Bilgi Teknolojilerinin Yükseköğretim
Kurumlarında Kullanımı ve Üretimi

Bilginin insanlık tarihinde ilk kez diğer tüm kaynakların önüne geçtiği ve insan eğitiminin tüm ülkeler için önemli ve öncelikli konu haline geldiği çağımızda bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarının giderek artan kullanımı, eğitim için insanların yüzyüze gelmesi ve bunu özel bir bina içinde yapmaları zorunluluğunu ortadan kaldırmış, çok ortamlı eğitim ve öğretim sistemine geçilmesi ile birlikte tüm dünya bir okul, hatta neredeyse bir sınıf halini almıştır. Tahir Özgü, “Kaynak Yönünden Eğitim Sorunumuz ve Çözüm Yollarının Değerlendirilmesi”, 4. ULUSAL KALİTE KONGRESİ, ÖZGEÇMİŞLER VE TEBLİĞLER. KalDer Yayınları, İstanbul, 1996, s:513.  Değişik bilim dallarından değişik üniversitelerde çalışan araştırıcı ve bilimadamları internet üzerinden bilgi ve teknolojik işbirliği yapmak suretiyle bir çeşit “sanal üniversite” ortaya çıkarmışlardır.

Bilgi toplumuna geçişin kaçınılmaz bir zorunluluk halini aldığı günümüzde, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için bu geçişi sağlamanın tek yolu bilgi sistemleri ve bilişim teknolojilerinin üretimden yönetime, eğitimden sağlığa kadar her alanda kullanılmasını sağlamaktır. Ülkelerin bilim politikalarını üreten ve belirleyen üniversiteler ise tüm bilimsel çalışmaların odağında bulunmasından dolayı bilgi teknolojilerinin en çok kullanıldığı ve üretildiği merkezler konumundadırlar. Değillerse bile, yakın bir gelecekte bu rolü üstlenmek durumundadırlar. Bir bilim-kurgu senaryosu üretip, yakın zamanda tüm üniversitelerin kapılarına kilit vurup eğitimi tamamen teknolojik boyuta taşımak şu an için bile gerçekçi değildir. Bilgi teknolojileri eğitim kurumlarının ve eğitimcilerin rakibi değil; onların kullanımına sunulmuş, işlevselliklerini ve verimliliklerini arttıracak araçlardır. Hangi aşamasında olursa olsun eğitimde birebir insan ilişkisinin zorunluluğu yadsınamaz. Bununla birlikte hayatımızın her alanında hız ve kolaylık sağlayan teknolojik yeniliklerin çoğaltılması ve yeniden üretimi için bu sistemin öncelikle üniversitelerde etkin bir şekilde kullanılması günümüz gençliğine ve gelecek nesillere karşı yerine getirilmesi gereken kaçınılmaz bir ödevdir. Ne denli büyük teknolojik yatırımlar yapılırsa yapılsın, onu kullanacak insan kaynağı olmadığı sürece bilgi sisteminin başlı başına hiçbir değeri olmadığı unutulmamalıdır. Öncelikle insana yatırım yapıp, eldeki teknolojik altyapıyı en etkin biçimde kullanabilmek gerekir. Mevcut teknolojik altyapıyı insan faktörü ile buluşturmak için en uygun yer de eğitim kurumları, özellikle de araştırma ve geliştirme niteliği ön planda olan yükseköğretim kurumları olmalıdır.  Bu bildiride bilgi teknolojilerin Türkiye’de yükseköğretim kurumların üretim ve etkin kullanım düzeyleri değerlendirilecek ve öneriler getirilmeye çalışılacaktır. Ancak öncelikle öğrenme kavramı, beş duyunun öğrenmedeki önemi ve görsel-işitsel araçların öğrenme sürecindeki rolü irdelenecektir. 

Öğrenme: 

Öğrenmenin birçok tanımı yapılmıştır. Bunlardan birkaçı şöyledir:
	Öğrenme, bireyde yaşantı yoluyla istendik davranışlar elde etme sürecidir.

Öğrenme, davranışlarda uyarıcılara karşı yapılan tepkilerdeki değişikliklerdir.
Öğrenme, yaşantı yoluyla davranışlarda oluşan kalıcı izlerdir.
Öğrenme, bireyin yaşantısının sonucunda davranışlarında  bir değişmenin oluşmasıdır.
Yaparak, yaşayarak davranışlarda değişiklik yaratmaktır.
Bireyin çevreyle etkileşimi sonucu gelişmişlik-olgunluk düzeyine uygun davranışlar edinmesidir. Tahsin Doğan, ÖĞRETMEN VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNE REHBER. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s:68. 

