
FBU-DAE 2022   
2 (2) : 162-169 
   

162 
 

  

EĞİTİM 4.0 KRİTERLERİ VE TOPSIS UYGULAMASI İLE  
EĞİTİM KURUMU DEĞERLENDİRMESİ 
 

  
EDUCATIONAL INSTITUTION EVALUATION WITH EDUCATION 4.0 CRITERIA AND TOPSIS 
IMPLEMENTATION 

  

Samet GÜRSEV * 

Geliş Tarihi/Received: 5 Nisan 2022 
Kabul Tarihi/Accepted: 10 Mayıs 2022 
 
Araştırma Makalesi/Research Article 
 
 
*  
Turkcell Global Bilgi A.Ş., Ar-Ge Merkezi, 
34722, İstanbul/Türkiye 
 
ORCID: 0000-0003-2609-4095 

 ÖZET 

 

Değişim, ekonomi ve çalışma hayatımız ile kalmayıp çok hızlı bir şekilde sosyal hayatımızı, eğitim sistemimizi 
değiştirmektedir. Endüstri 4.0 ve içerdiği yeni teknolojiler insanlara daha fazla zaman yaratırken bu teknolojileri 
kontrol edebilmek adına daha nitelikli insan gücü ihtiyacı oluşturmaktadır. Çalışmada Eğitim 4.0 olarak adlandırılan 
kavramın detayları, özellikleri incelenmiş olup etkili bir eğitim modelinde kullanılması gereken bileşenler 
araştırılmıştır. Yapılan literatür çalışması ile Eğitim 4.0 kavramının ihtiyaç duyduğu yenilikçi metotlar tespit 
edilmiştir. TOPSIS yöntemi ile 4 farklı yenilikçi eğitim kurumu arasından uzman görüşleri alınarak en etkili olanı 
seçilmiştir.  

 Anahtar Kelimeler:  Eğitim 4.0, Endüstri 4.0, TOPSIS, Literatür tarama. 

 ABSTRACT 

 

Change, not only with our economy and working life but also changes our social life and education system very 
quickly. While Industry 4.0 and the new technologies it contains create more time for people, there is a need for 
more qualified manpower in order to control these technologies. In this study, the details and characteristics of 
the concept called Education 4.0 were examined and the components that should be used in an effective education 
model were investigated. With the literature study, innovative methods required by Education 4.0 concept were 
determined. With the TOPSIS method, expert opinions were selected from 4 different educational institutions and 
the most effective one was selected. 

 Keywords:  Education 4.0, Industry 4.0, TOPSIS, Literature review 
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1. GİRİŞ 

Endüstri 4.0 kavramı kendinden önceki sanayi devrimlerinde yer almayan çok sayıda 
yenilikçi teknolojiyi bir bileşen olarak içinde bulundurmaktadır. Siber fiziksel sistemler, 
nesnelerin interneti, bulut teknolojisi, 3D yazıcılar ve artırılmış gerçeklik gibi yenilikçi 
teknolojiler temel olarak bu değişimin içeriğini oluşturmaktadır. Bu kavram getirdiği 
teknolojin yanı sıra üretimde esnekliğin artması, maliyetin azalması, yeni hizmet ve iş 
alanları oluşması, yüksek verimlilik sağlanması gibi ek faydalar sağlamaktadır. 

Dünya son kırk yıldır çok büyük bir değişim içerisindedir. Bu değişime herkes ve tüm 
kurumlar uyum süreci içindedir. Z kuşağı olarak adlandırılan nesil artık tabletleri üzerinden 
eğitim almaya başlamıştır. Çevrim içi  sınavlar, akıllı ve etkileşimli tahtalar yaygınlaşmıştır. 
Eğitimin bu değişime ve yeniliklere uyum sağlaması büyük önem taşımaktadır. Bu yeni nesil 
eğitim modeli aslında istediğin yerde istediğin zamanda eğitim alabilme fırsatı 
sunabilmektedir. Bireyin özelliklerini daha çok ön plana alan bir yapı sergilemektedir. 
Endüstri 4.0 için önemli bileşenlerinden biri veri analizidir. Hesaplamaların bilgisayarlarca 
yapıldığı günümüzde, en çok ihtiyaç duyulan yapı çıkan verinin sonuçlarını yorumlayabilme 
özellikleridir. Bu sebeple yeni eğitim sistemi yaklaşımında formül ezberlemek ve hesaplama 
yapmaya çalışmaktan çok elde edilen verinin detaylı analizine ve yorumuna odaklanmak 
gerekmektedir. Nesnelerin internet olarak adlandırılan süreçte tüm cihazlar birbirine 
bağlanabilmektedir. 

