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Öz 

Geçmi te, e itimde teknoloji kullan m na sürekli üpheyle bakan ve teknolojiyi u 
ana kadar çe itli nedenlerden ötürü ö retim metotlar na dâhil etmeyen e itimciler, son 
y llarda e itimde bilgisayar uygulamalar na destek vermektedirler. Çok ümit verici bulunan 
bu yeni uygulaman n da pek çok yeni sorunu beraberinde getirece i maalesef göz ard 
edilmektedir. Bu yeni uygulaman n ad

 

internettir. 

Günümüzde art k her kesimden insan, e er internet pek çok ö retmenin ve 
ö rencinin kullan m na sunulabilirse, dünyan n s n fa getirilebilece i görü ünü 
savunmaktad r. Bu durumun, ö rencileri daha bilgili ve daha güçlü hale getirece i, 
çocuklar ve bilgi aras nda yeni bir ili ki kurarak onlar n problem çözme yeteneklerini 
artt raca savunulmaktad r. 

Ancak internet, ne kadar heyecan verici olursa olsun ve hangi ülkede olursa olsun, 
e itim sistemlerinin ve toplumun u an içinde bulundu u sosyal problemlere ve 
düzensizli e bir çözüm olu turamayacakt r. Maalesef pek çok e itimci, e itimle ilgili 
yay nc lar ve özellikle medya bir kez daha toplumu bilgi süper otoyolu nun  e itime 
faydalar konusundaki a r iyimser sözleriyle bir hayal k r kl na ve gerçekleri 
görememeye sürüklemektedir. 

Bu makalede, internet ve e itim konusundaki problemler ülkemizle ilgili baz 
noktalara de inilerek ele al nmaya çal lm t r. 

Anahtar kelimeler: internet, e itim  

INTERNET AND EDUCATION 

Abstract 

Educators, who did not integrate technology into their teaching methods with 
various reasons and who were skeptical about the use of technology in education in the 
past, have become very supportive about the computer applications in education in recent 
years. However, it has been underestimated that the very promising new applications might 
also cause some new problems. This new application in education is known as the internet. 

Today people from various backgrounds have been advocating that if the internet 
is used in classes, in a sense, the world has been brought into the classes and thus the 
students will become more informed and effective and this will create a new type of 
relationship between the learners and knowledge, which  in return will increase their 
problem-solving skills. 
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However, internet, no matter how exciting it is and in which part of the world it is 

used, cannot solve the social problems and disorder of education systems and the societies. 
Unfortunately, many educators, education-related publishers and specifically popular 
media once more have been dragging the societies into a possible disappointment by 
creating a very optimistic atmosphere about the benefits of this so called information super 
highway . 

In this article, problems about the internet and education have been analyzed by 
touching some points related to our country. 

Key words: Internet, Education  

Giri

  

70 lerin sonu ve 80 lerin ba ndan itibaren geli mi ülkelerde ça da 
e itimde bilgisayar kullan m n savunanlar, mevcut e itim problemlerine çözüm 
getirebilmek amac yla pek çok donan m ve yaz l m yeniliklerini kullanmaya 
ba lad lar. Bu durum 90 lar n ba ndan itibaren k smen de olsa, ülkemizde de 
ya anmaya ba lad . Bu arada pek çok e itimci, sürekli olarak tekrar eden bu a r 
iyimserlik, gerçek d vaatler ve dikkatlice incelenmeden yap lan uygulamalardan 
vazgeçilmesi gerekti i konusunu tart maya devam etti. Çünkü bu tür yakla mlar 
bizim hayal kuramamam za, potansiyel olarak yararl olabilecek yenilikleri terk 
etmemize ve sonuçta ö retimde ve ö renmenin her safhas nda bilgisayardan 
yararlanmam za neden olacakt r.  

Sosyal içeri i ve etki alan olan sorunlar çözmek için teknolojik çözümlere 
çok fazla ümit ba laman n do ru olmayaca n dü ünmekteyim. Kan mca, e itim 
de eri ne olursa olsun, günde yar m saatlik bilgisayar veya herhangi bir yaz l m 
kullan m , toplumun genelinin ve e itim sisteminin u an içinde bulundu u durumu 
düzeltmeye yönelik çe itli çabalardan çok daha az faydal olacakt r. Bu arada 
yöneticilerin okullar bilgisayarlarla donatacaklar n ve internetin s n flara 
götürülece in ve bunun e itimin içinde bulundu u sorunlara çözüm te kil 
edece ini söylemeleri ise beni hiç mi hiç ikna etmiyor.  

