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Açık ve Uzaktan 
Öğrenme



Uzaktan Eğitimin Tarihçesi

Teknolojideki gelişmelerle birlikte eğitim-öğretim sürecinde de 
farklılıklar yaşanmaktadır. Öncelikle örgün eğitime alternatif 
olarak görülen uzaktan eğitimin, zaman içerisinde örgün 
eğitimi tamamlayıcı olarak da kullanılabileceği ve çok başarılı 
sonuçlar ortaya çıkardığı görülmüştür.

Tüm bu zaman içerisinde öğretim süreçlerinde basılı 
ortamlardan elektronik ortamlara geçiş yaşanmıştır.
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1728 İlk Uzaktan Eğitim çalışması Boston Gazetesi’nde "Steno Dersleri" ile başlamıştır.

1833 İsveç Üniversitesinde hanımlara "Mektupla Kompozisyon Dersleri" verilmiştir.

1892 Chicago Üniversitesi'nde ilk Mektupla Eğitim bölümü açılmıştır.

1898 İsveç'te kurulan ve Uzaktan Eğitim'de dünyanın önde gelen kurumlarından olan "Hermands" 
kuruldu. Bu kurumda dil eğitimi yapılmıştır.

1906 Yazışmalı İlköğretim ABD’de başlamıştır.

1910 ABD'de ilk eğitim ile ilgili radyo istasyonu Profesörler tarafından kurulmuştur.

1920 ABD'de 176 tane eğitim amaçlı radyo istasyonu kurulmuştur.

1923 ABD'de Mektupla Lise Eğitimi başlamıştır.

1932-1937 ABD'de eğitim televizyonu yayınları IOWA Üniversitesinde başlamıştır.

1939 Fransa'da savaş yıllarında Uzaktan Eğitim ile öğrencilerin eğitimini sağlanmıştır.

1960 İngiltere'de British Open University açılmıştır.
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Uzaktan Eğitimin Tarihçesi

Uzaktan eğitim yaklaşık 300 yıldır evrensel bir biçimde 
kullanılmaktadır. Bu gelişim şu şekilde sıralanmaktadır:
• Mektupla Öğretim
• Tek yönlü radyo ve televizyon yayınları
• İşitsel ve görsel medya
• Çift yönlü radyo ve televizyon uygulamaları
• Bilgisayar, fiber optik, uydu gibi iletişim teknolojileri ile eğitim
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Mektupla Öğretim

Uzaktan öğrenimin başlangıcı sayılabilecek mektupla öğrenim, 
bir okul veya yetkili kurum tarafından posta vasıtasıyla 
yürütülen öğretim yöntemiydi. 

Özellikle fiziksel engelliler ve eve bağlı olanlar için ideal olan bu 
mektupla öğrenim kursları, körler ve sağır çocukların anne-
babaları için özel programlar da düzenlemekteydi. 
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Mektupla Öğretim

İlk uygulamalar 18. yüzyılda İngiltere ve Amerika’da 
gerçekleşmişti. 

Ülkemizdeki ilk girişim 1961 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
tarafından Mektupla Öğretim Merkezi’nin kurulması ve 
öğretim uygulamasına geçilmesi ile başlamıştır. 1966 yılında ise 
bu çalışmalar genel müdürlük düzeyinde örgütlenerek 
yaygınlaştırılmıştır.” (Alkan, 1996).
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Radyo ve Televizyon Yayınları

Televizyonla öğretim, “Eğitim ve öğretim amacıyla hazırlanan 
programın içeriğinde yer alan bir konu, bir olay veya bir 
faaliyetin hem ses hem de görüntü olarak elektromanyetik 
dalgalar aracılığıyla belli bir öğrenci (izleyici) kitlesine 
aktarılmasını esas alan öğretim tekniğidir.” (Aydın, Hacıoğlu, 
Özkul, 1989).
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Radyo ve Televizyon Yayınları

Uzaktan eğitim konusunda ilk deneme uygulamalar 1974 
yılında yapılmıştır. 

Öğretim Merkezinin çalışmalarını 1975 yılında başlayan ve 1978 
yılına kadar süren Yaygın Öğretim Kurumunun (YAYKUR) 
etkinlikleri izlemiştir.
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Radyo ve Televizyon Yayınları

YAYKUR çalışmalarını, basılı malzeme ve MEB’e bağlı Film-
Radyo-Televizyon ile Eğitim Merkezi (FRTM) tarafından yapılan 
TV programlarıyla yürütülmüştür. Ancak her iki uygulama da 
değişik nedenlerle başarıya ulaşamadığı görülmüştür. 