Araştırmanın ikinci aşamasında Eğitim 4.0 kavramı literatür taraması aktarılmıştır. Üçüncü 
aşamada Eğitim 4.0 özellikleri ve maker yaklaşımı incelenmiştir. Dördüncü bölümde TOPSIS 
uygulaması özellikleri ve uzman görüşleri alınarak yapılan TOPSIS değerlendirmesi ve 
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sonuçların analizi yer almaktadır. Sonuç bölümünde ise eğitim sistemine yönelik tavsiyeler 
yer almaktadır. 

  

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Endüstri 4.0 sektörde ve akademik dünya için sıklıkla araştırma konusu olan bir kavram 
olmuştur. Eğitim 4.0 başlığı hem Endüstri 4.0 kavramı içerisinde hem de bağımsız olarak 
incelenmektedir. Literatür araştırmasında Eğitim 4.0 ile ilgili kaynakların henüz yeterli 
olmadığı gözlemlenmiştir. Yapılan literatür taraması çalışmasında eğitim sürecinin Endüstri 
4.0 bileşenleri ile entegre olması konusunda çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmüştür.  

Öztemel E. (2018) Endüstri 4.0 sonrasında gelen yenilikleri incelemiş, eğitim sistemi 
bileşenleri ve Eğitim 4.0 sonrası değişimden nasıl etkileneceklerini incelemiştir. Benešová ve 
Tupa (2017) Endüstri 4.0'ın vizyonu sadece yeni yaklaşımlar değil, aynı zamanda şirketlere 
tanıtılması gereken metodolojiler ve teknolojiler içerdiğini savunmuştur. Şirketlerdeki iş 
rollerinin belirlenmesi konusunda araştırma yapmışlardır. Puncreobutr V. (2016) yeni nesil 
eğitimde insanların yaratıcılık yönünün nasıl korunacağı konusunda araştırma yapmıştır. 
Akgül ve diğerleri (2018) Eğitim 4.0 yaklaşımı içerisinde gazetecilik eğitimi nasıl olabileceği 
konusunda incelemeler yapmış ve iletişim fakülteleri analiz edilmiştir. Kaygısız ve Sipahi 
(2019) istatistiksel analiz metodu kullanarak öğrencilerin Endüstri 4.0 kavramlarını duyup 
duymadıklarını farklı demografik kriterlere ve biyolojik özelliklere göre analiz etmişlerdir. 
Aslangilay (2016) değişen ekonomi ve teknoloji karşısında eğitim kurumlarının ve 
eğitimcilerin nasıl uyum sağlayacağı konusunda incelemeler yapmıştır. Bloom ve diğerleri 
(1964) bilimsel organizasyon ve analiz standartlarını kullanarak eğitimin çeşitli amaçlarını ve 
tekniklerini örnek alıştırmalar ve sınavlar kullanılarak incelemiştir. Crosier ve Parveva (2013) 
Bologna süreci ve yüksek öğretim kurumlarının geleceği konusunda araştırmalar yapmıştır. 
Davies ve diğerleri (2017) yaptıkları sosyal inceleme sonucunda Endüstri 4.0’ın eğitim 
konusunda başarılı şekilde uygulanması için gereken hususları belirlemiştir. Michal Rosík 
(2017), Fisk (2017) Eğitim 4.0 kavramını ve yakın gelecekte eğitim sürecinin nasıl 
değişeceğini araştırmıştır. Liao ve diğerleri (2017) hazırladıkları sistematik literatür taraması 
ile Endüstri 4.0 konusunda olması muhtemel gelişmeleri detaylı bir biçimde incelemiştir. 
Öztemel (2017) araştırmasında Eğitim 4.0 içersinde yer alması beklenen değişim noktalarını 
ve avantajlarını detaylı olarak aktarmıştır. Pooworawan (2015) Eğitim 4.0 ve yeni nesil 
eğitim kurumlarını incelemiştir.Puncreobutr (2016) yeni Eğitim 4.0'ı yeniden tanımlamak, 
yeni nesil öğrenci ve yeni nesil eğitim kurumları kavramlarını özellikleri ile açıklamıştır. 
Wallner ve Wagner (2016) eğitim sisteminin Endüstri 4.0 bileşenlerine hâkim ve yenilikçi 
bireyler yetiştirmesi konusunda yapılması gerekenleri araştırmıştır. 

