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Abstract

Son y›llarda bilim ve teknoloji alan›ndaki h›zl› geliﬂmeler bir yandan toplumsal yaﬂam biçimlerini derinden etkilerken öte yandan da bilginin üretilmesi, paylaﬂ›lmas› ve aktar›lmas› süreçlerinde önemli de¤iﬂimlere yol
açm›ﬂt›r. Bilim ve teknolojideki geliﬂmeler sonucu bilginin art›ﬂ h›z›nda
yaﬂanan ivme, var olan bilginin sürekli olarak güncellenmesini zorunlu
hale getirmiﬂtir. Buna paralel olarak her gün de¤iﬂen bilginin h›z›na yetiﬂebilmek için insanlar›n da bilgiyi sürekli takip eden, kendini sürekli güncelleyen bireyler olma yönünde ilerlemesi gereklili¤i gündeme gelmiﬂtir.
Bu durum e¤itim alan›nda da bilgi ve iletiﬂim teknolojileri ile ‹nternet’in
kullan›m›n› art›rarak çevrimiçi ortamlar›n yayg›nlaﬂmas› sonucunu do¤urmuﬂtur. Yüksekö¤retim kurumlar› da insanlar›n artan ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak için uzaktan e¤itim programlar› ile çevrimiçi e¤itime yönelmiﬂlerdir. Yüksekö¤retim kurumlar›ndaki bu yeni yöneliﬂ etkin e¤itim
ö¤retim için hem üniversiteler hem de ö¤retim elemanlar› aç›s›ndan yeni
ihtiyaçlar ortaya ç›karmaktad›r. Bu çal›ﬂman›n amac›, üniversite ö¤retim
elemanlar›n›n Türkiye’de çevrimiçi ortamlarda sunulan e¤itimlerle ilgili
olarak üniversitelerin ne tür ihtiyaçlar›n›n oldu¤unu ve hangi tip problemlerle karﬂ›laﬂt›klar›n› belirlemek ve karﬂ›laﬂ›lan sorunlarla ilgili çözüm
önerileri ortaya koymakt›r. Bu amaçla üniversitelerin uzaktan e¤itim merkezlerinde çal›ﬂan alan uzmanlar›, çevrimiçi e¤itim alan›nda çal›ﬂmalar
gerçekleﬂtiren ö¤retim elemanlar› ve çevrimiçi ders sunan ö¤retim elemanlar›na bir anket uygulanm›ﬂt›r. Araﬂt›rma bulgular›na göre ö¤retim
elemanlar›n›n en çok çevrimiçi e¤itimde pedagojik yeterlik, teknik konular, içeri¤in haz›rlanmas› ve uzaktan e¤itim sistemlerini kullanmada deste¤e ihtiyaç duyduklar› anlaﬂ›lmaktad›r. Gözlenen sorunlar aç›s›ndan çevrimiçi ö¤retimin durumuna bak›ld›¤›nda, uzaktan e¤itim merkezlerinin
süreklili¤inin sa¤lanmas› için etkili bir geri dönüt sisteminin kullan›lmas›, özellikle içerik haz›rlanmas› konusunda teknik ve pedagojik desteklerin
sa¤lanmas› ve ihtiyaçlar do¤rultusunda ö¤retim elemanlar›na gerekli e¤itim desteklerinin sa¤lanmas›n›n önemli oldu¤u ileri sürülebilir.

In recent years, rapid improvements in science and technology have had
an enormous impact on social life style. These developments also caused
significant changes in generating, sharing, and transferring of information. The new situation required changes and updates in school curricula as well. In this new era, people’s roles and responsibilities also have
changed. In order to be effective members of society, individuals need to
renew, update and develop themselves to cope with the changes occurred
in many parts of the daily life. One of the outcomes of these changes is
that use of information and communication technologies in education,
which also brought the widespread use of online environments to make
education available and reachable for everyone, increased. In addition,
this lead people to distance education programs and online learning environments. The purpose of this research was to investigate the needs and
problems of online education programs offered by Turkish universities.
In addition some possible solutions for those problems were suggested.
The study group was consisted of faculty members who were currently
teaching or working in distance education programs. In order to collect
data a survey was used. Findings revealed that the most common problems are related to pedagogical competence, technical issues, design and
preparation of content and use of distance education systems. In order to
have effective online learning programs, it can be suggested that an efficient feedback system need to be used, and technical and pedagogical
support to faculty members in the preparation and design of contents
should be provided.
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Türkiye’de Yüksekö¤retimde Çevrimiçi Ö¤retimin Durumu

S

on y›llarda bilim ve teknolojilerdeki h›zl› geliﬂmeler
sonucu bilginin art›ﬂ h›z›nda yaﬂanan ivme, var olan
bilginin sürekli olarak güncellenmesini zorunlu hale
getirmiﬂtir. Buna paralel olarak her gün de¤iﬂen bilginin h›z›na yetiﬂebilmek için insanlar›n da bilgiyi sürekli takip eden,
kendini yenileyen, bilgiye h›zl› eriﬂim sa¤layabilen ve eski bilgilerini yeni bilgilerle geliﬂtirerek kendini sürekli güncelleyen
bireyler olma yönünde ilerlemesi gereklili¤i gündeme gelmiﬂtir. Bu durum e¤itim alan›nda da çevrimiçi ortamlar›n yayg›nlaﬂmas› sonucunu do¤urmuﬂtur.
Bilim ve teknolojideki h›zl› de¤iﬂimler sonucu toplumsal
yaﬂamda da de¤iﬂmeler ortaya ç›km›ﬂt›r. Toplumsal yaﬂam›n
de¤iﬂmesi ortamdaki unsurlar›n rollerini de de¤iﬂtirmiﬂtir. Örne¤in bireylerin toplumun baﬂar›l› birer üyesi olabilmeleri için
sahip olmalar› gereken beceriler de¤iﬂmektedir. Bu durum yeni ihtiyaçlar› da beraberinde getirmektedir. Öte yandan bilginin sürekli olarak artarak de¤iﬂiyor olmas› bireylerin de kendilerini ve sahip olduklar› becerileri güncellemeleri gerekti¤i
gerçe¤ini ortaya koymaktad›r. H›zla de¤iﬂen toplumsal yaﬂam›n gereklerine uyum sa¤lamalar› amac›yla bireylere ihtiyaç
duyduklar› bilgi ve becerileri kazand›rmak için e¤itim kurumlar› kendilerine düﬂen sorumluluklar› yerine getirmek durumundad›rlar. Bu ba¤lamda, e¤itim kurumlar› ö¤retim programlar›n› de¤iﬂtirmekte, yenilemekte ve ayr›ca yeni programlar açmaktad›rlar. E¤itim kurumlar› ayr›ca geliﬂen teknolojilerin de deste¤iyle çevrimiçi e¤itimler sunmaktad›rlar. Örgün
e¤itimden yararlanamayan bireylere yönelik e¤itimlerin sunulmas›, kurum içi hizmetiçi e¤itimler ve destek e¤itimleri
çevrimiçi e¤itimlere birkaç örnek olarak verilebilir.
Yüksekö¤retim kurumlar› da bu de¤iﬂimin bir sonucu olarak çevrimiçi ö¤renme ortamlar›n› yo¤un bir ﬂekilde kullanmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Özellikle son y›llarda üniversitelerin çevrimiçi ortamlar› kullanarak sunduklar› önlisans, lisans ve lisansüstü
programlar›n yayg›nlaﬂt›¤› görülmektedir. Türkiye’de de birçok üniversite, bünyesinde kurduklar› uzaktan e¤itim merkezleri arac›l›¤›yla hem bu tür programlar› açmakta hem de yüz
yüze verilen e¤itimlere çevrimiçi destek vermektedirler. Bu tür
programlar›n aç›lm›ﬂ olmas› üniversitelerde birçok de¤iﬂimi
beraberinde getirmiﬂtir. Örne¤in teknik altyap› konusunda yeni yat›r›mlar›n yap›lmas› gerekmiﬂtir. Öte yandan ö¤retim elemanlar›n›n farkl› ö¤retim yöntemlerini kullanmak durumunda
kalmalar› ve teknoloji kullan›m› konusunda deste¤e ihtiyaç
duymalar› da bu konuda gözlenen di¤er durumlard›r. Üniversitelerin misyonlar›n›n gere¤ini yerine getirebilmeleri için çevrimiçi ortamlara da yat›r›m yapmalar› gerekmektedir. Ancak bu
yat›r›mlar›n baﬂar›l› olabilmesi için de sistemin en önemli unsuru olan ö¤retim elemanlar›n›n ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›n›n
önemli oldu¤u söylenebilir.