İnsan davranışlarının ayrılmaz bir parçası olan öğrenme, insanın çeşitli duyumlarıyla arasında zihinsel bir bağlantı kurması sonucu elde edilen bir üründür. Birçok öğrenme psikoloğu, öğrenmeyi yaşantı sonucu gerçekleşen ve az çok kalıcı izli olan davranış değişikliği olarak tanımlamayı önermiştir Öğrenme ile ilgili değişik kuramlar, öğrenmeyi farklı biçimlerde izah etmektedirler. Bazılarına göre öğrenme etki-tepki arasında bağlantı kurmadır, bazılarına göre bir davranış değişikliğidir; bazılarına göre fikirler arasında çağrışım kurma Cevat Alkan-Mehmet Kurt, ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ. Anı Yayıncılık, Ankara, 1998, s:28., bazılarına göre refleksleri şartlandırma, diğer bazılarına göre ise idrak, sezgi ve anlamadır. Melek Şahinel, ETKİN ÖĞRENME. Pegem yayıncılık, Ankara, 2003, s.3. 

Etkin öğrenme ya da diğer bir adıyla deneysel öğrenme aynı zamanda yaparak öğrenme anlamına da gelmektedir. Etkin öğrenme; deneysel öğrenme, görme, duyma ve yapma, çoklu ortam, işbirliği, olumlu güdüleme, düşük stres ve eğlenceden oluşur. A.g.e., s:7.
Öğrenme-öğretme sürecinde başvurulan çeşitli modeller, yöntemler veya teknikler, öğrenmeyi sağlamak için birer araçtırlar. Bu nedenle, her ders veya konu için her zaman ve her durumda geçerli olabilecek tek bir öğretim yönteminden veya modelinden söz etmek asla mümkün değildir; çünkü, belirli bir öğretim modelinin uygulanması, örneğin, bir ders için belirlenen araçlara, o dersin öğretmenine ve o dersteki öğrenci grubunun özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterir. Dolayısıyla, planlanan öğrenme-öğretme etkinliklerinin öğrencilerde arzu edilen öğrenmeyi sağlayabilmeleri için, öğretimde farklı modellerin kullanılması kaçınılmazdır. Ahmet Saban, ÖĞRENME ÖĞRETME SÜRECİ. Nobel yayın Dağıtım, Ankara, 2004, s. 247. 

Anlama etkinlikleri; okuma - dinleme, izleme olarak sınıflandırılmaktadır. Okuma - dinleme etkinliğinin yanında izleme etkinliği de önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle günümüzde görsel iletişim araçlarının önemi ve görsel teknolojinin gelişim hızı düşünüldüğünde, izlediğini anlamanın önemi ortaya çıkar. 

İnsanlığın kültürel birikimini aktarıp soyunun devamını sağlamadaki en temel aracı olan eğitim, bir yandan değişime hız katarken, bir yandan da değişimlerden etkilenip, dönüşmek durumundadır. Eğitim artık yalnızca davranışları değiştiren ya da genç kuşağı yetişkin yaşama hazırlayan bir süreç olmanın çok ötesinde algılanmaktadır. Mukaddes Erdem, “Öğretim Teknolojisi Kavramına Farklı Bir Bakış”, TBD BİLİŞİM. Türkiye Bilişim Derneği Yayınları, İstanbul, Sayı: 85, Mart 2003, s: 52.  Günümüzde “eğitimli insan” artık sadece okuma-yazma ve aritmetik  bilen kişi olmayıp, temel bilgisayar becerilerini bilen kişidir. Eğitilmiş insan kavramındaki değişikliğe, tarım döneminin (I. Dalga) insanı bile bazı antropologlarca örnek olarak gösterilebilmektedir. Antropolog Edmund Leach, okumanın, yazmadan daha kolay ve daha yararlı olduğunu ve herkesin okuma-yazma öğrenmesinin şart olmadığını iddia etmiştir. İletişim bilimci McLuhan, I. Dalga toplumlarındakine benzeyen sözlü kültüre dönülmesinden söz etmekte ve tarım araçlarının içine yerleştirilebilecek düğme büyüklüğündeki teypler ve kasetler aracılığıyla okuma-yazma bilmeyen köylülere neler yapılabileceklerinin öğretilebileceğini savunmaktadır. Mahmut Tezcan, POSTMODERN VE KÜRESEL TOPLUMDA EĞİTİM. Anı Yayınları, Ankara, 2002, s:8-9. 

