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ÖZET 

Bu çalışmada yükseköğretimdeki yönelimler, bu 
yönelimlere küreselleşmenin etkisi, bilişim 
teknolojilerinin yüksek öğrenime sunduğu imkânlar ve 
bu süreç içerisinde yüksek öğrenimdeki değişimlerin 
küreselleşmeye etkileri kısaca bahsedilecektir. Sonuç 
olarak Türkiye’nin bu süreçteki yeri ve üstlenmesi 
gereken roller hakkında önerilerden yola çıkarak 
üniversite bilgi işlem birimlerine bir yol haritası 
sunulacaktır. 

ABSTRACT 

In this study the trends in higher education, the effects of 
globalization on higher education, the opportunities 
presented by communication and information technologies; 
and the effects of changes in higher education on 
globalization will be mentioned. At the end of the present 
study a road map will be presented by taking the suggestions 
and position of Turkey as a starting point for computer 
centers at universities. 

Anahtar Kelimeler: e-üniversite, e-öğrenme, 
teknoloji destekli öğrenme, uzaktan öğrenme, 
yükseköğretim, bilgi işlem. 

1. GİRİŞ 

Yükseköğretim, akademik dereceler vermek üzere 
üniversiteler ve diğer kuruluşlar tarafından sunulan bir 
hizmettir. Yükseköğretim hem öğretim hem de 
araştırma aktivitelerini barındırır ve öğretim süreci 
farklı şekillerde adlandırılsa bile lisans ve lisansüstü 
kademelerini kapsar. Yükseköğretimin çoğu orta 
öğretim sonrası eğitimlerden farkı meslek eğitimi 
olmasına rağmen çoğu profesyonel eğitim, 
yükseköğretimi de kapsayan ve lisans sonrası 
eğitimler tıp ve hukuk gibi mesleğe yönelik 
eğitimlerdir. 

Gelişmiş ülkelerin çoğunda nüfusun neredeyse yarısı 
bir şekilde yükseköğretimden geçmektedirler. 
Yükseköğretim bu yüzden milli ekonomiler için kendi 
sanayilerini desteklemek ve ekonominin geri kalanı 
için yetişmiş iş gücü sağlamak için çok önemli bir 
yere sahiptir. Zaten modern dünyada iktisadi kalkınma 

sürecinde en önemli faktör iş gücünün niceliği ve 
niteliğidir[1].  

Tarihte yükseköğretimin içeriği ve şekli değişmiş olsa 
da son yıllarda malumat (information) ve bilginin 
(knowledge) iletimindeki köklü ve hızlı değişimler 
yükseköğretimin kitlelere iletilme şeklini de 
değiştirmeye başlamıştır. 1897’de radyonun keşfi ve 
ilerleyen yıllarda görüntü ve ses bilgilerinin iletilebilir 
ve kaydedilebilir hale gelmesi bilgi dünyasını daha 
küresel hale getirmiştir. Teknolojideki bu gelişmeler 
eğitim dünyasında da yerini almakta gecikmemiştir. 

Önceleri uzaktan eğitimde kitaplar ve yazılı 
materyaller kullanılmış fakat video ve kasetler uzaktan 
eğitimi daha kolay ve yaygın hale getirmiştir. 20. 
yüzyılda uzaktan eğitim meslek eğitimi 
programlarında kullanılmış ve posta yoluyla 
verilmiştir. Bilinen en eski uzaktan eğitim 
üniversitelerinden birisi olan Güney Afrika 
Üniversitesi 1946 yılında kurulmuştur. Birleşik 
Krallık Açık Üniversitesi (1969), Alman Fern 
Universität (1974) bilinen en büyük uzaktan eğitim 
üniversiteleridir[2]. Türkiye’de ise 1982 yılında 
Anadolu üniversitesi bünyesinde Açık Öğretim 
Fakültesi kurulmuştur.  

1957 yılında Sovyet Rusya’nın Sputnik’i uzaya 
göndermesi sadece Amerika’yı değil bütün dünyayı 
etkiledi. Amerika bu yarışta geri kalmamak için 
savunma bakanlıklarına bağlı olarak askeri amaçlı 
yeni teknoloji üretmekten sorumlu olacak DARPA’yı 
(The Defense Advanced Research Project Agency) 
kurmuştur. DARPA daha sonra, bilgisayar ağlarını da 
içeren, köklü değişiklilere imza atmıştır. Bu süreçte 
NLS (the oNLine System), şu anda yaygın bir biçimde 
kullanılan grafik kullanıcı arayüzlerinin öncüsü olan 
ilk hipermetin sistem olarak ortaya çıkmıştı. 
Akasından ARPANET, NSFNet, Usenet, 
BItransnational educationT ve X.25 ağları 
kurulmuştur. TCP/IP süitinin geliştirilmesi bu ayrık 
ağların birbiri ile çalışabilmesine olanak sağlamış ve 
büyük bir gelişmenin de önü açılmıştır. Artık İnternet 
kavramı kamunun erişimine açık dünya çapında 
birbirine bağlı bilgisayar ağlarını tanımlamak için 
kullanılmaya başlamıştır. Binlerce ticari, akademik, 
kişisel ve devlete bağlı ağlar birbirine bağlı olarak 
çalışmaya başladılar.  Bu dünya çapında bir ağdır 
(WWW) ve e-posta, çevrimiçi sohbet, birbirine bağlı 
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web sayfaları ve dokümanları barındıran bilgi ve 
servisler bütününü oluşturmuştur[3]. Endüstri 
devrimine ortam hazırlayan kitle taşıma araçlarındaki 
hız artışı gibi bilgi iletişimindeki hızın artması ve 
neredeyse tek sınırın ışık hızı olması Bilgi Çağına 
geçmemizi sağlamıştır. Bu süreç,  İnternetin 
gelişiminde belirli bir yönetimin baskın olmaması ve 
herkese açık olması kimileri tarafından bilginin 
özgürleşmesi olarak da adlandırılmıştır. 