Tüm bu de¤iﬂimlere ve Türkiye’deki genç nüfustaki h›zl›
art›ﬂa paralel olarak e¤itim gereksinimindeki art›ﬂ ve ülkenin
her bölgesinde e¤itime eriﬂimde koﬂullar›n eﬂit olmamas› nedeniyle yüksekö¤retim kurumlar›nda da e¤itim ihtiyaçlar›, örgün
e¤itime alternatif olarak aç›k ö¤retim ve uzaktan e¤itim kurumlar› arac›l›¤›yla karﬂ›lanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. ‹lkö¤retim ve ortaö¤retim kurumlar›ndaki e¤itim ihtiyac›n› karﬂ›layabilecek yeterli say›da kurum bulunurken, yüksekö¤retim ihtiyac›n› karﬂ›layacak yeterli say›da yüksekö¤retim kurumu bulunmamaktad›r. 2009-2010 Ö¤retim y›l› yüksekö¤retim istatistiklerine göre üniversitelerde okuyan ö¤renci say›s› 3,493,819’dur (ÖSYM,
2010a). Bu ö¤rencilerden lisans düzeyinde aç›k ö¤retimdeki
toplam ö¤renci say›s› ise 1,127,944’dür. Bu say› her y›l mezun
verilmesine ra¤men giderek artmaktad›r. Özellikle yirminci
yüzy›l›n son çeyre¤inden itibaren geliﬂmiﬂ ülkelerde bilgi toplumuna (knowledge society) geçiﬂ süreci baﬂlam›ﬂ ve bilgi ekonomisi (knowledge economy) ad› verilen yeni bir küresel ekonomik
yap› oluﬂmuﬂtur. Bu yeni yap›da bireylerin ekonomik gücü, bilgi ve ö¤renim düzeyleri ile ülkelerin rekabet gücü ise beﬂeri ve
sosyal sermayeleri ile ölçülür hale gelmiﬂtir (YÖK, 2007, s. 13).
Dolay›s›yla bireylerin ve toplumun üniversitelerden beklentileri de de¤iﬂmiﬂtir. Üniversitelere yönelik bu beklentileri karﬂ›lamak ve e¤itim düzeyini yükseltmek için ö¤retim üyelerine düﬂen sorumluluklar da artmaktad›r. Bu süreçte ö¤retim üyelerinin sürekli geliﬂen bilgi ve teknolojiyi takip edip, bu süreçte
teknolojiyi iyi kullanabilir hale gelmeleri gerekmektedir. Ancak
2009-2010 ö¤retim y›l› verilerine göre yüksekö¤retimdeki ö¤renci baﬂ›na düﬂen ö¤retim üyesi say›s› çok düﬂük kalmaktad›r
(ÖSYM, 2010b). Ayr›ca yüz yüze e¤itimde zaman ve mekân ba¤›ml›l›¤›n›n olmas› nedeniyle, yüksekö¤retimde ö¤retim üyesi
say›s›nda yaﬂanan s›k›nt›n›n ve e¤itim ihtiyaçlar›n›n daha h›zl›
ve pratik bir ﬂekilde çözülmesi zorunlu hale gelmiﬂtir.
Bu ihtiyaçlar do¤rultusunda yüksekö¤retim kurumlar› h›zl› bir geliﬂim geçiren bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin e¤itimde
sundu¤u olanaklardan yararlanarak çevrimiçi teknolojilerini
kulland›klar› uzaktan e¤itim programlar›na geçiﬂ dönemine
girmiﬂlerdir. Böylece çevrimiçi ö¤retim ile geliﬂen ve de¤iﬂen
yüksekö¤retim kurumlar› daha geniﬂ bir kitlenin e¤itim ihtiyaçlar›n› zamandan ve mekândan ba¤›ms›z olarak karﬂ›lama
f›rsat›n› sunmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Tabii ki yüksekö¤retim kurumlar›n›n bu yeni ö¤retim sürecinde yeni ihtiyaçlar› da ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu ihtiyaçlar bir yandan üniversitelerin teknik ve alt yap› gibi durumlar›n› içerirken öte yandan ö¤retim üyelerinin bu sürece uyum sa¤layabilmeleri gibi baﬂka
bir boyutu da içermektedir. Ö¤retimin çevrimiçi olarak etkin
bir ﬂekilde gerçekleﬂtirilebilmesi için yüksekö¤retimde hem
kurumsal hem de ö¤retim üyeleri aç›s›ndan bireysel ihtiyaçlar›n fark›na var›lmas› ve bu do¤rultuda gerekli koﬂullar›n yerine getirilmesi gerekmektedir. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n

Cilt / Volume 1 | Say› / Issue 2 | Aral›k / December 2011

81

Hatice Gökçe Bilgiç, Dilek Do¤an, S. Sadi Sefero¤lu

kurumsal ihtiyaçlar›n›n uygun bir ﬂekilde karﬂ›lanmas› ve çevrimiçi e¤itimde sorumluluk alan ö¤retim elemanlar›n›n sorunlar›na çözümler üretilebilmesi içinde bu durumlar›n alandan
görüﬂlerle net bir ﬂekilde ortaya konmas›nda yarar bulunmaktad›r. Bu çal›ﬂmada yüksekö¤retim kurumlar›n›n çevrimiçi ö¤retim sunduklar› uzaktan e¤itim programlar›ndaki durumu,
ö¤retim üyelerinin sorunlar›, beklentileri ve ihtiyaçlar›n›n ortaya konmas› amaçlanm›ﬂt›r.

