin bir değişim
içinde olduğu bilinmektedir. Ne var ki yaşadığımız bu günlerde dünya köklü
ve kapsamlı bir dönüşüm sürecine girmeye başlamış görünüyor. Hızla büyüyen dijitalleşme, genişleyerek artan sanal ortamdaki bağlantılılık ve giderek
her alana yayılmaya başlayan yapay zeka dönemin temel belirleyicileri olarak
öne çıkmaktadır. Đçine girmekte olduğumuz yeni dönemde hemen her konuyla
ilgili bilgi kesintisiz bir akışla katlanarak artmakta ve teknik anlamda bilgiye
erişim olanakları genişlemektedir. Öte yandan bilgiye erişim maliyetleri de
inanılmaz ölçüde düşmekte ve hatta büyük ölçüde bedelsiz hale gelmekte,
böylece bilgiye erişim yalnızca küçük bir azınlığın imtiyazı olmaktan çıkıp
dünyanın büyük çoğunluğunun kullanımına açık hale gelmektedir.
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Yapay zeka ve makine öğrenmesi özelliklerini bünyesinde barındıran teknolojilerin hızla yayılması, üretim ve hizmetlerde artan oranda otomasyona
geçilmesi birçok sektörde işsizlik oranlarını yükseltmektedir. Dolayısıyla da
giderek daralan istihdam alanlarındaki işlere girmek isteyenler arasındaki
yarış daha sıkı hale gelmektedir. Geleneksel bilgi ve becerilere sahip kişilere
yönelik talep azalmakta, yeni meslekler ortaya çıkmakta ve mevcut mesleklerde çalışanlarda da yeni özellikler aranmaktadır. Yarışta kazananları öne
geçiren en önemli faktörün bilgiyle bezenmiş yetenek olacağı anlaşılmaktadır.
Bu durum iktisat alanında çalışmak isteyenler için çok daha fazla geçerlidir.
Bu makalenin temel amacı, iktisat eğitiminde öğrencilerin gelecekte ihtiyaç duyacakları bilgi ve yeteneklerini güçlendirmeyi önceleyen bir eğitim
stratejisini ortaya koymak ve böyle bir stratejiyi hayata geçirebilmenin koşullarını Dördüncü Sanayi Devrimi bakış açısıyla değerlendirmektir. Bu amaçla,
Türkiye gibi gelişmekte olan ve genç nüfusun payının yüksel olduğu ülkelerde
eğitimde yaklaşım değiştirmenin zorlukları ve çözüm yolları mevcut yapı
analiz edilerek tartışılmaktadır. Dijital devrimin getirmekte olduğu faydalardan yararlanarak iktisat eğitiminde süreci her yönüyle optimize eden bütüncül
bir eğitim yaklaşımına geçişi kolaylaştıracak koşullar, doğru düzenlemeler ve
destek politikalarıyla nasıl sağlanabileceğini değerlendirmektedir. Yazının
sonunda Türkiye için uygulanabilir bir iktisat eğitim modeli önerilmektedir.
Đzleyen ikinci bölümde öncelikle iktisat eğitiminde kalite ve etkinlik kavramları üzerinde kısaca durulacak, eğitim veren kurumların kendilerine özgü
misyon ve kurumsal değerler belirlemelerinin önemi vurgulanacaktır. Daha
sonra, seçilen misyona uygun eğitim verebilmek amacıyla eğitim ortamı ve
uygulanan yöntemlerin hedefe yönelik koşulları değerlendirilecektir.
Üçüncü bölümde, Dördüncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılmaya başlayan dijital dönüşüm ele alınacaktır. Geleceğin iktisatçılarının nasıl bir dünyada çalışacağını ortaya koymak bakımından yeni dönemin ortaya çıkışına neden olan koşullar, dönemin özellikleri ve ekonomideki etkileri geniş bir yazın
taraması ile değerlendirilecektir.
Dördüncü bölümde eğitim ihtiyacı ve niteliğinin değişmesiyle eğitim felsefesi ve yaklaşımlarındaki ilerlemeleri ve öğrencinin tam öğrenmesini sağlayan
çağdaş eğitim ve öğrenme yöntemlerini ele alacağız. Burada özellikle bilişsel
psikoloji, beyin araştırmaları ve davranışsal psikoloji alanlarındaki gelişmelerin öğrenme sürecinin analiz edilmesindeki katkılarına değinip, çağdaş eğitim
ilke ve yöntemlerine bakacağız.
Beşinci bölümde etkili bir iktisat eğitimi için gereken ön koşulların neler
olduğunu ayrıntılı olarak değerlendireceğiz. Öğrencilerin önceki dönemlerindeki eğitim ve yaşantılarından kazandıkları bilgiler, beceriler, epistomolojik
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inançlar ve üst-bilişsel yeteneklerin iktisat eğitimi üzerindeki etkilerini örneklerle açıklayacağız. Öğrenmeyi engelleyen bu unsurlara nasıl müdahaleler
yapılabileceğini tartışacağız.
Altıncı bölümde, Türkiye’de iktisat eğitiminin durumunu önceki bölümlerdeki yaklaşımlar açısından değerlendirecek, uygulanan ana akım eğitim
yaklaşımını ortaya koyacağız. Kalabalık sınıflar, kısıtlı öğretim kadrosu ve
yetersiz fiziki koşulların olumsuz etkileri yanında merkeziyetçi eğitim sisteminin getirdiği sınırlamaları Bologna Süreci üzerinden ele alacağız. Đktisat
eğitiminde etkinliği attırmak için yapay zeka, öğrenen makineler, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik gibi yenilikleri içeren dijital teknolojilerin yeni
eğitim yaklaşımlarıyla birlikte nasıl kullanılabileceğini gözden geçirerek,
Türkiye için bir model önerisinde bulunacağız.

2. Đktisat Eğitimi: Konuya Genel Bakış
Đktisat eğitimi tartışmaları çerçevesinde, kimi üniversitelerin daha iyi eğitim verdiği ve bu yüzden daha çok tercih edildiği gözlenmektedir. Dahası,
bazı kurum mezunlarının iş dünyasında ön planda tercih edildiği bilinmektedir. Bu bakımdan, birçoklarına göre, sorunun çözümü söz konusu üniversitelerin yaptığını tekrarlamaktan geçmektedir. Konuya biraz yakından baktığımızda ise, iktisat eğitiminde kalite ile neyi kastettiğimizi açık olarak ortaya koymamız gerekir. Bir kurum belli bir alanda daha üstün olabilirken diğer alanlarda iddia sahibi olmayabilir. Belirlenen eğitim amacına ne kadar yaklaşıldığını gösteren bir ölçü, kalite tanımında kullanılabilir. Öte yandan, eğitimin
içeriği kadar, eğitimde uygulanan yöntem ve yaklaşımlarla kurumlar fark
yaratabilirler mi sorusu da önemlidir. Öğrencilerin sahip oldukları özelliklerin
kalıcı öğrenme performansını etkileme koşulları nasıl ele alınmalıdır? Öncelikle, tartışma alanımızın çerçevesini çizmek bakımından, bu sorulara cevaplar
arayacağız.

2.1. Kaliteli Eğitim Veren Kurum: Algı ve Gerçeklik
Đktisat eğitimi tartışmaları çerçevesinde, özellikle öğrencilerin eğitim görmek istediği üniversiteyi tercih olarak belirttiği dönemlerde, eğitim kalitesinin
iktisat bölümünün bağlı olduğu üniversitenin kalitesiyle ilgili olduğu tezi yazılı ve görsel basında sıklıkla dile getirilmektedir. Buna göre, kimi üniversitelerde verilen eğitimin diğerlerinden daha üstün olduğu ve buradan mezun
olanların işverenler tarafından daha fazla tercih edildiği ileri sürülmektedir.
Yerleşik-üniversite durumundaki kurumların zaman içinde oluşturduğu tanınmışlık derecesinin, nispeten daha yetenekli ve daha sağlam ön bilgilerle
donatılmış öğrencilerin eğitim görmek için kendilerini tercih etmesini etkile-
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diği gözlenen bir durumdur. Öğrencilerin üniversite tercihlerini belirleyen
önemli faktörlerden biri de, söz konusu programın önceki yıllarda hangi puan
aralığında ve kaçıncı yüzdelik dilimden öğrenci aldığını gösteren istatistiklerdir. Bu istatistikler kaliteli kurum algısını pekiştirmekte ve böyle üniversiteler
daha yüksek puanlı öğrencilerin öncelikli tercihi haline gelmektedir. Sonuçta,
başarılı öğrencileri çekebilen üniversitelerin ortalama olarak daha iyi bir mezun kalitesine sahip olma şansı da yüksek olmaktadır. Ayrıca, kamuoyu tarafından yakından tanınan ünlülerin de aralarında olduğu mezunlar ve güçlü
mezun derneklerinin kurumun imajını olumlu yönde desteklemesi, kaliteli
eğitim algısını güçlendirmektedir.
Bu çerçevede, eğitim kalitesinin mi önde olduğu, yoksa kurum isminin mi
etkili olduğu tartışması da yapılmaktadır. Kimileri tartışmayı daha ileri götürerek, tanınmış kurumların zaten yetenekli öğrencileri çektiği için eğitim kalitesine yeterli özeni göstermese bile mezunların başarılı olacağını iddia etmektedir. Bu görüş belli ölçüde geçerli olsa dahi, kamuoyunda böylesine bir
algıya sahip kurumların söz konusu imajlarını korumak için eğitim kalitesine
önem vermeleri ve buna uygun nitelikli öğretim elemanı istihdam etmeleri de
yaygın gözlenen bir durumdur. Eğitimde kaliteyi korumak için yeterli özeni
göstermeyen bazı eski kurumların zaman içinde kaliteli mezun verme algısını
kaybetmeye başladıkları gözlemlenebilmektedir. Bunun için üniversite giriş
puanlarının yıldan yıla gösterdiği değişime bakmak bir fikir verebilir.
Gelişmiş ülkelerde, yükseköğretim kurumlarını çeşitli kriterler açısından
değerlendirip belli ölçeklere göre puanlayarak sıralamalar yapan üniversite
dışı kuruluşlar bulunmaktadır. Sıralama, eğitim kalitesi, araştırma kapasitesi,
topluma verilen hizmetler gibi çeşitli kıstaslar açısından yapılarak kurumun
ağırlıklı puanlaması şeklinde olabildiği gibi, bölümler bazında eğitim kalitesi
değerlendirilerek de yapılabilmektedir (Shin ve Toutkoushian, 2011). Bu tür
değerlendirmelerin geçerliliği konusunda bazı tartışmalar olmasına rağmen,
sonuçlar geniş bir kitle tarafından dikkate alınmaktadır. Kısaca, en iyi iktisat
eğitimi veren üniversiteler gibi sıralamalar her yıl yayınlanmakta ve öğrencilerin tercihleri bu tür değerlendirmelerden etkilenmektedir. Ülkemizde, objektif esaslara dayalı ve kendi içinde tutarlı benzer değerlendirme çalışmaları
fazla yaygınlaşmamıştır.
Üniversite giriş puanları yanında iktisat öğretimin yapıldığı yükseköğretim
kurumunun lisans ve lisansüstü öğrenim dengesi ve öğretim kadrosunun zenginliği konularının da, lisans eğitiminin kalitesi üzerinde etkili olduğu söylenmektedir. Ayrıca, üniversitenin müfredatta öğrencilerin ilgilerini dikkate
alan geniş bir yelpazede seçimlik derslere yer vermesinin, özellikle öğrencilerin bireysel başarılarını arttırarak eğitim kalitesini desteklediğini ileri süren
görüşlere, üniversite tanıtım materyallerinde rastlanmaktadır. Üniversite
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yerleşkesinde öğrencilere sunulan hizmetlerin çeşit ve kalitesinin de başarıya
olumlu katkı sağladığı ifade edilmektedir.
Doğal olarak, tüm üniversitelerin en azından kurulma tarihi açısından bir
“marka” avantajına sahip olduklarını söylemek mümkün değildir. Örneğin
Türkiye’de büyük merkezlerdeki üniversitelerin Anadolu’nun çeşitli kentlerinde kurulmuş nispeten genç kurumlara göre bazı doğal avantajlara sahip
olduklarını ifade edilebilir. Đktisat eğitimi tartışmasını yürütürken, bu tür ayrıcalık ve farklılıkları da dikkate almanın ve bunların etkilerini en aza indirecek
tedbir ve politikalar üzerinde kafa yormanın yararlı olacağı açıktır.
Diğer taraftan, toplumda “iyi eğitim veren kurum” algısına sahip üniversitelerdeki eğitimin, özel olarak da iktisat eğitiminin, gerçekten bu algıyı destekleyecek nitelikte bir eğitim olup olmadığına yakından bakmakta yarar vardır. Algılanan ile gerçekte olanlar arasında önemli farklar olabilir. Deney amaçlı olarak, en yüksek puanla girilen bir üniversitenin iktisat bölümü öğrencileri ile en aşağılardaki puan seviyesindeki bir üniversitenin iktisat bölümü
öğrencilerinin yer değiştirdiği durumu düşünecek olursak, algı ile gerçek arasındaki farkı daha iyi anlamamız mümkün olabilir. Aynı deneyi, sağlayacağı
uygulama kolaylığı nedeniyle öğretim kadrolarının tümüyle değiştirilmesi
şeklinde yapmak da mümkündür. Mevcut düzenleme ve anlayış içinde değerlendirildiğinde, iktisat eğitiminin kaliteli olmasını etkileyen faktörler arasında,
öğrenciler tarafından gelenlerin daha etkili olduğu anlaşılmaktadır.

2.2. Amaca Yönelik Eğitim: Mezun Ettiğimiz Đktisatçı Hangi
Bilgilerle Donatılmış Olmalı?
Đktisat eğitimi görenler, eğitimleri sonrasında çok geniş bir yelpazeye yayılan farklı işlerde çalışmaktadırlar. Dolayısıyla, yeni mezunlarda nasıl bir
profil olması gerekir sorusunun cevabı kolaylıkla verilememektedir. Konu
çeşitli yönleriyle ele alınmakta, sürdürülen tartışma iktisat eğitiminde etkinlik
ve kalite konularını da kapsayacak biçimde genişlemektedir. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde bu konudaki tartışmalar yoğunlaşmakta ve genelde
iktisat bilimi özel olarak da verilen iktisat öğretimi sorgulanır hale gelmektedir.
Akademisyenler, daha ziyade, iktisat bilimindeki ilerlemeler, iktisadi hayatla ilgili giderek daha fazla istatistiksel bilginin doğmasıyla iktisadi
modellemenin sayısal analizlere dayandırılması ihtiyacının artması, başka
disiplinlerle olan ilişkiler ve iktisat biliminin kendi içinde bağımsız alt disiplinlere ayrışması gibi hususları dikkate alarak, iktisat bölümlerindeki müfredatın güncelleştirilmesi açısından konuya bakmaktadırlar. Buna, basitleştirme
riskini göze alarak, iktisat eğitiminin “arz yönünden” değerlendirilmesi dene-
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bilir. Kuşkusuz, böyle bir yaklaşım çok değerlidir ve iktisat eğitiminin şekillenmesinde etkisi halen sürmektedir.
Diğer taraftan, işverenler daha çok “talep yönlü” bir bakış açısına sahiptirler. Konuya, ağırlıklı olarak, mezunların sahip oldukları bilgi ve becerilerin,
aradıkları özelliklerle ne kadar örtüştüğü yönünden bakmaktadırlar. Arz ve
talep arasındaki uyumsuzluk derecesi arttıkça, işverenler, iş başvurusunda
bulunan iktisat mezunlarını kendi açılarından yetersiz bulmaktadırlar. Doğal
olarak, mezunlarda aranan niteliklerde tam bir homojenlikten söz etmek
mümkün değildir. Kimi işletmeler, iktisat mezunlarında hemen kullanabilecekleri pratik beceriler ararken, kimileri de iletişim becerileri ile soyutlama,
analiz yapabilme ve problem çözebilme yeteneklerine daha fazla önem vermektedirler. Bu bakımdan, işverenler sıklıkla iktisat eğitimi veren üniversitelerin mezunlarının hangi alanlarda ne gibi bir kapasite ile çalışma hayatına
başlayabileceğinin belirlenerek, programların öğrencileri bu amaçlara yöneltecek şekilde tasarlanmasını önermektedirler.
Đktisat eğitimiyle ilgili olarak arz ve talep yönlerinden gelen bu iki bakış açısının birlikte değerlendirilip birbiriyle örtüşen kısımlarının belirlenmesi,
daha gerçekçi bir bakış açısı sunmaktadır. Buradan, aslında, iktisat eğitimi
veren kurumun öncelikle kendine uygun bir misyon belirlemesi ve daha sonra da
benimsediği misyonun gerektirdiği müfredatı oluşturması ve nihayet verdiği
eğitimi mezunların istihdam edilebilirliği ile ilişkilendirmesi adımlarını içeren
bir sürece doğru geçilmektedir. Kuşkusuz, her ihtiyacı karşılayabilecek iktisatçıyı aynı çatı altında eğitmek zor ve maliyetlidir. Böyle bir seçeneğin ne
kadar doğru ve gerekli olduğu konusu da ayrı bir tartışma konusudur. Ana
hatlarıyla eğitimin kurgusunun böylesi bir mekanizma ile tasarlanması, nasıl
bir iktisat eğitimi sorusunun cevabının daha geniş katılımlı bir süreçle bulunmasını sağlayacaktır. Bir süreçten söz edildiği için cevabın bir kereye özgü
değil, sürdürülebilir bir yapı içinde belli aralıklarla düzenli olarak işleyen bir
mekanizma oluşturularak bulunması gerekmektedir. Zaman içinde ortaya
çıkan yeni ihtiyaçlar, iş dünyasının yapısındaki değişmeler, öğrencilerden
gelen talepler ve öğretim elemanı kadrosunun genişlemesi gibi hususlar dikkate alınarak söz konusu süreç ile programlar güncellenebilecektir.
Đktisat eğitiminde etkililik (effectiveness) analizi olarak da adlandırabileceğimiz böylesi bir mekanizmanın oluşturulması ve etkin bir biçimde işletilmesi, nasıl bir iktisatçı yetiştirmeliyiz sorusunun doğru cevabının bulunması
bakımından önem arz etmektedir. Bu yolla her iktisat bölümü kendi durumuna
uygun ve piyasanın kabul edeceği “doğru misyonu” seçecek, belli zaman aralıkları ile mezunlar ve iş dünyasından aldığı geri bildirimleri değerlendirerek
“güncelleme” yapacak ve müfredat tasarımını buna göre oluşturacaktır. Böylece, ilgili iktisat bölümünün seçtiği misyonun doğruluk derecesi (yani nite-
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likli iktisat mezunu yetiştirme performansını) artacaktır. Nasıl bir iktisatçı
yetiştirmeliyiz, iktisat öğrenimi görmüş bir kişi hangi konuları öğrenmiş olmalıdır, bu amaca hizmet edecek müfredat hangi derslere ne derecede yer
vermelidir gibi kapsamlı sorular, bu bağlamda cevaplanmış olacaktır.
Mezunlara yönelik talepteki değişimleri de dikkate alan eğitim stratejilerinin benimsenmesini ifade eden bu bakış açısı, “eğitimde stratejik planlama”
olarak tanımlanan yaklaşımlar içinde değerlendirilmektedir (Hinton, 2012).
Çok rasyonel gibi görünen bu sürecin işletilmesi göründüğü kadar kolay olmamakta, çoğu kez zorluk ve engellerle dolu bir yola dönüşmektedir. Her
şeyden önce, merkeziyetçi anlayışa dayalı bürokratik sistem böylesi bir sürecin etkin çalışmasına yeterince katkı vermemekte, hatta çoğu durumda engelleyici role bürünebilmektedir. Öğretim üyeleri ağırlıklı olarak eğitim ve araştırma projelerine yoğunlaştıkları için yukarıda sözünü ettiğimiz mekanizmanın işletilmesine yeterince zaman ayırmamaktadırlar. Ayrıca, öğretim üyelerinin böyle bir görevi yerine getirmek için gerekli donanıma sahip olmaması ya
da bu konudaki bilgi ve beceri düzeyinin öğretim üyeleri arasında ciddi farklılıklar göstermesi gibi sorunlarla sıkça karşılaşılmaktadır.
Son zamanlarda, işverenlerin istihdam etmek istedikleri iktisatçılarda aradıkları özellikleri yansıtacak öğrenme çıktılarını veren müfredatın belirlenmesi konusu daha fazla ön plana çıkmış görünmektedir. Özellikle Avrupa Yükseköğretim Alanı adı altında yürütülen Bologna Süreci, yükseköğretim paydaşları kavramıyla müfredat belirleme işini daha sistematik ve interaktif bir
yapıya büründürmüştür. Bir başka ifade ile, Avrupa Birliği’nde yükseköğretimde müfredat oluşturulması sistemi veriye-dayalı (data-driven) bir mekanizmaya oturtulmuştur. Türkiye’nin de benimsediği söz konusu mekanizma,
tüm AB ülkelerinde 10 yılı aşkın bir süredir uygulanmaktadır. Sistem, kimi
Avrupa ülkelerinde belli ölçüde başarıyla uygulanırken, ülkemiz başta olmak
üzere bir kısım ülkede istenilen sonucu vermemiştir. Çalışmaların önemli bir
kısmı kağıt üzerinde kalmakta ve özellikle iş dünyasının tepki ve isteklerini
dikkate alan paydaş toplantıları amaca hizmet edecek şekilde düzenlenmemektedir. Ayrıca, Bologna Süreci’nde önemle vurgulanan üniversitelerin verdikleri eğitimin kalitesini değerlendirecek ve akredite edecek bağımsız kalite
değerlendirme kurumları, Türkiye’de işlevsel bir şekilde hayata geçirilemediği
için, diğer alanlar yanında iktisat eğitiminde de karşılaştırılabilir ve kurumlar
için yol gösterici bir kalite kontrol sistemi hala tam olarak kurulamamıştır.