Beş Duyunun Öğrenmedeki Önemi

Yapılan bilimsel araştırmalarla, yeni bir bilginin sunumunda ve mesajın algılanma sürecinde etkili olan noktalar belirlenmiştir. Buna göre, bir mesajın algılanmasında görmenin % 75, duymanın % 13, dokunmanın % 9, tat almanın da % 3 oranında etkili olduğu görülmüştür. Osman Özsoy, POLİTİK PROPAGANDA TEKNİKLERİ. Alfa Yayınları, İstanbul, 1999, s:28. ABD, Texas Üniversitesi’nde Philips tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, zaman faktörü sabit tutulduğunda insanlar okuduklarının % 10’unu, duyduklarının %20’sini, gördüklerinin %30’unu, hem görüp hem duyduklarının % 50’sini, görüp duydukları ve söylediklerinin % 80’ini, görüp, duyup, dokunup, söylediklerinin % 90’ını hatırlamaktadırlar. Özcan Demirel, ÖĞRETME SANATI. Pegem Yayıncılık, Ankara, 2003, s:51. 

Öğrenciler sadece duydukları şeyleri kolayca unutmaktadırlar. Oysa bizzat katıldıkları bir eğitim etkinliği onların konuyu daha iyi anlamalarına ve kolay unutmamalarına yardım etmektedir. Yapılan pekçok araştırma klasik yöntemlerle öğretimin etkinliğinin son derece düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, Trenaman yaptığı bir incelemede yetişkinlerden oluşan bir sınıfta 15 dakika radyo konuşması dinleyenlerin gerçek hatırlama testinden 41, 30 dakika radyo dinleyenlerin 25 puan aldıklarını saptamıştır. Araştırıcı bu sorunu şöyle yorumlamaktadır: 
	
“Yalnızca sesli bir anlatımı dinleyen öğrenciler için ikinci 15 dakika çok daha az yararlı olmuş ve öğrencilerin dikkatleri oldukça körelmiştir.” Leyla Küçükahmet, EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM. Gazi Kitapevi, Ankara, 1997, s: 59.

	Trenaman, gözlemlerine dayanarak bu ikinci 15 dakikada öğrencilerin yorgunluk hissettiklerini ve  dikkatlerini belli bir noktada toplayamadıklarını belirtmektedir. Trenaman’ın bu çalışmasının öğretmenlerin etkinliklerine yansıması gerekmektedir. 
	
Anlatım gibi tek yönlü iletişime dayanan klasik yöntemler öğreten merkezli (otokratik) yöntemler olarak tanımlanmaktadır. Bu tür yöntemlerde tekdüze bilgilerin ve becerilerin verilmesi üzerinde durulmaktadır. Dikkatin daha çok bireysel ve grup çalışmaları üzerinde yoğunlaştığı öğrenen merkezli modern yöntemlerde ise, öğrenciler yaratıcılığa, problem çözmeye, kendi fikirlerini geliştirmeye ve bu fikirleri ortaya koymaya güdülendirilmektedir. A.g.e., s: 60  

Herkes, iyi bir lokantada yemeklere fazla garnitür konduğunu, pahalı arabaların daha fazla aksesuarı olduğunu, lüks bir salonun daha fazla ışıklandırıldığını bilir. Çoğu kez yemeği, arabayı ve salonu bu eklemeler değerli hale getirmektedir. Aynı kural belli bir dersin öğrenimi için de söz konusu olmaktadır. Dersin ilgi çekmesi sunumunda bazı eklemeleri gerektirmektedir. Ancak bu eklemeler ile öğretmen öğrencide öğrenme arzusu yaratabilecektir. A.g.e., s: 149. 