Eğitim sistemindeki teknoloji destekli yenilikler de bu sürece büyük katkılar sağlamaya 
başlamıştır. Yingjie, (2013) Çin eğitim sisteminde yakın dönemde yaşanan değişiklikleri ve 
etkilerini incelemiştir. Jain ve Jain (2021) Umman eğitim sisteminin teknoloji ile yeniden 
şekillenme sürecini incelemiştir. Soon ve diğerleri (2009) Malezya Eğitim sistemi değişim 
sürecini örneklerle göstermektedir. Vodenko ve Lyausheva (2020) avrupa ülkeleri eğitim 
sistemi ve Endüstri 4.0 ilişkisini araştırmıştır. Tommasi ve diğerleri (2021) eğitim kalitesinde 
önemli parametreleri incelemiştir. Khandelwal ve diğerleri (2020) Endüstri 4.0 sonrasında 
eğitim ve pedagojik formasyon süreçlerinin değişmekte olduğunu savunmuştur. Ragulina 
(2019), Kannan ve Garad (2021) teknolojik araçların eğitim sistemi ve süreçlerindeki 
etkilerini göstermiştir. Belinski ve diğerleri (2020) organizasyonel öğrenme süreçleri 
hakkında literatür taraması yapmıştır. Perrin ve Diğerleri (2021) Covid 19 salgını sonrasında 
yaşanan uzaktan eğitim süreçlerini araştırmıştır. Flores ve diğerleri (2020) sanayi eğitim iş 
birlikleri konusunda incelemeler yapmıştır. Aruch ve diğeleri (2014), Erhart (2016), 
Babatunde (2021) çalışmalarında teknoloji destekli eğitim araçlarının etkilerini ve süreçsel 
gelişimini detaylı olarak incelemiştir. Ramu ve diğerleri (2021) üniversitelerdeki yeni nesil 
eğitim dönüşümü süreçlerini araştırmıştır.  

Yingjie (2013), Butt ve diğerleri (2020), Jamaludin ve diğerleri (2020), Andreoli ve diğerleri 
(2020), Buasuwan (2018), Robles ve Robles (2016), Tien ve diğerleri (2007), Vodenko ve 
Lyausheva (2020), Jain ve Jain (2021), Tommasi ve diğerleri (2021) yaptıkları çalışmalarda 
Endüstri 4.0 yaklaşımı ile günümüz dünyasında değişen ve gelişen eğitim süreçlerini, Eğitim 
4.0 yaklaşımını detaylı olarak incelemiştir. Bu çalışmalar ile gelişmekte olan ülkelerin Eğitim 
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4.0 yaklaşımları ve uyguladıkları yeni nesil metotlar da bilimsel bakış açısıyla 
değerlendirilmiştir. 

Araştırma kısmında yer alan TOPSIS değerlendirme kriterleri açısından literatür çalışması 
öncelik taşımaktadır. Khandelwal ve diğerleri (2020), Tatto ve diğerleri (2015), D’Amato ve 
Gallo (2019) kişiselleştirilmiş eğitim yaklaşımı konusunda araştırmalar sunmuştur. 
Rukspollmuang (2015), Livanos ve Núñez (2017), Ransom ve Phipps (2017) proje bazlı eğitim 
ile yeni nesil öğrenme uygulanması konusunda araştırmalar yapmıştır. Belinski ve diğerleri 
(2020), BenDavid-Hadar (2018), Siebert ve Addison (1977) uzaktan eğitim konularında 
belirleyici araştırmalar yapmıştır. Medvedovski ve Allison (2017), Lok (2015), Qu ve diğerleri 
(2020), Hussain (2020) yenileşim odaklı eğitim süreçlerini incelemiştir. Yapılan literatür 
araştırması ile eğitim modelleri içerisinden seçim yapmak için en uygun kriterler incelenmiş 
ve konusunda uzman kişilerle paylaşılmıştır.  

