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Açık ve Uzaktan 
Öğrenme



Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim

Açık öğretim ve uzaktan öğretim disiplinler arası bir çalışma 
alanıdır. 

Alan ve uygulamalarda açık öğretim, uzaktan öğretim, e-
öğrenme, internet tabanlı eğitim, web destekli öğretim ve sanal 
eğitim gibi farklı kavramlar kullanılmaktadır. 
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Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim

Bu kavramlar arasında küçük farklar olmakla birlikte genellikle 
birbirleri yerine kullanılmaktadır.

Türkiye’de ise açık öğretim, uzaktan öğretim ve e-öğrenme 
kavramları tamamen pratik nedenlerle farklı uygulamaları 
ifade etmek için kullanılmaktadır (Aydın 2011).
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Günümüzde ve Gelecekte Uzaktan Eğitim

• Eğitim ve öğretim kavramlarında değişiklik
• Bilgi ve iletişim teknolojileri
• Öğrenci tercihleri
• Sanal okul/kampüs
• Finansal yatırımlar
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri

• Bilgisayarlar
• Ağlar
• Internet
• Telekomünikasyon
• Ses/Video/Animasyon
• Simülasyonlar
• …
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Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim genellikle farklı mekanlarda gerçekleşebilen; 
özel öğretim tasarım ve teknikleri gerektiren; farklı 
teknolojilerle iletişim sağlayan; özgün, kurumsal ve yönetsel 
yapılanmayı gerektiren planlanmış öğrenmedir.
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Uzaktan Eğitim Nedir?

Fırsat eşitliğine çözüm getiren, isteyen herkese yaşam boyu 
eğitim sağlayan ve bunların yanı sıra eğitimin bir dizi bireysel 
ve toplumsal amaçlarının gerçekleşmesine katkıda 
bulunabilen, eğitim teknolojilerinden yararlanmaya ve daha 
çok kendi kendine öğrenmeye dayalı olan bir disiplindir.

7



Uzaktan Eğitim Nedir?

• Farklı biçimlerle,
• Farklı ortamlarda,
• Birden fazla öğretmenin olduğu ya da olmadığı,
• Farklı eğitim örgütlerinde,
• Değişik öğrenme seviyesi ve yaşlarda,
• Değişik teknolojilerle,
• Farklı öğretim yöntem ve yaklaşımlarıyla,
• Farklı felsefi ve stratejik motivasyonlarla
gerçekleşebilir.
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E-Öğrenme Nedir?

Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımı ve İnternet/İntranet gibi 
yerel ve geniş alan ağları aracılığı ile zaman ve mekândan 
bağımsız olarak bilgiye erişimi ve çoklu ortam uygulamaları ile 
etkileşim sağlanarak, öğretim etkinliklerinin elektronik 
öğrenme ortamlarında yürütülmesi “e-öğrenme” olarak 
tanımlanabilir.
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Çoklu Ortam Uygulamaları

E-Öğrenme Bileşenleri

Öğrenci Öğretmen

Etkileşim

İnternet
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Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı

Coldeway, eğitim uygulamalarını, zaman ve mekan 
kavramlarının kombinasyonunu alarak dört şekilde incelediği 
bir yapı önermiştir:

• aynı zaman - aynı yer (az-ay)
• farklı zaman - aynı yer (fz-ay)
• aynı zaman - farklı yer (az-fy)
• farklı zaman - farklı yer (fz-fy)
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Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı

aynı zaman - aynı yer

Geleneksel öğretim aynı 
zamanda aynı yerde 
gerçekleştirilen öğretimdir. 
Genellikle sınıf ortamında ve 
öğretmen merkezli olarak 
karşılaşılır.
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Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı

farklı zaman - aynı yer

Farklı zamanlarda aynı yerde öğrenmek, 
bireyin bir öğrenme merkezinde veya 
bilgisayar laboratuvarında öğrendiği 
durumlardır. Burada öğrenciye aynı 
öğrenme olanağı farklı zaman dilimlerinde 
tekrar edilerek sunulur ve öğrenciye kendi 
tercihi doğrultusunda katılma şansı verilir.
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Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı

Diğer iki türde öğrenciye farklı yerlerde 
öğretim olanağı sunulmaktadır. Böyle bir 
yaklaşım ancak telekomünikasyon 
sistemleri kullanıldığında gerçekleşebilir.
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Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı

aynı zaman - farklı yer

Aynı zamanda farklı yerlerde öğretim 
için televizyon veya uydu yayını 
kullanılabilir. Bu yaklaşım eş zamanlı 
(senkron) uzaktan öğretim olarak 
adlandırılmaktadır.
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Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı

farklı zaman - farklı yer

Öğrenciler farklı zamanlarda ve 
farklı yerlerde de öğreniyor olabilir. 
Öğrenciler nerede ve ne zaman 
öğreneceklerine kendilerine karar 
verir, istedikleri yerden öğretim 
materyallerine erişebilir.
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Coldeway’in Eğitim Uygulamalarına Bakışı

farklı zaman - farklı yer

Internet üzerinden Web ortamında 
yapılan öğretim farklı zamanda ve 
farklı yerde yapılan öğretim için 
örnektir. Bu yaklaşım ise farklı 
zamanlı (asenkron) uzaktan öğretim 
olarak adlandırılmaktadır.
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Zaman ve Mekandan Bağımsız Öğrenme