Görsel – İşitsel Araçlar

Araç-gereçle yapılan eğitimde öğrenme kalıcı olmakta ve bilgiler unutulmamaktadır. Algılama ve kavrama kolay olmaktadır. Araç bilginin sunulmasında bellekte tutmada ve kullanılmasında etkinliği arttırır. Araçlar arasından da en çok duyu organına hitap edeni seçmeye özen gösterilmelidir. Çünkü eğitim aracı ne kadar çok duyu organını harekete geçirirse öğrenme o kadar etkili olacaktır. Öte yandan bir konu farklı araç-gereçlerle ve farklı anlatım biçimleri kullanılarak öğretilmişse, bu bilginin bellekte depolanması ve kullanılması daha kolay ve hatasız olmaktadır. Bkz. (2), Doğan, s:303. 

Görsel-işitsel araçlar; zamandan ve sözden ekonomi sağlar, belli bir firkin gözönünde canlandırılmasına yarar, karmaşık fikirleri basite indirgeyerek açıklar, işlemleri basitleştirir, fikir, işlem ve süreçlerin sırasını gösterir, öğretimi canlı ve açık hale getirir, öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini arttırır, öğrenme arzusu yaratır, öğrenilecek konu üzerinde pratik yapma imkanı sağlar, öğretimi zenginleştirir, Bkz. (11), Küçükahmet, s: 151. yaparak, yaşayarak, algılamada ve öğrenmede etkinlik sağlar, öğrenciyi etkinleştirir, bilgilerin güvenilirliğini arttırır, öğrenciye düşünce ve ifadelerin yaşamada uygulanabilirliğini gösterir, öğrenilenlerin gerçek yaşamda uygulanmasını kolaylaştırır, ekonomiktir, sürekli kullanma olanağı vardır, öğrenmeyi kolaylaştırır, unutmayı önler, öğrenciyi güdüler, bilginin hazırlanmasını kolaylaştırır, soyut kavramların somutlaşmasını sağlar, güvenli gözlem olanğı sağlar, öğrencilerin derse etkin katılımını sağlar, öğretimi ezbercilikten kurtarır, öğrenci becerilerini geliştirir, öğrencinin gerçek yaşamla bağ kurmasını sağlar, öğrenciyi araştırmaya yöneltir, yeni bilgilerin üretimini kolaylaştırır, öğrenciyi düşünmeye, yaratıcılığa yöneltir, yorulmayı azaltır. Bkz. (2), Doğan, s: 305.

Öğrencilerin öğrendiklerini daha çok hatırlayabilmeleri için sınıf içinde çok ortamlı (multi-media) öğretme durumunun düzenlenmesi önemli görülmektedir. Öğretim etkinliklerini planlarken, öğrencilere kazandıracağımız hedef ve davranışları hangi öğrenme ortamında kazandıracağımız ve öğrenme ortamının nasıl düzenleneceği çok önem kazanır. Öğrenmelerin kalıcı olması için çok duyu organına hitap eden bir ortamın düzenlenmesi, bunun da çoklu ortamda sağlanabileceği gözlenmektedir. Görsel ve işitsel araçlarla oluşturulacak öğrenme ortamının önceden iyi planlanmış olması öğretimin daha etkili olmasını sağlayacaktır. Bkz. (10), Demirel, s:52.  

Eğitim sonrası “gerçek hayat”ta, eğitim sürecinde verilenden çok daha farklı bilgi, beceri ve tutumlar aranmaktadır. Alınan eğitim, eğitim sonrası beklentilerini karşılamamakta; eğitimin süresinde ve kriz boyutlarında yetersizlik gözlenmektedir. Krizin küresel üç ana öğesi: Eğitim olanaklarına erişim, maliyet ve eğitim kalitesidir. Küreselleşen dünyanın, bireylerden istemleri hızla artarken, eğitimin niteliği konusunda ciddi çatlaklar belirginleşmektedir. “eğitim çağındakilerin” büyük kısmı ya eğitim olanaklarına sahip değildir ya da üretmeleri beklenen katma değer için yetersiz eğitim almaktadırlar. Kaldı ki eğitimin tek boyutu mesleki amaçlı değildir; öğrenmek insani bir gereksinimdir. Eğitimin yaygınlaştırılması, devamlılığının sağlanması, kalitenin yükseltilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi için bilişim teknolojilerinin kullanımı uygun bir seçenektir. 