 

 

3. EĞİTİM 4.0 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ 

Eğitim 4.0 istediğin yerde, istediğin zamanda, kişiselleştirilmiş, bireyin özelliklerini ön plana 
alan, esnek, modüler ve proje bazlı bir eğitim sistemi getirmektedir. Uzmanlarla yapılan 
görüşmede ve yapılan literatür çalışmasında yeni teknolojilerin eğitim sisteminde büyük 
değişiklikler yaratacağı ve bu teknolojilerin Eğitim 4.0 yapısı içerisinde mutlaka olması 
gerektiği tespit edilmiştir. Artırılmış Gerçeklik teknolojisi yeni nesil eğitimde büyük önem 
taşımaktadır. Öğrenciler etkileşimli uygulamalar ve Artırılmış Gerçeklik teknolojisi ile 
öğrenme sürecinde daha hızlı yol alabilmektedir. Ek olarak bu teknoloji laboratuvar 
uygulamaları öncesinde öğrencilere pratik kazandırma imkânı sunabilir. Günümüzde hızla 
önem kazanan veri analizi konusu da yeni eğitim sisteminde mutlaka olması gereken 
bileşenlerin başında gelmektedir. Robotik kodlama ve algoritma yazma eğitimleri yeni 
eğitim modelinde öğrencilere aktarılmaktadır. Erken yaşta bu teknolojiler ile tanışırsa 
adaptasyon ve verimlilik daha etkili olacağı öngörülmektedir. 

Mobil ve Uzaktan eğitim sistemi yeni gelişen eğitim modelinde hem örgün eğitime destek 
veren bir yapı sağlayabilir hem de herkes eşit bir şekilde eğitim alma hakkına kavuşmasını 
sağlayabilir. Karma eğitim modeli olarak adlandırılan yapı daha da yaygın teori uzaktan 
eğitim ile sağlanıp sınıflarda uygulama yapılması beklenmektedir. Öğrencinin yeteneklerini 
doğru keşfetmesi ve geliştirmesinin yeni eğitim modelinde daha etkili olacağı 
düşünülmektedir. Bu eğitim modelinde en etkili araçlardan birisi proje bazlı öğrenme 
olabilmektedir.  

Yaratıcılık ve inovasyon konuları da eğitim sisteminde mutlaka olması gereken özelliklerden 
birisidir. Yaratıcılık temel olarak herkesin bildiği ve gördüğü olaylara daha farklı bakabilme 
ve bu yönde değişiklik yapabilme becerisidir. İnovasyon da temel olarak yaratıcılıktan 
beslenen bir yapıya sahiptir.  Temel olarak bir faaliyet için yaratılan fikirlerin değer yaratan 
çıktılar oluşturmasıdır. Eğitim sisteminde bu iki kavramın olması Endüstri 4.0 sonrası için 
gereken teknolojilerin oluşması için büyük önem taşımaktadır. Eğitim 4.0 gelişen teknolojiler 
sonrasında sıkıcı ve sıradan işlerle değil yenilikçi ve yaratıcı işlerle uğraşan ve çalışan bir 
toplumun oluşması için altyapı hazırlamayı hedeflemektedir. 

 

 

4. ARAŞTIRMA KONUSU VE TOPSIS ÇALIŞMASI 

Eğitim 4.0 için yapılan literatür taraması ve uzman görüşleri analizi sonucunda dört kriterden 
doğrudan etkilenmektedir. TOPSIS de kullanılan dört kriter ve uzman görüşlerine göre 
ağırlıkları (Tablo1) aşağıdaki gibidir: 

Tablo 1. Kriterler ve Ağırlıkları  

Kriter Kriter Adı Kriter Ağırlığı (%) 
C1 Kişiselleştirilmiş Eğitim %20 
C2 Proje Bazlı Eğitim %15 
C3 Uzaktan Eğitim %25 
C4 Yaratıcılık ve İnovasyon Eğitimi %40 

 

 

 