2.3. Eğitimde Yöntem ve Yaklaşımlar: Öğrenen Öğrenciler
Đktisat eğitimi veren kurum sayısının artması ve özel üniversitelerin yaygınlaşmaya başlamasıyla kurumlar arasında daha yetenekli öğrenci çekme
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konusunda bir rekabet ortaya çıkmıştır. Üniversiteler, tanıtım kitapçıklarında,
internet sitelerinde ve verdikleri reklamlarda, kısaca özetlemek gerekirse,
“bilgiyi ezberleyen bireyler yerine bilgiyi kullanan, düşünen, araştıran, sorgulayan, sorun çözen, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden gelişmiş bireyler yetiştirme, öğrenci merkezli bir yaklaşım benimseme” gibi amaçları ifade
etmektedirler. Bu amaçlara ulaşmak için uygun fiziksel ortam ve güçlü bir
akademik kadroya sahip olduklarını belirtmektedirler. Đktisat bölümlerinde ve
buradaki eğitimi destekleyen diğer bölüm derslerinde, bireysel bazı istisnalar
dışında, bu amaçları gerçekleştirmek için bilimsel verilere dayalı sistematik
olarak izlenen bir strateji, politika ve plan bulunduğuna dair bir gözlemimiz
bulunmamaktadır.
Aslında, tanıtım ve reklamlarda değinilen hususların tümü, eğitim sürecinde öğrencilere kazandırılması gereken ve yaşam boyu kullanabilecekleri kalıcı
beceri ve yetenekler ile ilgilidir. Önceki kısımda özet olarak değindiğimiz
yaklaşımda odaklanılan ana konu ise, öğrencilere iktisat alanında sahip olmasını beklediğimiz bilgilerin aktarılmasıdır. Bu iki anlayış, aralarında yer yer
örtüşmeler olmakla birlikte, birbirlerinden oldukça farklıdır. Đlkinde, daha
ziyade, ihtiyaca uygun olarak ders şekline dönüştürülmüş en güncel ve doğru
bilgilerin, iyi eğitim almış hocalar tarafından ve sınıf ortamında, açık, ilginç
ve iyi düzenlenmiş bir yapıda aktarılması üzerinde durulmaktadır. Burada ders
sorumlusu, öğretimin birincil amacının öğrenciye bilginin sunulması olduğuna
inanmakta ve bu bilgiyi öğrenip öğrenmemenin tümüyle öğrencinin sorumluluğunda olduğunu düşünmektedir. Đkincisinde ise, öğrencileri etkin öğrenenler
haline getirmek için ne gibi destekler verilebileceği üzerinde durulmaktadır.
Burada, dersi veren öğretim üyesi öğrenmenin amacının öğrencinin anlayışını
geliştirmek olduğuna inanmakta ve dersin verirken öğrencilerin öğrenip öğrenmediğini izleyerek öğrenmeyi ilerletmeye çalışmaktadır. Öğretimin başarısı,
derslerde sunulan içerikle değil öğrencinin öğrenme seviyesiyle ölçülmektedir. Buna göre öğrenme, hoca ve öğrenci arasında birlikte paylaşılan bir sorumluluk olarak görülmektedir (Chew, 2014). Aksinin geçerli olduğunu düşünmek, en bilgili ve yetenekli öğretim üyelerine aktarılması istenen içeriği
anlattırıp kayda alarak bunu televizyon ve internet gibi kanallardan yayınlamanın, sınıf ortamında ders yapmaktan daha iyi olacağını iddia etmekle eşdeğer olurdu. Kısaca ifade etmek gerekirse, sunum ne kadar parlak ve mükemmel olursa olsun, eğer öğrenciler öğrenemiyorlarsa, öğretim başarısız demektir.
Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi yapılırken vurgunun insanlara değil de
sürece yapılması daha önemli hale gelmiştir. Birçok iktisat bölümü, dönem
sonunda, tüm süreci değerlendiren bir ölçme-değerlendirme çalışması yapmaktadır. Öğretim üyeleri, öğrenme çıktılarının değerlendirilmesinin aslında
örtük olarak öğretim üyelerinin değerlendirilmesi olduğunu düşündüklerinden
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dolayı buna karşı çıkmaktadırlar. Değerlendirme süreci aslında, öğrencilerin
derslerini geçip geçmedikleri üzerinden öğretim üyelerinin değerlendirilmesi
değildir. Burada en önemli konu, müfredatın tasarlanış amacına uygun bir
biçimde öğrenme sürecinin akademik personel tarafından tam işletilip işletilmediğinin gösterilmesidir. Öğrenme sürecinin bu şekilde anlaşılması, iktisat
bölümlerindeki her dersin arkasındaki amacın gerçekleştirilmesi ve program
çıktılarının buna hizmet etmesi anlamına gelecektir. Buradan elde edilen bilgiler, stratejik kurumsal planlamanın kritik unsurlarını oluşturacaktır.
Đki yaklaşımın birlikte düşünülmesi durumunda iktisat bölümlerinde verilen eğitimin yetersiz, eksik ve belki de yanlış yönlerini daha net bir biçimde
ortaya çıkarmak mümkün olacaktır. Böylesi kritik bir bakış açısıyla yapılan
tespitlerden sonraki adım, sürecin iyi işler hale getirilmesi için ne tür müdahalelerin yapılması gerektiğinin belirlenmesi olacaktır. Burada, dersi veren
öğretim üyesi ve yardımcılarına, öğrenme sürecinin etkin (efficient) hale dönüştürülmesinde önemli roller düşmektedir. Bir başka ifade ile, ders sorumluları, iktisat öğrencilerinin hem ders içeriğini öğrenme hem de çalışma becerileri kazanmaları konusunda büyük etki yapabilirler. Bu bakımdan, etkili bir
iktisat eğitimi için öğretim üyelerinin öğrenmenin her iki yönüne de yeterli
ağırlığı vererek konuya yaklaşmaları, iyi iktisatçı yetiştirmeye katkı sağlayacaktır.
Đktisat eğitimi gören öğrencilerin kritik düşünen kişiler olmaları gerektiğine sıklıkla vurgu yapılmaktadır. Bunu gerçekleştirmenin yolu, onları öncelikle
kritik düşünen öğrenenlere dönüştürmekten geçmektedir. Öğrenciler, bilgiyi
etkin ve etkili bir şekilde öğrenmek için gerekli öğrenme becerilerine sahip
olmalıdırlar. Etkili öğrenme, öğrencilerin çalışmaya harcadıkları zamandan
maksimum öğrenme sonucunu edinebilmeleri anlamını taşımaktadır. Daha
açık bir söyleyişle, bu, aslında, öğrenme sürecinin optimizasyonu anlamına
gelmekte ve bu yolla hem akademik kaygılar ortadan kaldırılmakta hem de
hızlı bir dönüşümle ortaya çıkmaya başlayan, fiziksel olanla sanal olarak yaratılanların iç içe geçtiği “yeni dünya”nın ihtiyaçlarına uygun iktisatçı yetiştirebilmek olasılığı güçlenmektedir.
Đktisat eğitiminde etkili öğrenmek birçok anlama gelir. Birincisi, etkili öğrenen iktisat öğrencileri öğrenme sürecinde kritik kavramları özümserler ve
bunları daha az önemli ve yüzeysel bilgiden ayırabilme kabiliyetine sahip
olurlar. Đkincisi, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak şematik bir yapı
geliştirebilirler. Bir başka ifadeyle, iktisat öğrencileri yalnızca kavramları
öğrenmekle yetinmez, buna ek olarak kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren
bir çerçeveyi geliştirebilir ve fikirlerin birbirleriyle nasıl ilişkilendiğini ve
onları benzer ya da farklı yapanların ne olduğunu anlayabilirler. Üçüncü olarak, böyle bir öğrenme sürecini tamamlamış iktisat öğrencileri, öğrendikleri
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bilgiyi gerekli olduğunda belleklerinden çağırabilme ve farklı durumlara uygulayabilme yeteneğine sahip olurlar. Genç iktisat mezunları öğrendikleri
bilginin yeni karşılaşılan bir durumla ilişkisini kolaylıkla fark edebilir, edindikleri bilgiyi bir argüman oluşturabilmek için kullanabilir, kararlar alabilir ve
farklı durumlarda karşılaştıkları problemlerin çözümünde kullanabilirler. Son
olarak, iktisat eğitimi alan öğrencilerin öğrendikleri bilgi ile ilgili kafalarında
oluşturduğu şematik yapı genelleştirmeye elverişlidir ve bu, onlara, daha ileri
ve karmaşık sorunları anlayıp çözümler getirebilme imkanı verir.
Öğrenciyi karşısına alıp ona yalnızca tek taraflı olarak iktisadi kavramları
ve teknikleri anlatmak yerine, öğrencinin bu hususları öğrenme isteğini öne
çıkararak yeni bilgiyi daha önceki öğrenmeleriyle birleştirip anlamlandırma
çabasının desteklenmesini önceleyen bir yaklaşıma geçilmesi, yani öğrencinin
merkezde olduğu bir eğitim yaklaşımının benimsenmesi önemlidir. Burada
esas amaç, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönetebilme yetkinliğine
kavuşmasıdır. Her bireyin öğrenme kapasitesi ve hızının farklı olması, öğrenme sürecinde herkese uyan standart bir eğitim yaklaşımı yerine her öğrencinin bireysel özelliklerine uygun kişiselleştirilmiş öğrenme metodu uygulanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

3. Dördüncü Sanayi Devrimi Neler Getiriyor?
Kimilerinin Dijital Devrim, kimilerinin Đkinci Makine Çağı, kimilerinin de
Dördüncü Sanayi Devrimi adını verdiği ve 2000’lerin başından bu yana etkisini baş döndürücü bir hızla göstermeye başlayan büyük dönüşüm nedir, önceki sanayi devrimlerinden farkı nedir ve neler getirmektedir? Bu bölümde,
geleceğin iktisatçılarının nasıl bir dünyada çalışacağını anlamak bakımından
önemli olan Dördüncü Sanayi Devrimi’ni, tarihsel süreç içinde ortaya çıkışını,
getirdiği yeni paradigmayı, ekonomik etkilerini ve geleceğin işlerinin neler
olabileceği konusundaki tahminleri değerlendirilmektedir. Özellikle yaratılan
dijital faydaların paylaşımı konusuna değinilerek, ortaya çıkan faydaların
maksimizasyon koşulları ele alınmaktadır.

3.1. Yaratıcı Yıkım ve Kalıcı Đşsizlik
Schumpeter, kapitalist sistemde yaratıcı-yıkım mekanizmasının, yenilikler,
yani teknolojik gelişmeler yoluyla işlediğini ortaya koymuştur. Ona göre,
yenilikler, ortaya çıktıkça eskileri yıkarak onların yerini almaktadır. 18. yüzyıl sonlarından başlayıp yakın zamana kadar gelen teknolojik yenilikler, kısa
dönemde işsizliği artırıcı etkiler yaratmış olsalar da, uzun vadede daima daha
fazla istihdam sağlamışlardır. Buna karşın, etkisini hissettirmeye başlayan
yeni dijital devrim ile durumun değişebileceği ileri sürülmektedir. Konuyla
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ilgili tartışmaların giderek yoğunlaşması, gelecekle ilgili kestirimleri de tartışmalı hale getirmektedir. Konuya Keynes’in 20. yüzyılın ikinci çeyreğinin
başlarında yaptığı bir öngörüyü hatırlayarak yaklaşmak uygun olacaktır.
Keynes’e Yeni bir Ziyaret: Torunlarımızı Bekleyen Đktisadi Olanaklar adlı
kitap (Pecchi ve Piga, 2008) Keynes’in çok fazla bilinmeyen bir çalışmasındaki görüşleri ve gelecek ile ilgili kehanetlerini bugün yaşanmakta olanlar
açısından değerlendirmektedir (Pecchi ve Piga, 2008)1. Kitaba konu olan makale, Keynes’in 1931 yılında Essays in Persuasion adlı çeşitli yazılarını topladığı eserinde yer verdiği ‘Torunlarımızı bekleyen iktisadi olanaklar’ başlıklı
yazıdır. Keynes, o dönemdeki diğer iktisatçı ve yöneticilerden farklı olarak,
bu makalesinde sıkıntılı günlerin geçici olduğunu, insanlığı çok daha parlak
bir geleceğin beklediğini vurguluyordu. Ekonominin aşırı hareketlilikle durgunluk arasında bir orta yol izlemesi halinde torunların dedelerinden daha çok
zengin olduğu bir dünyada yaşayacağı öngörüsünde bulunuyordu. 100 sene
sonra yaşam standartlarının çok yükseleceğini, isteklerinden özgürleşmiş (ve
tüketmek için tüketmek arzusundan sıyrılmış) insanların haftada en fazla 15
saat çalışacaklarını, geri kalan zamanlarını dinlenme ve kültüre ayıracaklarını
ifade ediyordu. Keynes yazısında bu süreçle ilgili uyarılarda bulunmak gereğini de hissederek, zenginliğe giden yolun tehlikelerle dolu olduğunu kaydetmiştir. Keynes’in duyduğu en önemli endişelerden biri “yeni hastalık” adını
verdiği teknolojik işsizlik ile ilgiliydi; ona göre “… üretim sürecinde kullanılan işgücünden tasarruf etmeye yönelik olarak yapılan yeniliklerin hızı işgücüne yeni iş alanları yaratma kapasitemizi aşmaktadır”.
Keynes’in kehanetini değerlendiren iktisatçılar neyi doğru tahmin ettiği ve
hangilerinde yanıldığını ortaya koymaktadırlar. Bunu yaparken, 21. yüzyılda
dünya ekonomisi ve çağdaş hayat tarzlarıyla ilgili yeni tartışmalar yaratacak
sorular ortaya atmaktadırlar. Sonuçta, bu makaleden yola çıkarak ekonomik
büyüme, eşitsizlik, servet, çalışma, boş zaman, kültür ve tüketim konularıyla
ilgili canlı bir tartışma başlamıştır. Bahse konu tartışma, Dördüncü Sanayi
Devrimi’nin ekonomide ortaya çıkmaya başlayan etkileri ile yakından ilgili
bir biçimde sürmektedir.
Keynes’in makalesinde sözünü ettiği endişe ile ciddi anlamda karşılaşılmaması nedeniyle, günümüze kadar iktisatçıların çoğunluğu bu tür bir kaygı
içinde olmamışlardır. Yaygın görüş, gelir artışlarının yeni ürün ve hizmetlere
1

Kitapta aralarında dördü Nobel almış önde gelen iktisatçıların değerlendirmeleri yer almaktadır: William J. Baumol, Leonardo Becchetti, Gary S. Becker, Michele Boldrin, Jean-Paul
Fitoussi, Robert H. Frank, Richard B. Freeman, Benjamin M. Friedman, Axel Leijonhufvud,
David K. Levine, Lee E. Ohanian, Edmund S. Phelps, Luis Rayo, Robert Solow, Joseph
E. Stiglitz, Fabrizio Zilibotti.
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yönelik talebi arttırması sonucu, işsiz kalan işçilerin söz konusu yeni mal ve
hizmetlerin üretimi için yaratılan ilave üretim kapasitelerinin ihtiyacını karşılamak üzere istihdam edileceğidir. Tersini düşünmek, 19. yüzyılda işlerini
kaybeden tekstil işçilerinin makineleri parçalamasını temsil eden Luddite adı
verilen isyancılarla aynı yolu izleme anlamı taşır.
Sonuçta, 20. yüzyılın büyük bölümünde Keynes gibi teknolojinin daha
fazla işgücü talebi ve zenginlik getireceğini söyleyenler haklı çıkmıştır. Dahası,
Keynes’in makalesinde hayal ettiği 2030’larda herkesin çok daha zengin olacağı vizyonu daha 20. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde büyük ölçüde gerçek olmuştur. Đnsanların haftada ancak 15 saat dolayında çalışacakları beklentisi 21. yüzyılın ilk 15 yılı itibarlıya henüz gerçekleşmiş değildir.
Günümüzde kimi iktisatçılar Keynes’in endişelerini paylaşarak, daha güçlü
ve yetenekli bilgisayarlar ile desteklenen yeni otomasyon çağının öncekilerden farklı sonuçlar doğurabileceğinden endişe etmektedirler (Brynjolfsson ve
McAfee, 2014). Gelişmiş ülkelerde uzun süredir yaşanmakta olan işsizlik ve
reel ücretlerin seyri ile ilgili gözlemler bu endişeleri destekler niteliktedir
(Autor, 2015). Gelişmiş ülkelerde son dönemlerde, satın alma gücü ile düzeltildiğinde tipik bir işçinin aldığı ücret seviyelerinde ilerleme olmadığı görülmektedir. ABD’de reel ücretler son 40 yıldan bu yana fazla bir artış göstermemiştir (Goldin ve Katz, 2007). Hatta Almanya ve Đngiltere gibi istihdamın
yeni rekorlara ulaştığı yerlerde bile ücretler 10 yılı aşkın süredir yatay seyretmektedir. Yeni araştırmalar bunun nedeninin, otomasyon yoluyla işçilerin
sermaye ile ikame edilmesinin giderek daha cazip hale gelmesi olduğunu
söylemektedir. Sonuçta, sermaye sahipleri 1980’lerden bu yana gelirden daha
fazla pay almaya başlarlarken, emeğe ayrılan pay giderek düşmektedir.
Diğer taraftan, Đsveç gibi daha eşitlikçi politikalar izleyen ülkelerde bile
çalışanlar arasındaki eşitsizlikler hızla büyümekte, yüksek gelirlilere giden
pay artmaktadır. Antropolog David Graeber, elit grubun içinde yer almayanlar
dışında modern çalışma hayatındakilerin büyük kısmının sıkıcı “berbat işler”de çalıştıklarını söylemektedir. Ekran başında oturularak zaman geçirilen
düşük ve orta seviyedeki işlerin çoğunun ekonomik katkısı çok sınırlıdır.
Graeber’e göre böylesi kişileri istihdam etmenin ekonomik bir mantığı yoktur;
bu, daha çok, yöneten sınıfın kendileri dışında kalanların hayatlarını kontrol
altında tutma çabasının bir sonucudur (Graeber, 2015).
Şimdiden birçok gelişmiş ülkede düşük istihdam seviyelerine doğru uzun
dönemli bir trend gözlenmeye başlamıştır. ABD’de işgücüne katılan yetişkinlerin oranı 1978’den bu yana en düşük düzeyde seyretmektedir. Bu eğilimin bir kısmının nüfusun yaşlanmasından kaynaklandığı söylense de, önemli
bir bölümü açıklanmaya muhtaç görünmektedir. Bir dönem ABD Maliye Ba-
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kanlığı görevini de üstlenmiş olan iktisatçı Larry Summers, 24 ila 54 yaş arasındaki Amerikan erkek işçileri inceleyerek istihdam trendlerini araştırmıştır.
Summers’a (2013) göre, 1960’larda 20 işçiden ancak biri işsizken, gelecek 10
yıl içinde bu rakam yediye bir olacaktır.
Summers, bu durumun, teknik değişmenin hızla “emeği etkin bir şekilde
ikame eden sermaye” formunu aldığının bir göstergesi olduğunu söylemektedir. Gelecekte, sermayenin bu yeni formunun daha da büyüyeceği anlaşılmaktadır. Frey ve Osborne (2013), yaptıkları araştırmada, geleneksel olarak
insan emeği kullanılarak yerine getirilen meslek kategorilerinde işlerin
%47’sinin otomasyona geçilmesi bakımından yüksek risk altında olduğunu
ortaya koymuşlardır. Bu kategoriler, muhasebecilik, hukuk işleri, teknik yazım ve birçok beyaz-yakalı işleri kapsamaktadır.
Böylesi bir otomasyon eğiliminin işçiler için kalıcı bir sıkıntı olup olmayacağı sorusuna cevap vermek, geçmiş tecrübelere, iktisat teorisine ve teknolojik trendlere daha yakından bakmayı gerektirmektedir. Buradan elde edilen
bulgulardan oluşan tablo oldukça karmaşıktır. Durum, birçok iktisatçı ve politikacının kabullenmeye hazır olduğundan çok daha fazla endişe vericidir.
Başlangıçta düşük-nitelikli işçiler sayıca çok oldukları için, endüstriyel ve
sosyal değişimin ilk evrelerinde ortalama bir işçinin üretim sürecinden aldığı
pay oldukça düşüktü. Mokyr’ın (1990) dediği gibi “1750 ile 1850 arasındaki
dönemde hayat çok fazla ilerleme göstermedi”. Đngiltere’de 1770’den 1830’a
uzanan 60 yıl içinde verimlilik büyümesi birkaç endüstri ile sınırlı kaldığı
için, enflasyon düzeltmesi yapılmış ücretlerin büyümesi fark edilemeyecek
kadar küçük kalmıştır. Sanayileşmenin yararlarının tüm ekonomiye yayıldığı
19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, ücretler, nihayet,verimlilik artışları ile
birlikte yükselmeye başlamıştır.
Đşçilere söz hakkı veren sosyal reformlar ve yeni politik hareketlerle birlikte, hızlı ücret artışları sanayileşmenin faydalarının toplumun daha geniş
kesimlerine yayılmasına yardımcı olmuştur. Yeni eğitim yatırımları ile giderek daha fazla sayıda nitelikli işlere uygun işgücü arzı sağlanmaya başlamıştır.
Bu yöneliş, orta öğretim sonrası eğitimin hızla yaygınlaşmaya başladığı 20.
yüzyıla girilirken daha da hız kazanmıştır.
Goldin ve Katz (2007), işçilerin bu dönemde “eğitim ve teknolojik ilerleme
arasındaki yarış” içinde olduklarını ve çoğunlukla yarışı kazandıklarını ortaya
koymuşlardır. Genelde böyle olmasına rağmen, zengin ülkelerdeki işçilerin
gerçek anlamda refah artışını yaşamaları ve geniş sayıda mülk sahibi orta
sınıfın politik yaşamı domine etmeye başlaması, ancak Đkinci Dünya Savaşı
sonrası dönemde gerçekleşmiştir.
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Doğal olarak, anlamlı görev bölümleri haline kolaylıkla ayrıştırılamayan
küçük çocukların eğitimi, diğer işçilerin çalışmasının yönetimi, kişisel bakım,
dağınık işyerlerinin temiz ve düzenli tutulması gibi işlerin de toplam istihdamdaki payı artmıştır ve eğilim bugün de sürmektedir.
Teknolojik değişmenin “yarış” tarafına bakacak olursak, aslında burada da
işlerin sanıldığı kadar güvende olmadığı görülmektedir. Firmalar, yeni teknolojiler ve üretim süreçleri ile ilgili sürekli olarak denemeler yapmaktadırlar
(Susskind ve Susskind, 2015).