Çevrimiçi Ö¤retim
Çevrimiçi ö¤retim, farkl› ö¤retim teknolojilerinin ö¤renme sürecine kat›larak, farkl› bilgi ve iletiﬂim teknolojileri ile
yap›land›r›lan, bireylere esnek olarak yap›land›r›lm›ﬂ e¤itsel
materyallerin sunuldu¤u, zaman ve mekândan ba¤›ms›z 7/24
uygun olunan zamanda al›nabilen e¤itimler (Yamamoto, Demiray ve Kesim, 2010) ﬂeklinde tan›mlanabilir. Çevrimiçi ö¤renme benzer bir anlam içeren e-ö¤renme olarak da adland›rabilir. Yamamoto, Demiray ve Kesim’e (2010) göre e-ö¤renme genel olarak çoklu ortam tabanl› etkileﬂimli zengin medya
ortamlar›n› içerir. Buradan hareketle e-ö¤renme denince
elektronik olarak sunulan ö¤renmelerin akla geldi¤i söylenebilir. Baz› çal›ﬂmalarda çevrimiçi ö¤renmenin artan ö¤renci
ihtiyaçlar› için birçok üniversitenin yat›r›m yapt›¤› bir alan oldu¤u belirtilmektedir (Fish ve Wickersham, 2009). e-Ö¤renmeyle ilgili olarak teknoloji vurgusu yap›ld›¤› zaman da “teknolojinin, yarat›c›l›k, düﬂünme becerileri, ekip çal›ﬂmas›, kültürleraras› ö¤renme gibi pek çok kazan›m› gerçekleﬂtirme yetene¤inin kullan›lmas›yla ortaya ç›kan bir ö¤renme tarz›” (Yamamoto, Demiray ve Kesim, 2010, s. 7) ﬂeklinde bir tan›mlama da ortaya ç›kmaktad›r. Bu yüzden hem insanlar›n 21. yüzy›l bilgi ça¤›nda artan bilgi gereksinimlerini karﬂ›lamak hem
de geliﬂen bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin e¤itim alan›nda
kullan›m› ile zenginleﬂtirilmiﬂ ö¤renme ortamlar› sunarak bireylere zamandan ve mekândan ba¤›ms›z, alternatif bir ö¤renme seçene¤i sunmak amac›yla yüksekö¤retim kurumlar›
da kendilerini geliﬂtirerek çevrimiçi ö¤renme ortamlar› ile
uzaktan e¤itime yönelmiﬂlerdir.

uzaktan e¤itim programlar›nda geleneksel e¤itime alternatif
olarak kullan›lmakta hem de geleneksel e¤itime destek olarak
paralelinde kullan›lmaktad›r. Türkiye’de Ekim 2010 itibariyle, YÖK onayl› uzaktan e¤itim program› açan otuz üniversitedeki programlarda okuyan ö¤renci say›s› yaklaﬂ›k olarak
13,000’dir (Hançer, 2010). YÖK 2011 verilerine göre Türkiye’de 26 üniversitede 73 meslek yüksek okul program›, 9 üniversitede 10 lisans tamamlama program›, 3 üniversitede 14 lisans program› ve 28 üniversitede 61 yüksek lisans program›
uzaktan e¤itim ile yürütülmektedir. Bu verilere göre Türkiye’de üniversitelerde toplam 158 uzaktan e¤itim program›
bulunmaktad›r (TTT Tablo 1) (YÖK, 2011).
Howell ve ark. (2004) geleneksel ö¤retimden modern e¤itime geçiﬂte gerekli yeni yetkinlikler için fakültelerin geliﬂim
ve deste¤e olan ihtiyaçlar›n›n artt›¤›n› ifade etmektedir. Yüksekö¤retim kurumlar›n›n de¤iﬂen yeni yüzündeki çevrimiçi
e¤itim, ö¤retim elemanlar› ve üniversiteler için 21. yüzy›l›n
sundu¤u yeni bilgi ve iletiﬂim teknolojileri ile geleneksel ö¤retimden modern bir e¤itime do¤ru geçiﬂ olarak görülebilir.
Bu de¤iﬂimde ö¤retim elemanlar›n›n ve üniversitelerin uzaktan e¤itimde etkinli¤i sa¤lamak için sürekli bir geliﬂim, destek
ve e¤itime ihtiyaçlar› da artmaktad›r.
Alanyaz›nda da uzaktan ö¤retim sisteminin esas kullan›c›lar›n› oluﬂturan ö¤rencilerin ve ö¤retim elemanlar›n›n yeni
e¤itim sistemine olan bak›ﬂ aç›lar›n›n, karﬂ›laﬂt›klar› zorluklar›n, isteklerinin ve bilinç düzeylerinin de ortaya konmas›na
ihtiyaç oldu¤u vurgulanmaktad›r (Y›ld›r›m, 2010). Bu ba¤lamda etkin bir çevrimiçi e¤itim için üniversitelerdeki ö¤retim elemanlar›n›n ihtiyaçlar›n›n fark›na var›larak, bu ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas› do¤rultusunda gerekli çal›ﬂmalar›n gerçekleﬂtirilmesinin önemli oldu¤u ileri sürülebilir.