Geçmişte olduğu gibi şu anda da teknolojik gelişmeler 
eğitim dünyasında da kendisine kullanım alanları 
bulmaktadır. İnternet, çağımızın sihirli değneği, 
uzaktan eğitim kavramını e-öğrenime çevirmiştir. E-
öğrenim, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin 
öğrenimi zenginleştirmesi ve kolaylaştırılmasına 
dayalı bir yaklaşım olarak adlandırılabilir. E-
öğrenimde kişisel bilgisayar, DVD, CD-ROM, Dijital 
Televizyon, PDA ve cep telefonu gibi İnternete 
erişmenin yanında e-posta, tartışma, forumlar ve 
birlikte çalışma yazılımlarını kullanmamıza olanak 
tanıyan donanımlar kullanılmaktadır.  

E-öğrenim ayrıca WAN’lar üzerinden verilen uzaktan 
eğitimi desteklemek için de kullanılabilir. Bu şekilde 
esnek ve gerektiği zaman öğrenme sağlayabiliriz. 
Dersler özel ihtiyaçlara göre tasarlanabilir senkron ve 
asenkron olarak verilebilir. Bu tür öğrenmenin 
çoğunun çevrimiçi olarak verildiği durum çevrimiçi 
eğitim olarak adlandırılmıştır[4]. 

Şu ana kadar tarihi süreç ve temel kavramlar üzerinde 
durulmuştur. Bildirinin devamında küreselleşmenin 
etkileri, yükseköğretimdeki eğilimler, çevrimiçi 
yükseköğretime genel bir bakış ve Türkiye’nin bu 
süreçteki durumu üzerinde durulacaktır. 

2. YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞİM 

Büyük Patlama’dan beri her şey bir değişim 
yaşamaktadır. Bu değişimler kimi zaman nanosaniye 
kimi milyonlarca yıl sürmüştür. Bu değişimlerin 
kaydedilmeye başlaması ile insanlık tarihi başlar. 
İnsanlık için başlarda değişim çok yavaştı. İnsanlar 
ihtiyaçlarını karşılayabildikleri ve üretebildikleri 
ortamlarda hayatlarını devam ettirmişlerdir[5]. 
Endüstri devrimi ile hızlı değişimler başlamıştır; 
aslında değişimin hızı artmıştır. Bu değişimler hayatta 
kalabilmek için onlara ayak uydurabilmeyi zorunlu 
kılmıştır. Fakat buradaki asıl problem insanın 
doğasında var olan değişime karşı olan direnç yani 
gelenekler ve değişim arasındaki dengeyi 
kurabilmektedir[6].  Thomas Freidman bu durum için 
Lexus ve zeytin ağacı[7] benzetmesini kullanmıştır. 
Burada Lexus değişim ve endüstrileşmiş ulusların en 
iyi arabayı üretme savaşını, zeytin ağacı ise 
gelenekleri yani üzerinde üretim yapılan toprakları 
sahiplenme savaşını simgelemektedir. Kurumların 
kişilikleri köklerinde ve geçmişindedir ve hiçbir 

kurum kimliğini kaybettiği takdirde ayakta 
kalamamakta, bu arada dışarıda yaşanan değişimlere 
de ayak uydurabilme kabiliyetine sahip olamadan da 
gelecekte kendisine yer bulamamaktadır[8]. 

Yirminci Yüzyıl’da yükseköğretimin kitleselleştiği 
küreselleştiği ve uluslararası hale geldiği; 
üniversitelerin ise bilgi endüstrilerine dönüştüğü 
gözlemlenmiştir[9].  Küreselleşmenin eğitim üzerinde 
etkileri, eğitimin küresel gelişme ile ilişkisinin 
arttırılması ve en iyi entelektüel kaynakların bir 
havuzda toplanması olmalıdır. Web tabalı öğrenme, e-
öğrenme, İnternetin öğrenim ve araştırmada 
kullanılması, uluslararası öğretim ve öğrenim 
ortaklıkları, etkileşim ve paylaşımın web/video 
konferanslar üzerinden yapılması eğitimin 
küreselleşmesine verilebilecek en iyi örneklerdir[10]. 

Küreselleşme, doğası itibariyle, hayatımızın birçok 
noktasında değişimi gerektirmektedir. Bu değişimin 
eğitim tarafında sonuçları ise becerilerin geçici 
olması, işlerin niteliklerinin değişmesi veya yeni iş 
kollarının ortaya çıkması iş gücünün kendi becerilerini 
sürekli yenilemesini gerektirmektedir. Değişime ayak 
uyduramayanlar, bu yeni becerileri elde edemeyenler 
küreselleşmenin en büyük vaadi olan hareketliliklerini 
(mobility) kaybeder ve kendi yerelliklerinde 
kaybolurlar[11]. Küreselleşmenin bu sonucu daha çok 
para kazanmak isteyen veya daha iyi bir işe yerleşmek 
isteyenler için yükseköğretimi daha popüler hale 
getirmiştir[12]. Küreselleşmenin üniversiteler ve 
çevrimiçi eğitim üzerindeki diğer etkileri de şöyle 
sıralanabilir: Bilgisayarlar ve bilişim teknolojileri 
araştırma sürecinin hızını ve kalitesini arttırmıştır. 
Çevrimiçi eğitim üniversiteler arası öğrenci bulma 
rekabetini arttırmış ve yükseköğretimi daha küresel 
hale getirmiştir. Esnek ve yarı zamanlı programlar ve 
bu programları alan öğrenciler artmıştır. Son olarak da 
üniversite yönetimleri öğrencilerine müşteri gözü ile 
bakmaya başlamıştır[13]. Bu da beraberinde 
üniversiteleri stratejik planlama yapmaya itmiştir. 
Çevrimiçi teknolojilerin de yardımıyla üniversiteler 
müşteri profillerini genişletmiş ve bazı üniversiteler 
öğrencilerine yerleşkelerine uğramalarına gerek bile 
kalmadan diploma vermeye başlamışlardır.  