3.2. Dördüncü Sanayi Devrimi: Yeni Paradigmaya Geçiş
Son birkaç yıldır büyük şirketlerin yetkilileri, akademisyenler, kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve dünya liderleri, yeni bir çağa girmekte
olduğumuzu altını çizerek ifade etmektedirler. Hatta dünyanın önde gelen
lider ve yöneticilerinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2016
Davos toplantısının ana teması, 4. Sanayi Devrimi olarak adlandırılmaya başlanan yeni teknolojik gelişmeler olmuştur. WEF’in kurucusu Klaus Schwab,
Dördüncü Sanayi Devrimi adlı kitabını toplantı tarihinde yayına sunmuştur.
Schwab (2016), yeni sanayi devrimi ile ilgili şunları söylemektedir:
“Karşı karşıya olduğumuz farklı ve göz alıcı zorlukların içinde en yoğun ve
önemli olanı, insanlığın bugünkü yapısının kökten değişmesine yol açacak
yeni teknoloji devrimini nasıl anlayacağımız ve onu nasıl şekillendireceğimizle ilgilidir. Hiç kuşku yok ki, biz şu anda nasıl yaşayacağımızı, nasıl çalışacağımızı ve birbirimizle ilişkimizin nasıl olacağını temelden değiştirmekte
olan bir devrimin başındayız. Bu devrimin büyüklüğü, kapsamı ve karmaşıklığına baktığımızda insanlığın bugüne kadar yaşadığından çok farklı bir döneme girdiğini söyleyebiliriz.”
Sürücüsüz araçlar, üç boyutlu yazıcılar, en zor bilgi yarışmalarını kazanan
yapay zeka sistemine sahip bilgisayarlar, insan müdahalesi olmaksızın makineler tarafından yaratılan gazete haberleri, raporlar, hatta romanlar, yazılı ve
sözlü metinleri bir dilden başka bir dile çeviren, etkileşimli konuşabilen cihazlar, ucuz ve çalışma esnekliğine sahip fabrika robotları, geniş kitleler tarafından satın alınabilecek ucuzlukta olup aynı anda iletişim, algılama, kayıt ve
hesaplama yapabilen kişisel kullanıma uygun mobil cihazlar gibi sayısız mucizevi uygulamanın 2006 yılından bu yana çok daha hızlanmış bir biçimde
ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Değişim üssel bir hızla gerçekleşmekte, insanlar ve hatta uzmanlar normal seyri içinde gerçekleştiğini düşündükleri
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değişimin birden bire inanılmaz boyutlara ulaşmasını anlamakta güçlük çekmektedirler.2
Yaşanmakta olan bu şaşkınlığı anlamamıza yardımcı olması bakımından
mucit ve gelecek bilimci Ray Kurzweil’in (2000) kitabında yazdıklarına bakmak yararlı olacaktır. Kitapta mucit ile imparatorun hikayesi anlatılmaktadır.
Satranç oyununu çok beğenen imparator, oyunun mucidine dileğine uygun
miktarda pirincin verilmesini emreder. Mucit, istediği pirinç miktarını, “Satranç tahtası üzerindeki birinci kutuya tek bir pirinç tanesi, ikinciye iki, üçüncüye dört şeklinde olmak üzere her kutuya bir öncekinin iki katı pirinç yerleştirsinler” diyerek formüle eder. Dikkat yoğunlaştırılarak yakından bakıldığında, imparatorun ilk bakışta göremediği önemli bir ayrıntıyı yakalamak mümkün olacaktır: tek bir birimle başlanmış olsa bile, 63 kez ikiye katlama operasyonu ile şaşırtıcı derecede büyük bir rakam elde edilmektedir. Dilek tam
olarak yerine getirilmiş olsa, mucit 2 üzeri 64-1 ya da 9 kentrilyondan daha
fazla pirinç tanesine sahip olacaktır. Bu miktarda pirinç yığını, Everest Tepesi
kadar bir yüksekliğe ulaşmakta ve tarih boyunca üretilmiş tüm pirinç miktarını aşmaktadır.
Kurzweil kitabında yalnızca kesintisiz devam eden üssel büyümenin gücünü göstermekle yetinmemekte, aynı zamanda sayıların insan algısının kavrayabileceği derecenin ötesinde büyümeye başladığı noktaya ulaşmasının önemini de, yine bu hikaye yardımıyla açıklamaktadır. Yazarın altını çizerek
vurguladığı önemli noktalardan biri, satranç tahtasının birinci yarısında büyüyen sayıları görmemize rağmen bunları normal dışı olarak algılamıyor olmamızdır. Bunun nedeni, böylesi durumları gerçek hayatta gözleyebiliyor hatta
tecrübe edebiliyor olmamızdır. Dört milyon pirinç tanesi yaşamakta olduğumuz hayatın sıradan ölçüleri içinde kaldığı için, bu miktarı yadırgadığımız
büyüklük olarak algılamamaktayız. Ne zaman ki, satranç tahtasının ikinci
yarısında rakamlar trilyonlar, katrilyonlar, kentrilyonlara ulaşmaya başlıyor,
artık bizim onları, yaşadığımız dünyanın ölçüleriyle algılama ve anlamlandırma gücümüz kayboluyor.
Elektronik alanında 1970’lerde belirginleşip kesintisiz olarak devam eden
teknolojik ilerleme, belirli bir üssel büyüme çizgisi sergilemektedir. Bu, aslında, bilgisayar üretiminde vakum tüplerden transistörlere geçilmeye başlamasıyla emeklemeye başlayan teknolojik gelişmenin, bir noktadan sonra güçlü
2

Teknolojideki ilerleme, özellikle 2006’dan sonra adeta büyük bir patlama yaparcasına belirginleşmiş ve hayatımızı değiştirmeye başlamıştır. Bu durum hepimizi derinden sarsmış ve
şaşırtmış görünüyor. Şaşkınlığın temel nedeni Daniel Kahneman’ın (2011) Thinking Fast
and Slow adlı kitabında ayrıntılarıyla açıkladığı gibi, insan zihninin sistematik ve tutarlı düşünmeyi içeren bilişsel mekanizmayı sürekli çalışır tutamaması nedeniyle duyusal algılamaya dayalı zihinsel faaliyetin yanılsamaya açık olmasıdır.
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bir ivme kazanarak bilinen her ölçüyü aşıp bugün insan zihninin anlamakta
zorlandığı seviyeye nasıl ulaştığının hikayesidir. Intel şirketinin kurucularından Gordon Moore, 1965 yılında Electronics Magazine dergisinde yayınlanan
makalesinde, her 18 ayda bir entegre devre üzerine yerleştirilebilecek
transistör sayısının iki katına çıkaracağını, bunun bilgisayarların işlem kapasitelerinde büyük artışlar yaratacağını, üretim maliyetlerinin ise aynı kalacağını, hatta düşme eğilimi göstereceğini ileri sürmüştür. Dikkate değer bir şekilde, yapmış olduğu tahmin günümüze kadarki gelişmelerle doğrulanmış ve
bilişim gücünde yaşanan bu üssel büyüme Moore Yasası olarak anılmaya
başlamıştır.
Bir entegre devredeki bileşen sayındaki artış, cihazların güçlü olacağı anlamına gelmekle birlikte, aynı zamanda küçülmeleri de demektir. Kompakt
entegre devreler üzerindeki ufacık bileşenler portatif tüm elektronik cihaz
çeşitlerini güçlendirmektedir. Bugün için ufak bir mikroişlemci bile birkaç yıl
öncesindeki tam boyutlu bir çip kadar güçlüdür. Devre üretimindeki gelişmeler akıllı telefon, tablet ve notebook gibi bilgisayar ve bunlara takılabilen bir
çok cihazların yapılmasını mümkün hale getirmiştir. Diğer önemli bir gelişme
de, bilişim gücü artarken, fiyatların tersine bir trend izleyerek sürekli düşmesidir.
Kurzweil’in satranç tahtasının birinci ve ikinci yarısı ayırımı kavramlarını
kullanarak, Brynjolfsson ve McAfee (2014) basit bir hesaplama yapmışlardır.
Yazarlar, 1958 yılını Moore Yasası’nın iş dünyasına girişinin başlangıç noktası olarak almışlar ve ikiye katlanma dönemini 18 ay olarak seçmişlerdir. 42
katlama operasyonundan sonra ABD iş dünyasının dijital büyüme mekanizmasını kullanmaya başlamasıyla satranç tahtasının ikinci yarısına girdiklerini
bulmuşlardır. Hesaplamanın işaret ettiği yıl 2006’dır.
Yukarıda verilen hesaplama önemli bir fikrin altını çizmektedir: üssel büyüme, nihayetinde bizim dünyaya bakışımızı ve yaşadıklarımızın tümünü
aşan, geçmişi çok geride bırakan inanılmaz büyüklükteki sayılara ulaşır. Bir
başka söyleyişle, işler satranç tahtasının ikinci yarısında normalin dışına çıkarak tuhaflaşmaya başlar. Đmparatorun içine düştüğü durum gibi, birçoğumuz
olayları takip ve kontrol edemez hale geliriz.
3.2.1. Akıllı Makineler
Brynjolfsson ve McAfee (2014), teknolojik gelişmelerin yarattığı dönüşümlerle gelen sanayi devrimlerini farklı bir bakış açısıyla, birinci ve ikinci
makine çağı olarak ayırmaktadırlar. Buna göre, insanlık tarihine bakıldığında
Dünya’yı değiştirmek için, temelde iki şey gereklidir: fiziksel güç ve zihinsel
güç. Fiziksel güç, kendi kas gücünden başlayarak, evcilleştirilmiş hayvanların
gücü ve giderek insanlar tarafından üretilmiş makinelerin gücünün insan kont-
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rolünde kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Makineler, tekrarlanan işleri ve
uzun hesaplamaları insanların verdiği komutlar çerçevesinde hızlı ve hatasız
yaparlar. Buharlı motor, içten yanmalı motor, elektrik enerjisi ile çalışan cihaz
ve makineler, insanın fiziksel gücünün zaman içinde nasıl arttığının önemli
kilometre taşları olarak bilinmektedirler. Bunlar, aslında, 1774’de James
Watt’ın buhar gücünün endüstride kullanılmasıyla başlayan sanayi devrimlerini temsil etmektedir. Sonuncusu, elektronik uygulamaların sanayide ve
günlük hayatımızda yaygınlaşmasıyla otomasyonun ön plana çıkması şeklinde
kendini göstermiştir. Sanayi devrimlerinin özünde, insan tarafından planlanan
iş ve eylemlerin makineler yardımıyla yapılması, yani insanın makineler tarafından tamamlanarak sınırlı fiziksel gücün artırılması vardır. Brynjolfsson ve
McAfee, buhar gücüyle çalışan makinelerden başlayarak insanın fiziksel gücünü büyük ölçüde artıran makinelerin yaygınlaşması tecrübelerinin tümünü,
Makine Çağı (ya da Sanayi Devrimi) olarak tanımlamaktadırlar.
Öte yandan, neyin, nerede, niçin ve nasıl yapılacağı gibi hususlar insanın
zihinsel gücü ve muhakeme yeteneği ile ilgilidir. Bilgisayarlar, yazılım, büyük
veri ve akıllı makineler, zihinsel gücün artırılmasını temsil etmektedir. Robotlar ve algoritmalar yapay zekayla donatılmış sanal dünyanın giderek belirginleşen unsurlarıdır ve insanın zihinsel gücünü görülmemiş oranda genişletmektedirler. Zihinsel gücün artışıyla ilgili gelişmeler, yazarlar tarafından birinciden farkını göstermek amacıyla, Đkinci Makine Çağı olarak adlandırılmaktadır.
Đkinci Makine Çağı’nda ortaya çıkan yeniliklerin, farklı bir tartışmayı da
beraberinde getirdikleri görülmektedir. Acaba bahse konu yenilikler, insanın
zihinsel gücünü arttırarak tamamlayıcı bir rol mü oynamaktadır, yoksa zihinsel güç bakımından insanı ikame eder bir hale mi dönüşmektedir? Levy ve
Murnane (2004), Yeni Đşbölümü: Bilgisayarlar Gelecek Đş Piyasasını Nasıl
Oluşturuyorlar adlı kitapta, bilgisayarların giderek insanlar tarafından yapılan
birçok işi devralmaya başladığını, böylece insanlarla makineler arasında yeni
bir işbölümünün ortaya çıktığını vurgulamışlardır. Tehlikeli işlerde, insan
sağlığının risk altında olduğu çalışma koşullarında ve aynı eylemin belirli
aralıklarla arka arkaya tekrarlandığı rutin işler söz konusu olduğunda, akıllı
makineler insanları geçmektedirler.
Yukarıda zikredilen kitapta, bazı yeteneklerin yalnızca insanlara özgü olduğu ifade edilmekte, kesin olarak makineler ve robotların bu alanlarda insanın yerini almasının mümkün olmadığı söylenmektedir. Buna göre, kendi
kendine hareket edebilme ve hareketlerde ince motor kontrolü, konuşabilme
(lisan) ve karmaşık iletişim, patern tanıma ve yapılandırılmamış problemleri
çözebilme yetenekleri insanlara aittir; makinelerin bu yetenekleri kazanabilmesi söz konusu değildir.
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Aradan daha 10 yıl bile geçmeden, sadece insanlara özgü olduğu söylenen
yetenekleri başarıyla sergileyebilen akıllı makineler ortaya çıkmıştır. Akıllı
makineler, artık fiziksel dünyayla rahatlıkla etkileşim içine girebilmekte, insan makine ya da makine insan etkileşimi mümkün olabilmektedir. Yeni makineler, tıpkı insan gibi ince ve kaba motor kontrol yeteneklerini kullanarak
hareket edebilmekte, insandan daha ileri düzeyde etrafındakileri görebilmekte
ve duyabilmektedir. Makineler ayrıca, insana benzer şekilde etkileşimli konuşabilmektedir. Bugün akıllı telefonların standardı olan sesli komut ve sesli
arama gibi uygulamaların dayandığı ses tanıma özelliği, akıllı makinelerin
insandan aldığı bir yetenektir. Ayrıca, bu yeni makineler, insan konuşmalarını
işleyerek çeviri yapmak, sesi yazıya dönüştürmek ya da yazılı metni seslendirmek gibi dil işleme yeteneklerine kavuşmuşlardır. Akıllı makineler, daha
önce hayali bile mümkün olmayan daha başka özellikler de kazanmışlardır.
Artık, hiç insan müdahalesi olmadan gerekli veriyi toplayıp işleyerek şirketler
için periyodik raporlar hazırlamakta, etkileşimli bir şekilde kısa mesaj ya da eposta gönderebilmekte ve hatta hikaye yazabilmektedirler. Akıllı makinelerin
insanlara özgü en önemli yetenekler arasında sayılan problem çözme yeteneklerini de kazandığını görüyoruz. Bunların arasında, yapılandırılmamış
sorulara cevap verebilme, tanımlanmış kurallara dayalı analiz yapabilme,
patern tanıma (parmak izi, yüz tanıma gibi) ve sınıflandırma yapabilme özelliklerini sayabiliriz.
Đkinci Makine Çağı’nı ayırt eden şeylerden biri de, satranç tahtasının ikinci
yarısına nasıl çabuk geldiğidir. Kuşkusuz, enformasyon teknolojisindeki gelişmeler dışında başka bir teknolojinin üssel büyüme sergilemediğini iddia
etmek doğru olmaz. Buhar motorunda bir defalık büyük sıçrama dışında, izleyen iki yüzyıl boyunca gerçekleştirilen iyileştirme çabalarının da üssel gelişme sağladığını söyleyebiliriz. Ancak, bu dönemde gerçekleşen büyümenin
üssel değeri daha küçük olmuş ve ancak iki ila dört seferlik katlanmaya yol
açmıştır. Bu hız ile satranç tahtasının ikinci yarısına ulaşmak bin yıl kadar
sürebilirdi. Đkinci makine çağında, katlanmalar daha hızlı gerçekleşmekte ve
üssel büyüme daha belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır.3
3.2.2. Ekonomik Etkileri
Bu gelişmeleri dikkate alan firmalar ve hatta devletler, yeni iş modelleri
geliştirmeye yönelmişlerdir. Örneğin, Almanya, 2011 yılında Endüstri 4.0
3

Yukarıda verdiğimiz hızlı katlanma örneği, bizim aynı zamanda günümüzde dijital teknolojilerle sağlanan ilerlemenin neden daha hızlı hissedildiği ve neden birçok bilim-kurgu örneğinin iş dünyasının gerçeği haline gelmeye başladığını anlamamıza yardımcı olmaktadır.
Moore Yasası’nın belirlediği istikrarlı ve hızlı üssel büyümenin bizi farklı bir bilişim rejimine ulaştıracak birikime eriştirmesi asıl unsurdur. Biz artık kesinlikle satranç tahtasının ikinci
yarısındayız.
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adını verdiği yeni bir sanayi yapılanması modeli belirleyerek, bunu devlet
politikası haline getirmiştir. Endüstri 4.0 ile talepten ürün/hizmet geliştirmeye,
hammaddenin tedariğinden üretime, üretimden müşteriye kadar olan bütün
süreçlerin insan, makina ve bilgi teknolojileri boyutlarıyla entegre, karar mekanizmaları özerk ve her ürün ya da hizmetin anlık olarak müşteriye özel değer yaratmasının sağlandığı bir mükemmellik hedeflenmektedir. Endüstri 4.0
ile, müşterilerin, çoklu kanallardan ürün/hizmete ulaşabildiği, ürün ve hizmetin durumunu anlık olarak görebildiği, ürünü kendilerine özel şekilde seri
üretim maliyetine sipariş edebildiği yeni iş modelleri doğmaktadır.
Akıllı makinelerin birbiriyle konuşmasının, seri üretimde ciddi bir artış
sağlaması ve kişiselleştirilmiş üretim sistemine geçilmesine imkan vermesi,
eskide olanlardan çok farklı üretim modellerini ortaya çıkarmaktadır. Yeni
üretim modellerine dayalı sistemlerde, üretim ve teslimat süreçleri tek bir
noktadan kontrol edilebilecek hale gelmektedir. Bu süreçte elde edilen çok
geniş hacimdeki veri akımları analiz edilerek üretimde maksimum verimliliğe
ve hatta mükemmele yakın ürünlere ulaşılması gerçeğe dönüşmektedir. Böylece, üretim, teslimat ve satış sonrası hizmetlerde önemli bir kalite artışının
ortaya çıkması beklenmektedir. Endüstri 4.0 yaklaşımı çerçevesinde geliştirilen Dijital Fabrika, fabrika kurulmadan önce tüm bileşenlerinin bilgisayar
ortamında uygun yazılımlarla tasarlanarak fabrikanın çalıştırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Yapılan hesaplamalara
göre Endüstri 4.0 ile birlikte, yeni ürünleri pazara sunma süresi yüzde 25 ile
yüzde 50 arasında kısalırken, işçilik ve mühendislik giderleri yüzde 30’a kadar düşebilecek ve yüzde 70’e kadar enerji tasarrufu sağlanabilecektir4.
Diğer gelişmiş ülkeler de benzer amaçlar taşıyan politikaları birbiri ardına
açıklamaktadırlar. Bu nedenle, dünya ekonomisinde yakın ve orta vadede
önemli değişikliklerin olmasını bekleyebiliriz. Örneğin, gelişmiş ekonomilerin, 4-8 yıllık bir dönemde dünyanın işgücü maliyeti düşük bölgelerinde yaptırdığı üretimi, kendi ülkelerinde yapabileceğini düşünmek gerçek dışı olmayacaktır.
Hızlı teknolojik gelişmeler, bireysel ve toplumsal ilişkilerle ekonominin
işleyişinde oldukça derin ve kapsamlı dönüştürücü etkiler yapmaktadır. Öncelikle, her türlü yazı, resim, çizim, ses ve görüntü, giderek artan ölçüde dijital ortama aktarılmaktadır. Her geçen gün, büyük kısmı bedelsiz olan sanal
malların yeni örnekleriyle karşılaşılmaktadır. Diğer taraftan, hızla büyüyen
sosyal medya ortamında insanlar birbirleriyle daha fazla bağlantılı hale gelmekte, yaptıklarını, gördüklerini ve fikirlerini sanal ortamdaki arkadaşlarla
4

Endüstri 4.0 ile ilgili bilgilere, Siemens.com.tr/dijitalfabrikalar adresli internet sayfasından
ulaşılabilir.
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anlık olarak paylaşan dijital kimliklere dönüşmektedirler. Dijital platformlar
dünya çapında milyarlarca insanı birbirine bağlamaktadır. En büyük online
platformlar dünyada en yüksek nüfuslu ülkeleri aşan kullanıcı sayısına ulaşmışlardır. Giderek yaygınlaşma ve olgunlaşma içinde olan sanal gerçeklik ve
arttırılmış gerçeklik teknolojileri ile bahsettiğimiz bağlantılar radikal şekilde
farklılaşmakta, bugün bilim-kurgu olarak düşündüğümüz birçok şey gerçeğe
dönüşmektedir5.
Diğer taraftan, dijital medya yalnızca yerel kitleye hitap etmeyip daha
fazla küresel okuyucu ve izleyici tarafından takip edilir hale gelmektedir.
Artan sayıda insan, kendi ülkesinde ikamet ederek başka bir ülkede faaliyet
gösteren firmalarda online olarak çalışmakta, online eğitim programlarına
kaydolmaktadır. Bu yolla dijital küreselleşme artmaktadır; örneğin McKinsey
Dijital Küreselleşme Raporuna göre, şimdiden sayıları bir milyara yaklaşan
kişi, sınır ötesi sosyal medya bağlantısına sahip olmuştur (McKinsey Global
Institute, 2016).
Dijitalleşme, iş yapma modellerini daha fazla sınır ötesi aktiviteye imkan
verecek şekilde dönüştürmektedir. 20 yıllık hızlı bir büyümeden sonra geleneksel mal, hizmetler ve finans akımlarının GSYH’ye oranları düşmeye başlamıştır. Sınır ötesi veri akımları yükselmekte ve daha fazla ülkeyi birbirine
bağlamaktadır. 50 milyon KOBĐ, müşteri aramak için Facebook’u kullanmakta ve müşterilerin %30’u sınır ötesinden gelmektedir. Küçük işletmeler,
eBay gibi platformlar sayesinde e-ticarete katılmayan KOBĐ’lerin sahip olmadığı küresel erişime kavuşmaktadırlar. Benzer örnekler arasında, amazon ve
alibaba.com gibi online platformlar da yeralmaktadır. Dijital platformlar ve
bulut bilişim sayesinde, piyasaya giriş engelleri ortadan kalkmakta ve yeni
girişimcilere kapılar açık tutulmaktadır.
McKinsey Global Institute’in yaptığı araştırmaya göre, 2014 yılında uluslararası akımlar sayesinde yaratılan ilave değer 7,8 trilyon ABD dolarıdır. Bu
akımlar içinde veri akımları 2,2 trilyon dolar, yani toplam etkinin yaklaşık
üçte biri olmuştur. Bu rakam doğrudan yabancı sermaye hareketi toplamını
aşmaktadır. Veri akımı, yol açtığı dolaylı etkiler sayesinde yeni sınır ötesi
değişimlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dolaylı yollardan dünya ekonomisine yapılan bu tür katkılar da dikkate alındığında, veri akımının yarattığı
ilave katma değer 2,8 trilyon dolara çıkmaktadır. Daha açık bir ifade ile, veri
akımlarının GSYH üzerindeki bu kombine etkisi, küresel mal ticaretinin ya5

2016 yılı başı itibariye her 60 saniyede; 100 bini aşan tweet atılmakta, 700 bin dolayında
facebook durum güncellemesi yapılmakta, 12 milyon anlık mesaj gönderilmekte, 700 bini
aşan Google araması gerçekleşmekte, 200 milyona yaklaşan e-posta gönderilmekte, 2 Milyon Tera Bayt bilgi üretilmekte ve 250 dolayında yeni mobil Web kullanıcısı doğmaktadır.
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rattığı etkiyi aşmıştır. Bu, dış ticaretin yapısında ortaya çıkan yapısal değişmeyi gösteren çok etkileyici bir gelişmedir. Artık ihracat ve ithalattan söz
edildiğinde yalnızca mal akımları değil aynı zamanda veri akımları (e-kitaplar
ve diğer yayınlar, film ve müzikler, bilgisayar oyunları, teknik çizimler, algoritmalar, her türlü yazılım ve uygulamalar, bilişim hizmetleri vs) da kastedilecektir. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) dış ticaret istatistiklerini bu hususları
kapsayacak şekilde yeniden tanımlamak için çalışmalar yürütmektedir.
Makineler, araçlar, evde ve günlük yaşamımızda kullandığımız cihazlar insan müdahalesi olmaksızın birbirleriyle elektronik ortamda haberleşebilir hale
gelmektedirler. Nesnelerin interneti (internet of things) denilen ve hızla yaygınlaşan bu teknolojik ilerleme, üretim ve tüketimle ilgili çok radikal değişiklikler getirmektedir. 2019 yılına kadar makineler arası iletişimin toplam küresel bağlantıların %40’tan fazlasını sağlaması beklenmektedir. Đnsanların olmadığı veya minimumda bırakıldığı tam otomasyonla çalışan fabrikalarda,
aynı üretim bandı üzerinde ürün farklılaştırılmasının yapılabileceği üretim
esnekliği, birbiriyle etkileşimli çalışabilen akıllı robotlar sayesinde sağlanabilecektir. Akıllı sensörler yardımıyla üretilen malların kullanıcılarından gelen
geri bildirimler, üretimin şekillenmesine katkıda bulunacak, her kişinin siparişi
tek tek dikkate alınarak kişiye özgü imalat, kitlesel üretim maliyetlerine yakın
rakamlarda gerçekleşebilecektir. Stok maliyetleri minimum düzeye inecek,
imalat tesisleri tüketicilere yakın yerlere kurulacaktır. Đmalat işini üçüncü
ülkelere yaptırma eğilimi azalacak, yükselen ekonomiler bundan olumsuz
etkilenecektir. Üç boyutlu yazıcılar üretim lokasyonlarının değişmesine yol
açacak, bazı tüketicilerin aynı zamanda üretici haline gelmesini sağlayacaktır.
Bütün bu gelişmeler sonucunda dünyada bolluğun artacağı, ancak eşitsizliklerin daha da genişleyeceği tahmin edilmektedir.