Çalışmaya esas olan Eğitim 4.0 kavramının içerdiği 4 kriterin öğrenci başarısı üzerindeki 
etkilerini ve öncelik sırasını ölçmek ve 4 kurumdan başarılı olanı tespit etmek amacıyla 
TOPSIS algoritması kullanılmıştır. Uzman görüşü uzun yıllar eğitim sisteminde yöneticilik 
yapmış ve akademik alanda çalışmış kişilerden alınmıştır.  TOPSIS yöntemi ile karar verirken 
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seçilen bir alternatifin ideal çözüme yakın olması ve ideal olmayan çözüme (negatif ideal) de 
uzak olması beklenir. Eğer amaç getiri ise ideal çözüme yakınlık getirinin maksimizasyonu, 
negatif ideal çözüme uzaklık ise maliyetin minimizasyonu anlamına gelmektedir. Alternatif 
ideal çözüme yakınlık, negatif ideal çözümden uzaklık getirmektedir. Bu yöntemde ilk aşama 
karar matrisi oluşturmalıdır. Süreç normalize karar matrisini hesaplama ile devam eder. 
İdeal çözüme ve negatif ideal çözüme olan uzaklıklar hesaplanır ve her bir alternatifin 
göreceli puanları hesaplanarak alternatiflerin sıralaması gerçekleştirilir. Ağırlıklandırılmış 
normalize matris (V matrisi) hesaplandıktan sonra problemin yapısına bağlı olarak amacımız 
maksimizasyon ise her bir sütuna ait maksimum değerler tespit edilir. Bu maksimum 
değerler ideal çözüm değerleridir. Daha sonra ise yine her bir sütuna ait minimum değerler 
elde edilir.  
 
Yapılan uzman değerlendirmesi sonrasında dört eğitim kurumu için W1-W2-W3-W4 
uzmanların kriterlere göre verdiği puanlar tablo 2 de gösterilmiştir. Bu tabloda verilen 
puanlama 100 puan üzerinden yapılmıştır. 

Tablo 2. Alternatif Değerlendirme için Karar 
Sonrası Matrisi  

 Kişiselleştirilmiş 
Eğitim Proje Bazlı Eğitim Uzaktan Eğitim 

Yaratıcılık ve 
İnovasyon 

Eğitimi 

 C1 C2 C3 C4 

 0,2 0,15 0,25 0,4 

W1 70 75 76 78 

W2 68 66 78 80 

W3 75 73 77 64 

W4 68 76 64 70 
 

 

 
Tüm kriterlerin maksimum olarak alınmıştır ve Tablo 2 de yer alan karar matrisi Tablo 3 de 
verilen normalleşme matrisine ulaşılmıştır. 

Tablo 3. Normalleşme Matrisi Tablosu  

 Kişiselleştirilmiş 
Eğitim Proje Bazlı Eğitim Uzaktan Eğitim Yaratıcılık ve 

İnovasyon Eğitimi 

W1 0,498 0,516 0,514 0,532 

W2 0,484 0,455 0,527 0,546 

W3 0,533 0,503 0,520 0,437 

W4 0,484 0,523 0,433 0,478 
 

 

 
Tablo 4 de elde edilen değerler TOPSIS algoritmasında yer alan s+,s-,p  parametreleri 
hesaplanmış buna bağlı olarak da sıralama yapılmıştır. 

Tablo 4. TOPSIS Hesaplama Sonuçları  

 Kişiselleştirilmiş 
Eğitim 

Proje 
Bazlı 

Eğitim 

Uzaktan 
Eğitim 

Yaratıcılık 
ve 

İnovasyon 
Eğitimi 

s+ s- pi Sıralama 

W1 0,100 0,077 0,128 0,213 0,0019 0,0009 0,9548 1 

W2 0,097 0,068 0,132 0,218 0,0024 0,0002 0,9229 2 

W3 0,107 0,075 0,130 0,175 0,0006 0,0019 0,2483 3 

W4 0,097 0,079 0,108 0,191 0,0003 0,0140 0,2107 4 
 

 

 

Tablo 4 görüldüğü üzere dört kriter baz alınarak yapılan değerlendirme sonrasında W1 
eğitim kurumunun Eğitim 4.0 kavramına daha yakın olduğu tespit edilmiştir. Kriter ağırlıkları 
ve yapılan puanlama sonucunda elde edilen sonuçlarda kurumların, Eğitim 4.0 
uygulamasına geçiş aşamasında oldukları ve değerlendirme kriterlerini çoğunlukla 
sağladıkları tespit edilmiştir. Araştırmaya konu olan dört kriterin ve eğitim uygulamalarının 
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uygunluğunun kurumların yönetim kademesi, eğitimciler ve öğrenciler tarafından da 
benimsenmesi gerekmektedir. Yine yeni nesil eğitim modelinde uygulanmaya başlayan 
eğitimin kalitesi ve Eğitim 4.0 uygunluğu çok daha fazla sayıda kriter tarafından detaylı 
olarak incelenmektedir.  