Üniversiteler yükseköğretimde öğretimi iyileştirmek 
için iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanımlarını 
incelemeye artan bir şekilde önem vermektedirler. 
İletişim ve bilgi teknolojilerinin öğretimdeki değerleri 
tartışılmaya devam etmekle beraber bu teknolojilerin 
gelişmesi ve tüm dünyada yaygınlaşması eğitimin 
uluslararası düzeyde sunulmasında daha iyi ve esnek 
bir ortam olmasına olanak sağlamaktadır. Bilgi ve 
iletişim teknolojileri uzak mesafeler arası iletişim 
engellerini İnternet vasıtası ile aşmakta ve bu yönde 
yatırım yapanlara eğitim ihracatını 
kolaylaştırmaktadır. 
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Eğitim ve öğrenim kurumları iletişim ve bilgi 
teknolojilerini verdikleri servislerin kalitesini, hızını 
ve esnekliğini arttırmak için kullanmaktadırlar. Bu 
teknolojiler yönetim, bilgi kaydı ve sayışması 
(Exchange), müfredat geliştirme, öğretim 
kaynaklarının ve fikirlerinin mübadelesi, öğrenim 
programlarının yerleşke içinde ve dışında bulunan 
öğrencilere iletilmesi ve ulusal veya küresel projelere 
katılımı İnternet üzerinden mümkün kılmaktadır[14].  

Son yıllarda, e-devrim ile beraber, bilgisayar 
kullanımı artmış, İnternet öngörülemeyen ölçeklerde 
yaygınlaşmıştır. Özetle iletişim ve bilgi teknolojileri 
eğitim alanında, okullara, meslek eğitimi veren 
kuruluşlara ve üniversitelere bilgiyi üretme, işleme, 
saklama ve iletme sürecinde yeni fırsatlar 
sunmaktadır[15]. 

Yükseköğretimdeki eğilimler üniversiteleri elektronik 
ortamları kullanmaya itmekte ve öğrencilerine 
çevrimiçi olanaklar sunmalarını gerektirmektedir. 
Üniversitelerin iletişim ve bilgi teknolojilerine önem 
verip çevrimiçi eğitim altyapılarına yatırım 
yapmalarına sebep olan gerekçeleri de şöyle 
sıralayabiliriz[16]: 

• yükseköğretime olan ihtiyacın ve talebin artması, 
• yükseköğretim alanların profillerinin değişmesi 
• öğrencilerin durumlarına uygun ders veya program 

arayışına girmesi, 
• geleneksel yerleşke anlayışının değişmesi ve kâr 

öncelikli eğitim kurumlarının sayısının artması, 
• öğretimin daha öğrenci merkezli, doğrusal 

olmayan ve öğrenci yönetimli hale gelmesi, 
• akademik vurgunun ders bitirmekten çok 

yeterliliğe önem vermesi, 
• yükseköğretime akan kaynakların azalması ve 

kurumların ortak arayışına girmesi, 
• teknolojinin çok yönlü ve yaygın hale gelmesi 
• İnternet kullanımındaki hızlı artış, 
• yaşam boyu öğrenimin rekabet için gerekli hale 

gelmesi, 
• daha çok dersin, derece programlarını ve 

üniversitenin çevrimiçi uzaktan eğitime geçmesi, 
• uzaktan eğitimde İnternetin baskın ortam haline 

gelmesi, 
• uzaktan ve yerel eğitim arasındaki farkın azalmaya 

başlaması. 

Özetle, yükseköğretimdeki birçok eğilim çevrimiçi 
eğitimi etkilemektedir. Öğrenci sayıları artmakta, 
geleneksel altyapı imkânları yetersiz kalmakta, 
öğrenci profilleri değişmekte, öğrenciler ihtiyaçlarına 
göre –marketlerde alışveriş yapar gibi – ders ve 
program arayışına girmektedir. Kurumların ve 
yükseköğretimin yapısı akademik uygunluğu 
(accountability), rekabeti, içerik standardizasyonunu 
ve öğrenci-müşteri ihtiyaçlarına adapte olabilmeyi ön 
plana çıkarmaya başlamıştır. İnternet ve diğer bilgi 

teknolojileri daha da yaygınlaşmakta iş gücünün bu 
teknolojileri kullanabilmesi beklenmektedir. Yaşam 
boyu öğrenmenin bir gereklilik olması ile beraber 
çevrimiçi yükseköğretim daha da yaygınlaşmakta ve 
konumdan bağımsız hale gelmektedir. Bu eğilimler ile 
beraber yükseköğretim kurumları öğrenci ihtiyaçlarını 
karşılamak için geleneksel eğitim ile yapamadıklarını 
çevrimiçi eğitim ile yapmaya yönelmektedirler. Bu 
dönüşümde yaşanabilecek en büyük sorun vizyon 
eksikliği ve teknolojinin kullanımında yapılacak 
stratejik hatalar olabilir. Burada dikkat edilecek husus 
çevrimiçi eğitimin kurumun geleceği için neler vaat 
ettiği ve kurumun görevlerindeki yeridir[17]. 

3. ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ 
YÜKSEK ÖĞRETİM 

Yükseköğretime olan talebin artması ve yerel 
müşteriler üzerinde rekabetin kızışması, bunun 
yanında birçok ülkenin ekonomisinde yaşanan 
durgunluk[18] üniversiteleri uluslararası derece 
programları açmaya itmektedir. Yükseköğretimdeki 
bu çabaları üç farklı şekilde görmekteyiz[19]. 

1. Bazı üniversiteler eğimlerinin tamamını çevrimiçi 
olarak vermeyi hedeflemektedir. Bunlar yeni yeni 
kurulmaktadır ve fiziksel olarak hizmet verdikleri 
tesis çok azdır ya da hiç yoktur. 

2. Bir kısım üniversiteler ise hâlihazırda bulunan 
programlarına çevrimiçi erişim yolları 
geliştirmektedir. 

3. Bazıları işe kendi aralarında anlaşma ve 
konsorsiyumlar ile programlarına erişimi 
geliştirme ve kaynaklarını çevrimiçi eğitimle 
koruma yolunu seçmektedirler.  

Bu programlarda öğrencilere lisans ve lisansüstü 
programların yanında sertifika programları ve kredisiz 
dersler de sunulmaktadır. 

E-öğrenim ticaretindeki uluslararası engellerin diğer 
boyutlardaki ticari engellerden daha az olduğunu 
gören birçok ülke bu pazara verdikleri önemi gün 
geçtikçe arttırmaktadırlar[20]. Amerika Birleşik 
Devletleri, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler 
uluslararası pazara daha iyi ulaşabilmek ve olan bazı 
engellerin üstesinden gelebilmek için Dünya Ticaret 
Örgütü’ne (WTO) önerilerde bulunmuştur. Bu 
gelişmeler göz önüne alındığında e-öğrenmenin 
uluslararası eğitim ticarine önemli etkileri olacağı 
görülmektedir.  

Yükseköğretim kurumlarının çevrimiçi eğitimdeki 
başarısı, bilginin üretilip yayılma şeklinden çok 
pazarlama, kalite güvence ve kontrol sistemleri ve 
yeni teknolojilerin etkin kullanımına bağlı 
olacaktır[21]. 1980’lerden sonra gelişmiş ülkeler 
uluslararası eğitim pazarına yönelmiş değişim 
programlarının yanında hızla küreselleşen ekonomiye 
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ayak uyduracak şekilde müfredatlarını da uluslararası 
şekle sokmuşlar ve çevrimiçi programlara ağırlık 
vermeye başlamışlardır[22].  

Neredeyse dünyadaki tüm ülkelerde yükseköğretim 
öğrencilerinin sayısı hızla artmaktadır. 1990’da 
dünyada yükseköğretim gören öğrenci sayısı 42 
milyon iken bu rakamın 2010’da 97, 2025’de ise 159 
milyon olası beklenmektedir[23]. İngiltere ve 
Avusturya gibi ekonomileri yükseköğretimden gelen 
kazanca bağlı olan ülkeler bu potansiyeli 
değerlendirmek için üniversiteleri ve hükümetleri 
bazında denizaşırı pazara egemen olabilme adına 
atılımlar yapmaktadırlar[24].  

Bilgiye dayalı hızla değişen bu küresel ekonomiye 
ayak uydurabilmek isteyen geleneksel üniversiteler 
planlarını, yapılarını, programlarını ve 
organizasyonlarını ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre 
şekillendirmek durumundadırlar.  

Artan arz ve talep ile beraber eğitim bir meta haline 
gelmiş, öğrenciler de en iyisini arayıp tüketecek olan 
tüketiciler haline gelmişlerdir[25]. Daha önceden de 
belirtildiği gibi küreselleşmenin de etkileri ile değişen 
iş profillerine yetişebilmek isteyen ve hızla değişen bu 
ortamda işsiz kalmak istemeyen ya da daha iyi 
imkânlar arayan işgücü de çevrimiçi yükseköğretimin 
potansiyel müşterileri haline gelmişlerdir.  Bu yeni 
müşteri grubunun yanında bir şekilde üniversite 
yerleşkesinden uzakta bulunan öğrenciler (sağlık 
problemleri olan, tam ya da yarı zamanlı çalışan, 
askerlik yapan, evde çocuk yetiştiren veya öğretim 
merkezlerinden uzakta bulunan kimseler) de derslerini 
uzaktan takip edebilme olanağına sahip olabilmeyi 
istemektedirler[26].  Gelişmiş ülkelerin dışında 
yaşayan ve maddi ya da başka sebeplerden 
ülkelerinden ayrılamayan kimseler de uluslararası 
çevrimiçi eğitimin potansiyel müşterileri haline 
gelmektedirler. 

Birçok geleneksel üniversite ve yeni yeni kurulmaya 
başlayan sanal üniversite önlisans diplomalarından 
doktora derecelerine kadar çok sayıda program 
sunmaktadır[27].  Dünyada çevrimiçi olarak sunulan 
birçok program bilişim, işletme, mühendislik ve fen 
bilimleri alanlarındadır. Phoenix ve Stanford 
Üniversiteleri gibi üniversiteler eğitimlerini birçok 
alanda tamamen çevrimiçi olarak vermektedir. Unext 
Cardean İnternet Üniversitesi[28] gibi bazı 
üniversiteler ise çok sayıda üniversitenin ortaklaşa 
kurdukları konsorsiyuma güzel bir örnek teşkil eder.  