Yöntem
Bu çal›ﬂma yüksekö¤retimde çevrimiçi ö¤renim durumunu betimlemeye yönelik bir araﬂt›rmad›r. Bu ba¤lamda yüksekö¤retim kurumlar›n›n çevrimiçi ö¤retim ile sunduklar› uzaktan e¤itim programlar›n›n yap›s› ve hali haz›rdaki durumu,

Yüksekö¤retim Kurumlar› ve Uzaktan E¤itim
Geliﬂen teknolojiler, artan ve de¤iﬂen e¤itim ihtiyaçlar› ve
bu paralelde yaﬂam boyu ö¤renme ilkesinin yayg›nlaﬂmas›yla
birlikte üniversiteler uzaktan e¤itim (UE) programlar› baﬂlatmaya ve var olanlar›n› da geliﬂtirmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Y›ld›r›m
(2010) uzaktan e¤itimin günümüz dünyas›nda üniversite e¤itiminde vazgeçilmez bir e¤itim yöntemi olarak karﬂ›m›za ç›kmakta oldu¤unu ve uzaktan e¤itim sisteminin, gelecekte geleneksel e¤itim sisteminin yerini alaca¤› görüﬂünün yan›nda,
geleneksel e¤itim ile birlikte destek bir e¤itim sistemi olarak
sunulmas›n› savunanlar›n da oldu¤una dikkat çekmektedir.
Böylece yüksekö¤retim kurumlar›nda çevrimiçi e¤itim hem
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TTT Tablo 1. Üniversitelerdeki uzaktan e¤itim birimleriyle ilgili da¤›l›mlar
Uzaktan e¤itim
programlar› kategorileri

Üniversite
say›lar›

Uzaktan e¤itim
program say›lar›

26

73

Lisans Tamamlama Programlar›

9

10

Lisans Programlar›

3

14

Yüksek Lisans Programlar›

28

61

-

158

Meslek Yüksek Okullar›

Toplam
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ö¤retim elemanlar›n›n sorunlar›, beklentileri ve ihtiyaçlar› ortaya konmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Araﬂt›rma Grubu
Araﬂt›rman›n kat›l›mc›lar›n› Türkiye’deki çeﬂitli yüksekö¤retim kurumlar›ndaki uzaktan e¤itim merkezlerinde (12), uzaktan e¤itim meslek yüksekokullar›nda (6), uzaktan e¤itim araﬂt›rma ve uygulama merkezlerinde (2), bilgisayar ve ö¤retim
teknolojileri e¤itimi bölümünde (8) ve enformatik bölümünde
(1) görev yapmakta olan toplam 21 ö¤retim eleman› oluﬂturmaktad›r. Uzaktan e¤itim merkezlerinde çal›ﬂan 8 kat›l›mc› ayn› zamanda bilgisayar ve ö¤retim teknolojileri e¤itimi (BÖTE)
bölümü personelidir. Bu ö¤retim elemanlar› yard›mc› doçent
doktor (4), ö¤retim görevlisi (4), araﬂt›rma görevlisi (6), araﬂt›rma görevlisi doktor (1) ve uzman (6) ünvanlar›n› taﬂ›maktad›r.
Kat›l›mc›lar›n demografik özellikleri incelendi¤inde %71’inin
daha önceden uzaktan e¤itim yoluyla en az bir ders sundu¤u,
%29’unun ise bu deneyiminin olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.

Veri Toplama Arac›
Veriler, araﬂt›rmac›lar taraf›ndan geliﬂtirilen “Türkiye’de
Yüksekö¤retimde Çevrimiçi Ö¤retimin Durumu: Ö¤retim
Elemanlar›n›n Görüﬂleri” baﬂl›kl› anket arac›l›¤›yla toplanm›ﬂt›r. Anket aç›k uçlu ve yar› yap›land›r›lm›ﬂ 36 sorudan
oluﬂmaktad›r. Anket sorular› kat›l›mc›lar›n çal›ﬂt›klar› birim,
çal›ﬂma alanlar›, unvanlar›, mesleki deneyimleri gibi sorularla
mesleki anlamda demografik bilgileri, uzaktan e¤itimin hangi
boyutlar› ile ilgili olduklar›na dair bilgiler, bulunduklar› yüksekö¤retim kurumundaki uzaktan e¤itim çal›ﬂmalar›n› betimleyen bilgiler ve hem kurumlar›n hem de ö¤retim elemanlar›n›n uzaktan e¤itim konusunda ihtiyaçlar›n› ortaya koyan bilgileri kapsamaktad›r.
Anket sorular› geliﬂtirilirken ilgili alanyaz›ndan yararlan›lm›ﬂ, anket geliﬂtirme sürecinde 4 alan uzman›ndan görüﬂ ve
öneriler al›nm›ﬂ, daha sonra gelen geri bildirimler do¤rultusunda ankete son hali verilmiﬂtir. Anketler yüksekö¤retim kurumlar›ndaki uzaktan e¤itim merkezlerinde görevli ö¤retim
elemanlar› ile uzaktan e¤itim ile ilgili çal›ﬂmalar gerçekleﬂtiren ö¤retim elemanlar›na elektronik ortamda ulaﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Verilerin Analizi
Elektronik ortamda uygulanan anket arac›l›¤›yla toplanan
verilerin analiz edilmesinde araﬂt›rman›n amac›na uygun olarak frekans ve yüzde da¤›l›m› kullan›lm›ﬂt›r. Ayr›ca aç›k uçlu
sorular›n veri analizinde içerik analizi yap›lm›ﬂt›r.

Bulgular ve Tart›ﬂma
Bu bölümde verilerin analiziyle elde edilen bulgular,
“uzaktan e¤itimde ö¤retim elemanlar›n›n ihtiyaçlar›, sistemde

karﬂ›laﬂ›lan aksakl›klar, baﬂar›y› etkileyen unsurlar, e¤itmenlerin karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar, görev da¤›l›mlar›, kullan›lan araçlar, ö¤renme yönetim sistemleri ve geri bildirim sistemi” alt
baﬂl›klar› göz önünde bulundurularak sunulmuﬂ ve tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.

Bir Dersi Çevrimiçi Sunan Bir Ö¤retim Eleman›n›n
‹çerikle ‹lgili ‹htiyaçlar›
Ö¤retim elemanlar›n›n bir dersi çevrimiçi sunarken içerik
konusunda ihtiyaçlar› ile iliﬂkili verilerin içerik analiz sonuçlar› TTT Tablo 2’de sunulmuﬂtur. Bu verilere göre, ö¤retim elemanlar›n›n çevrimiçi e¤itim ile ders verirken en büyük ihtiyaçlar› uzaktan e¤itime yönelik pedagoji deste¤i ve e¤itimi oldu¤u görülmektedir. Daha sonra görsel materyal tasar›m› ihtiyac›n›n geldi¤i görülmektedir. Üçüncü olarak da içeri¤in
hangi standartlara uygun haz›rlanaca¤› ve çevrimiçi ortamda
içerik sunumu unsurlar› oldu¤u görülmektedir. Temel bilgisayar becerilerinin ise içerik haz›rlama konusunda en az ihtiyaç görülen nokta oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Ö¤retim elemanlar›n›n uzaktan e¤itim için içerik haz›rlama konusunda temel
bilgisayar becerilerinden daha çok uzaktan e¤itime yönelik
pedagoji ve görsel içerik haz›rlama deste¤ine ihtiyaçlar› oldu¤u görülmektedir. Bu verilerden hareketle ö¤retim elemanlar›n›n çevrimiçi e¤itimde en çok ihtiyaç duyduklar› noktan›n
uzaktan e¤itime yönelik bir pedagoji kullanarak dersleri oluﬂturmak ve çevrimiçi ortamda görsel materyallere dayal› ders
içeri¤i oluﬂturmak oldu¤u düﬂünülebilir. Kim ve Bonk (2006)
çevrimiçi programlarda çevrimiçi ö¤retim elemanlar›n›n pedagojik yeterliliklerinin baﬂar›y› etkileyen en önemli unsur oldu¤una dikkat çekmektedirler. Buna dayal› olarak da ö¤retim
elemanlar›n›n uzaktan e¤itime yönelik pedagoji deste¤i ve
e¤itimi konusundaki ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›n›n önemli oldu¤u ç›kar›m› yap›labilir.