Bilgi Teknolojilerinin Yükseköğretim Kurumlarında Etkin Kullanımı ve Üretimi

Günümüzde tüm dünyada, temelinde bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerin yer aldığı ve mal üretiminden hizmet üretimine, iletişimden savunmaya, eğitimden sağlığa kadar hayatımızın her noktasını etkileyen tarihsel ve toplumsal açıdan çok önemli bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu dönüşüm sonucunda bilgi toplumunun oluşumuna gelinceye dek sırasıyla tarım çağı, sanayi çağı ve bilgi çağı olarak adlandırdığımız üç önemli devre yaşanmıştır. Yaklaşık olarak M.Ö. 5000 yıllarında toprağa ilk tohumun atılması ile başlayan ve Sanayi Devrimi’ne kadar devam eden tarım çağında servet yaratmanın temel girdisi toprak ve işgücü iken; sanayi çağında bu girdilere bir de kapital eklenir. 1950’lerde 2. Dünya Savaşı’nın bitmesinin ardından başlayan bilgi çağına gelindiğinde ise toprak ve işgücü önemini kaybederken; entellektüel varlığın önemi artar ve  bilgi en değerli sermaye olur. Tarım çağında bilgi ürünün arttırılması ve kişilerin artı ürün elde edebilmelerinin sağlanması için kullanılırken; sanayi çağında bilgi, verimliliğin arttırılmasına hizmet etmiştir. Bilgi çağında ise bilginin yine bilgiye uygulanması sözkonusudur. Çünkü bilgi hem hammadde hem süreç hem de büyük çoğunlukla ürün haline gelmiştir. Ekonominin kaba bir güçten beyin gücüne geçişi ile birlikte, sosyal, kültürel, kurumsal ve siyasi alanlarda önemli değişme ve gelişmeler meydana gelmiş, eğitimden sağlığa, aileden adalet ve siyaset sistemlerine kadar pekçok alanda önemli çıkışlar ve krizler yaşanmıştır. Sanayi çağında ve bugün de halen varlıklarını gösteren sanayi toplumlarında ağır bir şekilde kentleşmiş mekanlarda, işyerlerine yakın dev kentlerde yaşayan aileler, iş ve diğer temel fonksiyonların tekrar eve dönmesi, bilgisayarlı eğitim, alışveriş, sağlık ve banka hizmetleri gibi kolaylıkların sağlanması ile giderek şehrin dışına çıkmaya başlamışlardır. Bilgi çağına geçiş ile ortaya çıkan yeni uygarlık yeni aile tarzları, değişik eğitim, çalışma, sevme ve yaşam biçimleri, simge ve sembollerin hüküm sürdüğü yeni bir ekonomi ve politik anlaşmazlıkları da beraberinde getirmiş, daha da önemlisi insanların ve toplumların bilinçlerinde bir değişiklik yaratmıştır. Alvin – Heidi Toffler, YENİ BİR UYGARLIK YARATMAK. Çev: Zülfü Dicleli, İnkılap Kitabevi, İstanbul, s:19.  

Bilgi kavramı Latince ‘information’ kökünden olup, biçim verme eylemi, biçimlendirme ve bilgi-haber eylemi olarak adlandırılır. Ingilizce’deki data (veri) – information (enformasyon) – knowledge (bilgi) terimlerinin tamamı Türkçe’de ‘bilgi’ kavramı ile ifade edilmektedir. Oysa herhangi bir veri ancak işlendiğinde ve kullanılabilir hale getirildiğinde değer taşır. Önemli olan ise, her düzeyde değişiklik yaratmanın katalizörü olan enformasyonu işe yarar hale getirip bilgiye dönüştürmektir. Öyleyse bilgi, haberin değer taşıyanıdır. Bilgi sistemi oluşturan bireylerin organizasyondan ayrılmasına ve yeni bir organizasyona katılmasına karşın, sistemde kalan, değerli bilgidir. Bilginin en önemli ve en temel özellikleri bölünememe, kendi kendini besleme, kullanıldıkça değerinin azalmak yerine artması ve mutlak bir değer değil; kullanıcıya, kullanım amacına ve şekline göre görece bir değer taşımasıdır. Bu nedenle gerekli olan bilgiye, gereken zamanda ve gereken doğrulukta erişim çok büyük önem taşımaktadır. Ziya Aktaş, TÜRKİYE’DE BİLGİ TOPLUMUNA NASIL ERİŞİRİZ?, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, 2003, s:10-11. 