3.3. Dijital Faydaların Paylaşımı
Yukarıda kısaca aktardığımız değişimlerin ışığında Keynes’in 1930’lardaki
öngörülerin bir kısmının doğrulandığı görülmektedir. Keynes’in belirttiği
zenginleşme olacağı öngörüsü daha erken gerçekleşmiş, “yeni hastalık” adını
verdiği teknolojik işsizlik, ancak aradan geçen 80 yıla yaklaşan dönem sonunda kalıcı bir yapıda gözlenmeye başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda Keynes’in
yıllar önce ifade ettiği “endişe”nin kalıcı işsizlik olarak giderek büyük bir
sorun haline dönüşeceği anlaşılmaktadır. Keynes’in öngöremediği önemli
husus toplumdaki eşitsizliklerin çok ileri ölçülerde artması ve gelir dağılımının korkutucu derecede bozulmasıdır. Dördüncü Sanayi Devrimi’nin daha
fazla bolluk getireceği öngörülmektedir, ancak bunun dağılımının ciddi ölçüde eşitsiz olacağı da anlaşılmaktadır. Dijital teknolojiler en başta çalışma dünyasını değiştirmekte, emek piyasaları giderek kutuplaşmakta ve eşitsizlik yük-
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selmektedir. Bu durum, özellikle gelişmiş ülkelerde karşımıza çıkmakta ve
gelişmekte olan ülkelerde de teknolojinin yaygınlaşmasına bağlı olarak kendinin göstermektedir. Öte yandan, bu teknolojileri kullanan gelişmiş ülkeler ile
kullanamayan ülkeler arasındaki açıklık uçuruma dönüşme eğilimine girmektedir.
Dijital teknolojiler hızla yayılmasına rağmen bu teknolojilerden sağlanan
faydaların aynı hızla yayılmamasının başlıca iki nedeni vardır: Birincisi, dünya nüfusunun neredeyse %60'ının çevrimdışı (offline) durumda kalması ve
dijital ekonomiye anlamlı herhangi bir şekilde katılamıyor olmasıdır. Đkincisi,
dijital teknolojilerden sağlanan faydaların bir kısmının yeni ortaya çıkan risklerle azaltılmasıdır.
Dünya Bankası’nın dijitalleşmenin faydalarının paylaşımını konu alan
2016 raporuna göre, her ne kadar çok sayıda bireysel başarı hikayesi olsa da,
teknolojinin küresel verimlilik üzerindeki etkisini yoksul ve orta sınıfa yaygınlaştırılma fırsatları sınırlı kalmaktadır. Dijital dönüşümlerin getirdiği faydaların, hesap verebilir bir tarzda çalışması gereken yönetimlere yaygınlaşması beklenenin çok gerisinde kalmaktadır. Firmalar bugün hiç olmadığı kadar
birbirleriyle daha bağlantılı hale gelmiş olmalarına rağmen küresel verimlilik
büyümesinde bir yavaşlama görülmektedir. Demokrasilerin sayısı artmaktaysa
da, özgür ve dürüst seçim yapan ülke sayısında gerilemeler gözlenmektedir.
Bu eğilimler, dijital teknolojilerin varlığından dolayı değil, onlara rağmen
ortaya çıkmaktadırlar.
Hesap verebilir kurumların yokluğunda dijital teknolojilere yapılan kamu
yatırımları yalnızca elitlerin sesini yükseltmesine yol açmakta ve bu da politika belirlenmesindeki etkilerini artırdığı gibi, hükümet kontrolünün çok daha
ileri seviyeye ulaşmasına neden olmaktadır. Đnternet ekonomisi doğal tekel
eğilimini bir anlamda desteklediği için, eğer rekabetçi bir iş ortamı kurulamazsa daha fazla tekelci piyasaların oluşmasına neden olabilmektedir. Daha
iyi eğitim alanlar, dijital olarak daha yüksek bağlantılı olanlar ve daha fazla
imkanı olanlar, dijital devrimin sağladığı faydaların büyük kısmını almaktadırlar.
3.3.1. Dijital Faydaların Maksimizasyonu
Dijital devrimin yaratacağı faydalardan daha fazla pay alabilmek için özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından atılabilecek adımlar var mıdır? Bunun için öncelikle teknolojinin kalkınmada önemli diğer faktörlerle nasıl bir
etkileşim içinde olduğunu daha iyi anlamak gerekir. Dünya Bankası raporunda bunlara "analog tamamlayıcılar" adı verilmektedir (World Bank, 2016).
Dijital teknolojiler rutin ve işlem ağırlıklı görevleri inanılmaz derecede daha
ucuz, daha hızlı ve daha uygun yapabilmektedirler. Fakat özellikle bu ülkeler-
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de hala birçok görev otomasyona dönüştürülemeyecek nitelik taşımakta ve
insan yargısı, sezgisi ve sağduyusunun kullanılmasını gerektirmektedir.
Gerekli analog düzenlemeleri yapmadan teknolojiyi kullanma yoluna gidilirse, beklenen faydaları sağlamada başarısızlıkla karşılaşılabilecektir. Eğer
piyasadaki mevcut firmalar yenilerin piyasaya girişini kontrol edemiyorsa,
dijital devrim tüketicilerin daha fazla yararlanabileceği yeni iş modellerinin
ortaya çıkmasına imkan verebilir. Teknoloji çalışanları daha üretken yapar,
ancak çalışanlar teknolojiyi nasıl kullanacaklarını iyi bilmezlerse beklenen
üretkenlik görülmez. Eğer eğitim sistemi hesap verebilir bir yapıda kurgulanmamışsa dijital teknolojilerin hocaların derse devamını izlemesi ve öğrenme
çıktılarını yükseltme gücüne sahip olmasının bir anlamı olmayacaktır.
Đnternetin herkesin erişimine açılması ve satın alınabilir ucuzlukta olması
küresel bir önceliktir. Đnternete erişim kritik önemdedir, fakat erişim tek başına yeterli değildir. Dijital ekonomi aynı zamanda güçlü bir analog temele
sahip olmalıdır. Bu temel, canlı bir iş ortamı yaratılmasını ve firmaların dijital
teknolojileri kullanarak rekabet etmesini, inovasyon yapılmasını sağlayacak
regülasyonları, çalışanların, girişimcilerin ve kamu hizmetlilerinin dijital dünyadaki fırsatları yakalamasına imkan verecek becerileri ve interneti yurttaşlarını güçlendirmek için kullanan hesap verebilir kurumları içermektedir.
Bu gelişmenin her açıdan uzun dönem etkileri olacağı kesindir. Bu teknolojinin evrimi tarafından sürekli şekillendirilen ve ülkenin ekonomik, sosyal
ve yönetsel düzenleme tercihlerini yansıtan bir gelişmedir. Dijital ekonomiye
hızla uyum gösteren ülkeler dijital faydalardan en büyüğünü alırken diğerleri
büyük bir olasılıkla geride kalacaklardır.
Tercih edilen bir iş ortamı, güçlü beşeri sermaye ve iyi yönetişim üçlüsünün oluşturduğu tamamlayıcılar aslında ekonomik gelişmenin temelini oluşturan unsurlardır. Dijital teknolojiler bunlara iki önemli boyut daha eklemektedir. Birincisi, dijital teknolojiler gerekli reformların gerçekleştirilmemesinin
alternatif maliyetini yükseltmektedir. Söz konusu teknolojiler iyi (ve kötü)
politikaların etkisini güçlendirici bir rol oynamaktadırlar. Dolayısıyla reform
yapmada gösterilen başarısızlık, reform yapanların çok fazla gerisinde kalmak
anlamına gelmektedir. Dijital teknolojilerle fayda ve maliyetler gelişen ekonomiler bakımından çok daha yüksektir. Bir başka ifadeyle, bu ülkelerde yüksek gelirli ülkelere göre kazanılacak miktar çok olabileceği gibi kayıplar da
büyük olabilir. Đkincisi, her ne kadar dijital teknolojiler gelişmenin kısa yollarını oluşturmasalar da tamamlayıcıların niteliğini yükselterek, bir gerçekleştirici ve belki de bir hızlandırıcı olabilirler. Örneğin yeni ve inovatif firmaların
piyasaya girişini kolaylaştırmak için online kayıt sisteminin geliştirilmesi gibi
düzenlemeler olumlu etki yapacaktır. Demokratik bir anlayışla oluşturulan
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yeni sosyal medya platformları ile yurttaşların kararlara katılımı artırılabilir.
Analog tamamlayıcıların zamanında hayata geçirilmesiyle, dijital gerçekleştiriciler olarak gördüğümüz dijital finans, dijital kimlik tanımlama, sosyal medya ve açık veri, sağlanacak faydaların ekonomi ve toplumun tümüne yayılmasını sağlayacaktır ve böylece de teknoloji ve tamamlayıcılar arasındaki etkileşim daha da güçlenecektir. Kuşkusuz, eğitim alanında da dijital teknolojilerden maksimum faydayı sağlayabilmek için uygun analog reformları içeren
düzenlemelerin yapılması ve destekleyici teşviklerin hayata geçirilmesi en
önemli adımlardan biri olacaktır.
3.3.2. Geleceğin Đşleri
Google Baş Ekonomisti Hal Varian, teknolojik gelişmenin çalışanların iş
bulma konusundaki yarışını çok daha karmaşık hale getirmekte olduğunu ifade
etmektedir (World Bank, 2016). Ona göre, dijital ve mekanik teknolojiler ve
geleneksel endüstrileşmenin yok olmaya başlamasının (deindustrialization)
anlamı, imalat sanayinin geçmişte olduğundan daha az iş yaratacak olmasıdır.
Daha önce belirttiğimiz gibi, bundan özellikle niteliksiz işçiler olumsuz etkilenecektir. Eskinin yerine geçmekte olan bilgi ve haberleşme teknolojilerine
dayalı imalat (ICT Manufacturing) ile yeni işlerin yaratılması beklenmektedir.
Söz konusu işler büyük çoğunlukla yüksek beceri gerektiren işler olup büyük
olasılıkla belirli bazı ülkelerde yoğunlaşacaktır. Diğer taraftan, hizmet sektörü
de giderek artan ölçüde otomasyona girmektedir (Susskind ve Susskind,
2015). ICT hizmet endüstrisindeki istihdam ve hatta onun imalat tarafındaki
istihdamının, yüksek nitelikli çalışanlarla önde gelen ülkelerde artması beklenmektedir.
Gelecekteki istihdam büyümesinin büyük bir olasılıkla kısmen ya da tamamen otomasyona sokulamayan ve büyük ölçüde ICT endüstrisinin dışında
kalan alanlardan geleceği anlaşılmaktadır. Dijital ekonomide görülmesi beklenen yeni işler arasında, veri analiziyle uğraşan veri bilimciler ile aplikasyon
(apps) ve diğer yazılımların geliştirilmesi ve bakımlarıyla uğraşanları sayabiliriz. Ayrıca, bu alanlarda verilen hizmetlere destek sağlayacak işlerde de genişlemeler beklenmektedir. ICT uygulamalarıyla ortaya çıkan hizmetler, siparişe dayalı üretim gibi yeni fırsatları beraberinde getirmektedir.
Veri analitiği ve veri madenciliği, yüksek hacimli verilerden (big data) bir
iş değeri yaratmak üzere istatistik bilimi ile modern sayısal hesaplama yöntemleri arasındaki entegrasyonu sağlamayı amaçlayan yeni bir iş alanı olarak
doğmaktadır. Birçok danışmanlık şirketi, Veri analitiğinin 21. yüzyılın en
gözde iş alanlarından biri olduğunu söylüyor. Veriden iş değeri yaratacak
bilgiyi ortaya çıkarmak için gerekli olan analitik beceriye sahip insan-gücü
profili bugün itibariyle sayıca yetersizdir. Şirketler çok yakın bir gelecekte bu
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konuda eğitimli, analiz için kullanılacak doğru ve uygun veri grubunu seçebilen, bu veriyi modelleyebilecek araçları kullanabilen, sonuçlarını yorumlayarak iş süreçlerinin geçirmesi gereken transformasyonu raporlayabilen işgücüne daha fazla ihtiyaç duyacaktır. Dolayısıyla, inovatif şirketlerin ihtiyaç
duyduğu rekabetçi avantajı (Porter tipi) yaratmak ve sürdürmek üzere aradığı
analitik beceriler ve birikime sahip iktisatçılar, gelecekte bu alanda en tercih
edilenler arasında yer alacaklardır.
Google baş ekonomisti Hal Varian ve IBM baş ekonomisti Martin
Fleming, elektronik ortamda oluşan verilerle ekonomik gidişi izlemenin
mümkün olduğunu ifade etmektedirler (Varian and Fleming, 2015). Bu iki
ünlü ekonomist, gelecek tahmini yanında, şu anda nelerin olup bittiğine bakmanın da önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Bunun resmi veriler kullanılarak yapılmasının sanıldığı kadar kolay olmadığını ortaya koyarak dijital teknolojinin işlevsel rolünden söz etmektedirler. Örneğin işsizlik, enflasyon ve
GSYH gibi değişkenlerle ilgili veri, haftalar ve hatta aylar süren bir gecikmeyle yayınlanmaktadır. Dolayısıyla, bu veri setlerinden hareketle şu an ne
durumda olduğumuzu tam olarak bilemeyiz. Varian ve Fleming geleceği
öngörme (forecast) yanında, anı görmenin (nowcast) öneminin altını çizmektedirler. ABD gibi bir ülkede bile geçici GSYH rakamları çeyreklerde birer ay
gecikmeli olarak ilan edilmekte ve aylar sonra bu rakamlar iki kez revize edilmektedir. Bu bakımdan, ekonomistler genellikle güncel olmayan ve doğruluğu kuşkulu veri ile çalışmak durumunda kalmaktadırlar.
Buna karşılık Walmart ve Target gibi büyük perakende zincirleri satışları
günlük hatta saatlik kaydeden gerçek-zamanlı veri sitemlerine sahiptir. FedEx
ve UPS gibi kargo şirketleri de gerçek-zamanlı olarak ne kadar mal taşındığını
bilmekte, finansal piyasa verileri ise milisaniye düzeyinde aralıklarda elde
edilebilmektedir. Bilgisayarlar birçok iktisadi işlemin ortasındadır. Her ne
kadar bu bilgilerin çoğu şirketlerin kendi muhasebe işlemleri için kullanılsa
da, kaydedilen bu bilgiler toplulaştırılmış halde ele alınarak, makro düzeyde
iktisadi aktivitenin hızını anlamaya yardımcı olmaktadır. Bazı şirketler ve
araştırmacılar, bu tür veriyi kullanıcılara sunmaya başlamışlardır. Örneğin,
Intuit firması küçük-işletme istihdam endeksini çıkarmaktadır. Zillow, emlak
piyasası ile ilgili veri yayınlamaktadır. IBM Commerce perakende ticareti
günlük olarak izlemektedir. MIT’nin Billion Prices projesi online veriye dayalı fiyat endeksi oluşturmaktadır. Google üzerinden yapılan “açık işler”, “işe
alımlar” ve benzeri veri kullanılarak şu anki işsizlik oranının iyi bir tahminini
elde etmek mümkündür. Bu veri setleri resmi devlet istatistikleri kadar kapsamlı ve ayrıntılı değildirler, ancak daha günceldirler. Gelecek on yıl içinde
bu tür kaynakların hükümetler ve merkez bankaları tarafından daha fazla kullanılması beklenmektedir. Đstatiksel yöntemleri kullanarak, frekansı düşük
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ama dikkatli bir şekilde oluşturulan resmi devlet istatistiklerini yüksek frekanslı özel sektör veri setleri ile bütünleştirip, hem güncel hem de doğru rakamların elde edilmesi mümkündür. Dolayısıyla, geleceğin iktisatçıları için bu
tür konular yeni iş alanları olarak ortaya çıkmaktadır.
Dijital teknolojiler iş ve işletmeleri genişlettikçe ekonominin geri kalan
kısmındaki istihdam yaratma potansiyeli kendini gösterecektir. Düşük nitelikli
işler arasında mutlaka yüz yüze verilmesi gereken kimi hizmetler ya da
farkındalık ve durumsal uyum gerektiren alanlarda da istihdam büyümesi söz
konusu olabilir. Yüksek nitelikliler arasında, yaratıcılık ve sosyal etkileşim
içeren çağdaş becerilere dayanan işler sayılabilir.
Her ne kadar geleceği şimdiden öngörmek imkânsızsa da, yeni işlerin yeni
endüstriler ve mesleklerden doğacağını söylemek mümkündür. 2000'den bu
yana dijital teknolojilerden doğan yeni endüstrilerin ABD'deki istihdamın
yalnızca %0,5'ini oluşturduğu ve genç nitelikli işçilerin daha düşük nitelik
gerektiren işlerde çalıştığına dair bulguların olduğu görülmektedir (World
Bank, 2016).
Đş yaratma ve yıkım sürecinin sonucu olarak teknolojik değişme emek piyasalarını bozmakta ve becerileri teknoloji tarafından ikame edilen bireyleri
zora sokmaktadır. Zira bu kişiler yeni işlerin gerektirdiği becerilerin birçoğuna sahip değildirler. Aynı meslekte kalanlar için bile, işler dönüşmekte ve
yeni beceriler gerektirmektedir. Hızı giderek artan tüm bu değişimler, yaratıcı
yıkımı ve işgücü piyasasındaki değişimleri daha yoğun hale getirmektedir.
Dijital teknolojilerin farklı iş çeşitlerine farklı uygulamaları olabildiğinden
dolayı ülkeler arasındaki iş piyasalarının etkilenme gücü ekonomik ve mesleki
yapıların farklılıklarını yansıtacaktır. Keynes’in 1930’larda ifade ettiği endişe,
gerçeğe dönüşme yolunda ilerlemektedir.