Lisansüstü programları ise çevrimiçi yükseköğretimde 
en çok rağbet gören programlardır. Çünkü bu 
programları talep eden birçok kişi ya çalışmakta ya da 
başka bir sebeple geleneksel yerleşke eğitiminden 
faydalanabilecek imkâna  sahip bulunmamaktadır.  

Çevrimiçi programlara bu günlerde erişim zorluğu 
olsa bir sorun teşkil edebiliyor olsa da 2003 yılında 
687 milyona ulaşan (Türkiye’deki İnternet 
kullanıcıları aynı tarihte 5,5 milyondur[29]; 
Amerika’da 12–18 yaş gurubunun neredeyse 
tamamının İnternet’e ulaşabilme imkânı vardır[30]) ve 
hızla artan İnternet kullanıcılarının sayısı gelecekte 
böyle bir sorunun ortadan kalkacağına bir işarettir.  
Ayrıca PDA, Smartphone, dizüstü bilgisayar vb. 
cihazların fiyatlarının ucuzlaması ve yaygınlaşması, 
bu cihazların telefon şebekeleri veya kablosuz ağlar 
üzerinden İnternet erişimine olanak sağlaması erişim 
engellerinden bir diğerini de ortadan kaldırmaktadır. 
Bazı şehirler ise şehrin bir kısmını ya da tamamını 
tüm şehri kapsayan kablosuz ağ erişim noktaları 
kurmaktadırlar. Bu servisler şimdilik paralı olsa da 
Google gibi kuruluşlar destekleyici olmak 
istemektedirler. Yakın gelecekte İnternet erişimi hem 
kablosuz hem de, umulur ki, ücretsiz olacaktır. 

İnternet sadece bilgiye ulaşma aracı değil ayrıca etkili 
bir öğrenme ortamıdır. Artan sayılardaki çevrimiçi 
eğitim programları ve sanal üniversiteler bunun bir 
göstergesidir. Türkiye dünyanın en büyük ikinci 
uzaktan eğitim programına sahiptir. Açık Öğretim 
Fakültesi 600 bini mezun sayısı ve bir milyona erişen 
öğrencisi ile sadece Türkiye sınırlarında değil KKTC 
ve altı farklı Avrupa ülkesinde de 34 ayrı program ile 
Türk öğrencilere eğitim hizmeti vermektedir[31].  

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Anadolu 
Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Bilgi 
Üniversitesi çevrimiçi yükseköğretim programları 
sunan diğer üniversitelerdir. Çoğu üniversite Sürekli 
Eğitim Merkezleri (SEM) aracılığı ile çevrimiçi 
sertifika programları vermektedirler. Örneğin ODTÜ 
SEM’de bilgisayar, e-eğitim ve işletme gibi alanlarda 
10 ayrı sertifika programı bulunmaktadır[32]. ODTÜ 
Enformatik Enstitüsü ise Çevrimiçi Enformatik 
(Informatics Online) adıyla tezsiz lisansüstü eğitimi 
vermektedir. Benzer bir şekilde Anadolu Üniversitesi 
2 yıllık bilgi yönetimi, Sakarya Üniversitesi yine bilgi 
yönetimi, işletme ve kamu yönetimi alanlarında 
önlisans ve Bilgi üniversitesi ise e-MBA adında 
lisansüstü eğitimi vermektedirler. 

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Eğitim kültürü devam ettirir. Bilgi teknolojileri ise 
birçok yönü ile eğitimi desteklemek için kullanılabilir. 
Dünya kültürleri artan bir şekilde İnternete 
bağımlı/dayalı hale geldikleri için üniversiteler 
İnternet ile yapılabileceklerini daha iyi 
değerlendirebilirler[33].   

Küreselleşmenin eğitime en büyük etkisi değişen iş 
koşulları sebebi ile çalışan iş gücünün zamanla yeni iş 
koşullarına uyum sağlayabilmek için yeni beceriler 
edinmelerinin zorunlu hale gelmesidir. Bu da 
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beraberinde yaşam boyu öğrenmeyi mecbur kılmıştır. 
Bu eğilime üniversitelerin refleksi ise çevrimiçi eğitim 
olmuş ve olmadır da.  Ayrıca üniversiteler kendi 
bulundukları ülkenin dışını da, İnternetin sunduğu 
olanaklarla, pazar olarak görmeye başlamışlardır[34].   

Yükseköğretimdeki ve pazardaki çeşitlik, hızla 
değişen ve sayısı artan arz-talep ve teknolojinin 
değişimi gelecek hakkında öngörüde bulunmayı 
zorlaşmaktadır. Bu konuda dört farklı senaryo 
üzerinde durulabilir[35]. 

Tablo 1: 2005 sonrası için dört senaryo[36] 

Senaryo A’ya göre uluslararası öğrenciler de dahil 
olmak üzere tüm öğrenciler yerleşkeye gelerek yüz 
yüze eğitim göremeye devam edecekler ve kurum 
yetkilileri hangi dersin daha yararlı olacağına 
öğrenciler adına karar verecektir. Teknoloji yine 
hayatı kolaylaştırmaya devam edecek ama geleneksel 
eğitim de planlı müfredata bağlı bir şekilde eğitim de 
yüz yüze devam edecektir.  