Ülkemizde Açık öğretim ve Televizyon Okulu, bu tekniğin 
uygulama alanları olmuştur.
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Görsel ve İşitsel Medya

İşitsel ve görsel kasetler öğrencilere içeriği durdurma geri 
sarma, dondurma gibi kolaylıklar sunuyordu. 

İşitsel olanlar hem evde hem arabada dinlenebiliyordu. 

Aynı zamanda dinlenebilen kasetlere TV kaydediciler 
olmadığında TV’den de ses kaydı yapılabilmekteydi. 
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Görsel ve İşitsel Medya

Uzaktan dil öğretiminde telaffuzların öğretilmesi için çok 
faydalı bir medyaydı. 

Aynı zamanda ucuz bir medyaydı.

Videokasetler de öğrencilere benzer ama görsel eğitim imkanı 
sağlıyordu.
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Telekonferans

Daha yakın zamanlarda, 
bilgisayar telekonferansı 
öğretim iletimini etkiledi.

• Devlet okulları
• Yükseköğretim
• Askeri okullar
• İş ve sanayi
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Telekonferans

• Uydu Yayınları

• Etkileşimli Video Konferans

• İki-yönlü Video Konferans
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İnternet ve Web

• ODTÜ – Enformatik Enstitüsü
• İnternete dayalı asenkron eğitim
• Sakarya Üniversitesi
• Milli Eğitim Bakanlığı 
• …
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Uzaktan Eğitimin Tanımlanması

1982’de Uluslararası Mektupla Öğretim Kurulu ismini 
Uluslararası Uzaktan Eğitim Kurulu olarak değiştirdi.

Gelişen teknolojiler ve değişen bilgi iletim sistemleri, uzaktan 
eğitim gerçeğini ortaya çıkardı. 

Son zamanlarda sanal okullar/üniversiteler popüler olmuştur 
ve uzaktan eğitim yerine de kullanıldığı görülmektedir.
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Uzaktan Eğitimin Kapsamı

Uzaktan eğitim aşağıdaki terimleri kapsayan geniş bir terimdir.
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• Uzaktan öğrenme
• Açık öğrenme
• Ağ bağlantılı öğrenme
• Esnek öğrenme

• Dağıtık öğrenme
• Bağlantılı uzayda öğrenme
• Web tabanlı Öğrenme
• E-Öğrenme



Uzaktan Eğitimin Özellikleri

Uzaktan eğitimin 6 anahtar özelliği (Keegan, 1980):

• Öğrenci ve öğretmenin ayrılığı
• Eğitsel bir organizasyonun etkisi
• Öğrenci ve öğretmeni bağlamak için medya kullanımı
• Çift yönlü iletişim
• Gruplar olarak değil, bireyler olarak öğrenciler
• Endüstrileşmiş biçimde eğitim
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Uzaktan Eğitimin Yararları

• Küreselleşme
• Kişiselleştirme
• Özelleştirme
• Endüstrileşme
• Geleneksel eğitim alamayan öğrencilere eğitim verme
• Zaman ve mekândan bağımsızlık
• Hızlı geri besleme
• Diğer eğitim sistemlerine göre ucuz olması: Teknoloji ve 

eğitim

19



Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları

• Öğrenme ortamlarında önemli olan yüz yüze etkileşim ortam 
ve olanakları

• Öğrenme sürecinde karşılaşılan öğrenme güçlüklerinin 
hemen düzeltilememesi ve bu durumun ardından 
oluşabilecek diğer güçlükler

• İstenilen anda yardım alamama ve sorunun 
giderilmemesinden kaynaklanan davranışların gelişimi
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Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları

• Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini 
geliştirmemiş bireyler için plânlama ve çalışma zorluğu

• Çalışan bireylerin kendilerine ayıracakları zamanlarda ders 
çalışma zorunluluğu

• Laboratuvar, atölye gibi uygulama ağırlıklı içeriklerin bu 
yöntemle verilmesindeki sorunlar

• Kalabalık öğrenci topluluklarında iletişim sorunları
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