4. Đktisat Eğitimine Yeni Yaklaşım
4.1. Nasıl Öğreneceğimizi Bilmenin Artan Önemi
Önceki bölümlerde anlatılan gelişmeleri ve içine girmekte olduğumuz dijital devrimi dikkate almadan eğitimin hiçbir alanını düşünmek ve planlamak
mümkün değildir. Đktisat eğitimi verdiğimiz öğrencilerimizi kendilerini bekleyen bilinmezlerle dolu geleceğe hazırlarken onlara ne tür bilgiler kazandırmalıyız, onların öğrenme konusunda sahip oldukları inanç, davranış ve tutumlarını öğrenmelerini etkili hale getirecek şekilde nasıl değiştirmeliyiz? Aslında
bu soruların sorulması çözüm bulunması yönünde gösterilecek çabanın en az
yarısını oluşturmaktadır.
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Đktisat öğretiminde bilgilerin ders hocası tarafından öğrencilere tek taraflı
aktarılması yerine öğrenme mekanizmasını güçlendirerek, öğrencileri öğrenme sürecinin ana aktörü haline getirip kendi öğrenmesini yönetebilen ve kendini bu anlamda sürekli güncelleyen bireyler haline getirmek daha kalıcı bir
çözüm sunmaktadır. Her alanda olduğu gibi, etkili bir yolla nasıl öğreneceğini
bilmek iktisat eğitiminde de her zaman önemli olmuştur, ancak bu önem hiçbir zaman bugünkü kadar büyük bir boyuta ulaşmamıştır.
Đktisat eğitimini değerlendirirken dikkate almamız gereken eğilimlerden
biri, öğrenmenin giderek daha fazla sınıf ortamı dışında gerçekleşmeye başlamasıdır. Bunun, eğitim sonrasında da, işimizin, kariyerimizin, ilgilerimiz ve
hobilerimizin değişmesiyle yaşam boyu devam edeceği anlaşılmaktadır. Daha
önce de belirtildiği gibi, bugün hayatımızda gördüğümüz her ciddi değişimin
merkezinde bir çeşit teknolojik ilerleme bulunmaktadır. Teknoloji insanlığın
hızlandırıcısıdır. Teknoloji sayesinde yaptığımız her şey daima oluşma sürecindedir. Her tür nesne veya düşünce başka bir şey olurken, “olabilir” de “olur”a dönüşmektedir. Her şey akış halindedir. Hiçbir şey bitirilmemiş, hiçbir
şey tamamlanmamıştır. Asla sona ermeyen bu değişim çağdaş dünyanın merkezi ekseni durumuna gelmiştir (Kelly, 2016).
Böylesi değişim ve dönüşümlerin eğitim felsefesi ve yaklaşımları üzerinde de
dönüştürücü etkileri görülmektedir. Doğal olarak, söz konusu dönüşümlerin
eğitim alanını etkilemesi biraz gecikmeli olarak gerçekleşmektedir. Dahası,
dünyanın bazı bölge ve ülkelerinde eski yaklaşımların hala geçerli olduğunu
görmek mümkündür. Öte yandan, sözünü ettiğimiz etki gecikmelerinin süresi
giderek kısalmaktadır. Bunda, hiç kuşkusuz, küreselleşme ve teknolojik değişmeler birinci derecede etkili olmaktadır.
20. yüzyılın son çeyreğine kadar etkisini sürdüren, insanların yalnızca uzmanlaşacakları işi adeta bir makine kusursuzluğunda iyi yapmasını amaçlayan
tek tip insan kategorileri yaratmaya yönelen davranışçı eğitim modeli geçerliliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Bu model, kuşkusuz, kitlesel üretimin ucuz
işgücüne dayalı olarak yapıldığı sanayileşme dönemlerinde ihtiyacı karşılamaktaydı. Günümüzde hala bazı gelişmekte olan ülkelerde bu anlayışın korunduğunu görmekteyiz. Ar-ge, innovasyon, tasarım, organizasyon, iş geliştirme gibi konuların önem kazanmasıyla insanın üretkenliği yanında araştırıcı
ve yaratıcı yönünü öne çıkarmaya çalışan genelde yapılandırmacılık olarak
adlandırılan eğitim anlayışı ve yaklaşımları benimsenmeye başlanmıştır.
Geçen yaklaşık otuz yıllık bir dönem içinde ise, ilgi, insan beyninin öğrenme konusunda nasıl çalıştığını çözmeye yönelmiştir. Bu alandaki çalışmalar giderek ayrı bir disiplin haline gelmiş ve öğrenme bilimi (science of
learning) olarak anılmaya başlamıştır. Bugün geldiğimiz yer itibariyle değer-
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lendirildiğinde, bilişsel süreç olarak da nitelenen öğrenme sürecinin nasıl işlediğinin büyük ölçüde çözüldüğünü anlıyoruz. Dolayısıyla, artık sorun öğrenme sürecinin etkili öğrenmeyi sağlamak üzere daha iyi nasıl işletileceğine
indirgenmiştir. Bu sürecin akıcı bir biçimde işleyişine engel olan unsurlar
varsa, öncelikle bunların kişi bazında neler olduğunun doğru tespitinin yapılması gerekir. Sonraki aşama, bilişsel sürecin sorunsuz işlemesini sağlayacak
müdahale şeklini belirleyerek öğrenme engellerinin ortadan kaldırılmasıdır.
Asında burada sözünü etmekte olduğumuz türde müdahale biçimi ve araçları, eğitim bilimcileri tarafından geliştirilen yeni eğitim yaklaşımları olarak
adlandırdığımız çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini kapsamaktadır. Bu
yaklaşımların geliştirilmesiyle uğraşan disiplin, öğretim bilimi (science of
instruction) olarak adlandırılmaktadır. Üçüncü olarak da, öğretimin öncesinde,
öğretimin sürdürüldüğü sırada ve öğretim sonrasında öğrencilerin öğrendiklerinin değerlendirilmesi konusundan söz edebiliriz. Eğitimde değerlendirme
bilimi (science of assessment) olarak adlandırılan bu alan, özellikle uygulanan
öğretim metotlarının etkili olup olmadığının ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Hiç kuşkusuz, bağımsız alanlar gibi görünen bu üç
alan arasında çok yakın ilişkiler bulunmakta, her alan diğerini etkilemekte ve
aynı zamanda ondan beslenmektedir (Mayer, 2011).
Özellikle bilişsel psikoloji, beyin araştırmaları ve davranışsal psikoloji alanındaki çalışmalarla öğrenme bilimi, öğrenenlerin nasıl çalışacağı ve nasıl
etkin bir öğrenme gerçekleştireceği konusunda son zamanlarda büyük ilerlemeler göstermiştir. Bu alandaki araştırmaların sonuçlarından yararlanarak
gösterilecek ciddi çaba sonucu insanlar kritik bir yaşam becerisi kazanabilirler: nasıl öğrenileceğini öğrenme. Geçmiş on yıllar içinde öğrenme bilimi
üzerine yapılan araştırmalar, etkili bir öğrenen olabilmenin sanıldığı kadar
kolay bir iş olmadığını göstermektedir. Maksimum etkinlikte bir öğrenen olmak, sıklıkla insanın sezgisel olarak aksini düşündüğü aktivitelerle uğraşmayı,
eğitimdeki kimi standart uygulamaların dışına çıkmayı ve/veya bir zorluk
hissi yaratmayı gerektirir.
Çağdaş öğrenme bilimine göre biliş, insan zihninin dünyayı ve çevresindeki olayları anlamaya yönelik yaptığı işlemlerin tümüdür. Bilişsel faaliyetler,
dıştan gelen uyarımların algılanması, önceki bilgilerle karşılaştırılması, yeni
bilgilerin oluşturulması, elde edilen bilgilerin belleğe depolanması, hatırlanması, zihinsel ürünlerin kalite ve mantık yönünden değerlendirilmesi şeklinde
işlemektedir. Kısaca öğrenme süreci olarak da adlandırabileceğimiz bu süreç,
bilginin alınması, işlenmesi, bellekte depolanması ve gerektiğinde geri getirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Bu süreçle ilgili yapılan araştırmalar
sonucu elde edilen bilgiler, iktisat eğitiminde kullanacağımız eğitim yöntemlerini neden seçtiğimizi anlamamız bakımından büyük önem taşımaktadır.
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4.2. Đnsanın Bilişsel Mimarisi: Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar
Karmaşık bilişsel sistemimiz, ana bilgi işlemcimiz olan çalışır belleğimiz
(working memory) ve organize bilginin kalıcı olarak saklandığı uzun-dönemli
belleğimizden (long-term memory) oluşmaktadır. Dikkatin yoğunlaştırılmasıyla duyusal belleğimiz (sensory memory) yardımıyla çevremizden aldığımız
bilgiler, çalışır belleğimiz tarafından uzun dönem-bellekte depolanma olasılığıyla bilinçli olarak işlenir. Çalışır bellek süre ve kapasite bakımından sınırlıdır ve sadece birkaç parça bilgi aynı anda işlenebilir (Cowan, 2001). 12x12
gibi basit çarpımları yapmak bizim için kolaydır ama 1212x1212’yi hesaplamak zordur, çünkü çalışır bellek karmaşık zihinsel hesaplamalar için gerekli
bilgi parçalarını işlem esnasında kolaylıkla kaybeder. Etkileşim halindeki çok
fazla sayıda yeni bilgiyi aynı anda işlemek, çalışır belleğin kolaylıkla aşırı
yüklenmesine neden olur (Sweller, 2010). Eğer bu bilgi parçaları öğrenme için
zaruri ise anlamlı öğrenme gerçekleşmez.
Đnsan bilişsel mimarisinin diğer asli bileşeni olan uzun-dönem bellek, sınırsız kapasite ve süreye sahiptir (Baddeley, 2004). Uzun dönem bellekte
kalıcı olarak saklanan organize bilgi yapıları (şemalar), çalışır belleğin sınırlamalarını aşmak için etkin bir şekilde kullanılabilir. Đşte bu durum, insan
bilişselliği için merkezi önemdedir (Chase ve Simon, 1973). Öğrenme, mevcut
şemaların aktif olarak tekrar inşa edilme sürecidir. Öğrenme sırasında, uzundönem bellekte saklanan ilgili şemalar aktive edilir ve çalışır belleğe yeni
gelen bilgi ile bütünleşir. Sonuç olarak, daha gelişmiş bilgi ve beceriler inşa
edilmiş olur. Kullanılabilir şematik bilgi, aynı zamanda, karşılaşılan problem
durumunu tanımlamada ve rutin hareketler ve problem çözme stratejileri oluşturmada temel bir rol oynayan yüksek-düzeyli bilişsel performansı yönlendirir ve yönetir. Örneğin, 25x4’ün tek işlemci birimi olarak kullanılabildiği
mevcut bilgi ile 25x25x4’ün zihinsel hesaplaması çok daha basit hale gelir.
Az bilgili öğrenici için çalışma hafızasında birer birer işlenmesi gereken
çoklu bilgi birimleri, ileri seviyedeki öğrenen için tek bir öğede (şemada)
toplanabilmekte ve böylece, karmaşık görev işlemleri için yeterli çalışır bellek
kaynağı bırakılmaktadır. Bir öğrenenin belirli bir görevin yerine getirilmesi
için çalışır belleğe yapacağı yüklemenin derecesi, çalışır belleğin işlediği içerik, kapasitesi ve süresi gibi özelliklerini etkili bir biçimde belirleyen zihindeki mevcut kullanıma hazır bilgi yapılarına (şemalara) bağlıdır. Küçük parçaların anlamlı bir biçimde birbirine bağlanması yoluyla oluşturulan bütünler
(şemalar) işlemlerde kullanıldığında, çalışır belleğe binen yük azalmaktadır.
Bu yolla ortaya çıkan çalışır bellek tasarrufundan dolayı, öğrenme düzeyini
ilerletmiş olanlar yüksek düzeyli karmaşık bilişsel görevleri yerine getirirken
bilgi düzeyi düşük öğrenenlere göre daha az çalışır bellek kaynağı kullan-
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maktadırlar. Çalışır belleğin mevcut bilgi işleme sınırlarını gereksiz işlemlerle
zorlamak, öğrenenlerin bilişsel anlamda aşırı yüklenmesine neden olmakta ve
sonuçta gösterilen çabayla orantısız çok düşük bir öğrenme gerçekleşmektedir
(Kirschner vd., 2006)6. Bilişsel mimari çözüldükten sonra, buradaki sürecin
etkili işlemesine katkıda bulunacak yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bu gelişmeler sonrasında, konu, artık, öğrenme sürecini etkin işletecek yöntem ve
tekniklerin eksiksiz uygulanmasına imkan verecek eğitim tasarımının yapılıp
işletilmesine indirgenmektedir. Bu bağlamda, öğrenme sürecini olumsuz etkileyen faktörlerin tespiti ve bu etkilerin ortadan kaldırılması büyük önem
taşımaktadır.

5. Đktisat Eğitiminde Öğrenmeyi Engelleyici Faktörler ve
Düzeltme Stratejileri
Đktisat bölümlerinde ders veren öğretim üyeleri karşısındaki öğrencilerin
homojen bir grup olmadığını gayet iyi bilmektedir. Ders alan öğrenciler, kuşkusuz, içini doldurmayı hedeflediğimiz boş raflardan oluşan bir zihin yapısıyla sınıfımıza gelmemektedirler. Onların zihinlerinde iktisat eğitimine başlamadan önceki yaşamlarından getirdikleri bazı bilgiler yer almaktadır. Bu
bilgilerin bir kısmı öğreteceğimiz konuların anlaşılması için yararlı iken, bir
kısmı da öğrenmeye engel olabilecek özelliktedir. Đktisat eğitimi öncesi dönemdeki faaliyetler, tecrübeler ve eğitimlerden edinilen bu bilgilere, öğrenme
biliminde ön-bilgi (prior knowledge) adı verilmektedir. Beklenildiği gibi, her
öğrencinin sahip olduğu ön bilgi diğerinden farklıdır. Öğrenciler aynı zamanda
önceden edindikleri entelektüel beceriler ve öğrenmeyi öğrenme yetenekleri
bakımından da ciddi ölçüde ayrışmaktadırlar.
Biraz yakından baktığımızda, öğrencilerin, öğretmeye çalıştığımız konuya
ve genelde öğrenmeye karşı muhtelif inanç ve tavırlar içinde olduklarını açıkça fark ederiz. Ayrıntılı olarak incelendiğinde, iktisat eğitimi almaya gelen
öğrencilerin sahip oldukları ön bilgilerin öğrenmelerini etkileyen en önemli
faktörlerden biri olduğu görülmektedir. Aslında öğrencilerimiz bizim onlara
derslerimizde aktarmaya çalıştığımız yeni bilgileri, önceki bilgileri, inançları
ve yapabildiklerinin bileşimiyle oluşturdukları bir gözlükten bakarak, bir an6

Đnsanın bilişsel mimarisi hakkındaki çağdaş görüşler içinde önemli bir yere sahip olan bilişsel yük teorisi sayesinde, öğrenenlerin bilişsel kaynaklarını optimize etmesi yoluyla öğrenmeyi güçlendiren ampirik olarak test edilmiş çok sayıda eğitsel ilke ve teknik geliştirilmiştir
(Sweller vd., 2011). Söz konusu eğitsel teknik ve prosedürler; öğrenmeyi bozan ve öğrenme
için gerekli olmayan boşa harcanan bilişsel yükleri ortadan kaldırarak, öğrenenlerin çalışır
belleğinde (working memory) ortaya çıkan aşırı yüklemeleri önleyici bir etki yapmaktadır.
Bu teknik ve yöntemlerin etkili kullanılmasıyla, öğrenmeyi destekleyen temel öğrenme
aktiviteleri için yeterli çalışır bellek kaynağı bırakılmaktadır.
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lamda kendi filtrelerinden geçirerek, zihinlerine yerleştirmektedirler. Kullandıkları filtre doğru ve kalıcı öğrenmeyi destekleyebildiği gibi, sıklıkla karşılaştığımız şekilde engelleyici de olabilmektedir. Eğitim bilimciler genel olarak ön bilgileri, içerikle ilgili bilgiler, kazanılmış beceriler ve sahip olunan
inançların bütünü olarak tanımlamaktadırlar. Ön bilgiler daha önceki dönemlerde okulda ve okul dışında yaşanan tecrübelerden doğmakta ve öğrencinin
sonraki öğrenme ve performansı üzerinde ciddi etkiler yapmaktadır.
Bir iktisat öğrencisinin yeni kaydolduğu dersi etkili olarak öğrenmesinin
ön koşulu, bu ders için gerekli ön bilgilerinin doğru, yeterli, canlı ve uygun
olmasıdır. Böyle bir öğrenci, derste gördüğü yeni bilgileri sahip olduğu sağlam temel üzerine daha kolay inşa edecektir. Bu öğrenci, aynı zamanda, öğrenme sürecine doğru bir gözlükle bakacağından önceden sahip olduğu içerik
bilgisini, öğrenmeye, geri getirmeye (retrieve) ve ihtiyaç duyduğunda kullanmaya olanak veren bir çerçeve içinde derslerde gördüğü yeni bilgilerle anlamlı bir yapıda birleştirecektir (Ambrose vd., 2010). Đktisat hocası, dersini,
iktisat eğitiminin talep ettiği, öğrencinin önceden kazanmış olduğu entelektüel
becerilerini canlandırma ve sorunsuz bir biçimde kullanmalarına yardımcı
olacak tarzda bir eğitim stratejisi izleyerek yürütürse, öğrencilerin sürekli
başvurabilecekleri yüksek düzeyli bilişsel beceriler kazanmalarına yardım
etmiş olur. Öğrenciler sözü edilen becerileri artan oranda yetkinlik kazanarak
kullandıkça, entelektüel becerilerini geliştirerek öğrenmelerini daha etkili hale
getireceklerdir. Aynı şekilde, ders hocasının öğrencilerin önceden edindikleri
inançların öğrenmeye götüren davranışları destekleyip desteklemediğini anlaması da çok önemlidir. Eğer öğrenci iktisat eğitimi esnasında kazanacağı
bilgilerin değerini görür ve onları öğrenebileceğine inanırsa, dersin hocasının
işi kolaylaşacaktır (Aronson vd., 2002; Henderson ve Dweck, 1990). Öte
yandan, önceki dönemlerde kazandığı bilgiler çarpık olan, becerileri eğreti
ve/veya inançları öğrenmeyi engelleyici davranışlara yol açıcı ön-bilgilerle
gelen öğrenciler için, öğrenmeye götüren yollar bloke durumdadır. Bu öğrencilerin diğerlerinden farklı olarak ciddi yardıma ihtiyaçları vardır. Ders sorumlusu, dersi işlerken böyle öğrencilerin özel durumunu dikkate alan eğitim
stratejileri izlemeli, yerinde müdahalelerle öğrencilerin öğrenmelerinin önündeki engelleri kaldırmak için çaba harcamalıdır.
Bu genişletilmiş ön-bilgi tanımı iktisat eğitiminde iki soru ortaya çıkarmaktadır: (1) Ders hocaları öğrencilerin ne bildiğini, neleri yapma becerisine
sahip olduğunu ve hangi inançlara sahip olduğunu nasıl belirleyeceklerdir? (2)
Böyle bir belirlemeyi yapmış olsalar bile her bir öğrencinin ön bilgisini dikkate alarak nasıl ders verecekler ve sonuçta öğrenmelerini nasıl sağlayacaklardır?
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Yukarıdaki sorulara doğru cevaplar bulmak için, ön bilgiyle ilgili dört hususu ele alacağız. (a) Ne, nasıl ve ne zaman sorularını kapsayan konuya özel
(content-specific) ön bilgi. (b) Öğrencilerin belirli bir konuyla ilgili bilgileri
ifade etmelerini, uygulamalarını ve göstermelerini sağlayacak bir araç olarak
edindikleri entelektüel beceriler. (c) Bilgi ve öğrenme konusuna yoğunlaşan
epistemolojik inançlar. (d) Öğrencinin konuları yorumlama yeteneği, kendi
düşünme ve öğrenmesini yönlendirebilme yetkinliğini ifade eden öğrenmeyi
öğrenme (üst biliş) becerisi.

5.1. Đçerik Bilgisi
Đktisat öğretiminde dersin hocasının dikkat etmesi gereken önemli hususlardan biri, öğrencilerin “içerik” hakkında sahip oldukları ön bilgidir. Bazı
öğrenciler dersin öğrenilmesi bakımından kritik önemde olan içerik bilgisinden yoksun olabilir ya da öğrenme ve performansı engelleyen yanlış içerik
bilgisine sahip olabilirler. Öğrencinin ön bilgisi hatalıysa (örneğin, yanlış
bilgiler, fikirler, model ya da teoriler), sonraki öğrenmenin engellenmesi eğilimi ortaya çıkar, çünkü öğrenciler mevcut bilgileriyle çelişen yeni bulguları
önemsemez, değersiz görür ya da onlara direnç gösterebilirler (Dunbar vd.,
2007). Genel olarak şu söylenebilir: iktisat eğitimi veren bölümlerde öğrencilerin sahip olduğu yanlış bilgileri tespit edip doğrudan onlara yönelen veya
doğru kavramları yanlış bilgileri düzeltmek için kullanan ders verme biçimi
çok ciddi ölçüde fayda sağlamaktadır (Clement, 1993). Daha açık bir ifadeyle,
iktisat eğitimini daha etkili hale getirmek için, öğrencilerin içerikle ilgili ön
bilgilerinin yetersiz olduğunun farkında olan öğretim üyesi, dersini söz konusu yanlış bilgileri düzeltmeye yönelik bir biçimde düzenlemelidir.

5.2. Entelektüel Beceriler
Đyi bir iktisatçıyı başkalarından ayırt eden şey, kuşkusuz, bilişsel anlamda
sahip olduğu yüksek seviyeli düşünme ve değerlendirme becerileridir. Bunlardan yoksun birinin iktisat gibi çok yönlü ve karmaşık bilgileri anlama ve
yorumlamayı gerektiren bir alanda başarıyla çalışması mümkün değildir. Özellikle bizi hızla etkisi altına almakta olan Dördüncü Sanayi Devrimi çağında
bu hiç mümkün değildir. Mezunlarımızın başarılı iktisatçılar olmasını istiyorsak, öğrencilerimiz eğitimlerini tamamladıklarında onları Pascarella &
Terrizini (2005)’de belirtilen bir dizi entelektüel beceriyle donatıp, bu becerileri yetkinlikle kullanabilir olarak hayata atılmalarını sağlamak gerekmektedir. Öğrencilerimiz, yeni bir bilgi öğrendiklerinde bunları zihinsel süreçlerinde işleyerek kendi bilgileri haline dönüştürüp gerektiği yer ve zamanda kullanabilecekleri bir entelektüel seviyeye ulaşmış olmalıdırlar. Başkalarıyla yazılı
ve sözlü iletişim kurduklarında kullandıkları kavramlar, seçtikleri sözcükler
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ve genel olarak mesajlarının içerik ve biçimi iyi eğitim almış bir iktisatçıyı
yansıtmalı, böylesi bir özgüven ve rahatlık içinde başkalarıyla profesyonel
ilişkilerini genişletebilmelidirler. Đktisadi konularla ilgili değerlendirme ya da
yorum yaparken edindikleri bilgileri doğru kullanıp nesnelliklerini koruyarak
akıl yürütebilmeli, iktisadi hayat ve olaylara ilişkin karşılaştıkları çeşitli tipteki veriyi yorumlayabilip onlardan objektif sonuçlar çıkarabilmelidirler. Đktisatçı olarak yetiştirdiğimiz mezunlarımıza aynı zamanda yeni fikirler ve tekniklere gerektiği ölçüde değer veren, insanların inançları, tutumları ve değerleri karşısında nesnel davranabilen, ileri sürülen argüman ve iddiaları kritik
bir gözle değerlendirebilen ve enformasyonun mükemmel olmadığı durumlarda mantıklı kararlar alabilen bireylere dönüştürecek bilişsel becerileri de eğitimleri esnasında kazandırmak gerekmektedir.
Derslerde öğrenilen içerik ile ayrılmaz bir biçimde bağlı olduklarından
dolayı bu becerilerin kazanılmış olması önemlidir. Sınıfta verilen bilgileri
özümsemek ve hazmetmek için öğrencilerin yukarıda saydığımız entelektüel
becerileri kullanarak yeni öğrendiği içeriği açıklayabilmesi, uygulayabilmesi,
gösterebilmesi ve kullanabilmesi gerekir. Dahası, öğrencinin bilgisinin ne
seviyede olduğunun değerlendirilmesi genellikle alana özgü bilgiler ile her
alanda gerekli bilgi ve becerilerin bir karışımı şeklinde olmaktadır. Örneğin,
bir öğrenci, tarihsel bir olayın arkasındaki nedenlerle ilgili bilgilerini açık bir
biçimde değerlendirebilmeli ve bunları ders sorumlusuna iyi bir düzen içinde
yazarak sunabilmelidir. Benzer şekilde, öğrenciler bir kamu politikası kararını
tanımlayan ve destekleyen veriyi analiz ederken ve yorumlarken, güçlü
istatiksel becerilere sahip olmalıdırlar.
Entelektüel beceriler yaşam boyu öğrenme yeteneği kazanmanın temelini
oluşturmaktadır. Özellikle günümüz çalışma koşullarının, insanları kariyerleri
boyunca birçok iş değiştirme ve belki de meslek değiştirme zorunda bırakabileceği düşünülürse bu becerilerin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Birçok sektördeki işveren bu becerilerin kendi şirketlerinin gelecekteki sağlık ve başarıları için ne kadar önemli olduğunun farkına varmış durumdadır (Marketplace
and The Chronicle of Higher Education, 2012). Đktisat eğitiminde öğretim
üyeleri genel olarak öğrencilerin entelektüel beceriler kazanması konusunu
çoğunlukla görmezden gelmekte veya konuyla en az seviyede ilgilenmektedirler. Bazı öğretim üyeleri ise, bu tür becerileri kazandırmanın kendi görevleri arasında olduğuna inanmamaktadır. Kimileri ise, böyle bir eğitim vermek
için yeterli bilgiye sahip olmadıklarından yakınmaktadır. Diğer taraftan, bu
görevi gönüllü olarak yapmaya girişen öğretim üyelerinin de yeterince başarılı
olamadığı gözlenmektedir. Durum ne olursa olsun, iktisat gibi bir alanda öğrencinin öğrenme ve alanında belli bir uzmanlık geliştirebilmede asıl ve kritik
rol oynayan entelektüel becerilerin geliştirilmesi, mezunların geleceği bakım-
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dan yaşamsal önemdedir. Đktisat eğitimi yeniden tasarlanacaksa bu konunun
ders hocalarının sorumluluğu içinde düşünülmesi mutlak zarurettir.
Eğer iktisat bölümlerinde ders veren hocalar ve bölümün tümü bir eğitim
politikası olarak, öğrencilerin entelektüel beceriler edinmelerinin iktisat eğitimi ve aslında tüm yaşamları süresince kendilerine ne kadar yarar sağlayacağının benimserlerse, kuşkusuz, öğrencilere bu becerileri öğretmeleri daha
kolay olacaktır. Araştırmalar, öğretim üyeleri için bunun zor bir iş olduğunu
göstermektedir, zira öğretim üyeleri genellikle bu hususların ikincil öneme
sahip olduğunu düşünmekte ve ders verme tarzlarını bu tür yetkinliklerin geliştirilmesine imkan verecek şekilde düzenlemekten kaçınmaktadırlar
(Anderson, 1992).
Aslında entelektüel becerilerin tümünü oluşturan her alt becerinin kazanılması, birden fazla topu el ile havaya atıp yere düşürmeden havada döndürebilmeyi içeren karmaşık bir top çevirme hareketine benzemektedir. Bu hareketi iyi yapabilmek için, önce bir topun yörüngesini izleyerek topu yakalayıp tekrar yukarı atabilme becerisi kazanılmalıdır. Tek bir topun hareketine
tam olarak hâkim olabilen, giderek birden fazla topun aynı andaki hareketini
yönetebilen yetenekli bir jonklör haline gelebilir. Eğer biz iktisat eğitimi alan
öğrencilerimize, her topu akıcı bir şekilde tutabilmeyi sağlayan “mikro beceriyi” doğru kazandıramamışsak, yumuşak bir akış içinde geçmesi gereken
topları çevirme eylemi başarısız olacaktır. Bir argüman oluşturmak, çoğu kez
açıklıkla ortaya koymadığımız belirli bir dizi adımın içine girmeyi gerektirir:
bir pozisyonun tanımlanması, varsayımların araştırılması, bulguların kullanılması, karşı argümanların reddedilmesi, sonuçlar çıkarılması gibi birçok
adım. Bu adımların her birinin alt-adımları da bulunmaktadır. Kuşkusuz, bu
entelektüel hareketler arasında çabuk ve yumuşak manevraların nasıl yapılacağını öğrenmek her bir adımın iyice anlaşılması üzerine inşa edilmiş yıllar
süren pratikle mümkün olacak ve bunları kazanmış olana iyi bir iktisatçı olma
fırsatı sunacaktır. Kimilerine göre, bu tür entelektüel beceriler öğretilemez
olup insanlara kalıtsal yollarla geçmektedir. Araştırmalar bunun tersini gösterdiği gibi, bu becerilerin her alanda açıkça öğretilmesi gerektiğini ortaya
koymaktadır.
Ders sorumlularının, iktisat öğrencilerin sahip oldukları entelektüel becerilerin düzeyini dikkate alarak faaliyetleri ve sınavları düzenlemeleri gerekir.
Öğrenciler müfredattaki derslerde ilerledikçe entelektüel becerilerini giderek
artan ölçüde daha karmaşık ödevler, projeler ve problemlere uygulayabilmeli
ve nihai analizde bu yeteneklerini aşina olmadıkları yeni bağlamlara aktarabilmelidirler. Dersimize kaydolan öğrencilerin sahip oldukları ön bilgilerini
esas alarak dersimizi ilerleteceğimiz ve yeni gelenlerin dersi başarmada ihtiyaç duydukları beceri eksikliklerini gidermeye çalışacağımız için, bizim ders
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sorumlusu olarak söz konusu becerilerin geliştirilmesi ve öğretilmesine yönelik stratejilere sahip olmamız gerekmektedir.