Okullara bilgisayarlar göndererek, okullar n içinde bulundu u durumdan 
kurtulacaklar n sanman n gerçekçi bir yakla m oldu u söylenemez. Bu sorunlar n 
üstesinden, teknoloji diye eski model bir kaç bilgisayar göndermek yerine, daha 
gerçekçi olan zihinsel de i imi sa layarak gelebiliriz. Bu arada faydal olabilecek 
teknolojiyi, pek çok sosyal sorunun bulundu u e itim kurumlar na çözüm olarak 
sunman n sonucunda herhangi bir ba ar s zl kla kar la ld nda bu durum 
teknolojiyi suçlamam za neden olacakt r.  

Asl nda teknoloji ve e itimde reform konular çok heyecan verici 
olmalar n n yan s ra,  kendi ba lar na ayr bir forum olu turabilecek öneme sahip, 
karma k yap lardaki konulard r. Geçmi te, e itimde teknoloji kullan m na sürekli 
üpheyle bakan ve pek çok teknolojiyi u ana kadar çe itli nedenlerden ötürü 

ö retim metotlar na dâhil etmeyen e itimciler, son y llarda bilgisayar 
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uygulamalar na destek vermektedirler. Hemen herkes taraf ndan çok ümit verici 
bulunan bu yeni uygulaman nda pek çok yeni sorunu beraberinde getirece i 
maalesef göz ard edilmektedir. Bu yeni uygulaman n ad internettir.  

u ana kadar hemen hemen her e itimci ileti im sistemlerinin e itime 
büyük katk da bulunaca n , fakat maddi ve teknik yetersizlikler nedeniyle bu 
potansiyelin sürekli ertelendi i veya gerçekle tirilmedi ini söylemekteydi. 
nternetin ve ilgili di er donan m ve yaz l m programlar n n yayg n bir ekilde 

kullan labilir olu u, bu problemleri azaltm ve ileti im sistemlerini birer pratik 
ö retme ve ö renme ayg t durumuna getirmi tir. Günümüzde art k her kesimden 
insan, e er internet pek çok ö retmenin ve ö rencinin kullan m na sunulabilirse, 
dünyan n s n fa getirilebilece i görü ünü savunmaktad r. Bu durumun, ö rencileri 
daha bilgili, dolay s yla daha güçlü hale getirece i, çocuklar ve bilgi aras nda yeni 
bir ili ki kurarak onlar n problem çözme yeteneklerini artt raca savunulmaktad r. 
Ayr ca, internetin her alanda ö rencilerin ufkunu geni letece i ve nitelikli 
bilgilerin e it bir ekilde hem k rsal hem de ehirli ö rencilere ula t r labilece i 
varsay lmaktad r. Bu arada Türkiye internet kullan m alan nda  %21,1 kullan m 
oran ile dünyada 16. s radad r.1 

Ancak internet, ne kadar heyecan verici olursa olsun ve hangi ülkede olursa 
olsun, e itim sistemlerinin ve toplumun u an içinde bulundu u problemlere ve 
düzensizli e bir çözüm olu turamayacakt r. Maalesef pek çok e itimci, e itimle 
ilgili yay nc lar ve özellikle medya bir kez daha toplumu bilgi süper otoyolu nun  
e itime faydalar konusundaki a r iyimser sözleriyle bir hayal k r kl na ve 
gerçekleri görememeye sürüklemektedir. Hatta u anda bu iyimserli in yaratt 
çok çarp c olaylarla u ra maktay z; internet ve iddet, internet ve pornografi gibi. 