TTT Tablo 2. Ö¤retim elemanlar›n›n bir dersi çevrimiçi sunarken içerikle ilgi-

li olarak karﬂ›laﬂt›klar› ihtiyaçlar›n da¤›l›m›
‹htiyaç alanlar›

f

%

Uzaktan e¤itime yönelik pedagoji deste¤i ve e¤itimi

8

23

Görsel materyal tasar›m›

7

20

‹çeri¤in hangi standartlara uygun haz›rlanaca¤›

5

14

Çevrimiçi ortamda içerik sunumu

5

14

‹çerik geliﬂtirme

4

11

ÖYS yönetim deste¤i

3

9

Ö¤retim tasar›m›

2

6

Temel bilgisayar becerileri

1

3

Toplam

35

100
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Bir Dersin Çevrimiçi Sunulmas› Sürecinde
Karﬂ›laﬂ›lan Teknik ‹htiyaçlar
Ö¤retim elemanlar›n›n bir dersi çevrimiçi sunarken teknik ba¤lamda ihtiyaçlar› ile iliﬂkili verilerin içerik analiz sonuçlar› TTT Tablo 3’te sunulmuﬂtur. Buna göre, çevrimiçi ortamda bir ders sunan ö¤retim eleman›n›n teknik ba¤lamda
%50 oran› ile en çok deste¤e ihtiyaç gördü¤ü nokta kullan›lan ö¤renme yönetim sistemi (ÖYS) konusunda bilgilendirilmek ve e¤itim almakt›r. Bunu takip eden ihtiyaç %13 ile senkron bileﬂenler hakk›nda e¤itim konusudur. TTT Tablo 3’teki
verilere göre, ö¤retim elemanlar›n›n çevrimiçi bir ders sunarken en çok çevrimiçi ortam› içeren sistem ve unsurlar hakk›ndaki teknik bilgilere ihtiyaç duyduklar› öne sürülebilir. Nitekim kat›l›mc›lar, anketin aç›k uçlu bölümünde verdikleri yan›t› desteklerken, ö¤retim elemanlar›n›n gerekli yerlerde derslerine müdahalede bulunabilmeleri için kullan›lan uzaktan
e¤itim sistemlerini ve bu sistemdeki araçlar› etkin kullanabilmelerinin gerekti¤ini çokça vurgulam›ﬂlard›r. Öte yandan ö¤retim elemanlar› ayr›ca ö¤rencilerin de ortamla ilgili teknik
sorunlar yaﬂad›klar›n› belirtmektedirler.

Uzaktan E¤itimde En Çok Karﬂ›laﬂ›lan Aksakl›klar
Kat›l›mc›lara yöneltilen “Bulundu¤unuz ortamda uzaktan
e¤itim konusunda ne tür aksakl›klar gözlüyorsunuz?” sorusu ile
toplanan veriler içerik analizi ile incelendi¤inde yan›tlar›n, “ö¤retim elemanlar›n›n uzaktan e¤itim konusundaki eksiklikleri,
teknoloji konusundaki yetersizlikleri ve zaman s›k›nt›s›n›n” en
çok vurgulanan durumlar oldu¤u görülmektedir. Yan›tlarda bu
üç de¤iﬂkenin birbirleri ile iliﬂkilendirilerek ortaya konuldu¤u
görülmektedir. Ö¤retim elemanlar›n›n uzaktan e¤itim ve teknoloji konusundaki eksikliklerinin, daha fazla zaman ay›rmay›
gerektirdi¤i için zaman yönetiminde sorun yaﬂand›¤› ve bu nedenle de di¤er iﬂ yüklerinin aras›nda gerekli zaman› ay›rarak
dersi haz›rlamak konusunda sorumluluklar›n› yerine getirmekte zorland›klar› belirtilmektedir. Bu ba¤lamda ders içeriklerinin istenen kalitede haz›rlanamam›ﬂ olmas›, ö¤retim elemanlar›n›n uzaktan e¤itim bilgi yetersizli¤i, zaman s›k›nt›s› ve uzaktan e¤itim alan›nda personel eksikli¤i gibi aksakl›klar›n yan›nda ortaya ç›kan bir di¤er aksakl›k olarak sunulmaktad›r. Verilen
yan›tlarda teknik ba¤lamda belirtilen aksakl›klar içinde özellikle internet ba¤lant›s›ndan ve alt yap›dan kaynakl› yaﬂanan sorunlar vurgulanm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n uzaktan e¤itimde aksakl›k
olarak belirttikleri bir di¤er sorun ise uzaktan e¤itim konusundaki yönetmelik eksikli¤i ve ders içerikleri konusundaki akreditasyon çal›ﬂmalar›n›n eksikli¤i olarak görülmektedir. Kim ve
Bonk (2006) çal›ﬂmalar›nda çevrimiçi programlar›n baﬂar›s›n›
etkileyen faktörler aras›nda düﬂük s›ralarda da olsa akreditasyon
süreci ile kesin bir kalite yönetimini vurgulam›ﬂlard›r.
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TTT Tablo 3. Ö¤retim elemanlar›n›n bir dersi çevrimiçi sunarken içerikle ilgi-

li olarak karﬂ›laﬂt›klar› ihtiyaçlar›n da¤›l›m›
Ö¤retim elemanlar›n›n teknik ihtiyaçlar›