5.3. Epistemolojik Đnançlar
Đktisat eğitimini başarıyla tamamlamış bir genç mezunda bilgi ve öğrenmeye karşı olumsuz inanç ve düşüncelerin olmaması, aksine bu konular hakkında olumlu inanç ve tutumların yerleşmiş olması gerekir. Eğer iktisat eğitimine başlayan öğrenciler, daha önceki yaşantı ve eğitimlerinde böylesi inançlara kapılmışlarsa, bunun tespit edilip iktisat bölümdeki eğitimleri süresince ortadan kaldırılması için çeşitli yol ve yöntemlerle düzeltici müdahalelerin yapılması gerekmektedir. Böylesi düzeltici bir çaba, hem öğrencilerin
etkili olarak öğrenmelerine yardımcı olacak, hem de onların hayata bakışlarını
olumlu anlamda ve ciddi ölçüde değiştirecektir. Bu bakımdan, iktisat eğitimi
almak için gelen öğrencilerin öğrenme ve bilgi hakkında o zamana kadar oluşturdukları inançların, yeni bilgiler edinmelerinde olumlu mu olduğunu
yoksa engel olucu bir nitelik mi taşıdığını anlamak, başarılı bir eğitim için
önem taşımaktadır (Billett, 2009). Son zamanlarda yapılan araştırmalar, eğer
öğrenciler kendi kapasiteleri hakkında ön yargılı ve yanlış bazı inançlar taşıyorlarsa, bu durumun öğrenme başarıları üzerinde gerçekten sahip oldukları
kapasiteleri ile yapabileceklerinden daha güçlü bir etki yarattığını göstermektedir. Eğitim esnasında hocalar öğrencilerin bu durumunu fark eder ve bunları
değiştirecek yöntemleri hayata geçirerek yerinde müdahalelerde bulunurlarsa,
süreç tersine çevrilebilmektedir (Schommer, 1994). Đktisat hocasının öncelikle
öğrencilerinin hangi kişisel inançları taşıdığını fark etmek için çaba göstermesi gerekmektedir. Daha zor olan sonraki aşamada ise, öğrencilerinin öğrenme
davranışlarını negatif yönde etkileyen ve düzeltildiğinde öğrenmeye katkı
sağlayacak bu inançlarla nasıl ve ne zaman yüzleşeceğine karar vermesidir.
Üniversiteye gelinceye kadar, insanlara yardım etmenin erdemi, hakkaniyet ve adalet gibi kavramlarla büyümüş olan Asuman için iktisatta temel amacın fayda veya karın maksimizasyonu olduğunu söyleyen “çıkarcı” yaklaşım
kolay kabul edilemez. Aynı şekilde, devletlerin kendi çıkarlarını öncelikle
gözettikleri, bunun için diğerlerini zora sokacak davranışlara girdiğini duyarak yetişmiş ve “bizim bizden başka dostumuz yoktur” düşüncesindeki Nihat
için, ülkelerin dış ticarete açılarak daha büyük kazançlar sağlayacağını anlamak kolay değildir.
Konuya biraz daha yakından bakıldığında karşımıza çıkması muhtemel
zorlukların tek faktörden kaynaklı basit bir yapıda olmayıp, birden fazla faktörün etkili olduğu karmaşık bir yapı gösterdiğini anlarız. Dersin hocası öğrencilerinde yalnızca tek bir inanç tipiyle değil, birbirinden bağımsız çok sa-
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yıda epistemolojik inançlardan oluşan bir yelpazeyle karşılaşmaktadır. Bu
bakımdan, konuyla ilgili faktörleri ve bunların öğrenme üzerindeki etkilerini
kısaca ele almak yararlı olacaktır. Aşağıdaki şema, öğrencilerin bilgi ve öğrenme ile taşımaları muhtemel inançları alt bileşenleri ile birlikte bir spektrum
halinde göstermektedir. Sol ve sağ uçlara doğrun ilerledikçe inançların derecesi artmaktadır.

Bilginin Yapısı: Öğrencilerimiz bilginin yapısı konusunda çok farklı inançlar
taşıyor olabilirler. Kimi bilgiyi birbirinden yalıtılmış bağımsız parçalar halinde
görme eğiliminde iken, kimileri de birçok parçadan oluşan entegre kavramlar,
kendi dışındakilerle bağlantılı yapılar olarak görmektedir. Örneğin, ödev olarak
verilen makalelerdeki isimleri, tarihleri ve kavramları ezberleyen Şükrü ile
büyük resmi görmek ve bağlantıları yakalamayı amaçlayan Aslı’nın öğrenme
davranışları birbirinden tümüyle farklıdır.
Bilginin kesinliği ve değişmezliği: Bir kısım öğrenci, öğrendikleri bilgiyi
oldukça kesin ve değişmez gerçekler olarak görürken, diğer bir kısım öğrenci,
bunun aksine, aynı bilgiye kesin olmama ve yanlışlanma ihtimali yüksek gözüyle bakabilir. Örneğin, ikinci sınıf iktisat öğrencisi Şakir, bütün problemlerin yalnızca yanlış ya da doğru şeklinde bir cevabı olduğunu düşünmekte ve
sadece kesin çözümler aramaktadır. Diğer taraftan, sınıf arkadaşı Emre tam
tersi bir yaklaşım benimseyerek, farklı teorilere bakmakta ve çeşitli görüşlerin
geçerliğini kabul ederek bilginin gelişmekte olduğunu düşünmektedir. Emre,
aynı zamanda, edindiği bilgiyi değerlendirirken hangi çerçeve ve bağlamda
kullanıldığına bağlı olarak anlamının değişebileceğini bilerek konuya yaklaşmaktadır.
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Bilginin kaynağı: Đktisat bölümlerinde okuyan öğrencilerin çoğunluğunun,
bilinçli ya da farkında olmadan bilginin yalnızca uzman otoritelerden kaynaklandığına inandıklarını görürüz. Sayıları az olsa da, bir kısım öğrencinin
bu inançtan farklı olarak, bilginin mantık ve ampirik bulgulara dayalı olarak
ortaya çıktığına daha fazla değer vermektedir. Örneğin, iktisat eğitimini sürdürmekte olan Kenan için, hocaları ve ders kitaplarının yazarları kendi alanlarında tam otorite ve yanılmaları mümkün olmayan uzmanlardır; onlar sahip
oldukları bilgileri kendisine aktarmak gibi önemli bir role sahiptirler. Bu nedenle, Kenan, uzmanların görüşlerini “gerçek” olarak kabul ettiği için, ona
göre uygulama çalışmalarına katılarak aynı modelleri tekrar işletmeye çalışmak gereksiz bir çabadır. Öte yandan, uygulama grubundaki arkadaşı Vesile,
uygulamalara düzenli olarak katılarak model parametreleri veya kullanılan
veri seti biraz değiştirildiğinde sonuçların ilginç bir şekilde nasıl farklılaştırabileceğinin heyecanını yaşar ve ampirik çalışmalarla ileride mevcut bilginin
değişime uğrayabileceğine inanır.
Bilgi edinme hızı: Sınıfımızdaki bazı öğrencilerin, adeta hızlı yemek servisi sunan bir işletmeden aldıkları hazır gıdayı ayaküstü tüketmeleri gibi bilgiyi
de aynı hızla alabileceğini düşündüklerini ve buna göre çalıştıkları gözleriz.
Bunun en yaygın örneği, yazısı güzel ve nispeten iyi not tutan öğrencilerin
notlarının kopyalarının özellikle sınav öncesi yoğun bir dolaşıma girmesidir.
Çoğu 20-30 sayfayı aşmayan el yazması notları ezberleyerek dersi öğrenmeye
çalışmak ve daha ilginç tarafı bunun olacağına inanmak, ne yazık ki, yaygın
bir öğrenci davranışıdır. Eğer öğrenciler öğrenmenin bu kadar çabuk ve kolay
olduğuna inanırlarsa, “anlamadıkları” tersi bir durumla ilk karşılaşmalarında
havlu atıp, uğraşmaktan vazgeçeceklerdir. Tıpkı, lisedeyken ödevlerini kolaylıkla ve çabuk bitiren bir öğrenci olan Gülay’ın iktisat bölümündeki eğitimi
esnasında uğraştığı bir problemi 5 ya da 10 dakika içinde çözemediğinde çabalamayı bırakması gibi. Bunun tersini gösteren bir örnek olarak, öğrenmenin
zaman aldığına inandığı için kitabı tekrar okuyan, notlarını gözden geçiren ve
yeni örnekler bulmaya çalışan Benan adlı öğrencinin davranışını verebiliriz.
Zekanın niteliği: Araştırmalar göstermektedir ki bazı öğrenciler sahip oldukları zeka seviyesini doğuştan gelen bir özellik olarak görmekte, başarı ya
da başarısızlığı buna bağlamaktadırlar. Çeşitli derslerdeki sınıflarımızda,” ben
bu derste iyi değilim çünkü dersin içeriği ve seviyesi benim anlama kapasitemi aşıyor” türünden yakınma içindeki çaresiz öğrencilerle karşılaşırız. Öte
yandan kimi öğrenciler de, zekanın değişken olduğunu düşünerek öğrenmelerini mükemmelleştirme yolunda stratejiler geliştirir ve yoğun çaba harcarlar.
Hiçbir zaman matematikte yüksek not almayı başaramamış ve kendisinin
matematikte asla başarılı olamayacağına inanan Caner’i göz önüne alalım.
Caner, matematik hakkındaki olumsuz inançları nedeniyle kendinin bu alanda

48

Ekonomi-tek Volume / Cilt: 4 No: 3 September / Eylül 2015

bir kaybeden olduğunu düşünerek, yeni problemleri çözmeye girişmemekte,
alternatif açıklamaların arayışına girmemekte, okuldaki problem çözme pratik
derslerine ya da herhangi bir çalışma grubuna katılmamaktadır. Diğer taraftan,
Nermin, bir konuyla ne kadar fazla ilgilenirse doğuştan gelen yeteneğinden
bağımsız olarak daha fazla öğreneceğine inanmaktadır. Bu nedenle Nermin,
ders sırasında birçok soru sormakta, pratik yapma derslerini aksatmamakta,
çalışma gruplarına düzenli olarak katılmaktadır. Nermin, anlayamadığı bir
konu ya da çözemediği bir problemle karşılaştığında, hocasına ya da öğretim
asistanına danışmayı ihmal etmemektedir.
Bu örneklerin de açıkça gösterdiği gibi, öğrenenlerin sahip olduğu inançlar
onların davranışlarını anlamlı bir şekilde etkilemekte ve dolayısıyla öğrenme
ve performanslarını belirlemektedir. Bir başka ifadeyle inanç, insanın yeteneğinden çok daha güçlü bir performans belirleyicisidir (Dweck, 2006). Eğitim
bilimcilerin yaptığı çalışmalara göre, öğrencilerin sahip olduğu olumsuz inançlardan kurtarılıp verimli inançlara yöneltilmesi konusunda düzeltici müdahaleler yapılabilmektedir. Bu alandaki çalışmalar göstermektedir ki, öğreticiler, iktisat eğitimi esnasında bu hususları göz önüne alarak, eğitim ortamında öğrencilerin öğrenmelerini geliştirecek inançlar edinmelerine yardımcı
olacak koşulları yaratabilirler.

5.4. Üst Bilişsel Beceriler
Dünya, 2006 yılından bu yana satranç tahtasının ikinci yarısında ilerlemeye başladığı için, hemen her şeyin dijital ortama aktarıldığı, yapay zekayla
donatılmış akıllı makinelerin üretim, tüketim ve kısaca ekonominin tüm yönlerine yayıldığı, sanal platformlar, sanal ortamda kitap ve benzeri eğitim materyallerinin yaygınlaştığı bir ortamda üniversite diplomaları ve benzeri eğitim
alındığını gösteren belgelerin de ömürleri ciddi oranda kısalmaktadır. Dolayısıyla, diğer mesleklerdekiler gibi iktisatçılığı bir meslek olarak seçenler de
kendilerini “güncel” tutmak için, yeni bilgilerle sürekli kendilerini yenileyecekleri bir süreç içinde olmak durumundadırlar. Bu esnada, yanlarında kendilerini eğiten hocaları olamayacağı için kendi kendilerine öğrenebilme becerilerine ihtiyaçları vardır. Daha başka söyleyişle, geleceğin iktisatçıları kendi
öğrenmelerini de yöneten profesyoneller olacaklardır. Yaşamları boyunca
devam edecek öğrenme sürecini etkin bir şekilde yönetebilmek amacıyla,
üniversite eğitimleri esnasında bu becerileri edinip kullanmaları yaşamsal
önemdedir.
Bu tür beceriler, insanın kendi düşünmesini değerlendirmesi ve yönetmesini sağlayan süreçler içinde oluşur. Öğrenciler üst biliş yaklaşımından faydalanırlar, çünkü üst biliş onlara öğrenme yaklaşımları üzerinde düşünmeyi,
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neyi bildikleri ve neleri bilmediklerini doğru bir şekilde değerlendirmelerine
ve sonuç olarak daha iyi seçimler yapmalarına olanak verir. Hangi alanda
olursa olsun, üst biliş, öğrenme ve performansta kritik bir yere sahiptir ve
öğrenciler eğitimlerini ilerlettikçe, öğrenciler üniversite ve ötesinde kendi
öğrenmelerinde daha fazla sorumluluk aldıkça artan bir öneme sahip olmaktadır. Örneğin, liseden farklı olarak üniversitede okuyan öğrencilerin çok daha
fazla görevi kendi başlarına tamamlamaları, daha bağımsız öğrenmeleri, zamanlarını ve çalışma düzenlerini daha az destekle yönetmeleri beklenmektedir. Bu çalışma şekli, öğrencilerin ellerindeki konuyla ilgili bildiklerini hatırlama, daha ne kadar öğrenmeleri gerektiğini belirleme ve yeni materyali yalnız başına öğrenmeyi sağlayacak bir planlamayı ve yol boyunca izlediği yaklaşımı değerlendirip düzeltmeler yapmasını gerektirmektedir. Đktisat bölümünde ders vermekte olan bir ders sorumlusu, doğal olarak, dersine gelen
öğrencilerin bu ve diğer üst biliş becerilere sahip olduğunu varsaymaktadır.
Ancak araştırmalar birçok öğrencinin bu tür becerilerden yoksun ya da zayıf
donanımlı olduğunu göstermektedir. Bu bakımdan, iktisat öğretimi görmeye
gelen bir öğrencinin karşılaşacağı en önemli entelektüel meydan okumalardan
biri, kendi öğrenmesini yönetebilmesidir.
Kişinin kendi başına öğrenmesinin izlenmesi ve kontrolündeki döngülerde
beş farklı aşamadan söz edilebilir: görevin özelliklerini değerlendirmek, kendinin bu konudaki güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, görevin yerine getirilmesi ile ilgili planlama yapmak, görevle ilgili stratejilerin uygulanması ve
performansın gözlenmesi, sonuçların yorumlanıp değerlendirmesi ve buna
göre gereken uyarlamaların yapılması. Her bir aşama farklı bilgi ve beceriler
gerektirmektedir. Tüm bu farklı beceri alanları nedeniyle öğrencilerin üst biliş
ile ilgili ön bilgileri, çok farklı öğrenci tiplerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Öğrenciler, bazı alanlarda diğerlerine göre daha güçlü olabilirler.
Buna ek olarak, farklı öğrenme durumları, bu becerilere göreceli olarak daha
fazla ihtiyaç duyulmasını gerektirebilir. Örneğin 1. Sınıf iktisat öğrencisi olan
ve ilk sınavda düşük not alan Halil’in durumunu ele alalım. Halil, kavram ve
tanımları ezberler ve birinci sınav öncesinde yaptıklarının benzerini yaparsa,
ikinci sınavda da aynı sonucu alacaktır. Halil, ancak hocasının durumunu fark
edip, çalışma tekniğinin problemli olduğunu ve daha iyi sonuçlar almasını
sağlayacak alternatif çalışma yöntemlerine başvurmasını söylemesiyle başarısızlığını engelleyebilir. Öğrencilerin sahip oldukları üst biliş yeteneklerinin
farklılaşması karşısında ders sorumlularının uygulayabileceği bir temel çizgi
var mıdır? Ne yazık ki, buna verilecek cevap olumsuzdur. Öğrencilerin akademik başarılarını ölçmeye çalışan bir araştırmaya göre, öğrencilerin yarısı
ders sorumlusunun uyarılarına aldırmayıp lise yıllarında yaptıkları gibi hikaye
anlatmaya benzer jenerik diyebileceğimiz bir yazı yazma stratejisi seçmişler-

50

Ekonomi-tek Volume / Cilt: 4 No: 3 September / Eylül 2015

dir (Dunning, 2007). Dunning (2007) genel olarak insanların kendi zayıf ve
güçlü yönlerini fark etmede büyük sıkıntı yaşadıklarını bulmuştur. Başka bir
çalışma, özellikle yeni başlayan öğrencilerin genellikle planlama aşamasında
kötü olduklarını ve sıklıkla bu süreci tümüyle atladıkları veya çok az işe yarayacak bir planlama yaptıklarını göstermektedir.
Đktisat eğitimi alan öğrencilerin genelde düşük bir üst biliş becerisiyle
derslere gelmesi şaşırtıcı değildir. Çünkü üst biliş birçok dersin içeriğinin
dışında olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, üst bilişin soyut ya da
jenerik bir şekilde (örneğin “nasıl iyi bir öğrenci olunur” başlıklı bir ders açılması) öğretilmesi çözüm getirmemektedir. Bu tür dersleri almış öğrenciler,
daha sonra karşılaşacakları özel durumlarda öğrendiklerini kullanmakta zorluk çekmektedirler. Bir başka ifade ile iktisat öğrencileri öğrenme ortamları
dışında bir bağlamda öğrenmiş olduklarını otomatik olarak uygulayamamaktadırlar. Öğrencilerin kazandıkları becerileri çeşitli ortam ve bağlamlarda
denemelerini sağlayacak planlanmış bir çaba göstermeleri ve konunun derininde yatan özellikleri yansıtabilmeleri halinde, bu becerilerin geniş bir alanda
uygun olarak kullanılabilmesi mümkün olacaktır.