Senaryo B’ye göre iyi planlanmış bir eğitim almak 
isteyen küresel yerleşke öğrencileri kendi 
bulundukları konumda hayatlarına devam ederken 
özellikle de yabancı kurumlardan eğitim alacaklardır. 
Teknoloji bu arada istedikleri programı bulmalarına 
ve kayıt olmalarına bunun da ötesinde programa 
erişebilmelerinde hayati bir rol oynayacaktır.  

Senaryo C’ye göre öğrenciler yerel ya da küresel farkı 
gözetmeksizin kendi isteği ve kalite beklentilerine 
göre derslerini seçebilecek, programın bir kısmını bir 
kurumda tamamlarken diğer derslerini de başka 
kurumlardan alabilecektir. 

Senaryo D’ye göre de artık öğrenciler genellikle 
çalışan profesyoneller olacak ve çalışma ortamları için 
hangi dersin kendilerine faydalı olabileceğini araştırıp 
bulacaklar; çoğu da bir derece için değil yaşam boyu 

eğitimin bir gerekçesi haline gelmekte olan sertifika 
programlarıyla ilgileneceklerdir. 

Çevrimiçi eğitimin özellikle de uluslararası alanda en 
çok faydası öğrencilere olacaktır. Öncelikle artık 
eğitim almak için konumlarında ayrılmalarına ve 
seyahat etmelerine gerek kalmayacak, bu da bu 
öğrenciler için eğitim masraflarını önemli ölçüde 
azaltacaktır. Öğrenim görmek için iş hayatlarına ara 
vermek zorunda kalmayacaklardır. Son olarak da 
çevrimiçi eğitim diğer alternatiflerine göre daha ucuza 
sunulabilecektir[37].   

Türkiye İçin Öneriler 

 Yüz yüze eğitim  Küresel ve ağ 
üzerinden eğitim  

Kalite 
güvencesini 
üniversiteler 
verir  

Senaryo A  

Yerel tecrübeleri 
olan kalite kontrolü 
de yerel olan 
kurumlar 

Geçmişe Dönüş  

Senaryo B  

Küresel sunum, 
yerel müfredat  

Küresel Yerleşke 

Öğrenci kalite 
güvencesini 
kendi 
sorumluğuna 
alır  

Senaryo C  

Yerel kurumlar ve 
bireyselleşme  

Olanı Dönüştürme  

Senaryo D  

Küreselleşme ve 
bireyselleşme  

Yeni Ekonomi 

Çevrimiçi eğitim uygulamaları İnternet yaygınlaştıkça 
daha da artmaktadır. Türkiye bu eğilimin gerisinde 
kalmamalıdır. Kısıtlı kaynaklarımız çevrimiçi eğitimi 
bizim için daha da önemli hale getirmektedir. Eğer 
bilgi toplumu olmak ve herkes için eğitim imkânı 
sunmak istiyorsak çevrimiçi eğitime gereken önem 
vermeli ve önündeki engeller kaldırılmalıdır[38].  

Tüm dünyada anadili Türkçe olan insanların sayısı 
neredeyse 250 milyondur[39]. Türkiye bu potansiyeli 
değerlendirmek zorundadır. Ahmet Yesevi Kazak 
Türk Üniversitesi bu potansiyeli görmüş ve 2002 
yılından itibaren çevrimiçi programlarını uluslararası 
olarak vermeye başlamıştır. Bu programa 
Kazakistan’dan da kayıtlı öğrenci olduğu gibi 
Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinden de vardır[40].   

Dünyadaki e-üniversite modellerinin çoğu 
konsorsiyum şeklindedir. Türkiye’deki üniversiteler 
bu yönde adımlarını daha hızlı atmalıdırlar. Kanada 
örneğinde olduğu gibi bu tür yapılanmalar daha sonra 
ulusal boyutlarda bir e-üniversite oluşmasına imkân 
sağlamaktadır. Türkiye gibi kaynakları kısıtlı ve 
ihtiyacın büyük olduğu ülkeler ulusal boyuta e-
üniversite kurmalıdırlar. Ayrıca YÖK ve Enformatik 
Milli Komitesi’nin örgütlenme, öğrenme, içerik, 
işleyiş, teknoloji/ulaştırma, e-programlar gibi 
başlıklarda ayrıntıları saptayarak bir an önce 
uygulamaya geçirmesi yararlı olacaktır. Bunun 
yanında özel sektör ile koordineli bir şekilde devlet ve 
üniversiteler beraber çalışmalı ve süreçleri 
değerlendirmeli, araştırma ve geliştirmeye hız 
verilmelidir. Bunlarla beraber çevrimiçi eğitime 
yönelik maddi kaynaklar bulunmalı ve bu alanda 
yatırım yapılmalıdır[41].  

Endüstrileşme sürecinde kaçırılan fırsatlar nedeniyle 
şu anda Türkiye birçok ülkenin iştahını kabartan bir 
pazar durumundadır ve endüstriyel ürünlerde dışarıya 
gün geçtikçe daha bağımlı hale gelmektedir. Ancak 
küreselleşme sürecinde hızla ilerleyen dünyamızda 
yerel çözümler üreterek bilgi çağına ayak 
uydurulabilir. Çevrimiçi eğitimin desteklenip 
geliştirilmediği, hatta dışarı pazarlanarak bu süreçte 
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yer alınmadığı durumda Türkiye’nin bu alanda da 
diğer ülkelerin pazarı olunması kaçınılmazdır. 