Çok özel ve kapasite olarak ö renme ve ö retme arac olarak çok faydal 
olabilecek internet hakk nda iyimser olamamak, gerçekten de güçtür. Ancak, her 
araç gibi o da baz problemleri hallederken, ba ka problemleri de beraberinde 
getirmektedir. Maalesef, internetin e itimdeki kullan m na ait kaynaklar, onun 
problem çözme konusundaki kapasitesini oldu undan fazla göstermekte ve internet 
diye adland rd m z a ve a lar n problem yaratma kapasitesini göz ard 
etmektedir. nternet ve kar la lan problemler 

Bu konu hakk nda belki de en çarp c yaz lardan birini yazm olan 
Maddux (1994), internetin ö retimde kullan lmas ile ilgili yedi problemden 
bahseder.2 Bu problemler ülkemiz ko ullar göz önünde tutularak tek tek ele 
al nacakt r. 1. Eri im ve internet: Buradaki problem, ö rencilerin ve ö retmenlerin 

bir kez internete eri tikten sonra, onu otomatik olarak e itime faydal 
bir ekilde kullanabilecekleri yanl inan d r. Eri im önemli ve 

                                                          

 

1  http://www.internetworldstats.com 
2  Maddux, C.D. (1994). The internet: Educational prospects-and problems. Educational Technology, 

34(7), 37-42. 

http://www.internetworldstats.com
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gerekli olmas na ra men, internetin s n fta bulunmas onun e itime 
faydal bir ekilde kullan laca n garanti etmez. Unutulmamal d r ki, 
teknolojinin faydas tamamen ne amaçla ve nas l kullan ld na 
ba l d r. 

2. Teknolojisi eskimi donan m ve yaz l m: u an pek çok okulda (belki 
de hepsinde) teknolojik olarak çok geride kalm bilgisayarlar 
bulunmaktad r. Ayr ca, okullardaki mevcut bilgisayarlar n çok az 
modemle donat lm ve pek az okul herhangi bir s n f na, çok az 
say daki okul da tüm s n flar na telefon hatt tahsis edebilmi tir. En 
iyimser bir yakla mla, muhtemelen, özel okullar ve refah düzeyi 
yüksek çevrelerdeki baz devlet okullar , yeni modern yaz l m 
programlar n çal t rabilecek, modemle donanm bilgisayarlara ve 
s n flar na modem ba lant s kurmu

 

durumdad r. Buradan da 
anla laca gibi e er internet çok faydal bir ö retme ve ö renme arac 
haline gelirse, u an okullar n ve ö rencilerin içinde bulundu u 
e itsizlik ve bilgiden yararlanamama durumu, internet sayesinde daha 
da artacak ve aradaki uçurum kapanamayacak kadar artacakt r. 
Maalesef, e itim fakültelerindeki durum da normal devlet okullar ndan 
pek farkl de ildir. Hatta baz lar n n durumu devlet okullar ndan çok 
daha kötü durumdad r. K smi olarak sa lanan baz imkânlar ve verilen 
hizmetler beklentilerin ve ihtiyaçlar n çok gerisindedir. 

3. nternetin maliyeti: u an internetten yararlanma ücretlidir. Ancak bu 
ücret devlet okullar nda, direkt olarak devlet taraf ndan; özel okullarda 
da okul taraf ndan ödendi i için, bu hizmet bedavaym gibi 
alg lanmaktad r. Her ne kadar hizmet fiyatlar h zla dü ü göstermekte 
ise de, internet yayg n olarak tüm okullarda ve ö rencilerin tamam 
taraf ndan kullan lmaya ba lan rsa maliyetin u an bile k s tl olan okul 
bütçelerine nas l yans yaca bilinmemektedir. Son zamanlarda 
internet hizmetinin tüm e itim kurumlar na ücretsiz sa lanmas 
konusunda hükümetin baz inisiyatifleri oldu u bilinmekle birlikte, 
devletin zamanla bu deste i vermeyi b rakaca göz önünde 
bulunduruldu unda, ö retmenlerin ve ö rencilerin durumunun ne 
olaca da dü ünülmelidir. 4. Destek ve internet: nternetin okullarda etkin ve amac na uygun 
kullan m n sa layacak, kar la lacak sorunlar çözebilecek 
uzmanlar n yeti tirilmesi konusunda pek bir ey yap lmam t r. 
Ö retmenlerin ve ö rencilerin interneti etkin kullanabilmeleri için, 
ö retmenlerin yeti tirilmesi hatta baz ö retmenlerin di er gerekli 
yard mlar ve sürekli e itim faaliyetlerini sa layabilmeleri için 
yeti tirilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla hem teknik, hem müfredat 
deste i, hem de e itim gerekmektedir. 