f

%

Kullan›lan sistem (ÖYP ortam›) hakk›nda e¤itim

12

50

Senkron bileﬂenler hakk›nda e¤itim

3

13

‹çerik haz›rlanmas›

2

9

Temel bilgisayar bilgisi

2

8

Yaz›l›m deste¤i

2

8

Donan›m deste¤i

1

4

Temel internet kullan›m›

1

4

Ö¤rencilere teknik destek için 7/24 ça¤r› merkezi deste¤i

1

4

Toplam

24

100

Çevrimiçi E¤itimde Baﬂar›y› Etkileyen Unsurlar
Çevrimiçi e¤itimde baﬂar›y› etkileyen unsurlar TTT Tablo
4’te verilmiﬂtir. Bu verilere göre, çevrimiçi e¤itimde baﬂar›y›
etkileyen unsurlardan en etkili olanlar› %21 ile e¤itmenlerin
pedagojik yeterlilik durumlar› ve %20 ile e¤itmenlerin teknik
yeterlik durumlar› oldu¤u dikkati çekmektedir. E¤itmenlerin
pedagojik ve teknik yeterlik durumlar›n› takiben %18 ile çevrimiçi ortam teknolojilerindeki geliﬂmelerin çevrimiçi e¤itimi
etkileyen unsurlar aras›nda üçüncü s›rada yer ald›¤› görülmektedir. Listenin dördüncü s›ras›nda ise %17 ile kurum yönetiminin deste¤i görülmektedir. Daha sonra ise çevrimiçi e¤itimde baﬂar›y› etkileyen unsurlar olarak s›ras›yla %12 ile finansal
destek, %7 ile kat›l›mc›lar taraf›ndan belirtilen di¤er faktörler
ve %5 ile piyasan›n durumu listelenmektedir. Kat›l›mc›lar “di¤er unsurlar” içinde e¤itimin gereklili¤i, ö¤rencilerin haz›r olma durumu, motivasyon, e¤itmenlerin pedagojik bilgilerini
ortama uygulayabilme durumu, kurumlar›n uzaktan e¤itime

TTT Tablo 4. Çevrimiçi e¤itimde baﬂar›y› etkileyen unsurlar›n da¤›l›m›
Baﬂar›y› etkileyen unsurlar

f*

%

E¤itmenlerin pedagojik yeterlilik durumlar›

17

21

E¤itmenlerin teknik yeterlilik durumlar›

16

20

Çevrimiçi ortam teknolojilerindeki geliﬂmeler

15

18

Kurum yönetiminin deste¤i

14

17

Finansal destek

10

12

Di¤er

6

7

Piyasan›n durumu

4

5

Toplam

83

100

*Kat›l›mc›lar birden fazla seçenek seçebildikleri için yan›tlar›n toplam say›s› kat›l›mc› say›s›ndan fazlad›r.

Türkiye’de Yüksekö¤retimde Çevrimiçi Ö¤retimin Durumu

yöneliﬂ sebeplerinin e¤itim çeﬂitlili¤inden faydalanmaktan öte
ticari anlay›ﬂ içermesi gibi konular› belirtmektedirler.
Çevrimiçi ö¤retimin baﬂar›l› ve etkin olabilmesi için örgün
e¤itimden farkl› olarak odaklan›lmas› gereken bir tak›m unsurlar ortaya konmal›d›r. Baﬂar›l› ve etkin e¤itim-ö¤retimin sunulmas› için yüksekö¤retim kurumlar› çevrimiçi olarak sunduklar›
e¤itimlerde bu noktalardaki gerekli düzenlemeleri gerçekleﬂtirmelilerdir. TTT Tablo 4’teki veriler incelendi¤inde yüksekö¤retim kurumlar›nda uzaktan e¤itim birimlerinde çal›ﬂan ya da
uzaktan e¤itim ile ilgilenen ö¤retim elemanlar› ve ilgili personel ile yap›lan görüﬂmeler sonucunda e¤itmenlerin pedagojik
ve teknik yeterlik durumlar›n› en etkili unsurlar olarak ortaya
koyduklar› anlaﬂ›lmaktad›r. Kim ve Bonk (2006) da çevrimiçi
programlar›n baﬂar›s›n› etkileyen en önemli unsurlar aras›nda
çevrimiçi e¤itmenlerin pedagojik ve teknik yeterliklerini s›ras›yla ikinci ve üçüncü s›rada göstermiﬂlerdir. Yüksekö¤retim
kurumlar›n›n çevrimiçi e¤itim ile oluﬂan yeni yüzlerinde de
e¤itmenlerin pedagojik yeterlik durumlar› ve devam›ndaki teknik yeterlik durumlar› baﬂar›y› etkileyen en önemli etkenler
olarak sunulabilir.

Çevrimiçi E¤itimde E¤itmenlerin Karﬂ›laﬂt›klar›
Sorunlar
Çevrimiçi e¤itimde e¤itmenlerin karﬂ›laﬂt›klar› sorunlara
iliﬂkin ö¤retim elemanlar› ve uzaktan e¤itim ile ilgili çal›ﬂan görüﬂlerinin verilerinden ortaya ç›kan sonuçlar TTT Tablo 5’de sunulmaktad›r. Buna göre, %31 ile çevrimiçi e¤itimde e¤itmenlerin ilk s›rada yer alan sorunlar›n›n teknik sorunlar oldu¤u, daha sonra %28 ile içerik haz›rlama sorunlar›n›n ortaya kondu¤u
ve üçüncü s›rada ise %20 ile kullan›lan çevrimiçi ortamla ilgili
sorunlar›n oldu¤u görülmektedir. Ayr›ca %10 ile ö¤renci de-

¤erlendirilmesi ve %8 ile geri dönüt için yeterli düzeyde zaman
ay›ramaman›n ve %3 ile di¤er sorunlar›n çevrimiçi e¤itimde
e¤itmenlerin karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar aras›nda oldu¤unu belirtilmektedir. Di¤er sorun olarak eﬂzamanl› derse kat›lan ö¤renci
say›s›n›n az olmas› gösterilmektedir.
Bu verilere göre e¤itmenlerin yani yüksekö¤retim kurumlar› için ö¤retim elemanlar›n›n çevrimiçi bir ders yönetiminde
en çok karﬂ›laﬂt›klar› sorunun teknik sorunlar oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Ö¤retim elemanlar› teknik sorunlardan sonra ise
çevrimiçi e¤itim sunarken en yüksek düzeyde içerik haz›rlama
konusunda sorun yaﬂamaktad›rlar. Alanyaz›na bak›ld›¤›nda da
uzaktan e¤itimde ders veren e¤itimcilerin teknik deste¤e, donan›m ve yaz›l›m deste¤ine, dersin tasarlanmas›nda ve ö¤renci
taleplerinin karﬂ›lanmas›nda deste¤e ihtiyaç duyduklar› (Tüzün
ve Y›lmaz, 2002) ﬂeklinde bulgulara rastlanmaktad›r. Ö¤retim
elemanlar› özellikle çeﬂitli ö¤retim yönetim sistemleri ve eﬂ zamanl› iletiﬂim araçlar›n›n kullan›lmas›nda ve içeri¤in haz›rlanmas›nda teknik deste¤e ihtiyaç duymaktad›rlar.