Üniversiteler; özgür ve demokratik ortamlarda, bilginin üretildiği, yayıldığı, gerçeğe ulaşmanın değişik yöntemlerle araştırıldığı, insanın ve ülkenin geleceğinin inşa edildiği vazgeçilmez kurumlardır. Üniversiteler, toplumun ihtiyaçlarının ve buna paralel olarak bilginin üretilmesi, yayılması, bilgiye erişilmesi yöntemlerinin sıkça değişmesinin bir gereği olarak sürekli bir arayış içinde olmak, akademik ve kurumsal işleyiş anlamında zorunlu olan yenilenmeyi gerçekleştirmek durumundadır. Bilgisayar destekli öğretim öğrenme sürecini hızlandırmakta, dolayısıyla öğretmene ve öğrenciye daha çok zaman kazandırmaktadır. Bilgisayarlarla oluşturulan simulasyonların ve modellerin, öğrencinin algılamasını, zihinde tutmasını kolaylaştırdığı, tekrar edilebilirlik olanağı sağladığı bir gerçektir. Öte yandan, her öğrencinin öğrenme stil ve stratejilerine uygun öğrenme ortamı sunduğu, öğrenciyi güdülediği, problem çözme yeteneğini geliştirdiği, bireysel öğrenmeye daha elverişli ortamlar oluşturduğu yönünde çok sayıda destlekyici araştırma bulunmaktadır. 

Yükseköğretim kurumlarında bilgi teknolojilerinin ne denli etkin kullanıldığı ve bu konuda ne gibi düzenlemeler yapılması gerektiğine ilişkin önermeler getirmeden önce, öğrencileri yüksek öğrenim için hazırlayıp, yetiştiren orta dereceli okullarda bilgi teknolojilerinin kullanım düzeyine kısaca bir göz atalım. Ülkemizde öğretimde bilgisayar kullanmanın derecesi, kullanımı etkileyen etkenler, bilgisayar destekli öğrenimin etkileri veya hizmetiçi programların yeterliliği konusunda yapılmış kapsamlı araştırmalar ve nesnel bir bilgi mevcut değildir. Bilgi teknolojilerinin, öğrenmeye yeni yaklaşımlar getirme potansiyeline, bilgi ve iletişim teknolojilerinde süregiden ilerlemelere ve çok sayıda okula bilgisayar sağlayıp binlerce öğretmeni eğiten pahalı ulusal projelere karşın, bilgisayarların eğitime katkısı kısıtlı kalmaya devam etmektedir. 21ülkeyi kapsayan IEA araştırması sonuçlarına göre bilgisayarları kullanmamanın en önemli üç nedeni ve kullanımda yaşanan en ciddi sorunlar, öğretmenlerin bilgi ve beceri yokluğu, donanım yokluğu ve yazılım yokluğudur. Çeşitli ulusal ve uluslararası çalışmalar da öğretmenlerin bilgi teknolojilerini öğretimde kullanım düzeylerinin düşük olduğunu göstermektedir. Araştırmalar bu duruma büyük ölçüde, yetersiz eğitim ve müfredat geliştirme modellerinin sonucunda, öğretmenlerin yeterli anlayış ve uzmanlığa sahip olmamasına bağlanmaktadır. Öğretmenlerin çoğu bilgisayarları, eğitimin nitelik ve verimliliğini arttırıcı değerli araçlar olarak görmelerine rağmen; bilgisayarları öğretimde kullanabilmek için yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamalarını, kullanımı engelleyen en önemli etken olarak görmektedirler. Eğitim olanaklarının yeterli olmaması da diğer bir etkendir. Ayrıca öğretmenler aldıkları eğitimi gerek süre gerek uygulama bakımından yeterli görmemektedirler. Öğretmenlerin bilgisayar kullanımını engelleyen etkenlerle ilgili olarak yaptıkları değerlendirmede öğretimde kullanımı destekleyecek uzmanlık ve desteğin bulunmaması, yeterli teknik desteğin olmaması ve öğretim araçlarına uygun yeterli yazılım olmaması gibi nedenler de kullanımı engelleyen önemli etkenler olarak belirtilmiştir. Öğretmenler yeterli parasal destek olmamasını da önemli görmüşlerdir. Emrah Orhun, “Türkiye’de Eğitimde Bilgisayar Yeniliğinin Gerçekleştirinimini Etkileyen Bazı Etkenler”, BİLİŞİM 96 BİLDİRİLERİ. Istanbul, 1996, s:249-255.   