5. Uygun yap , istikrar ve belgeleme eksikli i: nterneti kullanan 
herkes bilir ki, istenilen bilgiye ula mak hiç de kolay de ildir. 
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Sa lanan yeni arama vas talar ve yollar bu i i kolayla t rsa da, 
giderek artan say da, karma kl kta ve çe itlilikte bulunan bilgilere 
ula abilmek uzmanl k ve beceri gerektirmektedir. Bu sorunlara cevap 
verebilecek elemanlar n yeti tirilmesi konusu ise hiç 
konu ulmamaktad r. Yukar da belirtilen destek elemanlar n n bu 
sorunlara cevap vermesi, hizmet içi e itim faaliyetlerinin sürekli ve 
düzenli hale getirilmesi, belgelerin yenilenmesi, yeni belgelerin 
yaz m , bu belgelere nas l ula labilece i ve di er dan manl k 
hizmetlerinin sa lanmas gerekmektedir. 

6.  Sansür ve internet: Pek çok ülkede oldu u gibi ülkemizde de 
internetle ilgili en büyük sorunu sansür konusu olu turacakt r. u an 
internetle ilgili en büyük sorun belki de internette bulunan uygun 
olmayan materyallerdir. Yurt d nda bulundu um s rada yapt m 
gözlemlerde, pek çok okulun, (üniversiteler de dâhil olmak üzere), bu 
uygun olmayan materyallerden rahats z oldu una ahit oldum. Bu 
bak mdan pek çok okul ya sansür uygulamakta, ya da kontrol d 
internet kullan m n tamamen yasaklamaktad r. Bu tür materyallerle 
ilgilenen ö rencilere de okuldan at lmaya kadar giden çe itli cezalar 
uygulanmaktad r. Ülkemizde bu konunun yarataca sorunlar ve nas l 
halledilebilece ine dair bir forum, bu y la kadar, henüz 
olu turulamam t r. Ancak son günlerde artan baz olaylar sonucunda 
bu konular s kl kla konu ulur hale gelmeye ba lanm t r. 

7.  Kalite kontrolü ve internet: nternette bulunan bilgilerin hangisinin 
sa l kl ve kaliteli, hangisinin sa l ks z ve kalitesiz oldu unu tespit 
etmek bazen çok zordur. Bu durum internet olgunla t kça ve bireylerin 
neyi niçin arad n bilmesi ve nitelik dünyalar n n belli bir düzeye 
gelmesiyle düzelece ini dü ünmekteyim. E itim ile ilgili belgeler 
yay nlanmadan önce daha çok gözden geçirilecek ve daha çok dergi, 
magazin elektronik formatta yay mlanacakt r. Ancak isteyen herkesin 
internette istedi i her eyi yay mlayabilece i gerçe i, her zaman en 
kaliteli bilgiyi bulabilme konusunda bir problem yaratacakt r.  

Çözüm Önerileri 

Yukar da ortaya at lan problemlerin hiç biri çözümsüz de ildir. nternetin 
en iyi nas l kullan labilece ine, kendini sorumlu hisseden gerçek e itimcilerin çok 
geçmeden karar vermesi gerekmektedir. E itimle ilgili kurumlar, ba ta e itim 
fakülteleri olmak üzere, dernekler, kurulu lar, sendikalar bu konu hakk nda 
bilinçlendirilmeli ve bu konunun üzerine gitmeleri sa lanmal d r. Aksi takdirde pek 
çok olayda oldu u gibi konu medya taraf ndan ele al nacak ve i tamamen popüler 
yollardan ele al nacakt r!  

Eski teknoloji, uygun ve yeterli say da olmayan donan m ve yaz l m 
problemleri hiç bir zaman bitmeyecektir. Okullar n ve üniversitelerin y ll k 
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bütçelerinde bu konu için belli bir miktar tahsis etmeleri ve bunun sürekli olmas 
sa lanmal d r. Bu tahsisat n bütçeye konulmas konusunda kamuoyunun ve e itim 
kurumlar n n takipçi olmas gereklidir. Özellikle e itimde teknoloji kullan m n 
savunan e itimcilerin bu konu ile ilgili yaz lar yazmalar da konunun çözümüne 
yard mc olacakt r. 

nternet kullan m ücreti eskiye oranla çok daha az öneme sahiptir. 
Devletin, internet hizmetinin ücretini kar lamaya devam edece i ve hizmet 
maliyetlerinin gittikçe dü ece i öngörülmektedir. Bu aç dan ücret konusu ciddi bir 
sorun olarak kar m zda durmamaktad r.  

