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Sosyal Girişim Hakkında 
 
 
Sorun Analizi: 

 
Covid-19 pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı hızla eğitimi, dijital eğitime 
dönüştürdü. Böylece salgında evden çıkamayan öğrenci ve öğretmenler evlerinden 
eğitimlere devam edebildiler. Bu süreçte pek çok öğretmen, bazı öğrencilerinin dijital 

eğitimlere katılamadıklarını fark etti. Bunun nedeni ise bu öğrencilerin gerekli teknik 
donanımdan (bilgisayar, tablet, vs.) ve internet erişiminden yoksun olmaları idi.  
 
Yeni normal olarak devam eden sonraki süreçte, eğitim-öğretim döneminin başlaması 

ile bu sorun tekrar gündeme geldi. Dezavantajlı pek çok öğrenci gerekli araçlara sahip 
olmadığı için dijital eğitim olanaklarından yararlanamıyor. 
 

Çözüme Dair: 
 
Bu sorun İzmir Eğitim Kooperatifinin bir grup ortağı tarafından sosyal bir girişim 
konusu olarak ele alındı. Ve bu sosyal girişime; eDeFe: Eğitime Dijital Erişimde 

Fırsat Eşitliği ismi verildi. 
 
eDeFe Girişimi; Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile eğitim ihtiyaçlarını iş birliği ve 
fırsat eşitliği ile karşılayarak, yaşam becerileri gelişmiş, bilinçli bireyin/toplumun 

oluşturulmasına çalışan İzmir Eğitim Kooperatifi ortakları tarafından başlatılan bir 
sosyal girişimdir. 
 
eDeFe Girişimi olarak sorunu ortaya çıkaran sebepler aşağıdaki şekilde listelendi. 
 
A. Ekonomik nedenlerden dolayı teknik donanım problemi. 

A.1. Dezavantajlı öğrencilerin evlerinde, Bilgisayar/Tablet yok.  
A.2. Dezavantajlı öğrencilerin evlerinde, eski bir Bilgisayar/Tablet var ancak iş 

görmüyor. Sebebi, donanımsal bir arıza olabilir ve bu tür parçalar pahalı, dolayısıyla 
ekonomik olarak erişilemiyor. Bir diğer sebep, eski bilgisayarlar güncel işletim 

sistemlerini kaldırmıyor. 
A.3. Dezavantajlı öğrenciler genelde sorunu ailedeki birisinin akıllı telefonundan 

çözmeye çalışıyor ve derslere bu şekilde katılan öğrencinin sorunu çözüldü kabul 
ediliyor. 
 
B. Ekonomik nedenlerden dolayı internet erişimi problemi 

B.1. İnternet erişimi hiç yok. 
B.2. Ailede birisinin cep telefonunda internet erişim var ancak çok kısıtlı 

ve/veya sorunlu. 



 

Hedefler: 

 
A. Çevrede kullanılmayan eski bilgisayarların (ilave olarak tabletlerin ve akıllı 

telefonların)  kullanılır hale getirilerek ihtiyaç sahibi (dezavantajlı) öğrencilere 
ulaştırılması. 

A.1. Eski bilgisayarlara daha az sistem gereksinimine ihtiyaç duyan ve lisans 

maliyeti olmayan uygun Linux işletim sisteminin kurulması. 
A.2. Eski bilgisayarların donanım-parça problemlerinin tespit edilmesi.  

A.2.1. Tamir edilebilecek donanımların/parçalarının tamir edilmesi, montajı. 
A.2.2. Tamir edilemeyecek donanımların/parçaların yerine; (LinuxOS 
kurulacağı gözönüne alınarak) yeni donanımların/parçaların satın alınması ve 

montajı. 
A.2.3. Tamir edilemeyecek bilgisayarların veya donanımların/parçaların 

elektronik geri dönüşüm ile değerlendirilmesi, buradan elde edilecek gelirin 
donanım/parça satın alınmasında kullanılması. 

A.3. Hazır olan bilgisayarlara gönüllüler ile Linux işletim sistemi kurulması 
A.3.1. Bilgisayar/Yazılım Müh. öğrencilerinin projeye gönüllü olarak katılması. 
A.3.2. Linux Kullanıcıları Derneği, TBD-TürkiyeBilişimDerneği, vb. gibi 

STK’lardan gönüllü desteği sağlanması. 
A.3.3. İZEK tarafından yürütülecek gönüllü organizasyonundan gelecek 
gönüllülerin katılması 

 
B. Teknik donanıma sahip olup da internet erişimi olmayan öğrencilere internet erişimi 

sağlanması. 
B.1. Kitlesel fonlama araçlarına başvurulması 
B.2. GSM operatörleri ile görüşerek, buna yönelik çeşitli avantajlı kampanyalar 
düzenlenmesini sağlamak. 

 

Örnek GSM Operatörü Kampanya Önerisi: 
GSM Operatörleri, müşterileri için şöyle bir paket sunabilir: 
 
Müşteri, bu kampanyada kullanılması kaydı ile cep telefonu faturasına ek/ilave olarak 

internet paketlerinden dilediğini seçer, bir o kadar paketi de GSM operatörü hediye 
eder, toplanan internet paketi, dezavantajlı öğrencilere ulaştırılır. 
 

Paydaşlar: 
 
A) Teknik gönüllüler: 
Bilgisayarlarda ilgili donanım ile ilgili arıza tespitini yapabilecek, 
Bilgisayara format atabilecek, 
Format atılmış bilgisayara Linux işletim sistemi kurabilecek yeterlikte gönüllüler 

arıyoruz!.. 
 

Bu kapsamda üniversitelerin bilgisayar/elektronik mühendisliği, programcılığı ve ilgili 
bölümlerinde okuyan üniversite öğrencileri, 
Bilişim sektöründe çalışan profesyoneller, 
Ve bilişim ile ilgili STK’lar ile çalışıyoruz. 
 
B) Donanım Sağlayıcılar: 
Eski bilgisayarlara sahip, hurdaya ayıran kamu kurumları, kurumsal işletmeler ve diğer 

kurum ve  kişiler. 



 
C) Elektronik geridönüşüm alanında faaliyet gösteren kurumlar 
 
D) Kurumsal sponsorlar 
 
E) Bağışçılar 
 

 

 
Sosyal Girişim Ekibi: 
 

1. İlker Karagöz 

2. Murat Kurt 
3. Alper Akbulut 

4. Metin Şavural  
5. Nisa Akın 
6. Ceki Hazan 

 

 