Örgün eğitimin kalitesi bilgiyi ve beceriyi ölçüp yönlendirmeye dayanmayan bir eleme sistemine endekslenmiş durumdadır. Eğitimcilerin yetersizliğinin yanısıra eğitimde politik istikrarsızlık ve bürokratik sorunlar, kaynak yetersizliği, fırsat eşitsizliği, devlet eğitim politikasının ve eğitim maliyetlerinin politik ve medyatik malzeme olması gibi nedenler ilk ve orta dereceli okullarda kalitenin yükselmesini ve öğretimde bilgisayar kullanımı gibi çağın gereklerinin yerine getirilmesini engellemektedir. Lale Ünaldı, “Eğitimde Toplam Kalite – Vazgeçilmez İki Oldu”, 4. ULUSAL KALİTE KONGRESİ ÖZGEÇMİŞLER VE TEBLİĞLER. Kalder Yayınları, İstanbul, 1995, s:226. Oysa bugün ülkemizde okuma-yazma öğrenimi için geliştirilmiş yazılımlar bile mevcuttur. Alp Kut, “Okuma Öğrenimi İçin Geliştirilmiş, Çoklu Ortamlı Bir Veri Tabanı ara Birimi”, BİLİŞİM 96 BİLDİRİLERİ. Istanbul, 1996, s:143-147. Ancak öğretime destek amacıyla geliştirilen yazılım ünitelerinin genelde bu alanda uzman olmayan kişilerce üretilmesi, veya sadece programcı, sadece tasarımcı, sadece eğitimci tarafından üretilmesi, ortaya konulan ürünün niteliğinde olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Henüz uzman programcı, tasarımcı, psikolog ve eğitimcinin biraraya gelerek ürettikleri yazılımlar mevcut değildir. Birçok durumda tasarımcı kendi deneyiminden, sezgilerinden, mevcut teknoloji ve ortamdan yararlanamamaktadır. Kullanıcının arayüzeyi birkaç dakika içerisinde kavrayıp çözebileceği varsayılmaktadır. Ancak birçok programda kullanıcı sorunlarla karşılaşmaktadır. Kullanıcıya-dost bir program, öğrencinin programı nasıl kullanacağından ziyade içerik üzerinde yoğunlaşmasına olanak sağlar. İçerik açısından da daha titiz davranılması gerekir. Ülkemizde geliştirilen yazılım programlarında da (daha çok ticari bir nitelik taşıması nedeniyle) ders kitaplarından alınan bilgiler doğrudan bilgisayar ortamına yansıtılmakta, öğrencinin hazır bulmuşluk düzeyi, öğrenme stratejileri, güdülenme, dikkat çekme vb. psikolojik nitelikler dikkate alınmamaktadır. 

Üniversiteler ise gerek öğretim elemanlarının eğitim düzeylerinin daha yüksek olması, gerekse bilgi teknolojilerinin kullanılmasının bir zorunluluk halini alması dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullara göre daha avantajlı bir konumda gibi görünmektedirler. Gelişen bilgi teknolojileri, eğitim kurumlarının kendi içinde kullandıkları bilgi sistemini de yeniden düzenleme ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Bazı üniversitelerde daha önce kurulmuş, eski teknolojilere dayanan ve birbirleriyle bütünleşik olmaya, sınırlı sayıda kullanıcının erişebildiği bilgi sistemleri yenilenmektedir. Gelişen PC, istemci/sunucu  ve ağ teknolojileri, yaygın, ucuz ve kullanımı kolay bilgi sistemlerinin geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu teknolojiler kullanılarak, üniversite içinde var olan sistemler, yeni isteklerin de göz önüne alınması ile birlikte, bir bütünleşik bilgi sistemi kapsamında yenilenmektedir. Ancak Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı özel ve devlet üniversitelerinin web siteleri karşılaştırmalı olarak incelendiğinde bilgi teknolojilerinin örgün eğitimde kullanımını da engelleyen başlıca üç engel çıkıyor karşımıza.