Destek eksikli i sorununun çözümüne, okul yönetimlerini ve di er ilgilileri 
destek elemanlar n n gereklili i konusunda ikna etmekle ba lanabilir. Bu amaçla, 
internet uygulamalar n n detayl bir ekilde ele al nd uygulamal e itim 
seminerleri bu personelin gereklili ini kan tlama konusunda faydal olacakt r. 

Yap , istikrar ve belgeleme eksikli i sorunu da destek elemanlar n n göreve 
getirilmesi ile çözülebilir. Teknik konularda ve müfredat üzerinde uzmanla m bu 
insanlar, internetin müfredat programlar nda belirtilen hedeflerle uyumlu, etkin ve 
yarat c bir ekilde kullan m konusunda da anahtar rolü oynayacakt r. 

Sansür sorunu, internetin s n fta kullan lmas konusunda çok ciddi bir engel 
te kil etmektedir. nternetin en güçlü yönlerinden ikisi, bilgilerin çoklu u ve 
çe itlili idir. Ancak, bilimsel yay nlarla, sadece i olsun diye yerle tirilmi , bazen 
de sansasyonel yay nlara ilaveten, tamamen amaçs zca yerle tirilmi materyaller de 
bulunmaktad r. Pornografi ve internet konusu ise ba l ba na bir olgudur. Bu 
konuyla ilgili baz ilginç istatistikler öyledir. Pornografi için y lda 2,5 Milyar 
dolarl k bir bütçe ayr lmaktad r, internetteki toplam sitelerin %12 si, ki bu da 4,2 
milyon site demektir, pornografik amaçl d r,  116 bin çocuk pornografisi sitesi 
bulunmaktad r, günde 68 milyon arama yani günlük toplam internet aramalar n n 
%25 ini pornografik amaçl aramalar olu turmaktad r.3 Bir ba ka ilginç istatistik 
ise en çok kullan lan arama motorlar ndan olan Google da 2007 istatistikleri seksin 
425 milyon kez, politikan n 247 milyon kez, arab n 230 milyon kez, köpeklerin 
ise 158 milyon kez arand n göstermektedir4. Böyle bir tablo önümde dururken 
bu problemin sansürle halledilebilece ini sanm yorum. Böyle bir uygulamadan 
ötürü ahlaki aç dan rahats z olunmasa bile, pratik olarak bir internet kullan c s n n 
uygun olmayan bilgiye ula amayaca n iddia edemeyiz. Ak ll ve kararl bir 
kullan c ne tür bir engel koyarsan z koyun amac na ula acakt r. Bu bak mdan 
sansür konusu ancak, ki inin kendisi için neyin kabul edilebilir, neyin kabul 
edilemez olaca na karar vermesiyle halledilebilir. Baz çok uç durumlarda, 
karar vermek hiç de zor de ildir. Hemen her mant kl ki i baz materyallerin 
çocuklar için uygun olmad n tespit edebilir. Ancak, pek çok materyal bu tür 
kesin kararlar vermemize engeldir. Maddux (1994) ün de belirtti i gibi  tart ma 

                                                          

 

3  www.internet-filter-review.com 
4  http://superkids.com/aweb/pages/features/netporn 

http://www.internet-filter-review.com
http://superkids.com/aweb/pages/features/netporn
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konusu neyin kabul edilebilir neyin kabul edilemez oldu u de ildir. Asl nda bir 
yere kadar, hemen hemen her ey baz lar na göre kabul edilemezdir. Durum böyle 
olunca neyi sansür edece imize neyi etmeyece imize nas l karar verebiliriz (s.40). 
Pornografik materyallerin yan s ra, ülkemize özgü ve u s ralar ülkenin en önemli 
sorunlar olarak kar m zda bulunan, terör ve iddet gibi çe itli konular da bu 
kapsamda ayr nt l olarak dü ünmek durumunday z. Son günlerde bu konu hem 
hükümet hem de ciddi TV programlar nda ele al nm t r. Örne in ba bakan n 
30.01.2007 tarihli ulusa sesleni program nda duyurdu u temiz internet 
kampanyas , yine ayn gün CNN Türk te Can Dündar n yay nlad Neden adl 
program n konusu internet ve bili im suçlar yasa tasar s olmu tur.5 