5.5. Akıllı Öğrenmeye Geçiş ve Teknolojik Destek
Önceki bölümde ve bilişsel süreçlerle ilgili bölümlerde ele aldığımız hususların her biri kalıcı öğrenme için son derece önemlidir. Kuşkusuz, öğrenmeyi etkileyen kontrol altına alındığında etkili öğrenme sürecinin doğru işlemesine katkıda bulunan bu faktörler bağımsız hareket etmezler, birbirleriyle
ilişkilidirler. Birinin düzelmesi diğerlerin de kontrolünü kolaylaştırabileceği
gibi, birindeki ileri dereceye ulaşan sorun diğerlerinin işleyişini olumsuz yönde etkileyebilir.
Burada karşılaşılacak en önemli sorun, özellikle sınıfların kalabalık ve akademik kadronun sınırlı olduğu iktisat bölümlerinde, öğrencilerle tek tek
yakından ilgilenme işinin nasıl yapılacağı ile ilgilidir. Öğrenme sürecinde
bireyselleştirilmiş bazda öğrencileri gözlemek ve her birinin ihtiyacına uygun
yardım stratejisi geliştirmek, ders ve uygulama planlarını ona göre düzenlemek zor ve maliyetli bir iştir. Kuşkusuz, bu sürecin ilk aşaması, iktisat eğitimi
konusuna geleneksel yaklaşımın çok yararlı olmadığını, çözüm için zorlukları
olsa da alternatif yolların olduğunun kabul edilmesidir. Bu şekilde düşünmek
bile, verdiğimiz iktisat eğitimine bakışımızın değişmesine neden olmaya başlayacaktır. Böyle bir anlayışa geldiğimizde, öğrencilerimizi başarısız, düşük
kapasiteli, uyumsuz, ilgisiz kişiler olarak bazı kategoriler içinde değerlendirmek yerine, yardıma ihtiyacı olan, doğru destekler verildiğinde öğrenmeleri
düzeltilebilecek potansiyel başarı adayları olarak görmeye başlarız. Bu tür bir
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yaklaşımın, iktisat bölümündeki tüm ders hocaları tarafından benimsenmesi
ve hatta mümkünse diğer bölümlerden derse gelen öğretim elemanlarının da
aynı anlayış düzeyine yaklaştırılmaları, öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde
olumlu etkilerini gösterecektir.
Đkinci aşamada, öğrencilere verilecek desteklerin nasıl organize edileceği
üzerinde odaklanılacaktır. Eğitim sisteminin tasarımı yeni anlayışa göre gerçekleştirilecek, teşvik unsurları da (örneğin ders ücretleri gibi) bu yaklaşımın
etkisinin arttırılması esas alınarak düzenlenecektir. Araştırma görevlilerinin
öğrencilere pratik yaptırma işinde daha sistematik bir düzen içinde görevlendirilmesi ve gerekirse üst sınıf öğrencilerinden birinci ve ikinci sınıflardaki
uygulama seanslarında yararlanılması gibi yeni yol ve yöntemler aranacaktır.
Öğrencilere verilen danışmanlık hizmetlerinin yalnızca ders kaydı ve yönetmeliklerle ilgili hususla sınırlandırmayıp, öğrenme performansının izlenmesi
ve yönetilmesi amacıyla işletilen bir veri tabanına dönüştürülmesi yoluna
gidilebilecektir. Ders kitaplarının ve onları destekleyici eğitsel materyalin
etkin bir şekilde kullanılması da ciddi yarar sağlayacaktır. Türkçe yazılmış
kitapların yeterli pedagojik malzeme ile desteklenmiyor olması, bu konuda bir
sınırlama getirmektedir.
Ders sorumlusunun öğrencilerle etkin bir iletişim içinde olmasını sağlayan,
kullanımı kolay ve erişilebilir yazılımların etkin çalıştırılıyor olması önemlidir. Öğrencilerin ödevleri ve projeleri bu yolla izlenebilir, ilave içerik bilgisi
ve pratik uygulama konuları dijital ortamda öğrencilere verilebilir. ABD gibi
ülkelerde yapay zeka ve makine öğrenmesiyle çalışan eğitim yazılımları,
normal eğitime destek amaçlı kullanılmaya başlamıştır (Brynjolfsson ve
McAfee, 2014). Burada yapılmak istenen, sürecin tekrarlanan kısımlarında
hocanın emeğini azaltmak ve öğrencinin bireysel durumunu makine öğrenmesi yardımıyla dikkate alan ve buna göre uygun zorluk derecesinde soru ve
problemleri seçip, öğrencinin ilgisini, etkileşimli bir ortamda ders ve öğrenme
süreci üzerinde tutmaktır. Bu tür yazılımların en basit şeklinde öğrenciye önce
durumunu tespite yönelik testler gönderilmekte, daha sonra öğrencinin seviyesine uygun ‘arzulanır zorlukta’ testler verilmekte, ilerleme sağlandıkça
testlerin zorluk derecesi arttırılmaktadır. Ayrıca, öğrenciye gönderilen uyarılarla eksik ya da zayıf olduğu alanlarda daha fazla pratik yapması sağlanmaktadır. Öğrencinin gösterdiği çaba ve sonuçta sağladığı ilerleme raporları,
hem kendisine hem de ders hocasına anlık olarak gönderilerek performans
izlenebilmektedir. Yazılımların daha gelişmiş versiyonlarında, öğrencinin
eksik olduğu alanlarda video dersler, problem çözümleri gibi uygulamalar da
eklenmiştir. Bu tür yazılımlar, canlı olarak ders anlatan kişiye özel hocaları da
kapsayacak şekilde genişlemektedir. Öğrencinin durumunu test performansın-
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dan ayrıntılı olarak gören özel ders hocası, öğrenciye canlı olarak bağlanarak
onun ihtiyacına uygun öğrenme desteğini sağlamaktadır.
Kuşkusuz, her alanda olduğu gibi, iktisat eğitiminde de böylesi bir teknoloji desteği ile bu makalede vurgulanan yeni eğitim yaklaşımının benimsenmesine endişeyle yaklaşanlar, hatta direnç gösterenler olacaktır. Geçiş sürecini tüm bu hususları dikkate alan bir yaklaşımla sürdürmek, başarı örneklerini
öne çıkararak örnek alınmasını sağlamak çok önemlidir. Böylece, giderek
iktisat eğitiminde tüm üniversitelerde öğrencilerin öğrenme performansları
yükselecektir. Sonuçta, bir yandan yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun yetiştirilmiş mezunların iş bulmaları kolaylaşacak, diğer yandan da iktisat mesleğinin toplumdaki rolü ve etkinliği yükselecektir. Bu yolla iktisatçılar, Dördüncü
Sanayi Devrimi’yle birlikte gelen dönüşümlerin aktif yönlendiricileri konumuna geleceklerdir.
Kuşkusuz, genelde devlet organlarının ve özel olarak üniversite üst yönetimlerinin ikna olup, bu yeni yönelişin gerekliliğini benimseyen anlayışla
hareket etmeleri çok yardımcı olacaktır. Eğitim alanında yapılacak düzenlemelerin ana hedefinde nerelerin olduğunun bilinmesi ve kararların buna göre
alınması süreci destekleyecektir. Alınan temel kararlar ve onları destekleyecek alt adımlarla ilgili düzenlemeler, doğrudan ya da dolaylı yollardan öğrenme sürecini engelleyici unsurları içerirse, bu amaçla alanda yapılan çalışmaları (yani bölümlerdeki eğitimi) zorlaştırabilir, geçiş sürecini uzun ve maliyetli hale getirebilir. Bir başka ifade ile, yukarıda değindiğimiz Dünya Bankası Raporu’nda sözü edilen “analog düzenlemeler”in, eğitimin belirtilen amaçlarına ulaşılmasını destekleyici bir anlayışla yapılması önemlidir. Aksi durumda, yeni eğitim yaklaşımına daha geç ve yüksek maliyetlere katlanılarak
geçilmesi söz konusu olacaktır.
Öğretim üyelerinin akademik yükselme ve atanmalarında araştırma kapasiteleri yanında eğitim performanslarının (doğru ölçekler kullanılarak) ağırlığının yeniden düzenlenmesi de düşünülebilir. Đktisat eğitiminde görev alacak
ders sorumlularının öğrenmeyle ilgili bilişsel süreçler ve öğrencilerin etkili
öğrenmesini etkileyen faktörler gibi hususlarla yaşanmış eğitim tecrübesinden
çıkarılan sonuçların değerlendirildiği bir eğitim sürecinden geçmesi de ciddi
yararlar sağlayabilir. Önemli olan, hangi gösterge ve performans ölçütünün
kullanılacağı değil, bunların sonuçta öğrencilerin öğrenme performansına ne
oranda katkı sağladığının gösterilmesidir. Ölçütler, eğitime yaptıkları katkılar
dikkate alınarak dinamik anlamda veriye dayalı bir anlayışla yeniden düzenlenebilir.
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6. Türkiye’de Đktisat Eğitimi
Türkiye’deki iktisat eğitiminde, her ne kadar üniversiteler tanıtım ve reklam sayfalarında belirtmiş olsalar da, müfredattaki derslerin iyi işlenmesi yanında, öğrenciyi merkeze alıp onların öğrenmelerini dikkate alan bir yaklaşım
açık bir biçimde benimsemiş görünmemektedir. Sınırlı sayıdaki devlet üniversitesi ve bazı vakıf üniversitelerindeki uygulamalar dışında, bireyselleştirilmeye dayalı bir anlayışla öğrencinin öğrenme sürecinde karşılaştığı sorunları
çözmek ve etkili öğrenmelerine destek olacak entelektüel becerileri kazanmalarına yardımcı olmayı hedefleyen sistematik ve tutarlı eğitim politikası,
sık rastlanan bir durum değildir. Kimi öğretim üyelerinin bu konuda gösterdiği iyi niyetli çabalar, genel eğilim içinde çok küçük bir yere sahiptir. Buna
göre, ülkemizde iktisat eğitimi gören öğrencilerin kalıcı bilgi ve becerilerle
donatılmış bir iktisat eğitimi almaları büyük ölçüde kendi sorumlulukları içinde gerçekleşmektedir. Daha somut veri ile konuşabilmek için bu alanda karşılaştırmalı ampirik araştırmalara ihtiyaç vardır. Belki bu konuda, eğitim bilimleri ve bilişsel psikoloji alanlarındaki uzmanlarla işbirliği içinde bilim
uzmanlığı hatta doktora tezleri yaptırmak düşünülebilir. Türkiye Ekonomi
Kurumu gibi tarafsız kurumların öncülüğünde, geniş çaplı araştırmalar gerçekleştirilebilir.
Az sayıda istisna dışında, iktisat bölümlerinde öğretim üyelerinin öğrencilerle eğitimsel açıdan ilgilenmelerinin çok sınırlı kaldığı gözlenmektedir. Öğretim tek yönlü olarak öğretim üyelerinin ders anlatması şeklinde gerçekleşmektedir. Öğrencilerin öğrenme davranışları büyük oranda sınav endeksli ve
uzun ömürlü olmayan performansa yöneliktir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu,
iktisat öğrenimini yaşam boyu devam edecek bir süreç olarak görmek yerine,
sınav başarısı ya da mezuniyet diploması şekline bürünen bir ürün olarak
görme eğilimindedirler. Bu konuda da araştırmalar yapılması ve bulguların
politika formülasyonuna destek olarak kullanılması önemlidir. Doğal olarak
bu tür araştırmaların yaygınlaşması bu yazıda çizilen çerçeve içinde, konu
üzerindeki farkındalığın artmasına da bağlıdır. Dünyanın girmekte olduğu
yeni endüstri devriminin etkilerinin ülkemizde daha fazla hissedilmesiyle,
iktisat eğitimi konusu bu yönüyle daha fazla gündeme gelecektir. Đzleyen
kısımda, iktisat eğitimi üzerindeki etkisinden dolayı ülkemizdeki Bologna
Süreci uygulamalarına biraz yakından bakmakta fayda bulunmaktadır.

6.1. Bologna Süreci
Bologna Süreci uygulamalarının dar anlamda olsa da, etkili öğrenmeye
kavramsal bir çerçeve sunduğunu söylemek mümkündür. Sürecin, öğretim
elemanlarının ders programlarını daima güncellemelerini, ölçme ve değerlen-
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dirme süreçlerinin öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirilmesini, öğrenci merkezli
öğretim sisteminin bir sonucu olarak eğitim sürecine daha aktif katılımın sağlanmasını kolaylaştırmayı hedeflediği anlaşılmaktadır. Bologna Süreci’nin
öğrenci merkezli yaklaşımı, öğrencilerin eğitim sürecine aktif katılımlarıyla
eğitim programlarını ve derslerini daha bilinçli seçmelerine, seçtikleri dersleri
ve programları tamamladıktan sonra gereken yeterliliklere sahip olacaklarına,
ders kredileri öğrenci iş yükü temel alınarak oluşturulacağı için öğrencilerin
ders dışındaki faaliyetlere daha çok ve bilinçli olarak katılmalarına, eğitimöğretim düzeyleri arasındaki yatay ve dikey geçişlerin anlaşılabilir hale getirilmesine ve tüm öğrencilerin kaliteli eğitim almalarına imkan vereceği düşünülmektedir. Bologna Süreci sayesinde eğitimde fırsat eşitliği sağlanacağı,
mezun olan öğrencilerin istihdam edilebilme oranlarının artacağı, Diploma
Eki ve AKTS gibi tanınma araçları sayesinde alınan eğitimin yurt dışında
tanınmasının mümkün olacağı, öğrenci hareketliliği ve hayat boyu öğrenmenin teşvik edileceği düşünülmektedir (Yükseköğretim Kurulu, 2010: 16-17).
Yaklaşık 12 yıldır yürürlükte olan, 2009 yılından itibaren de Türkiye’deki
yükseköğretim kurumlarında zorunlu olarak uygulanan Bologna Süreci’ne
ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılan bir
araştırma sonunda, öğretim elemanlarının Bologna Süreci ile ilgili yeterli
bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Araştırmada, öğretim elemanlarının çoğunun, Bologna Süreci’nin eğitim sürecine, öğrencilere, öğretim elemanlarına sağladıkları ile ilgili hiç veya yeterli bilgiye sahip olmadıkları
gösterilmiştir (Boydak ve Karabatak, 2015).
Bologna Süreci’nin öğretmen yetiştirme programlarına yansımasını anlamak için öğretim üyelerinin görüşlerini alarak yapılan başka bir araştırma da
benzer sonuçları ortaya koymaktadır. Araştırmaya göre, öğretim üyeleri,
Bologna Süreci ile birlikte gerçekleşen değişim programları ve diploma ekini
olumlu uygulamalar olarak nitelendirirlerken, AKTS’yi, yeterlikleri, programlara yönelik öğrenme çıktılarını ise kağıt üzerindeki düzenlemeler olarak
değerlendirmişler ve bunların uygulamaya yansımalarını yetersiz bulmuşlardır
(Kazu ve Demiralp, 2015).
Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmanın bulgularına göre,
Bologna Süreci’nin Türk Üniversiteleri için en önemli olumlu etkisi, öğreten
merkezli eğitim anlayışından öğrenci merkezli eğitim anlayışına geçiş için
tam olarak olmasa da bazı düzenlemeler sağlamış olmasıdır. Ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve üniversitelerin web sayfalarında yayınlanması,
öğrencilerin kayıtlı oldukları müfredatla neyi ne zaman hangi kaynaklarla
öğreneceklerini ve ilgili programdan mezun olduklarında hangi yeterliliklerle
donanmış olacaklarını bilmelerini sağlamıştır. Araştırmada, Bologna Süreci
norm ve ilkelerinin anlaşılması ve uygulanmasında bazı olumsuzluklar yaşan-
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dığı da ortaya konmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, bu olumsuzlukların bir
kısmı Bologna Sürecinden değil ancak yükseköğretim sistemimizden kaynaklanmaktadır. Bu durum Bologna Süreci norm ve ilkelerinin bazı programlarda uygulanmasının şekilsel olarak yerine getirilmesine yol açmaktadır (Kahraman ve Özkan, 2015).
Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Bologna geçiş
sürecinin bölüm öğrenci ve akademisyenlerine olumlu ve olumsuz etkilerini
değerlendirmek amacıyla yapılan bir araştırmada da, sürecin çok sınırlı yararlar sağladığı ortaya konmaktadır (Erdoğan ve Kutluana, 2015).
Bumin Süzen ve Temel Çalık, Avrupa Üniversiteler Birliği (AÜB) Kurumsal Değerlendirme Programı’na katılan Ankara, Gazi, Hacettepe ve Orta
Doğu Teknik Üniversiteleri kurumsal değerlendirme raporlarını değerlendiren
yazılarında, yönetim, finansman, araştırma, eğitim, dış paydaşlar ve uluslararası ilişkiler açısından sorun boyutları ile ilgili yapılan tespitleri ortaya koymakta ve bu sorunlara ilişkin önerilerde bulunmaktadırlar. Buna göre, Türk
yükseköğretiminin merkeziyetçi yapısı ile ilgili olarak yükseköğretim üzerindeki devlet denetimi temel bir dış sınırlılık olarak tarif edilmekte, Hükümet ve
YÖK’ün öğrenci kontenjanları, akademik ve idari personel istihdamı, bütçe
tahsisatı gibi konulardaki kontrolünün Türk üniversitelerinin özerkliklerini
büyük oranda kısıtladığı belirtilmektedir. Yönetsel özerklik ile ilgili olarak
ayrıca YÖK, ÜAK ve Bakanlıkların üniversite otonomisini kısıtlayan fonksiyonlara sahip olduğu belirtilmekte ve fakülte dekanlıkları gibi üst yönetim
kademelerine sadece rektörün önerisi ile görevlendirme yapılması eleştirilmektedir.
Eğitim süreçleri ile ilgili en çok eleştirilen konu öğrenci merkezli eğitimin
yeterince uygulanmamasıdır. Öğrenci merkezli eğitim, kuşkusuz, 21. yüzyılın
gereksinim duyduğu araştıran, eleştirel düşünen, bilgiyi elde etmenin yollarını
bilen bireyler yetiştirmekte etkili bir yöntemdir. Ancak raporlarda belirtildiği
gibi öğrenci sayısının fazla olması, öğrenci/öğretim üyesi oranının yüksek
olması gibi faktörler etkili öğrenci merkezli eğitimi engelleyici olmaktadır.
Ayrıca, “öğrenmeye yönelik eğitime (daha az ders saati, daha çok öğrenme
zamanı) yavaş uyum sağlama” üniversitelerin zayıf yönleri arasında sayılmaktadır (Süzen ve Çalık, 2015).
Bologna Süreci ile ilgili sorun yaşayan tek ülke Türkiye değildir. Avrupa
Üniversiteleri Birliği (AÜB) tarafından hazırlanan ve 29 Avrupa ülkesindeki
üniversitelerde Bologna Süreci’nin uygulanışıyla ilgili güncel bilgileri sunan
Trends IV Raporu’nda Bologna’nın başarısını etkileyen faktörler araştırılmıştır. Raporun sonuçlarına göre, bu faktörler arasında, kurumsal problemlerin
farkındalığı, kurum içi güçlü iletişim ve etkili bir yönetim, uygulama ve a-
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daptasyon için yeterli zaman ve ulusal mali destek ön planda yer almıştır
(Reichert ve Tauch, 2005, ss. 40-46). AÜB tarafından hazırlanan ve Avrupa
yükseköğretiminin durumu ile ilgili en kapsamlı bilgiyi içeren Trends V Raporu’nda da yükseköğretim kurumlarının süreci hatalı veya gelişigüzel uyguladığına dikkat çekerken süreç ile ilgili bilgi eksikliğinin ve iletişim kopukluğunun olduğu belirtilmiştir (Crosier vd., 2007).
Sonuç olarak, Bologna Süreci, Türk yükseköğretim sisteminin çağdaşlaştırılması ve eğitimde etkili öğrenen öğrencilere yönelen öğretim stratejilerinin
hayata geçirilmesine yol açabilecek pedagojik yönleri yeterince değerlendirilememiş bir reform girişimidir. Öğrenme çıktıları, iş yükü ve AKTS hesaplamaları gibi öğrencilerin bilişsel süreçlerini geliştirmeleri ve etkili öğrenmelerine yardımcı olabilecek kavramların uygulamada içleri boşaltılarak, birtakım
formların doldurulmasına indirgenen mekanik işlere dönüştürülmüş olması,
eğitime yapabilecekleri olumlu katkıları çok aza indirmiştir.
Neden böyle bir durumla karşılaşılmıştır? Sorunun bir kısmı, aşırı merkeziyetçi ve hızlı büyüme sonucu hantallaşan yükseköğretim sisteminden kaynaklanmaktadır. Genelde eğitim sisteminin oldukça merkeziyetçi bir yapıya
sahip olduğu, tüm sistemin merkezden yönetilmeye çalışıldığı görülmektedir.
Personel atamaları merkezi bir düzende yapılmakta, atama işlemini kendi
yapan kurumların bu yetkileri kullanmaları da merkezin iznine bağlanmış
durumdadır. Üniversiteler, hangi bölümleri açacakları, kaç personel çalıştıracakları, akademik kadronun kurulması ve işe başlatılması, öğrenci sayıları ve
öğrenci kabul koşulları bakımından büyük ölçüde YÖK’ün alacağı kararlara
bağlıdırlar. Hatta eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile ilgili
olarak yapmak istedikleri yeniliklerin çoğunu YÖK izni ya da onayı ile gerçekleştirmektedirler. Kimi zaman da YÖK bazı yönetsel ve akademik konular
hakkında kararlar alıp, uygulamaları için üniversitelere tebliğ etmektedir.
Örneğin, yaz okulu yaptıkları için dönem sonu bütünleme sınavını kaldırmış
üniversitelere, alınan bir kararla bundan sonra bütünleme sınavı yapacakları
bildirilebilmektedir. Kimi zaman bu kararlar, öğrencilerin ders ve sınav başarılarının değerlendirilmesine kadar uzanan etkiler yapmaktadır.
Mali kaynakların tahsisi ve kullanımı büyük ölçüde merkezi kurumların
yönetimi ve gözetimi altında yapılmaktadır. Bugün gelinen nokta itibariyle
Türk Yükseköğretim sisteminin, Bologna’ya dahil AB ülkelerindeki uygulamaların aksine, büyük ölçüde fiilen merkezden “yönetilir” durumda olduğu
söylenebilir. Böylesi bir yaklaşımın doğru olmaması dışında, giderek artan iş
yükünün karar alma sürecini yavaşlattığı ve alınan kararların isabetli olma
derecesini azalttığı söylenebilir. Bu nedenle, aralarında YÖK’ün de olduğu
birçok kurum, kuruluş, kanaat önderi, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partiler,
mevcut yükseköğretim sisteminin eğitim ve araştırma alanlarında gelişmeyi