Halen pekçok üniversitede öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin kullanımına sunulmuş bilgisayar sayısı ve internet bağlantısı çok kısıtlıdır. Varolan bilgisayarlar da çoğu kez bir daktilo gibi kullanılmakta, gereken bilgi ve belgeler halen kağıt üstünde sunulmakta ve kullanılmaktadır. PC’ler, iletişim için ağlar, elektronik posta gibi temel modüllere önemli yatırımlar yapan kurumların bile bu yatırımlarının tam karşılığını aldıkları söylenemez. Matbaanın icadından önce olduğu gibi insanlar, bilgiye ulaşmak, onu elde edebilmek için çalışıp çaba sarfederek o kadar uzun süre yaşamışlardır ki, bilgi teknolojileri alanına yapılan yatırımlar ile bu yatırımların karşılığında elde ettikleri arasındaki farkın ve ne kaybettiklerinin bilincinde değillerdir. Bill Gates. DİJİTAL SİNİR SİSTEMİYLE DÜŞÜNCE HIZINDA ÇALIŞMAK. Çev: Ali Cevat Akkoyunlu, Doğan Kitap, İstanbul, 1999, s:14. 

Üniversitelerimizde halen ders kayıtlarının bilgisayar ortamında yapılması veya öğrencilerin ödevlerini bu yolla sunmaları gibi etkin kullanım alanları sınırlıdır. Üniversitelerde kurulacak bilgi sistemleri üniversiteye ilk kayıtlanma, kayıt yenileme, notların takibi, harç takibi, öğrencilerin askerlik işleri takibi, hazırlık okulu ve sıklıkla kullanılan bazı belgelerin otomatik olarak üretilmesi gibi bazı süreçleri kapsamalıdır. Çoğu üniversite öğretim kadroları ve ders içeriklerini web sitelerinde sunmalarına rağmen; öğretim görevlilerinin okuma listelerini ve diğer ders materyallerini bu sayfalara yerleştirmedikleri ve/veya bu bilgilerin sürekli olarak güncellenmediği de görülmektedir.
Üniversitelerin kendi içlerinde bir bilgisayar ağı oluşturmamış olmamaları ise, aynı kurum içinde inanılmaz bir kırsatiye israfına ve zaman kaybına neden olmaktadır. YÖK, ÖSYM, Kredi Yurtlar Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve üniversitelerarası yazışmaların da elektronik ortamda gerçekleştirilememesi, sıfır kağıt ilkesine aykırı düşmekte ve yoğun kırtasiye kullanımına dayalı bürokratik yapının değişerek daha hızlı işler hale gelmesini de önlemektedir. 

Sonuç ve Öneriler

Toplumların değişmesi ve kalkınması, eğitim düzeylerine bağlıdır. Yaşadığımız bilgi çağında çağdaş ve demokratik bir Türkiye için öncelikle bir eğitim reformuna ihtiyaç vardır. Yükseköğretimde, yalnızca mesleklere donanımlı birey yetiştirilmez; araştırmalar yapılır, bilgi ve teknoloji de üretilir. Üniversiteler; özgür ve demokratik ortamlarda, bilginin üretildiği, yayıldığı, gerçeğe ulaşmanın değişik yöntemlerle araştırıldığı, insanın ve ülkenin geleceğinin inşa edildiği vazgeçilmez kurumlardır. Bu nedenle üniversitelerimizin kalitesinin arttırılması sadece kalifiye insan gücünün yetişmesini sağlamayacak, ülke kalkınmasında da başat bir rol oynayacaktır. Üniversiteler, toplumun ihtiyaçlarının ve buna paralel olarak bilginin üretilmesi, yayılması, bilgiye erişilmesi yöntemlerinin sıkça değişmesinin bir gereği olarak sürekli bir arayış içinde olmak, akademik ve kurumsal işleyiş anlamında zorunlu olan yenilenmeyi gerçekleştirmek durumundadır. 

Türk yükseköğretiminde yeni bir düzenleme yapılması ve bunun bir an önce gerçekleştirilmesinin gereğini bugün herkes kabul etmiş bulunmaktadır. Bu gerekçelerle, Türk yükseköğretimine yeni bir soluk ve heyecan getirmek, çağdaş üniversitelerin altına düşen eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek ve üniversitelerimizde kaybolmaya yüz tutan çalışma barışını yeniden sağlamak üzere Türk yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kaçınılmaz olmuştur. Bu yeniden yapılandırma sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında etkin bir biçimde kullanılmasının ve hatta üretilmesinin, konuyla ilgili çalışmalara büyük bir ivme kazandıracağı düşünülerek üniversitelerimizin tüm dünyada saygınlık kazanması, tercih edilir hale gelmesi için gerekli altyapının hazırlanması gerekmektedir.  
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