Aynı Yer Farklı Yer

Eş Zamanlı (Senkron)

Farklı Zamanlı (Asenkron)

Aynı Zaman + Aynı Yer

Farklı Zaman + Aynı Yer

Aynı Zaman + Farklı Yer

Farklı Zaman + Farklı Yer
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E-Öğrenme Yaklaşımları

Aynı Yer Farklı Yer

Eş Zamanlı (Senkron)

Farklı Zamanlı (Asenkron)

Aynı Zaman + Aynı Yer

Farklı Zaman + Aynı Yer

Aynı Zaman + Farklı Yer

Farklı Zaman + Farklı Yer

Tahta
Bilgisayar/Projeksiyon Sistemi

Doküman, Video, Ses vs.

Bilgisayar Destekli Eğitim
Çoklu Ortam Uygulamaları

Eğitsel Dijital Oyunlar
Vs.

Telekonferans
Çevrimiçi Görüşme Yazılımları

Uydu Yayını/TV
YouTube vb. Canlı Yayın

Forum
Öğrenme Sistemleri

E-Posta
YouTube vb.
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Farklı Yaklaşımların Karşılaştırılması
Geleneksel Senkron Asenkron

Olanaklar

• Sınıflar
• Tahtalar
• Bilgisayar/Projeksiyon
• Sistemleri
• Laboratuvarlar
• Kitaplar

• Sınıflar
• Elektronik Tahta
• Video
• Bilgisayar Ekran 

Görüntüsü
• Internet
• Kitaplar

• Her bilgisayarda bir 
öğrenci

• Medya iletimi
• Ders Yönetim Yazılımı
• Internet
• Kitaplar

Öğrenci
• Tam zamanlı, normal
• Çeşitli öğrenme 

becerileri

• Yarı zamanlı, sıra dışı
• Güdülenmiş ve 

odaklanmış

• Yarı zamanlı, sıra dışı
• Güdülenmiş ve 

odaklanmış
• Bağımsız öğrenen

Öğretmen
• Öğreten
• Anlatan
• Not veren

• Öğreten
• Uzaktan Anlatan
• Not veren

• İçerik tasarımcısı
• Yönlendiren
• Not veren
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Farklı Yaklaşımların Karşılaştırılması
Geleneksel Senkron Asenkron

Avantajlar

• Öğrenciler ve 
öğretmen ile 
öğrenciler arasında 
dinamik ve bireysel 
etkileşim

• Mekan 
güçlüklerinin 
ortadan kalkması

• Tam zamanlı 
çalışanlar için 
erişim

• Mekan ve zaman güçlüklerinin 
ortadan kalkması

• Her yerden erişim olanağı
• Ön bilgilerin farklılaşabilmesi
• Öğrenmenin yapısının 

dağınıklaşması

Güçlükler

• Farklı öğrenme 
stillerine 
adaptasyon

• Yaşam boyu 
öğrenme

• Sınıfların zaman 
planı

• Dağıtık öğrenme 
ortamları 
oluşturma

• Dağıtık öğrenme toplulukları 
oluşturma

• Bazı konulara diğer 
yöntemlerden daha uygun

• Öğrenme sorumluluğunu alma

21



Kaynaklar

• Bates, A. W. (1984). Broadcast television in distance education: A worldwide perspective. In A. W. Bates (Ed.), 
The role of technology in distance education (pp. 29–41). London: Croom Helm.

• İşman, A. (2008). Uzaktan Eğitim. Pegem Akademi: Ankara.
• İşman, A. (1997). Students’ perceptions of a class offered through distance education. Doctoral Thesis. Ohio 

University: USA. 
• Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim, Ankara: PegemA Yayıncılık.
• Keegan, D. (1980). On defining distance education. Distance Education,1(1), 13–36.
• Monson, M. (1978). Bridging the distance: An instructional guide toteleconferencing. Madison, WI: 

Instructional Communications Systems, University of Wisconsin-Extension.
• Wheeler, S. (2001). ICT and The Changing Role of the Teacher. Journal of Educational Media, 26 (1) 7-17. 
• Simonson M. R. (Ed.), Smaldino, S. E. & Zvacek, S. (2002). Teaching and Learning at a Distance: Foundations

of Distance Education (2nd Edition). Prentice Hall, USA.  http://www.prenhall.com/simonson 
• Moore, M. G. & Kearsley, G. (2004). Distance Education: A Systems View (2nd Ed.). USA: Wadsworth

Publishing. Çalışma Rehberi: http://ouln.org/deguide.htm 

22



Dr. Emrah Akman

Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü, Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

emrahakman@odu.edu.tr