Uzaktan E¤itim Merkezinde Çal›ﬂan
Görevliler Aç›s›ndan Görev Da¤›l›mlar›
Kat›l›mc›lara anket üzerinden yöneltilen “Size göre bir
uzaktan e¤itim merkezinde çal›ﬂan görevliler aç›s›ndan nas›l
bir görev da¤›l›m› olabilir?” sorusuna verilmiﬂ olan yan›tlara
göre aﬂa¤›daki görevleri yerine getirecek bir ekibe ihtiyaç duyuldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r:
‹çerik geliﬂtiriciler (video, grafik, senaryo)
Yaz›l›m geliﬂtiriciler
Sistem ve a¤ (network) grubu
Teknik destek grubu
E¤itimciler
Proje yöneticileri

TTT Tablo 5. Çevrimiçi e¤itimde e¤itmenlerin karﬂ›laﬂt›klar› sorunlarla ilgili

da¤›l›mlar
Karﬂ›laﬂ›lan sorunlar

f*

%

Teknik sorunlar

12

31

‹çerik haz›rlama

11

28

Kullan›lan çevrimiçi ortamla ilgili sorunlar

8

20

Ö¤renci de¤erlendirilmesi

4

10

Geri dönüt için yeterli zaman›n ayr›lamamas›

3

8

Di¤er

1

3

Toplam

39

100

*Kat›l›mc›lar birden fazla seçenek seçebildikleri için yan›tlar›n toplam say›s› kat›l›mc› say›s›ndan fazlad›r.

Tan›t›m ve organizasyon sorumlular›
Berge (1995) uzaktan e¤itimle ders veren bir e¤itimcinin
pedagojik, sosyal, idari ve teknik görevler üzerindeki rollerine
de¤inmiﬂtir. Ancak ülkemizdeki ö¤retim üyelerinin ders yo¤unlu¤u, bilimsel çal›ﬂmalar› vb. göz önüne al›nd›¤›nda e¤itimcilerin üstlenmiﬂ oldu¤u görev yükünün hayli fazla oldu¤u
anlaﬂ›lmaktad›r. Bu nedenle uzaktan e¤itim merkezlerinde ö¤retim üyelerinin sorumluluklar›n› azaltacak ﬂekilde bir görev
da¤›l›m›n›n yap›lmas› gerekti¤i ileri sürülebilir.
Yukar›daki ilk alt› maddede yer alan görevler kadar yedinci s›rada yer alan “tan›t›m” görevinin de uzaktan e¤itim merkezlerinin etkili olmas›nda önemli bir yeri oldu¤u aç›kt›r. Üniversitelerde bulunan uzaktan e¤itim merkezleri harcanan zaman ve maddi giderlerin karﬂ›l›¤›n› almay› beklemektedir.
Üniversitelerin k›s›tl› bütçesi, kimi zaman iyi bir e¤itim olana-
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¤›n›n sa¤lanmas›n› zorlaﬂt›rsa da, ço¤u zaman yap›lan iyi bir
plan ve çal›ﬂma çevrimiçi ö¤renmelerde kilit noktas› olabilir.
Çal›ﬂmaya kat›lan üniversitelerin ö¤renci profilleri incelendi¤inde bir yandan ö¤renci say›s› düﬂük olan uzaktan e¤itim
merkezlerinin, di¤er yandan binlerce ö¤renciye sahip olan
üniversitelerin bulundu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Öte yandan ö¤rencilerin uzaktan e¤itim merkezlerinden alm›ﬂ olduklar› e¤itimlerden memnun kalmalar› o kurumlar›n ücretsiz olarak tan›t›mlar›n›n yap›lmas› sonucunu do¤urabilir.

Çevrimiçi E¤itimde Kullan›lan Materyaller ve
Video Konferans Araçlar›
Çevrimiçi derslerde kullan›lan materyaller kadar ö¤rencilerin ve e¤itmenlerin birbirleriyle olan iletiﬂimi ve çevrimiçi
ortamlardaki iletiﬂim araçlar›n› kullanarak etkileﬂim içerisinde
bulunmalar› derslerin niteli¤ini etkileyen önemli bir unsurdur.
Özellikle eﬂ zamanl› etkileﬂimler için çeﬂitli video konferans
programlar› kullan›labilir. Verilere göre Türkiye’de en yayg›n
kullan›m alan› bulan eﬂ zamanl› görüntülü konuﬂma program›
Adobe Connect isimli programd›r. Bunun d›ﬂ›nda Open Meetings, BigBlueButton ve Perculus gibi programlar da kullan›lmaktad›r. E¤itmenler ve ö¤renciler aras›ndaki iletiﬂim gerek
iletiﬂim araçlar› gerekse okulda bir araya gelerek sa¤lanabilir.
Bu tür programlar sayesinde ö¤renciler ve e¤itmenler yüz yüze görüﬂme olana¤› bulacakt›r. Di¤er yandan ders içerikleriyle
çevrimiçi derslerin niteli¤i artt›r›labilir. Araﬂt›rmalar sonucunda grafik, video ve e-kitaplar›n en çok kullan›lan materyaller
oldu¤u tespit edilmiﬂtir.

Çevrimiçi E¤itimde Kullan›lan Ö¤renme
Yönetim Sistemleri (ÖYS)
Çevrimiçi ö¤renme sistemlerinde ders içeriklerinin ve çeﬂitli iletiﬂim araçlar›n›n ayr› platformlarda verilmesi bu araçlara ulaﬂ›m› zorlaﬂt›racakt›r. Ö¤renenlerin bu araçlar› bir arada
bulunmas›n› sa¤layan e-ö¤renme ortamlar› mevcuttur. Araﬂt›rma sonuçlar›ndan elde edilen verilere göre bu ortamlar içerisinde en çok kullan›lan %48 ile Moodle’d›r. Bu ö¤retim yönetim sisteminin tercih edilmesinin baﬂl›ca nedeni ücretsiz
olarak sunulmas› ve karﬂ›laﬂ›lan problemlerin çözümüne yönelik bilgilerin an›nda bulunabiliyor olmas› olabilir. Bunun d›ﬂ›nda kat›l›mc›lardan baz›lar› E-nokta, Meteksan gibi firmalar
taraf›ndan haz›rlanan programlar› kulland›klar›n› belirtirken,
Akademik LMS (SAUPORT) gibi kendi yazd›klar› ÖYS sistemlerini kullananlar da bulunmaktad›r.