Umar m, Milli E itim Bakanl , üniversiteler ve okullar çok geçmeden, 
internetin amaca uygun kullan lmas konusunda gerekli uygulamalar sa layacak 
öneriler ve önlemler geli tirebilirler. Okullar ve üniversiteler, kay tla birlikte, 
ö renciler ve ailelerle uygun olmayan ve pornografik materyallerin 
kullan lmamas na ili kin bir evrak imzalayabilir ve bu kural n ihlalinde ne tür 
yapt r mlar n ve cezalar n uygulanaca na karar verebilirler. Böyle bir uygula-
ma, internete, yaz l m hakk bulunan materyalleri, virüs ve di er uygun olmayan 
materyalleri yükleme veya internetten böyle materyalleri alma konusuna da aç kl k 
getirmelidir. Bu problemin çözümüne yönelik belki de yap lmas gereken ilk ey, 
böyle bir durum ortaya ç kmadan önce, ilgili kesimlerle yap lacak toplant lar 
olacakt r.  

Kalite kontrolü sorununda ise, ö rencilerin yay mlanan her eyin geçerli, 
güvenilir ve gerçek olmad n ö renmeleri gerekmektedir. Bu sorunun çözümünü 
internetin yayg nla mas ve olgunla mas ve destek elemanlar n n bu konuya 
gösterecekleri özen kolayla t racakt r.  

nternetin e itimde kullan lmas konusunda kar la lacak bir ba ka engel 
daha bulunmaktad r. Bu da bilgisayarlar n ö retim programlar na adapte edilmesi 
konusundaki yetersizliklerdir. Ço u kez bilgisayar laboratuarlar n n okullarda 
gerekli oldu u konusu tart lmas na ra men, her ö retmenin bilgisayar kendi 
ö retim tekniklerine entegre etmesinin gereklili i ayn hassasiyette tart lmam t r. 
Bu konunun her seviyede önemli oldu unu dü ünmekle birlikte, sadece e itim 
fakültelerinde de il, kampüslerdeki tüm fakültelerin de dikkat etmesi gerekmek-
tedir. Yeni ö retmenlerin, ö retildikleri gibi ö rettikleri gerçe inden yola 
ç karsak, ilkokul y llar ndan ba layarak üniversitedeki kariyerlerine kadar 
bilgisayarlar n ö retimdeki de erinin fark nda olmalar çok önemlidir. 

Baz üniversite ö retim elemanlar n n ö retimlerinde teknolojiden 
yararlanmalar na ra men, bu oran çok yava ilerlemektedir. Pek çok e itim 
fakültesinde en basit teknolojik ö retim arac olan tepegöz dahi yeteri kadar 
bulunmamakta ve kullan lmamaktad r. Bu bak mdan, e itim fakültesi ö retim 
elemanlar , derslerde bilgisayar kullan m konusunda liderlik yapmaktan çok 
uzaktad rlar.                                                            

 

5  Dündar Can. (2007). Neden. Ocak 30. CNN Türk. 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say : 23 Y l : 2007/2 (569-577 s.)  

576

 
E itim fakültelerinde teknolojiden yararlanma konusundaki isteksizli in 

pek çok nedeni bulunmaktad r. 

1. Birçok fakülte ya teknoloji fakiri durumunda ya da eski teknoloji ve çok 
s n rl say da donan m ve yaz l m program na sahiptir. E itim fakülteleri bu 
durumun düzeltilmesi için üniversite yönetimlerine bask yapmak zorundad rlar. 
E itim kökenli rektörlerin olmay , genelde e itim fakültelerinin üniversitelerde 
en az desteklenen ve ilgi gören fakülteler olmalar na sebep olmaktad r. Fakültelerin 
kendi döner sermayelerinden elde ettikleri gelirler ise maalesef yat r ma 
aktar lmamakta ki isel bazda kullan lmaktad r. Elbette bu durumun d nda örnek 
olabilecek uygulamalar da mevcuttur. Örne in Erciyes Üniversitesi E itim Fakül-
tesinde idari ve akademik, tüm personelin internet ba lant l bilgisayar ve yaz c 
sistemleri, 17 s n fta internet ba lant s ve projeksiyon sistemleri, 1 s n fta da ak ll 
tahta mevcuttur. Bu sistem 2005 2006 akademik y l ndan itibaren de derslerde 
düzenli olarak kullan larak e itim-ö retim sürecinin önemli bir parças haline 
gelmi tir. Teknolojinin aktif olarak e itim ö retim sürecinde kullan ld n gören 
ve kendisi de düzenli kullanan gelece in ö retmenlerinin gelecekteki uygulamalar 
da elbette daha bilinçli ve teknoloji destekli olacakt r.  