Üniversite Bilgi İşlem Birimleri İçin Öneriler 

Farklı isimlerle de olsa üniversite bilgi işlem birimleri 
bağlı bulundukları üniversitelerin akademik 
araştırmalarda, eğitim programlarında, idari 
birimlerinin işleyişinde üniversite kullanıcılarının 
ihtiyaç duyduğu, merkezi bilişim sistemlerini servise 
sunmak için gerekli teknoloji araştırmalarını 
yapmakta, bu teknolojileri yatırım ve hizmete 
dönüştürerek bilişim olanaklarını dünyanın önde gelen 
kurumlardaki seviyeye taşımaktadır[42]. 

Bu özellikleri ve imkânları göz önüne alınınca bilgi 
işlem birimleri üniversitelerin çevrimiçi eğitim 
hedeflerine ulaşmalarında büyük bir öneme sahip 
oldukları görülmektedir. Biraz teknolojik tabirle 
üniversiteler bilgi üreten, saklayan, ileten ve 
uygulayan bilgi sunucuları olarak 
değerlendirilebilir[43]. Bu bakış açısı ile bilgi işlemler 
de üniversitelerin teknoloji sunucuları olarak 
değerlendirilebilir. 

Çevrimiçi eğitime geçişte bu güne kadar yaşanmış 
tecrübeler ve başarısızlıklar dikkatlice incelenmelidir. 
Ülkemizde de 90’ların sonlarına doğru başlayan bu 
denemelerde yatırımları boşa gitmiş modellerin 
başarısızlık sebepleri göz önüne alınmalıdır. Aynı 
hatalar hem vakit hem de kaynaklarımızın boşa 
gitmesine sebep olacağı gibi hızlı değişimlerin 
yaşandığı günümüze bu bilişim yarışında yolda 
kalmamıza sebep olabilir. 

Üniversitelerde eğitim konularında yapılan çalışmalar 
ve literatür çevrimiçi eğitimde hangi metotların 
kullanılacağına ve bu metotların hangi ortamlar 
üzerinden verileceğine kaynak oluşturur. 
Üniversitelerin akademik birimleri çevrimiçi eğitime 

kaynak, içerik ve metotları seçer ve uygun ortamlar 
için bilgi işlemler ile iletişim içerisinde olur. Bilgi 
işlemler ise bu ortamların sunulabilmesi için gerekli 
donanım ve servislerin sunuculuğunu yapar. Bu 
amaçla üniversitelerin yaptığı gibi akademik birimler 
ve bilgi işlemler arasında iletişimin sağlanması ve 
eğitim için gerekli olabilecek materyallerin 
hazırlanmasını sağlayacak Eğitim Destek Ofisleri 
kurulabilir[44].  

Çevrimiçi eğitimde diğer bir husus ise açık kaynak 
kodlu yazılımların kullanımın yaygınlaştırılmasıdır. 
Üniversite bilgi işlemleri kendi aralarında 
oluşturacakları ortaklıklar çerçevesinde açık kaynak 
kodlu yazılımları kullanmaya ve açık kaynak kodlu 
ders yazılımları üretmeye öncülük etmelidirler. Bu 
ortaklıklar sayesinde birbirleri ile kaynak ve tecrübe 
alışverişinde de bulunup standartların yükseltilmesine 
ve kalitenin arttırılmasını sağlayabilirler. 

Eğitim çevrimiçi olarak veriliyor olsa bile ölçme – 
değerlendirme süreçleri için sınav yapılması 
gerebilecektir. Sınav için bile olsa öğrencilerin 
bulundukları ortamdan ayrılarak başka şehirlere 
gidecek olması çevrimiçi eğitimin en büyük avantajını 
elinden alabilir. Bu öğrencilere kendi çevrelerindeki 
üniversitelerde ya da uygun birimlerde ortaklaşa 
kurulacak sınav merkezleri sunulabilir. Bilgi işlemler 
ise yine bu merkezlerin teknik altyapısını oluşturma 
ve kesintisiz hizmet vermesine destek 
sağlayacaklardır.  

Özetle, bilgi işlem birimleri üniversite akademik 
birimlerinin hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan 
yazılım, donanım ve teknik desteği veren servisler 
olarak bu süreçte aktif rol alacaklardır. Bu nedenle 
gerekli altyapı yatırımlarını yapabilmek ve insan 
kaynağını sağlayabilmek için ihtiyaç duyulan stratejik 
planların oluşturulup uygulamaya konulması uygun 
görülmektedir. 

KAYNAKLAR 
 

                                                                                                                       
[1] Higher Education – Wikipedia, the free 

encyclopedia. 5.1.2006, 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Higher_education 

[2] Distance education – Wikipedia, the free 
encyclopedia.  5.1.2006, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Distance_education. 

[3] İnternet  – Wikipedia, the free encyclopedia.  
5.1.2006, http://en.wikipedia.org/wiki/İnternet 

[4] E-Learning  – Wikipedia, the free encyclopedia.  
5.1.2006, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Online_education 

[5] Ersoy, A. (1996). Localization and Globalization: 
Are There Conflicting or Complementing Relations 
between These Two Concepts. Unpublished 
manuscript. 

[6] Elton, L. (1981). Can Universities Change? Studies 
in Higher Education, 6(1), pp. 23 – 33. 

 
[7] Tastan, Ö. (2005). “Küreselleşmenin Geleceği / 

Lexus ve Zeytin Ağacı: Book Review”, (author: T. 
Freidman)  Boyner Yayınları, 1. Ed; unpublished 
EDS656 presentation, October 2005, Ankara: 
ODTÜ 

[8] Elton. 
[9] Gibbons, M. (1998). Higher Education Relevance in 

the 21st Century. Paper presented at UNESCO 
World Conference on Higher Education, Paris, 
October 1998, pp. 29. 