Örnek vermek gerekirse dört eğitim kurumu için de uzaktan eğitim hizmeti var olmakla 
birlikte, bu imkân farklı içerik ve formatlarda farklı kalitede öğrencilere sunulmaktadır. 
Kişiselleştirilmiş eğitim konusunda derslerin tamamı seçmeli ve öğrencinin kontrolünde 
olmasına karşın teknik eğitim derslerinde seçenek sayısının istenilenden az olduğu 
gözlemlenmiştir. Proje bazlı eğitim konusu için kurumların literatürde yer alan içerik ve 
kapsamı sağladığı gözlemlenmiştir ancak proje bazlı eğitimde beklenen karma eğitim 
özelliklerinin istenen niteliklerden yoksun olduğu görülmüştür. 

 

 

5. SONUÇLAR VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ 

Endüstri 4.0 içerisinde çok sayıda yeni teknoloji barındırdığı için eğitim sisteminin bu yeni 
teknolojiler konusunda bilgi sahibi, yeniliklere açık insanlar yetiştirmesi temel amaç 
olmalıdır. Mevcut eğitim sisteminin mobil eğitim ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler ile 
desteklenmesi ve uygulanan yeni teknolojilerin performansının takibi eğitim kalitesi ve 
performansı için büyük önem taşımaktadır.  

Eğitim 1.0 süreç temelli, 2.0 katılımcı temelli, 3.0 beceri temelli, 4.0 ise insan temelli amaca 
hizmet etmektedir. Eğitim 4.0 ise eğitimin okullara yani dört duvara bağlılığını azaltıp kendi 
odasından eğitimi devam ettirme şansı oluşturmaktadır. Eğitim 4.0 yazılımlar aracılığı ile 
hem öğrencinin yeteneklerini hem de derslerdeki başarıları oranını detaylı bir şekilde analiz 
etmektedir. Yeni eğitim modelinde eğitimciler öğrencileri eskisinden çok daha doğru 
anlayabilir ve gerekli yönlendirmeleri yapabilecek imkanlara sahip olabilmektedir. Endüstri 
4.0 insanları işsiz bırakma ve ekonomik dengeleri bozma gibi bir risk taşımamaktadır. Bu 
durumun tam aksine insanları çok daha yaratıcı ve yenilikçi iş kollarına aktarıp operasyonel 
ve manuel işlerden uzaklaşabilir. Rekabet ortamı teknoloji desteği ile çok daha güçlü 
olabilmektedir. Bu durumda ekonomik refah da hızla artabilir. Tüm bu olumlu gelişmelerin 
gerçekleşebilmesi için eğitim sisteminin bu değişime ayak uydurabilen nitelikli insanlar 
yetiştirmesi gerekmektedir. Eğitim sistemini yenilemeyen ülkeler Endüstri 4.0 devriminden 
büyük bir başarısızlık içerisinde çıkabilir. Çalışmada yer alan dört kriterin alt kriterlerinin 
belirlenmesi ve etkilerinin incelenmesi literatüre katkı sağlayabilir. Endüstri 4.0 ve Eğitim 4.0 
kavramlarının iş hayatına, politikaya ve topluma etkileri detaylı olarak incelenmelidir.  

2019 yılında yaşanan küresel salgın sonrası uzun bir süre pek çok ülkede eğitim süreçleri 
teknolojik altyapı kullanılarak uzaktan yapılmaya başlanmıştır. Aşılama süreci başlayıp 
kademeli normalleşmeye geçilse bile pek çok ülkede karma yapılı eğitim modeli devam 
edebilir. Uzaktan ders alma ve ders verme altyapısı sadece internet erişimi yeterli olmadığı 
bir gerçektir. Başarılı bir eğitim için gerekli olan tüm zenginleştirme seçenekleri Eğitim 4.0 
felsefesi bakış açısı ile uzaktan eğitim süreçlerine de eklenmelidir. Böylece eğitimde fırsat 
eşitlikleri dünya genelinde çok daha etkili bir biçimde gösterilebilir. 
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