Hasan Kazdağlı

57

tıkadığını belirtilerek sistemi baştan sona değiştirecek bir yükseköğretim reformumdan sıklıkla söz etmektedir.
Öte yandan, siyasetçilerin, eğitim-öğretime doğrudan ve dolaylı müdahalesi de zaman zaman karşılaşılan bir durumdur. Herhangi bir etki analizi yapılmadan bir kereye özgü olmak üzere çıkan öğrenci afları, verilen ilave sınav
hakları gibi uygulamalar geçmişten günümüze yaşanmaktadır. Ayrıca, sınav
sonuçlarına ve benzeri eğitsel uygulamalara karşı açılan davaların büyük çoğunluğunun öğrenci lehine sonuçlanması, bu konuya yargının genel bakış
açısını yansıtan bir gösterge olarak düşünülebilir.
Eğitim sistemine merkezden alınan kararlar ve dışardan yapılan müdahaleler, sistemin normal işleyişini etkilemekte, eğitim kurumlarının bunlara göre
kendini planlama ve normal işleyişe dönme kabiliyetini sınırlamaktadır. Ayrıca, bir kısım kaynağın önceden planlanmayan eylemlerin gerçekleşmesine
ayrılması, halen sürdürülmekte olan eğitim faaliyetini olumsuz etkileyebilmekte ve sonuçta hizmet kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.
Özerk kurumlar olan üniversiteler, işleyişlerinde bu özelliklerini tam olarak gösterememekte, var olan yetkilerini de kullanmakta çekimser kalmaktadırlar. Bu koşullar altında, Bologna Süreci’nin işletilmesi tam olarak gerçekleşmemekte, paydaş toplantıları etkin olarak düzenlenmemekte, kalite kontrol
ve kalite güvence sistemleri çok sınırlı kalmaktadır. Birkaç başarılı istisna
dışında, benzeri bir süreç vakıf üniversiteleri için de geçerlidir.
Üniversite öncesi eğitim sistemi de merkeziyetçi bir anlayışla yönetilmekte
ve reform adı altında sürekli yeni uygulamalar devreye sokulmaktadır. Öğrencilerin uzun dönemli öğrenim kazanımları ve entelektüel beceriler edinmeleri
gibi konular yerine kısa dönem performansı üzerinde odaklanılmaktadır. Ortaokuldan liseye geçiş, liseden üniversiteye girme çabası tüm sistemi yönlendirmektedir. Merkezi sınavlara bu kadar fazla yüklenilmesine rağmen, bu
sınavlarda alınan puanlara bakıldığında kısa dönem performansının da beklenenin çok altında kaldığı görülmektedir. Bunun en açık delili, üniversite giriş
sınavında sıfır puan alan yüz binin üstünde öğrencinin varlığıdır. Birikimli
olarak bu sayıya bakıldığında yüz binlerce lise mezununun 50 puanın altında
kaldığını görmekteyiz. Dolayısıyla, en üst dilimdeki küçük bir azınlık dışında
üniversiteye giren öğrencilerin çoğunluğunun ön bilgileri sorunlu durumdadır.
Üniversite eğitimi, yeni bilgi ve becerilerle öğrenciyi donatmak isterken, bu
bilgileri inşa edeceği zeminin sağlam olmamasının sorunlarını yaşamaktadır.
Bu konuda, vakıf üniversiteleri, devlet üniversitelerine göre farklı sorunlar
yaşamaktadırlar. Bu üniversitelerin iktisat bölümlerine gelen öğrencilerin önbilgi düzey farklılıkları geniş bir yelpazeye yayılmış durumdadır. Burs kazanarak yüksek dilimden gelen öğrenci ile çok daha alt dilimlerdeki öğrenciler

58

Ekonomi-tek Volume / Cilt: 4 No: 3 September / Eylül 2015

aynı sınıfta ders almaktadırlar. Dolayısıyla, bu üniversitelerde bireyselleştirilmiş eğitim biraz daha önem kazanmaktadır.
Konuya farklı bir açıdan yaklaşıldığında, genelde öğretim üyelerinin eğitim sürecinde öğrencinin öğrenmesini merkeze alan yeni eğitim anlayışını
benimseyen düzenlemelere karşı çok olumlu yaklaştıklarını söylemek mümkün değildir. Bunun nedenlerinden biri, öğretim üyelerine bir anlamda “dayatılan” eğitim öğretime ilişkin değişiklik ve hatta reform çalışmalarının sonuç
vermediği, bir süre sonra uygulamadan kaldırıldığı yönündeki tecrübelerdir.
Bir dönem merkeziyetçi stratejik planlama çalışması başlatılır, sonra bunun
yerine toplam kalite yönetimi geçer, arkasından stratejik planlamanın akademik birimler düzeyinden başlatılmasına (misyon, vizyon ve bunlara bağlı
planlamalar) ve bunun performans bütçeleme anlayışıyla desteklenmesine
karar verilir, son olarak da Avrupa’ya uyum amacıyla Bologna Süreci devreye
sokulur Bu yeniliklerin hayatı derinden etkileyecek sonuçlar doğurmaması ve
arkalarındaki iradenin de sürdürülebilir bir mekanizmanın kurulması konusunda yeterli çabayı göstermemesi gibi hususlar nedeniyle, bunlar adeta moda
gibi gelip geçici girişimler olarak algılanmaktadır. Ayrıca, öğretim üyelerinde,
özellikle kıdemli olanlarında kimsenin kendileri gibi yüksek seviyede eğitimli
ve konusunu çok iyi bilen kişilere “nasıl ders vereceğini” öğretemeyeceği
düşüncesinin de mevcut olduğunu kaydetmek gerekir. Tehlikeli olan, bu tür
bir psikolojinin bir şekilde genç akademisyenlere aktarılmasıdır. Bu alanda
yol gösterici bulgular ortaya koyan araştırmaların bulunmaması bir eksikliktir.
Öte yandan, bir sistem tasarlanırken işleyişi destekleyici davranış kalıplarının ortaya çıkmasını ve giderek yeni yaklaşımın benimsenmesini sağlayacak, aksi davranışlardan alıkoyacak teşviklerin sistemin içine yerleştirilmemesi de bir eksiklik olmaktadır. Öğretim üyelerinin konunun önemini tam anlamıyla kavrayıp, pedagojik anlamda da uygun yöntemler kullanarak öğrencilere yardım edebileceğini fark etmesi, geleneksel anlayışlarını terk etmeleri
bakımından en önemli aşamadır. Buna sistem içine yerleştirilen olumlayıcı
teşvikler eklendiğinde, işleyiş önündeki önemli engellerden biri kalkmış olacaktır.
Öğrenci tarafında da yapılabileceklerin var olduğunu bilerek sistem tasarımını tamamlamak gerekmektedir. Yerleşkenin genel tasarımından, düzenlenen etkinliklere, söyleşilere, öğrenci topluluklarının faaliyetlerine kadar hemen her şeyde ana tema, öğrencilerin öğrenmelerine ve beceri kazanmalarına
katkı sağlamak olmalıdır. Fiziki koşulların öğrenmeyi destekleyici nitelikte
olması da çok önemlidir. Sınıf mevcutlarının çok büyük olmaması,
laboratuvar, seminer salonu, bilgisayar odası, rahat çalışma alanları olan kütüphaneler etkili öğrenme için gerekli görülmektedir. Hiç kuşkusuz, öğrencileri motive etmek, deneyim kazanmalarını sağlamak, kafalarında yeni sorular
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uyandırmak için iyi yönlendirilmiş tartışma toplantılarını kampus içinde ve
sanal ortamda oluşturmak, sanal ortamda etkileşimli çalışan aktiviteler düzenlemek gibi girişim ve çabalar normal eğitim kadar önemli olacaktır. Ayrıca, iyi düzenlenmiş ve işleyen staj programları, alanla ilgili iş yeri ve tesislere
yönelik ziyaret programları, derslere konuşmacı davet edilmesi gibi aktiviteler
de öğrenmeyi kalıcı ve etkili hale getirmek için kullanılabilir.
Dördüncü Sanayi Devrimi’nin erken dönemlerinin yaşanmakta olduğu günümüzde her zamankinden daha önemli hale gelen eğitim ve yükseköğretim
alanlarında yapılacak reformların, bu hususları dikkate alan ve ilerlemeyi
sistemden elde edilen verilerle sürekli izleyerek gerekli düzeltme ve uyarlamaları yapan bir anlayışla yürütülmesi gerekmektedir. Daha farklı bir ifade ile
analog düzenlemelerin yaşanan dönüşümlere uyumu olumlu yönde destekleyecek tarzda olmasına dikkat edilmelidir. Bunun için kurumsal çerçevede
yapılacak düzeltme ve düzenlemelerin de veriye dayalı etki analizleri yapıldıktan sonra gecikilmeksizin hayata geçirilmesi çok önemlidir.

6.2. Đktisat Bölümleri Öğrenci Deposu mudur?
Yukarıda özetlenen çerçeve içinde iktisat öğretiminin durumu nedir? Özellikle
devlet üniversitelerindeki iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, öğrenci deposu
haline gelmiş durumdadır. Büyük ölçüde merkezden alınan kararlarla,
laboratuvar gibi uygulama alanlarına ihtiyaç göstermediği gerekçesiyle bu
fakültelerin öğrenci alım kontenjanları zorlanmakta ve sonuçta kalabalık sınıflar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, belirli bir yaygınlığa ulaşan ikinci öğretim
uygulamalarıyla bu fakültelerin öğrenci sayıları neredeyse küçük bir kasaba
boyutuna ulaşmaktadır. Doğal olarak, bu gelişmeden en çok iktisat bölümleri
etkilenmektedir. Açık öğretim fakültesindeki öğrencileri dahil ettiğimizde,
iktisat öğrenimi gören öğrenci sayısı bütün diğer branşları aşan noktaya gelmektedir. YÖK, üniversiteye girmek için çaba harcayan milyonlarca lise ve
dengi okul mezununa en çok iktisat ve yakın diğer bölümlerde kontenjan açarak, yükseköğretim talebinin önemli kısmına cevap vermeyi amaçlamış görünmektedir. Sonuçta, çok sayıda iktisat mezunu, az sayıda gerçek anlamda
iktisatçı istihdam etmek isteyen işverenlerin kapısını çalmaktadır. Đlginç olan,
YÖK’ün devlet üniversitelerinde öğrenci kabul kontenjanlarının arttırılması
yönünde baskı yaparken vakıf üniversitelerinde tersi bir tutum içinde olmasıdır.
Devlet üniversitelerindeki iktisat bölümlerindeki derslerin önemli bir bölümü 100-200 kişilik amfilerde yapılmaktadır. Doğal olarak böyle bir ortamda
ders hocasının öğrencilerini tek tek tanıması ve durumlarını bilmesi mümkün
olmamaktadır. Öğretim üyesi dersini haftada bir veya iki oturumda aktarma
şeklinde işlemekte, öğrencilerden sınırlı sayıda soru alabilmektedir. Yaygın
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görüntü, derste not tutulması ve tutmayanların da bu notları bir şekilde diğerlerinden edinmesi şeklindedir. Đngilizce eğitim yapılan bölümlerde öğrenci
sayıları makul seviyede kalmakta ve ders kitapları pedagojik anlamda da çok
iyi olduğu ve birçok destekleyici materyal içerdiği için ders işleme süreci
biraz daha farklı olmaktadır. Buradaki kısıtlama dil açısından yetersiz öğrencilerin sözlü ve yazılı ifade yeteneklerini sergileme imkanlarının sınırlı kalması, ağırlığın çoktan seçmeli sınavlara verilmesidir.
Đktisat öğrenimi görmeye gelen öğrencilerin sahip oldukları ön bilgiler konusu, çok olumlu bir tabloyu yansıtmamaktadır. Sınav endeksli bir anlayışla
gelen öğrencilerin büyük çoğunluğunda bilişsel beceriler sınırlı bir düzeyde
olduğu için, bu durum iktisat eğitimleri süresince kalıcı anlamda etkili öğrenmeleri önünde bir engel durumundadır. Ayrıca, öğrencilerin öğrenme ve bilgi
konusunda sahip olduğu inançların önemli bir kısmı öğrenmeyi destekleyici
nitelikte değildir. Bu ve benzeri öğrenmeyi engelleyici ön bilgilerle gelen
öğrencilerin ciddi ölçüde yardıma ihtiyaçları vardır. Özellikle kalabalık sınıfların olduğu bölümlerde bu oldukça zor ve zahmetli bir iştir. Burada yapılacakların önemli bir kısmı ortaöğretim kademesindeki eğitimin eksikliklerini
tamamlamak ve en önemlisi öğrenmeyi engelleyici hatalı bilgilerin düzeltilmesidir. Herhalde, iyi bir iktisat eğitimi vermeyi amaçlayan bir iktisat bölümünün öncelikle bu tespiti yapması, programını ve öğretme stratejilerini buna
göre inşa etmeyi amaçlaması gerekir. Burada sağlanan ilerlemelere göre yeni
bilgi ve becerilerin inşa sürecine girişilmelidir.
Makalemizde genel olarak ifade ettiğimiz öğrenciyi merkeze alan ve öğrenmelerini sağlayan eğitim politikasının benimsenmesi gereği, iktisat bölümleri için de geçerlidir. Genel olarak sistemi çerçeveleyen kurum ve kuralların, öğretim üyelerinin, öğrencilerin etki ve rollerinin öğrenmeyi destekleyici bir bakış açısını yansıtması en önemli husustur. Yapılan her düzenleme,
gösterilen her çaba Dördüncü Sanayi Devrimi’ni yaşamaya başlayan dünyanın
dönüştüğü yeni ortamın ihtiyaç ve taleplerine uygun olmalıdır. Özellikle iktisat gibi, bu tür değişimlerden çok fazla etkilenmesi söz konusu olan bir alan
için, bu ihtiyaç çok daha fazla öne çıkmaktadır.

6.3. Đktisat Eğitiminde Akıllı Eğitim Teknolojileri
Bu yazıda, temel fikir olarak vurgulanan husus, yeni dijital dünyanın ihtiyacına uygun olarak kendi öğrenmesini yönetebilen iktisat öğrencilerinin yetiştirilmesidir. Bunun için, öncelikle, iktisat bölümlerindeki eğitim sürecinin ders
hocalarıyla öğrencilerin birlikte paylaştıkları kalıcı öğrenmeye götüren bir sorumluluk bilinciyle yürütülmesi olduğunun kabul edilmesi ve uygulamanın bu
anlayışla yapılması gerekmektedir. Böyle bir amaç, sınıf mevcutları kalabalık
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olmayan ve daha yüksek dilimlerden öğrenci alan ve akademik kadrosu daha
zengin olan üniversitelerde bile zor görünürken, öğrencisi fazla akademik kadrosu sınırlı üniversitelerde nasıl gerçekleştirilecektir? Konu üzerinde ciddi olarak düşünülmesi ve uygulanabilir yol ve yöntemlerin bulunması gerektiği açıktır. Aksi takdirde, her yıl işsizler ordusuna iktisat diplomalı binlerce kişinin
daha eklenmesinin önüne geçmemiz mümkün olmayacaktır.
Kısa süre içinde iktisat bölümlerinin kadrolarını genişletme, fiziksel ortamlarını iyileştirme ve gerekli diğer düzeltmeleri yapmanın, ülkenin kaynakları ve karar alma mekanizmalarının işleyişi dikkate alındığında, imkan
dahilinde olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, hemen uygulamaya geçirilebilecek pratik ve fazla maliyet gerektirmeyen yol ve yöntemlerin araştırılmasına girilmelidir. Başka ülkelerin bu alandaki tecrübeleri ve yönelimleri bizim
için yol gösterici olabilir7.
Burada başvurulabilecek en etkili yol teknolojiyi daha etkin kullanmaktır.
Ancak, bu konuda başarının ön koşulunun akademik ve idari kadroda yeni
eğitim yaklaşımının benimsenmesi ve işleyeceğine olan inancın yerleşmesi
olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Teknolojinin işi kolaylaştıran bir yardımcı
olduğu göz önünde tutularak konuya yaklaşılmalıdır. Kuşkusuz, teknolojiden
bu anlamda maksimum ölçüde yararlanmak için işleyiş zemininin analog
düzenlemelerle hazırlanmış olması önemlidir; zemin uygun değilse tam tersi
sonuçlarla karşılaşılması şaşırtıcı olmayacaktır.
Đktisat eğitimine yeni başlayan öğrencilerin ön bilgilerinin seviyesini ölçmek, yanlış olanları tespit etmek, hatta öğrenme ve bilgi hakkında edinilmiş
yanlış inanç ve tutumları belirlemek için, yapay zeka ve makine öğrenmesi
prensibi ile çalışan akıllı yazılımlardan yararlanılabilir. Ayrıca, aynı yazılımla
öğrencilerin önceki öğrenmelerinde edindikleri entelektüel becerilerin durumu
hakkında da aydınlatıcı bir fikir edinmek mümkündür. Bu uygulama gerekli
görülürse tüm derslerde dönem başında yapılabilir. Böylece, ders sorumluları,
öğrencilerin durumlarını ortaya çıkarmak için zaman ve çaba harcamak zorunda kalmazlar; yazılım sayesinde her öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılmış ve bunlar ders hocalarının kullanımına sunulmuş olur. Ayrıca,
tüm bilgiler, daha sonrakilerle birleştirilmek üzere bölümün kullanımına açık
bir veri tabanında tutulabilir. Bu yolla, hem bütün dersler bazında, hem de
bölüm genelinde öğrencilerin ön bilgilerinin durumuyla ilgili bir profil çıka-

7

Büyük yayınevleri hoca ve öğrencilere öğrenme sürecinde destek olmak üzere dijital platformlar oluşturmuşlardır. Örnek olarak, önde gelen üç yayınevinin dijital platformlarına
bakmak bu konuda yeterli fikir verecektir. Pearson Higher Education: "MyEconLab" veya
"MyMathLab", McGraw-Hill: "Connect" veya "Smart Book", Wiley: "WileyPlus".
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rılmış olur. Elde edilen öğrenci profilinin kendi içindeki değişkenliğin derecesine bağlı olarak uygulanacak eğitim stratejileri değişiklik gösterecektir.
Akıllı yazılımı, eğitim süresince öğrencilerin öğrenmesini ilerletmek amacıyla dersle uyum içinde kullanmak mümkündür. Burada, koordinasyon ve
süreklilik iyi sağlanırsa ders hocasının öğrencilerin öğrenme konusunda gösterdikleri ilerlemeyi öğrenci bazında anlık olarak izlemesi mümkün olacaktır.
Aslında, ders sorumlusu, elde ettiği bu bilgilerle her öğrenci ile her gün tek
tek ilgilenmiş gibi olacak ve onların ne gibi bir yardıma ihtiyacı olduğunu
belirleyebilecektir. Bu yazılım sayesinde, her öğrenciye kendi durumuna özgü
zorluk derecesi ayarlanmış sorular, yani arzulanır zorlukta sorular gönderilerek yeterince pratik yapması sağlanacaktır. Test sonuçları anında verileceği
için geri bildirimde gecikilmeyecektir. Ayrıca, yazılım bir öğrencinin hangi
sıklıkta çalıştığını ve hangi sorulara ne kadar zaman harcadığını takip edebildiği için buradan öğrenciye hangi konularda eksik olduğunu bildirerek ilave
çalışma yapmasını önerecektir. Öğrencinin başarı durumu, gösterdiği çaba ve
bunun karşısında sağladığı ilerlemeye ilişkin performans bilgileri düzenli
olarak ders hocasına da rapor edilecektir. Bu bilgiler de dersin hocasının dersini yürütürken dikkate alacağı çok değerli girdilerdir. Yazılım, öğrencilere
sürekli olarak teşvik edici bilgiler gönderecek, gösterdiği ilerlemenin diğer
öğrencilerin başarısıyla yüzdelik dilim anlamında karşılaştırmasını vererek
üste çıkmak için daha fazla çalışmaya motive edecektir.
ABD’de Silikon Vadisi’nde yeni geliştirilen ScoreBeyond8 adlı uygulama,
bir milyonu aşkın öğrenci tarafından SAT ve ACT sınavlarına hazırlık amacıyla başarıyla kullanılmakta ve her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Uygulamanın genişletilmiş versiyonunda verilen testler çağdaş öğrenme biliminin geliştirdiği etkili öğrenme tekniklerinin mantığını kullanarak soruların zorluk derecesini her öğrencinin durumuna göre ayarlamakta, öğrenciye kapasitesine
uygun çalışma planı vermekte, çalışmayı zamana yaymakta ve konuları kalıcı
öğrenmeyi sağlayacak şekilde karışımlı (interleaved) dağıtmaktadır. Program,
öğrenciye eksik ve zayıf olduğu alanlarda çalışması için yazılı ve sözlü materyal önermektedir. Özel ders almak isteyen öğrenciler için, öğrencinin ve
özel ders hocasının en iyi uyumunu sağlayacak eşleştirmeleri yapmakta, öğrencisinin durumu hakkında program sayesinde tam bilgiye sahip hoca, ikiye
bölünmüş bir ekran üzerinden etkileşimli olarak dersini verebilmektedir.
Akıllı teknolojilerdeki hızlı gelişmelere bağlı olarak bu tür uygulamaların
yaygınlaşacağı anlaşılmaktadır. Böyle bir durumda hali hazırda gözlemlediğimiz farklılıklar, teknolojiyi doğru ve etkili kullananlarla kullanmayanlar
arasında daha da ileri düzeylere ulaşacaktır. Bir anlamda, teknolojiyi kulla8

Bu kaynağa Scorebeyond.com adresli internet sitesinden ulaşılabilir.
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namamanın alternatif maliyeti de bu teknolojilerden uzak duranların üzerinde
olacaktır. Đşin olumlu tarafı, söz konusu teknolojilerin herkesin erişimine açık
olması, eğer belli bir sayının ötesinde kullanım sağlanırsa maliyetinin çok
düşmesidir. Ders hocası ve öğrencinin öğrenme sürecine birlikte angaje olması ve bu amaçla çağdaş öğrenme biliminin ilkeleriyle uyumlu ve koordine
edilmiş bir çaba göstermesini sağlayacak teknolojik uygulamanın ülkemiz için
uygun bir yol olduğu dikkate alınmalıdır. Ülkemizdeki internet altyapısı, öğrencilerin birçoğunda bilgisayar, tablet ya da akıllı telefon bulunması, böyle
bir uygulama için uygun fiziki şartları sağlamaktadır. Belki öğrencilerin eğitim amaçlı internet kullanımı daha ucuz hale getirilebilir, bilgisayar vb cihazları edinmelerini kolaylaştırıcı çözümler bulunabilir.
Đktisat eğitimi bağlamında iktisat bölümlerinin böyle bir uygulamaya geçmek için birlikte hareket etmelerini sağlayacak bir organizasyon, işin başlamasını sağlayabilir. Sistemin kurulması ve işletilmesinde ilgili kurumlarla
işbirliği içinde Türkiye Ekonomi Kurumu liderlik rolünü üstlenebilir. TEK bu
rolü ile sistemin kurulması ve işletmeye alınmasını sağlar, daha sonra oluşturulan bu platformdan herkes ihtiyacına göre belli bir bedel karşılığında yararlanır, katılımcılar isterlerse sistemin gelişmesine katkıda bulunabilirler. Örneğin, ders materyali hazırlayıp kullanıma açmak, videolar koymak ya da öğrencilere özel ders vermek gibi uygulamaları sayabiliriz. Sistemin teknik anlamda
bakımı ve güncellenmesi, doğal olarak uygulamayı geliştiren teknik ekibin
sorumluluğunda olur.
Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün davetiyle ülkemize gelerek bir eğitim raporu hazırlayan bir eğitim bilimci olan, 20. yüzyılın önemli filozoflarından John
Dewey, “Başarısızlık öğreticidir. Gerçekten düşünen bir insan başarısızlıklarından, başarılarından öğrendiklerinden fazlasını öğrenir” diyor (Neill, 2005). Diğer
alanlarda olduğu gibi, iktisat eğitimindeki başarısızlıklarımızdan, başarabildiklerimizden daha fazlasını öğrenebileceğimizi bilerek aynı yanlışları tekrarlamadan
yol alabiliriz. Konuşmayı konuşarak öğreniriz, çalışarak çalışmaya alışırız; aynı
şekilde, nasıl öğrendiğimizi öğrenerek öğreniriz. Bunu başarmak, satranç tahtasının ikici yarısında ilerlemekte olan bir dünyada da mümkündür.
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