[10] Cheng, Y. C. (2002). New Paradigm of Borderless 
Education: Challenges, Strategies and Implications 
for Effective Education through Localization and 
Internalization. Invited keynote speech presented at 
The International Conference on Learning and 
Teaching with the theme “Challenge of Learning 
and teaching in a Brave New World: Issues and 

6



                                                                                                                                             
Opportunities in Borderless Education”, October 
2002, Hatyai, Thailand, pp. 10. 

[11] Bauman, Z. (1998). Globalization: Human 
Consequences; Columbia University Press, New 
York, 1998, pp. 36. 

[12] Şahin, B.B. (2005). "Küreselleşme ve Üniversiteler: 
Book Review" (author: Nejla Türel); unpublished 
presentation, October 2005, Ankara: ODTÜ. 

[13] Şahin. 
[14] McCann, D., Christmass, J., Nicholson, P., 

Stuparich, J. (1998). Educational Technology in 
Higher Education. pp. 2.   5.1.2006, 
http://www.dest.gov.au/archive/highered/occpaper/e
dtech.pdf 

[15] McCann, D., Christmass, J., Nicholson, P., 
Stuparich, J. (1998). Educational Technology in 
Higher Education. pp. 2.   5.1.2006, 
http://www.dest.gov.au/archive/highered/occpaper/e
dtech.pdf 

[16] Howell, S. L., Williams, PP. B., & Lindsay (2003). 
Thirty-two Trends Affecting Distance Education. 
Online Journal of Distance Learning Administration, 
6(3), pp. 2 – 16. 

[17] Howell, pp. 17. 
[18] Howell, pp. 3. 
[19] DiPiro, J. T. (1999). The Virtual University--Higher 

Education 'On-Line'. American Journal of 
Pharmaceutical Education, 63(2), p.170. 

[20] Van der Wende, M. (2002). The Role of Us Higher 
Education in the Global E-Learning Market. 
Research & Occasional Paper Series: CSHE.1.02, 
pp. 5. 

[21] DiPiro. 
[22] Bennell, B., Pearce, T. (2003). The 

internationalization of higher education: exporting 
education to developing and transitional economies. 
International Journal of Educational Development, 
23, pp. 215 – 232. 

[23] Van der Wende, pp. 21. 
[24] Bennell, pp. 215 – 232. 
[25] Howell. 
[26] Baer, W. S. (1998). Will the İnternet Transform 

Higher Education? pp. 5.  9.1.2006, 
http://www.rand.org/pubs/reprints/RP685/RP685.pdf
. 

[27] E-Learning – Wikipedia, the free encyclopedia.  
5.1.2006, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Online_education 
#Degree_Programs 

[28] Columbia Business School, Stanford University, 
University of Chicago Graduate School of Business, 
Carnegie Mellon University and London School of 
Economics and Political Science. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
[29] GEOHIVE : How many İnternet and pc users are 

there in the world? 
http://www.geohive.com/charts/charts.php?xml=ec_
inet&xsl=ec_inet_top1 

[30] Computer Almanac - Numbers About Computers.  
9.1.2006, 
http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/user/bam/ww
w/numbers.html 

[31] Açıköğretim Sistemi.  9.1.2006, 
http://www.aof.edu.tr/tanitim.html 

[32] ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi.  9.1.2006, 
http://sem.metu.edu.tr/sertifika.htm 

[33] Rada, R. (2001). Understanding Virtual Universities. 
Bristol, GBR: Intellect Books, 2001. pp. 57.  

[34] Burbules, N. C., Torres, C. A. (2000). Globalization 
and Education: Critical Perspectives. London, UK:  
Routledge, ISBN 0415920477, pp. 43. 

[35] Van der Wende, pp. 15. 
[36] Van der Wende. 
[37] Horgan, B. (1998). Transforming Higher Education 

Using Information Technology: First Steps.  
11.1.2006, 

[38] Özkan, Y., Dondurmacı, G. A. (2003). İnternet 
Üzerindeki Üniversite Ve Bir Uygulama. Paper 
presented in 22.Ulusal Bilişim Kurultayı, 
September, 02 – 05, 2003, İstanbul. 

[39] Türkçe – Vikipedi.  10.1.2006, 
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk%C3%A7e 

[40] Özkan. 
[41] Cebeci, Z. (2003). Türkiye Ulusal E-Üniversitesi 

İçin Bir Model Çalışması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler 
Enstitüsü ENSTİTÜ DERGİSİ / e-dergi,. ISSN: 
1304-8899, pp. 87.  11.1.2006, 
http://sosyalbilimler.cu.edu.tr/dergi/dosyalar/2004.1
3.2.151.pdf 

[42] ODTÜ - BİDB : BİDB Hakkında > Misyon. 
12.01.2006. 
http://www.bidb.odtu.edu.tr/index.php?go=about&s
ub=mission 

[43] Duderstadt, J. J. (1997). The Future of the 
University in an Age of Knowledge. Journal of 
Asynchronous Learning Networks, 1(2), pp. 78 – 88. 

[44] ODTÜ Eğitim Destek Ofisi ODTÜ Kurumsal 
Gelişme ve Planlama Ofisi tarafından yürütülen 
ODTÜ Stratejik Planı 2005 – 2010 çalışmasının bir 
parçası olarak yurtdışındaki örneklerin incelenmesi 
sonucunda 2005 yılında kurulmuştur. 

 

7


	Türkiye İçin Öneriler
	Üniversite Bilgi İşlem Birimleri İçin Öneriler
	KAYNAKLAR