2. E itim fakültelerindeki, e itim teknolojisi derslerini veren ö retim 
elemanlar da dâhil olmak üzere, ö retim elemanlar teknoloji kullan m konusunda 
çok yetersizdir. Bu durumu çözmenin bir yolu, üniversitelerde bu teknolojileri 
etkin bir ekilde kullanan ö retim elemanlar n n veya uzman ki ilerin, ö retim 
elemanlar na seminerler vermesi ve internet de dâhil olmak üzere derslerinde 
teknolojiden nas l yararlanabileceklerini ö retmesi gerekmektedir. Bu amaçla, 
di er ülkelerde s kça rastlad m z ve sürekli hizmet içi e itim veren teknoloji 
merkezlerinin kurulmas gerekmektedir.  

3. Teknolojinin e itim fakültelerine entegrasyonunun bu derece yava 
olmas n n belki de en önemli nedeni, ö retme ve ö renme kavramlar n n zihinlerde 
henüz teknoloji ile kayna mam olmas d r. Belki bu yüzden, interaktif çoklu 
medya sistemleri her seviyedeki ö retim alan üzerinde bu derece dü ük etkiye 
sebep olmu tur. nteraktif çoklu medya genelde, bireysel kullan m için tasarlan-
m t r. Ö retmenlerin bireysel ö retimi sözlü olarak yapmalar na ra men, okulla-
r m zdaki e itim tamamen gruba yöneliktir. Okullar m zdaki sistemi büyük 
gruplardan, küçük gruplara veya bireylere indirgemek, teknolojik de i ikli i sa la-
maktan daha da zor olacakt r. Do rusu, böylesi bir dü ünce u an hayalden ba ka 
bir ey de ildir. Ancak ticari interaktif çoklu medya paketlerinin aksine, içinde 
interaktif çoklu medya programlar bulunan internet, grup ortam nda kullan labilir. 
nternetin grupla kullan m konusunda yap lacak hizmet içi seminerler faydal 

olacakt r.    
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Sonuç 

Yukar da bahsedilen sorunlar, internetin bütün seviyelerde üretken bir 
ekilde kullan lmas na engel te kil etmektedir. Bu sorunlar n bir k sm ülkemize 

özgü olmakla birlikte, genelde, ne ülkemize özgü ne de çözümsüzdür. Bu 
sorunlar n birkaç n ortadan kald racak çözüm, internet uygulamalar n n bizzat 
denendi i k sa ve uzun süreli seminerlerdir. Bu tür uygulamalara kimsenin hay r 
diyebilece ini sanm yorum.  

Reklâm dünyas nda s kl kla telaffuz edilen bir gerçek vard r: Yeni bir ürün 
kendi kendini satt r r. Bizler de bu etkiden yukar da izah na çal lan sorunlar n 
çözülmesi gerekti ini vurgulamada yararlanabiliriz. Bunu yaparken de bu çarp c 
ve kapasite olarak ça atlatabilecek nitelikteki ö retim ve ö renim arac n bütün 
seviyelerdeki ö retmenlerin ve ö rencilerin hizmetine sunabilir, yanl kullan m , 
yersiz abart lar

 

ve geçmi te teknolojinin e itime entegrasyonunu önleyen yanl 
alg lamalardan uzakla abiliriz.  E er biz e itimciler bu konuda inisiyatifi ele 
almazsak, çok geçmeden, bu i i bizlerin ad na yapmaya hevesli pek çok insan 
mutlaka ortaya ç kacakt r. Hatta ç kt lar bile!   
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