Uzaktan E¤itim Merkezlerindeki
Geri Dönüt Sistemi
Uzaktan e¤itim sitemlerinde etkili olabilmenin en garanti
yollar›ndan birisi geri bildirim sisteminin uygulamaya kon-
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mas›d›r. Geri bildirim sistemi sayesinde sorunlar›n belirlenmesi ve çözüme ulaﬂt›r›lmas› mümkün olabilir. Bu amaçla da
ö¤rencilerden ve e¤itmenlerden an›nda geri dönütlerin al›nmas› gerekmektedir. Özellikle içerik ve uzaktan e¤itim sistemleriyle ilgili dönütler sorunlar›n giderilmesi, içeriklerin ve
sistemin düzenlenmesi için oldukça önemlidir. Bu çal›ﬂmada
kat›l›mc›lar›n bir k›sm› e¤itmenlerden uzaktan e¤itim sistemleriyle ilgili genellikle haftal›k ve ayl›k dönüt al›nd›¤›n› belirtirken bir k›sm› da ihtiyaç duyuldu¤unda veya ö¤retim elemanlar› her istedi¤inde geri dönüt verildi¤ini belirtmiﬂlerdir.
Yine kat›l›mc›lar›n bir k›sm› ö¤rencilerden uzaktan e¤itim
sistemleriyle ilgili çeﬂitli zaman aral›klar›nda geri dönüt ald›klar›n› belirtirken, baz› kurumlar ise ayda ya da y›lda bir kez
geri dönüt ald›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Uzaktan e¤itim merkezlerinin ald›¤› geri dönüt say›s› bir sistemin düzenlenmesi
için yetersiz kalmaktad›r. Bununla beraber yine içerikle ilgili
ö¤rencilerden al›nan geri dönüt say›lar› da yetersiz kalmaktad›r. Kat›l›mc›lar genellikle sorun ç›kt›¤›nda içerikle ilgili güncellemeleri yapmay› tercih etmektedirler. Oysa ö¤rencinin
her ihtiyaç duydu¤unda karﬂ›laﬂt›¤› problemlere ve ihtiyaç
an›nda sorular›na cevap alabilmesi dersin kalitesini artt›racakt›r (Gülbahar, 2009).

Sonuç ve Öneriler
Bu çal›ﬂman›n bulgular›na göre Türkiye’deki yüksekö¤retim kurumlar›nda uzaktan e¤itim sistemlerini kullanan ö¤retim elemanlar› “içerik haz›rlama, teknik durumlar, uzaktan
e¤itim konusunda pedagojik eksiklik, zaman yetersizli¤i, ö¤renci de¤erlendirilmesi ve geri dönüt” konular›nda sorunlarla karﬂ›laﬂmaktad›rlar. Ayr›ca ö¤retim elemanlar›ndan al›nan
dönütlere göre ö¤rencilerde çevrimiçi ortamlar› kullan›rken
“teknik sorunlar ve kullan›lan ortama adaptasyon” konular›nda sorunlarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Bunlar›n yan› s›ra uzaktan
e¤itim sistemlerinin kullan›m› için e¤itmen ve ö¤rencilere oryantasyon amaçl› e¤itim verildi¤i halde ortamlar›n kullan›m›yla ilgili olarak az›msanamayacak düzeyde sorunlarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Uzaktan e¤itim programlar›nda baﬂar›y› etkileyen en
önemli üç unsurun s›ras›yla e¤itmenlerin pedagojik yeterlilik
durumlar›, e¤itmenlerin teknik yeterlik durumlar› ve çevrimiçi ortam teknolojilerindeki geliﬂmeler oldu¤u görülmektedir.
Bu ba¤lamda üniversitelerin uzaktan e¤itim programlar›nda
etkili olabilmeleri için sistemde ders verecek e¤itmenlere yönelik hem pedagojik hem de teknik anlamda destek programlar› sunmalar›n›n önemli oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Uzaktan
e¤itim programlar›nda e¤itmenlere yönelik olarak genellikle
teknik destek konusunda daha çok çal›ﬂma yap›ld›¤› görülürken, bu araﬂt›rma bulgular›na göre baﬂar›l› bir uzaktan e¤itim
için e¤itmenlere ders haz›rlama ve sunma sürecinde verilecek
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pedagojik destek en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. Nitekim Kim ve Bonk (2006) da geliﬂtirilmiﬂ pedagojinin kusursuz bir çevrimiçi e¤itim için en önemli unsurlardan
biri olabilece¤ini vurgulam›ﬂlard›r.
Uzaktan e¤itimle ders verenlerin bilgisayar›n nas›l kullan›ld›¤›n› ya da e¤itim teknolojilerinin nas›l kullan›lmas› gerekti¤ini bilmesi yeterli de¤ildir (Smith, 2003). Özellikle ilk
defa uzaktan e¤itimle ders veren e¤itimcilerin zaman kayg›s›
duymamalar› ve çevrimiçi derslerin geleneksel derslerden
farkl› oldu¤unu anlamalar› gerekmektedir. Çevrimiçi dersler
geleneksel yöntemlere göre daha fazla sab›r, zaman ve anlay›ﬂ
gerektirmektedir (Perin ve Mayhew, 2000). Ö¤retim elemanlar›n›n kendilerinden beklenen sab›r, zaman ve anlay›ﬂ› gösterememeleri uzaktan e¤itimle ders verdi¤i sistemde de aksamalar›n olmas›na yol açacakt›r. Bu araﬂt›rmada da uzaktan
e¤itim merkezlerinde yaﬂanan aksakl›klarda ö¤retim elemanlar›n›n içerik haz›rlama, temel bilgisayar becerileri, çevrim içi
ortamlar› ve iletiﬂim araçlar›n› kullanmadaki yetersizli¤i, zaman s›k›nt›s› ve teknolojiye olan uzakl›¤› ön plana ç›kmaktad›r.
Uzaktan e¤itim merkezlerinde daha nitelikli e¤itimlerin
sunulabilmesi için e¤itim verecek olan ö¤retim elemanlar›na
oryantasyon amaçl› e¤itimlerin verilmesi sistemin etkili olmas›nda önemli katk›lar sa¤layabilecek bir unsur olacakt›r. Bununla birlikte ayr›ca ö¤retim elamanlar› ve ö¤rencilere istedikleri her an teknik destek verilip yaﬂad›klar› sorunlar giderilmeye çal›ﬂ›lmal›d›r. Bu da ancak e¤itmenler ve ö¤rencilerden düzenli olarak al›nacak geri dönütlerle gerçekleﬂtirilebilir.
Öte yandan, çevrim içi derslerdeki verimlili¤i art›rmak
için sürece baﬂlamadan önce görev da¤›l›m›, içeriklerin oluﬂturulmas›, kullan›lacak araç gereçlerin belirlenmesi ve e¤itmenlerin çevrimiçi derslere haz›rlanmas› süreci çok iyi bir ﬂekilde planlanmal›d›r. Çünkü planlama baﬂar›l› olman›n en
önemli ön koﬂuludur. Ayr›ca, çevrimiçi e¤itimin en önemli
unsurlar›ndan biri olan iletiﬂimin hangi araçlarla etkili bir ﬂekilde sa¤lanabilece¤i de belirlenmelidir. Çünkü etkili iletiﬂimin sa¤lanmas› e¤itim sistemlerinin baﬂar›l› olmas›nda en
önemli de¤iﬂkendir.
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